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Spørgsmaalet om Staden Kjøbenhavns Ælde har længe

været af de omstridte. Medens mange nemlig vare til
bøjelige til at antage, at Byen, før Kong Valdemar I skjænkede
den til Biskop Absalon, kun var et ringe Fiskerleje med
nogle Kjøbmandsboder og Pakhuse, have andre, og det de
dygtigste Historieforskere, som Otto Sperling og Langebek,
ment, at Byen alt dengang ikke var saa ringe, som man
gjerne antog1. Saaledes siger t. Ex. Langebek i nogle
haandskrevne Optegnelser om Vor Frue Kirke: »Jeg er
snart af de Tanker, at baade Byen og Kirken er ældre,
end man gemenlig holder dem for at være. Det er bekjendt,
hvor stor Troskab og Tjeneste den i vores Historie udødelige
Helt Absalon bevisede sin Konge og sit Fæderneland, baade
før og efter han kom til biskoppelig Værdighed. Det er
troligt, at saa viis og erkjendtlig en Herre, som Kong
Valdemar den Første var, har villet aflægge saa stor en
Rigets Mand og saa kjær en Ven, som Absalon var, med
nogen anseelig og mere end almindelig Belønning. Og
har da Kjøbenhavn, som Kongen forærede ham fra Kronen,
vel ikke just været et gement Fiskerleje, men uden Tvivl
en god Flek og et Søsted af Betydning, hvor fremmede
Den stærkeste Ytring om Kbhvns Ringhed paa Absalons Tid finde
vi vistnok hos M. Jon Tursøn i hans Danske Kirkekrønikc, hvor
han endog lader Absalon bygge de første Fiskerhytter „paa Strandebakken« (se Kirkehist. Saml. II, 311).
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Kjøbmænd, som handlede paa Riget, har haft en sikker
Havn, og fundet sig vel holdne med deres drivende Kjøbmandskab. Og bliver der derfor allerede i Absalons
Tider udi Historien talt om Kjøbenhavn ikke som en ny,
men som om en da allerede blomstrende mærkelig By og
bekjendt under det Navn af Kjøbmænds-Havn (mercatorum portus). Tilmed finder man neppe noget gammelt
og ægte Bevis, at Absalon har anlagt Byen, men hvad man
vist finder om den gode Herre er, at han ved Kjøbenhavn
har anlagt et Slot eller en liden Befæstning . . . Vel læser
man hos Saxe, at Kjøbenhavn kaldes Absalons By (urbs
Absalonica): deraf følger ikke, at Absalon først har lagt Grund
vold til Byen; men den kaldtes saa, fordi Absalon har hjulpet
til dens Opkomst, gjort den større end tilforn, draget flere
Indbyggere derhen, forsynet dem med Friheder, og saa
videre. Og ved man da ikke, om de have Ret, der sige,
at Kjøbenhavn ikke kan rose sig af nogen sønderlig Ækle.« —
I vore Dage er Langebeks Formening om Kjøbenhavns
Ælde hævet til en høj Grad af Sandsynlighed ved den
skarpsindige Formodning, Prof. P. A. Munch har fremsat
om Stedet, hvor det gamle Haløre laa2. Er Munchs An
tagelse nemlig rigtig, hvad jeg ikke nærer nogen Tvivl om,
saa er hin »mercatorum portus«, som Saxe omtaler, ens
betydende med det fra de islandske Sagaer noksom bekjendte
Haløre, der alt i Oldtiden var det vigtigste Samlingssted
for Nordens Kjøbmænd og Handelsskibe. Kjøbmand-Havn
er da omtrent saa gammel som Historien, og ældre kan
ingen Stad bevises at være.
Bestemmelsen af Byens eller, om man hellere vil,
Handelspladsens Ælde har naturligvis ogsaa Vigtighed med
Hensyn til Spørgsmaalet om Kirkernes første Oprindelse;
thi hvorvel vi ingen Efterretninger have om nogen af dem
før Absalons Dage, ligger den Formodning dog nær, at
som det ingenlunde var Skik i gamle Dage at lade
2 Nordisk Universitets-Tidsskrift.

2 Aarg. I, 30 ff.
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Guds Hus være det sidste, man opførte, naar en By rejste
sig, saa har Kjøbenhavn ogsaa tidligt haft et eller flere
Kapeller (eller mindre Kirker), hvad enten man nu vil antage,
at S. Nicolai Kirke var den ældste, fordi den laa lige ved
Stranden og S. Nicolaus var de søfarendes Patron3, eller
man med llvitfeld vil gjøre S. Klemens Kirke til den første4,
eller man endelig med Langebek vil give Vor Frue Kirke
Aldersfortrinnet5. Hvorledes dette end forholder sig, og
her lader Sikkerhed sig neppe nogensinde opnaa, saa meget
er vist, at hvad Morten Borup synger om Kjøbenhavn:
»Clericali et regali
Turba gaude Ilafnia«,
hvorvel det kunde gjælde paa Borups Tid, ligesaalidt før
Absalons Tid gjaldt hvad det første, den gejstlige Herlighed,
angaar, som det endnu længe efter gjaldt med Hensyn til
det sidste. Og selv om vi gaa ned til Tiden lige før Re
formationen, kunde Kjøbenhavn dog vanskeligt i kirkelig
Betydning stilles ved Siden af de egentligé Stiftsstæder,
hvorvel dets Hovedkirke, Vor Frue, som siden skal vises,
i en vis Henseende havde et Fortrin for enhver anden af
Landets Kirker.
Naar vi imidlertid se hen til Indvaanernes rimelige
Antal i Kjøbenhavn — det har neppe før Reformationen
overskredet 20,000 — indeholdt Staden dog en ikke ringe
Mængde Kirker og kirkelige Stiftelser. Af Sognekirker var
der saaledes fire, Vor Frue, S. Peders, S. Nicolai og
S. Klemens, men foruden disse var der følgende Klostere
og Hospitaler med tilhørende Kirker og Kapeller: Il el lig
aands, Graabrødre, S. Klare, S* Gertruds, S.
Jørgens, S. Anne og desuden det kongelige Slotskapel.
Om Karmeliterklosteret, der opstod ikke længe før
3 Pontoppidan, Origines Hafnienses.

4 Danmarckis Rigis Krønicke.

S. 36.

Fol. 1335.

5 I de ovenfor omtalte Samlinger om Vor Frue Kirke.
Excerpter i det kong. Bibi., Fase. 254).
1*
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Reformationen, har haft egen Kirke, kan jeg ikke sikkert
afgjøre, jeg har ikke truffet noget Spor dertil.
Det er dog de færreste af disse, hvis første Oprindelse
med Sikkerhed kan paavises, for de fleste maa vi indskrænke
os til at sige: paa den Tid er det vist, at de existerede, men
det er rimeligt at de ere ikke lidet ældre. Heldigvis besidde
vi et forholdsvis gammelt Dokument, der giver os et saadant
Datuih for de vigtigste Kirker; det er Præsten Hinze (el.
Henrik) Bagges Testament af 1304 6. Denne Præst havde
aabenbart til Hensigt at betænke alle Kirker og kirkelige
Personer og Stiftelser, der paa hans Tid fandtes i Kjøbenhavn. Vi kunne derfor gjøre den Slutning, at ved Erik
Menveds Tid bestod de fire ovennævnte Sognekirker7, Minoriternes eller Graabrødrenes Kirke, Helligaands Hus og
S. Jørgens Hospital. De øvrige ere senere komne til.
Idet jeg gaar over til at fremstille, hvad man ved om
disse Kirker, Klostre og Kapeller, skal jeg først tage Sogne
kirkernes Historie for, og da blandt disse først og fremmest
Vor Frue Kirke, der ved sin Størrelse, ved Mængden af
sine gejstlige, sine Altere og sine Helgenlevninger langt
overstraalede alle de øvrige. — Det er nu over hundrede
Aar siden vor berømte Langebek tænkte paa at skrive
denne Kirkes Historie. Han havde gjort ikke ubetydelige
Samlinger, udkastet Planen for det hele, skrevet Titel,
Dedikation8 og Fortale, og paa flere Steder begyndt Ud
arbejdelsen; men pludseligt er han standset og har i sine
senere Aar ikke forøget sine Samlinger, som derfor mangle
Henvisning til en stor Del Dokumenter, som findes afskrevne,

6 Dette hidtil utrykte Dokument skal meddeles blandt Tillægene (2).
7 Der siges hos Nyerup (Kbhvns Beskrivelse, S. 8) og andre, at Kbhvn
allerede i 12te Aarh. havde disse fire Sognekirker. Man kan i det
højeste formode det, men bevises kan det ikke.

6 Dedikationen lyder: „Alle Vor Frue Menigheds Anseelige Lemmer,
Høie og Lave, Lærde og Lægmænd, tilskrives dette ringe Arbeid af
enhvers ærbødigste Tiener .7.
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tildels med hans egen Haand, i Gehejmearkivets Diploma
tarium. Hvad Aarsagen til denne Standsning var, kan ikke
afgjøres med Vished, maaske forhindrede andre Arbejder
Værkets Fuldførelse, maaske saa Langebek, at Skriftet
vilde blive altfor omfangsrigt efter den Plan, han havde
udkastet, eller det blev foregrebet ved Pontoppidans Kjøben
havns Beskrivelse. Nok er det, han kom ikke længere
end til Grundtrækkene og de første Materialsamlinger,
dermed blev Arbejdet lagt hen for ikke atter at optages,
noget, der saameget mere maa beklages, naar man kjender
Langebeks sjeldne Nøjagtighed og Grundighed, Egenskaber,
som man vil føle sig overbevist om ogsaa vilde være bievne
dette Værk tildel, naar man læser, hvad han skriver i For
ordet 9:
»Jeg har gjort mig stor Møje for at faa alt samlet,
som muligt var til denne Materie, og derfor ej allene selv
besøgt alle her i Staden nærværende Velyndere og brave
Folk, som jeg vidste havde Bibliotheker og smukke Sam
linger af rare Ting, saavelsom og igjennemsøgt de offentlige
Bibliotheker og Brevkamre, saavidt tilladeligt, men endog
vexlet Breve med en og anden curieus Mand, som sidder
her og der i Landets Hjørner ligesom med et begravet
Liggendefæ, foruden at melde om, hvad jeg selv har haft
iblandt mine mange Aars møjsommelige samlede Excerpter.
Altsaa kan ingen undre sig, at saa particulaire en Beskri
velse er bleven saa vidtløftig. Var det kun saa godt, som
det er meget, maatte det være et fornøjeligt og umisteligt
Værk. Men der kommer adskilligt ind med, som synes af
liden Betydenhed. Dog siden min Hensigt er at se hver
en Lap om muligt conserveret af vore endnu overblevne
Papirer, har jeg ikke nennet at forkaste et Stykke af hvad

9 Jeg har med Flid her og i det følgende søgt at bevare Langebeks
egne Ord, hvor det lod sig gjøre. Hans Ytringer i dette Forord
karakterisere ganske hans flittige Samleraand og inderlige Kjærlighed
til Fædrelandets Minder.
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mig er kommen for Haanden, siden det dog bekvemmeligen
kan her have Sted, og dog i visse Maader have sin Nytte.
Der findes vel de, som holde dette Slags Antikviteter for
Pedanteri og unyttige Ting, og heller fordybe sig i græske
og rommerske gamle Ting, men jeg lader enhver beholde
sin Smag, og for min Part heller bliver i de Ting, som
kan give mit Fædreland Lys og de curieuse blandt mine
Landsmænd Fornøjelse10.«
Da Langebek imidlertid, som ovenfor er bemærket,
tidligt afbrød med Indsamlingen af Materialier til dette
Emne, bar det været nødvendigt paany at gjennemgaa alle
de Skrifter og Arkivsamlinger, hvor der kunde ventes Bidrag
til Emnets Oplysning.
Vistnok er herved fremskaffet en
ikke ringe Mængde Aktstykker, der paa forskjellig Maade
oplyse Kirkens Historie, men der mangler dog aabenbart
særdeles meget navnlig fra den ældre Tid, som der nu
ikke mere kan være liaab om at faa bragt tilveje. Fremfor
alt savne vi den gamle Kirke selv, der som bekjendt blev
ødelagt ved Ildebranden 1728. Selv den ny Kirke, som
opførtes nogle Aar efter væsentlig i Stil med den gamle
og med skjønsom Benyttelse af de levnede Mure, er nu
forsvunden ligeindlil sidste Sten, og vi kunne kun danne
os en Forestilling om den gjennem Beskrivelser og Afbild
ninger.
10 Forøvrigt ytrer L. et andetsteds: „Ingen maa tænke, at dette er et
Hovedværk, som jeg skulde have anvendt min bedste Tid paa.
Nej det et alleneste et Biværk, som jeg ikkun en ganske kort Tid
liar anvendt nogle Timer om Dagen paa.u

I.

Vor Frue Kirke.
i.

Kirkens almindelige Dislorie indtil Reformationen.
Vor Frue Kirke (ecclesia beatæ Mariæ Virginis) er den

første af de kjøbenbavnske Kirker, hvis Tilværelse kan be
vises af sikre Dokumenter, og da navnlig ved et Brev,
Absalon udstedte som Ærkebiskop (altsaa mellem 1177 og
1201), og hvorved han stadfæstede en Forening, der var
indgaaet mellem de kjøbenbavnske Sognemænd og deres
Præst angaaende Tienden. Brevet lyder:
Ab sol on

Dei

Primas, aposlolicæ

gratia

Archicpiscopus

Lundensis,

Svcciæ

sedis Legatus, universis comparochianis de

HafTnis salutem el dilectionem paternam. Kelalu palris vestri spiri
tualis el pastoris Eskilli videlicet percepimus unanimi consensu
el pia devotione, lerliam partern vestræ decimæ de annona vos
omnes contulisse ecclesiæ beatæ Mariæ ad constructio
nem

et decorem

bono proposito

domus Dei.

cuiquam

nostro corroboramus

resilire

Ne igitur a volo pietatis et

liceat,

præcipientes,

hanc

paginam

sigillo

quatenus de cætero nullus

vestrum decimam praedictam subtrahere præsumat, nisi præele-

geril a catholica communione privari.

Valete1.

1 Dette Brev findes indtaget i et Notarialinstrument, der udstedtes
1473 angaaende en Dom, som fældedes „in synodo hyemali“ i
Roskilde til Afgjørelse af en Strid mellem S. Klemens Kirkes
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Dette Brev er i flere Henseender mærkeligt, det viser
os Kjøbenhavn som en agerdyrkende By, da det er KornVærger og Kapitlet ved Frue Kirke om Korntienden, og som findes
trykt i Pont. Orig. Hafn. S. 154—56. Men Brevet er her, som
allerede Abr. Kali bemærker (Suhms Hist, af Danmark IX, 601),
„meget vildsomt indrykket“, og synes, hvorledes man saa vender
det, at indeholde uopløselige Modsigelser med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvem der har fremkaldt den i Brevet omtalte Tiende
forening, og til hvilken Tid den er stadfæstet. I Indledningen til
Dommen hedder det nemlig, at Kannikerne fremlagde „quoddam
antiquum privilegium“ beseglet af Ærkebiskop Absalon, „super confirmatione donationis dictæ tertiæ decimæ annonæ, factæ per
Reverendum Patrem Dominum Eschillum bonæ memoriæ quonda m
Episcopum Roskildensem, cum et ex unanimi consensu om
nium et singulorum Parochianorum, ut in præallegato privilegio
confirmationis plenius continetur, cujus tenor sequitur, et est talis“;
og nu indføres det ovenfor meddelte Brev, men efter det følger en
som det synes ny Bekræftelse af Foreningen, dateret (hos Pontopp.
anf. St.) HafTn. Ao. Dn. MCL. quinto, XVI Kai. Decb., og derefter endnu
en anden dat. Hafin. Ao. Dn. MCLXXX septimo, IX Kai. Maji. — Hvad
nu først det angaar, at den senere som Ærkebisp noksom bekjendte
Eskil som Biskop i Roskilde (hvilket han var 1134—37) skulde
have tilvejebragt Tiendeforeningen, da vilde det være et meget vig
tigt Faktum i V. Frue Kirkes (og i hele Kjøbenhavns) Historie, da
Kirkens bevislige Tilværelse derved rykkedes en rum Tid tilbage før K.
Valdemars. Gave til Absalon; men i selve den ovenfor meddelte
Stadfæstelse, paa hvilken dog denne indledende Efterretning natur
ligt maatte støtte sig, omtales ikke Biskop Eskil, men en Præst af
samme Navn, som den, der havde meddelt Efterretning om (og
formodentlig ogsaa havde tilvejebragt) Foreningen.
Det bliver
derfor rimeligt at antage, at Biskop Eskil intet har haft med
Sagen at gjøre, men at man 1473 har forvexlet den mindre be
kjendte Præst Eskil med hans berømte Navne. — Hvad de to
Aarstal angaar, da skulde efter den almindelige Mening det første
indeholde Datum for Absalons ovenfor meddelte Brev, men uden
Hensyn til at det synes at henhøre til en fornyet Stadfæstelse,
vilde dette Aar (1155) passe meget daarligt til Absalon, thi den
gang var han ikke Ærkebisp, ja ikke engang Biskop, hvilket han
først blev 1158. Udgiverne af Reg. Dipi. have derfor antaget det
for en Fejlskrift for 1185, og det følgende Aarstal som hørende til
en Fornyelse af Tiendeforening. Men udentvivl stamme begge disse
Aar fra en urigtig historisk Konjektur af Pontoppidan; det origi
nale Notarialinstrument haves ikke mere, men i Gehejmearkivets

Vor Frue Kirkes Historie.

9

tienden, hvorom der er Tale, det giver Oplysning om,
hvorledes overhovedet Tienden blev indført i Danmark,
nemlig ved mindelige Overenskomster, i hvilken Henseende
Absalon udfoldede stor Virksomhed, og hvorved han sikrere
naaede Maalet end K. Knud den Hellige ved Magtbud, om
han end, som den bekjendte Historie med Skaaningerne
viser, undertiden havde Vanskeligheder nok at overvinde.
Om Kjøbenhavnerne, paa samme Tid de indrømmede Vor
Frue Kirke Trediedelen af Tienden, ogsaa indvilligede i at
betale de to andre Trediedele til Biskoppen og Præsten,
siges ikke udtrykkeligt, men det er dog sandsynligt. For
øvrigt synes det at fremgaa af Brevet, at Vor Frue Kirke
paa denne Tid var Byens eneste Sognekirke (om der
end samtidig har været et eller flere Kapeller), da alle
Sognemændene skulde erlægge Tienden til den2. Præsten
Eskil, der havde givet Underretning om Tiendeforeningen,
og formodentlig ogsaa bragt den istand, er den første
kjøbenhavnske Præst, vi kjende, og vi gjenfinde ham uden
tvivl i den Eschillus Presbyter, hvem Absalon i sit Testament skjænkede sin forede Kappe (cappa forata, quæ est
in castro de Haffn)3.
haandskrevne Diplomatarium findes tre Afskrifter, af hvilke den
ældste er fra 17de Aarh., i dem alle tre er Aarstallene ikke 1155
og 1187 men 1255 og 1287 (disse tre Afskrifter maa dog rettest
kun anses for ett Vidne, da de yngre vistnok ere Afskrifter af den
ældre); dette har Pontoppidan ikke kunnet forstaa, og derfor ude
ladt det ene C i begge Tal. Men kun ved at beholde det, faar
man Mening i Tingene, og da saaledes: først kommer Absalons
Stadfæstelse (udateret), derefter en ny Stadfæstelse af Tiendeforeningen,
udstedt af Lunds Ærkebisp (Jak. Erlandsen) 1255, og endelig en
endnu senere Stadfæstelse enten af den roskildske Bisp eller den
lundske Ærkebisp, udstedt 1287. De to sidste have enten været
Paategninger paa Absalons Brev, eller ere kortelig sammendragne
af Notaren.

2 Denne Mening udtaler ogsaa Langebek (el. Suhm) i Ser. Rer. Dan.
V, 493, Not.

3 Testament. Absalonis ed. Sperling, p. 15. Et Spørgsmaal er det
derimod, om han er den Hr. Eskil, om hvem det i Kirkens Obi-
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Tienden var, som Brevet siger, indrømmet til Kirkens
»constructio« og Prydelse, et Udtryk der vistnok rettest
forstaas om dens første Opførelse, og hermed stemmer
det godt, at i Kirkens Mindebog nævnes som dens Stifter
(fundator) Biskop Peder, der efter Dødsdagen, den 29de
Oktober, at dømme, ikke kan være nogen anden end Ab
salons Eftermand paa Roskilde Bispestol fra 1191 til 1214,
Peder Sune søn. Kirkens Opførelse kan derfor med god
Sikkerhed sættes nær ved Aaret 1200. At der tidligere
har staaet et Kapel paa Kirkens Plads, har man i det
højeste Lov til at formode, nogen Vished derom haves ikke4.
Som Navnet viser, var Kirken indviet til den ypperste
af alle de hellige, Jomfru Maria, en Omstændighed, som
Langebek mener skulde vidne for, at Absalon var Kirkens
Stifter, »eftersom Sorø Kloster og de fleste af Absalons og
hans Families store Stiftelser ere kaldede hende til Ære«.
Som Kirkens Indvielsesfest (festum dedicationis) højtidelig
holdtes fra den ældste Tid af Helligkorses Ophøjelsesdag
(d. 14de September); men efter Kapitlets Begjæring hen
lagde Biskop Niels Ipsen i Roskilde 1375 Festen til Søn
dagen efter Kristi Legemsfest og skjænkede med det
samme 40 Dages Aflad for paålagt Bod til alle dem, der
tuarium under XIV Kai. Jun. hedder: ,,Obiit Dn. E ski Ilus sacer
dos, qui contulit huic ccclesie duos mansos terre in Tumcthorp
[i Taarnby S. paa Amager] in anniversarium“.
4 Som det heraf fremgaar, bliver Kirken ikke lidet yngre, end al
mindeligt er antaget; men Sagen er, at man gik ud fra den dunkle
og (som i en foregaaende Note er vist) upaatvivlelig urigtige Næv
nelse af Biskop Eskil, og saa udtydede det klare Udtryk i Obituariet
(Ser. Rer. Dan. VIII, 547) om Biskop Peder, som „ecclesie funda
tor“, om Stiftelsen af Kannikekollegiet, uagtet denne særskilt om
tales, naar der fejes til: ,,canonicorum in eadem ..pius institu
tor“. — Jeg maa her tillige berøre en sønderlig Fejltagelse;
Brunius siger i Skånes Konsthist. S. 14, at Vor Frue K. i Kjøbenhavn 1210 kaldes et Kastel, castrum, og han citerer derved en
Bemærkning af Abr. Kali i Suhms Hist. IX, 27; men søger man
atter Kalis Kilde, Ser. Rer. Dan. V, 492, da ses det let, at det ikke
er Frue Kirke, men ,,Copmanliaven“, der kaldes Castrum.
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paa den Dag med andægtigt Sind besøgte Aften- eller
Morgenmesserne, Prædikenerne eller andre gudstjenstlige
Handlinger der i Kirken5.
Da Biskop Peder Sunesøn var Kirkens Stifter, var det
ogsaa i sin Orden, at hans Slægt stræbte at forherlige og
berige hans Stiftelse. Lavrens Sunesøn, Biskop Peders
Broder skjænkede Kirken de første faste Ejendomme, den
vides at have ejet, nemlig Langsyobierg (som man har an
taget for Fuglevads Mølle ved Lyngby), Kaldecote (nu
Kollekolle) med tilliggende, og Niumulne (Nymølle ved
Lyngby). Denne Kirkens første Velgjører faldt 1208 i
Slaget ved Lena0; imidlertid gik Broderen, Biskop Peder,
et Skridt videre i Omsorgen for sin Stiftelse, idet han op
rettede et Kollegium eller Kapitel af sex Kanniker ved
Kirken og saaledes sideordnede den Stiftets Hovedkirke,
S. Lucii i Roskilde. Fra den Tid af var Vor Frue altsaa
en Kollegiatkirke, et Navn der ofte senere ombyttedes
med Navnet Domkirke7; men i Sammenligning med de
andre Sognekirker, som efterhaanden rejste sig i Kjøbenhavn, kaldtes den gjerne den store Kirke (Templum majus
ciuitatis Halfnensis 8 eller ecclesia major Haffnensis).
»Der er«, siger Langebek, »neppe nogen Kirke i Dan
mark, som har været liere farlige Hændelser undergiven
end Vor Frue K. i Kjøbenhavn. Ofte er den af Ild aldeles
afbrændt og lagt i Aske, og ofte har den af Torden og
6 Brevet er trykt i Pontoppidans Annal. II, 222—23. Se nedenfor S. 35.

6 I Vor Frue Kirkes Mindebog (Obituarium) nævnes han under 31te
Januar: ,,Julii Confessoris obiit Dominus Laurencius frater archiepiscopi Andree et episcopi Petri, qui contulit huic ecclcsiæ Langsyo
bierg et Kaldecote cum suis attinentiis et Niumulne“ (Ser. Rer.
Dan. VIII, 539). Lavrens Sunesøns Død i Slaget ved Lena d. 31 Jan.
1208 omtales i Ser. Rer. Dan. II, 167.
7 Saaledes kaldes den t. Ex. i et Gavebrev af 1466, ogsaa hos Hvitfeld, S. 1335, og i en Herredagsdom 1630 o. fl. St.

8 Saaledes i Cliron. Skib., Ser. Rer. Dan. II, 559.
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Lynild, af heftige Stormvinde og Fjendeskud været anfægtet
og beskadiget«. Og det kunde han sige med Rette, uagtet
han ikke kjendte dens sidste sørgelige Skjæbne, da den
1807 faldt for de engelske Brandkugler, og faldt for aldrig
mere at rejse sig i sin gamle ærværdige Skikkelse. —
Indtil 1728 fandtes der over Kirkens nørre Indgangsdør
en Sten, i hvilken Herren og de fire Evangelister vare frem
stillede under de bekjendte Symboler, Herren som Lammet
med Korsfanen, af hvis Bryst Blodstrømmen udflyder, der
fylder Kalken, Evangelisterne som Mennesket, Løven, Oxen
og Ørnen, alle fire bevingede og hver med sin Bog opslagen i Uaanden; udenom læstes Indskriften: »Anno Dni
MCCCXVI reedificabatur ista ecclesia prius quater per in
cendium devastata9«. 1316 opbyggedes altsaa Kirken paany
efter i lidet over hundrede Aar for fjerde Gang at være
lagt i Aske. Om Anledningen til disse Ødelæggelser kan
der ikke oplyses meget; dog her maa Langebek sige os
sin Mening: »Nogle Gange er det vel sket ved ulykkelig
Vaadeild. Men én Gang ved man tilvisse, at det er sket
ved Fjendehaand, nemlig i K. Erik Plovpennings Tid (1248),
da Lybekkerne og deres allierede faldt ind i Sjælland, og
opbrændte Kjøbenhavn og nogle af de omliggende Byer. At
de da ej alene ikke har skaanet Kirkerne for Ilden, men
endog bortført med sig Relikvier, Bøger, Privilegier og
Altrenes Prydelser, ser man af et Brev, som Pave Inno
centius IV et Par Aar derefter paa den roskildske Biskops
Ansøgning har ladet udgaa, om at undersøge saadant Ly
bekkernes Forhold, og ifald det saa befandtes, da at sætte
dem i Band, indtil de oprettede den tilføjede Skade10. At

y Resen, Inscriptiones Hafnienses, p. 3.
10 Dette Brev (af 7. Marts 1251), som Langebek agtede at meddele in
extenso, findes nu trykt i Thorkelins Diplom. Arne-Magn. I, 187.
Derimod kjendte Langebek ikke et andet Brev, der vistnok hører
sammesteds hen, det er et Brev af 26. Juli 1253 fra Biskop Jakob
i Roskilde til Raadet i Lybek, hvori han kræver Erstatning for
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Vor Frue K. da tilligemed Slottet og Byen er afbrændt,
er ikke at tvivle paa. Men om samme Kirke igjen har
taget nogen Skade, enten da den rygiske Fyrste Jarmer
1259 indtog Staden og nedbrød Slottet, eller da Hansestædernes udskikkede 1312 faldt ind i Sjælland og ved Ild
ødelagde Helsingør, Amager, Skanør og flere danske Søstæder (hvoriblandt Kjøbenhavn mulig ogsaa har været), be
ror mere paa Gjætning end paa nogen fuldkommen Vished.
Om Kirken ved denne sidste Lejlighed blev fjerde Gang
afbrændt, eller om den 1316 (som Pontoppidan, Ann. II,
114, mener) ved ulykkelig Ildsvaade blev ødelagt, skal jeg
ikke for vist sige, men at den Aaret efter er opbygt, ses
af Inscriptionen«. — Heldigvis have vi en Kilde, som Langebek kun ufuldstændigt kjendte, og som opløser Tvivlen angaaende det sidste Punkt; det er Kirkens Mindebog, hvori
det hedder: »I Herrens Aar 1314, S. Kristine Nat (24de
Juli) blev S. Marias Kirke i Hafn ødelagt af Ildebrand«.
Det tør da antages, at det er Vaadeild, der denne Gang
har lagt Kirken i Aske.
Uagtet Kirken saaledes i et forholdsvis kort Tidsrum
havde været udsat for store Ødelæggelser, blev det ikke
derved, i Valdemar Atterdags Tid indtog Lybekkerne to
Gange Kjøbenhavn, den første Gang, 1362, boriførte de
Kirkeklokkerne11, den anden Gajig, 1368, ødelagde de
Byen »i Bund og Grund«, saa en Del af den endnu henved

den Skade, der ved Lybekkernes Plyndringer var tilføjet hans Kirker
og deres Besiddelser („dampna et multiplices iniurie nobis et eccl.
Roskildensi illate, castrum et villam de Kopmannahafn ac
plura maneria ad mensam nostram Episcopalem spectantia, ac
Ecclesias eiusdem loci comburendo et bonis pluribus
spoliando“). I et Brev af 30. Sept. 1253 frasiger Degn og Ka
pitel i Roskilde sig al retslig Fordring paa Lybekkerne, fordi de havde
lovet Bispen og „vor“ Kirke stadigt Venskab (Urkundenbuch der
Stadt Lübeck 1. Abth. 1. Th. Nr. 201. 204).
11 Suhrn, Hist, af Danm. XIII, 463.
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Aaret 1400 laa øde12; vel siges det ikke, at Kirken blev
ødelagt tilligemed, men da Hærjingen af Staden er antegnet
i Kirkens Mindebog, er det rimeligt, at ogsaa denne har
lidt under de vilde Plyndringer 13. Derimod vides det med
Vished, at Kirken led meget ved en Ildebrand, der den
2den Juli 1386 hjemsøgte Kjøbenhavn; det siges udtrykkeligt,
at den ved denne Lejlighed mistede sine fire bedste Klokker;
formodentlig er da Taarnet brændt, om det end er lykkedes
at redde det øvrige 14. Overhovedet er det vel ikke rimeligt
at antage ? at hele Kirken nogensinde er bleven ombygget
i Tiden mellem 1316 og 1728, men at den har modtaget
væsentlige Tilbygninger og Forskjønnelser til forskjellige
Tider, er vist, flere af dem skulle omtales i det følgende.
Vi befinde os nu omtrent ved Aaret 1400; i de 200 Aar,
Vor Frue K. havde staaet, havde den lidt mere end maaske
nogen anden Kirke i Danmark, men den havde atter gjen
tagne Gange hævet sig af Gruset, og paa samme Tid havde
den ved Siden af vundet en fastere udvortes Stilling ved
Erhvervelsen af en ikke ringe Mængde faste Ejendomme
saavel i Kjøbenhavn selv som udenfor i de omliggende

12 Se Ser. Rer. Dan. VII, 84 (naar her tales om „villa desolata“ kan
man ogsaa tænke paa de Ødelæggelser, der skete ved den senere
Ildebrand 1386, men da der under hin Benævnelse omtales Grunde
i den ostlige Del af Byen og i den vestlige, og man ved, at den
senere Ildebrand især rasede omkring S. Peders Kirke, tør man
vistnok antage, at Tomterne i Byens østlige Del’endnu vare Minder
om Tydskernes ældre Ødelæggelser).
13 Under 2 Maj hedder det i Øbit.: „Anno Dn. M. GCC. LX. octavo.
Allemannici Hafnensem villam funditus desolabant.“ Se forøvrigt
Suhm, XIII, 613.
14 Denne Ildebrand kjendes kun af flg. Antegnelse i V. Frue Kirkes
Mindebog under VI. Id. pNon.J Julii: „Anno Domini M. CGG. LXXX.
sexto, videlicet in secunda feria die Processi et Martiniani ecclesia
sancti Petri Hafnis cum duabus suis campanis eteum quatuor optimis
campanis beate virginis Marie ibidem et cum una parte villæ per
incendium est combusta“.
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Landsbyer. Disse Ejendomme vare næsten udelukkende
frivillige Gaver til Kirken, skjænkede af Mænd og Kvinder
i deres Liv eller i deres Dødsstund »til Sjælens Frelse«
(in remedium animæ), forat Kirken skulde holde Sjælemesser,
Aartider eller Begjængelser for Givernes Sjæle. Det er den
Grundbetragtning, der gaar gjennem Middelalderens Religjøsitet, og som har rejst og vedligeholdt de mange herlige
Kirkebygninger rundt i Landet, »at af alt det Gods,
Mennesket gjør sig Umage for her i Verden at sammen
sanke, det beholder han intet af uden det, som han skikker
for sig til Kirker eller Klostere, Gud i Himmerig til Lov
og Ære, Jomfru Marie og andre Helgener til Værdighed
og Tjeneste«, som det hedder i en from Kvindes Gavebrev
til Frue K., eller som den bekjendte Rigshofmester Povl
Laxmand skriver i et Stiftelsesbrev paa et Alter i Frue K.:
»Jeg kan mærke og forstaa, at al den Umage, som vi gjøre
os her for Verdsens Gods, kan intet hjælpe os til den
evindelige Salighed, med mindre vi betænke nogen Del til
Guds Tjeneste, hannem til Lov og Ære, som .os haver givet
Sjæl og Liv og alt Gode, som vi have«.
Til ingen Tid i Middelalderen kunne vi sikrere be
stemme, hvormange faste Ejendomme V. Frue Kirke, dens
Kapitel og Altere besad, end ved Begyndelsen af det 15de
Aarhundrede. Henved ikaret 1400 eller lidt før har nemlig
den roskildske Biskop ladet forfatte en Fortegnelse over
alle Grunde i Kjøbenhavn, af hvilke han som Stadens Ejer
hævede Jordskyld. Paa denne Fortegnelse findes Vor Frue
Kirke opførte som Besidder af ikke mindre end 55 Grunde
med de derpaa opførte Bygninger, spredte rundt omkring
i Byen, hvortil endnu kommer syv Grunde, der tilhørte
Kirkens Altere16. Lidt senere er Kirkens endnu bevarede
15 Fortegnelsen er trykt i Ser. Rer. Dan. VII, 72—86, jfr. S. 103—04.
Det er en Del af Roskilde Biskops Jordebog, der af Udg. hensættes
omtrent til 1370, men der er adskilligt i Fortegnelsen over Grundene
i Kbhvn (hvoraf et særskilt Pergaments Haandskr. endnu findes i
Konsist. Arkiv), der viser hen til Tiden lidt nærmere ved Aaret 1400.
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Mindebog afsluttet (det sildigste Aarstal, der er anført i
den, er 1421)1C. Det er en Kalender, hvor der ved de
enkelte Dage er anmærket, for hvilke af Kirkens Velgjørere
der paa den Dag skulde holdes Sjælemesser eller Aartider,
sædvanligt vedkommendes Dødsdag. Tillige er der gjerne
anført, hvori Gaven bestod, hvad der var dens nærmeste
Bestemmelse, og hvem Messelæsningen for Giverens Sjæl
paalaa. Her skal i Oversættelse meddeles nogle af disse
Antegnelser, og da saadanne, som ikke saameget vedkomme
de kirkelige Personer (Dekaner, Kantorer og Kanniker) og
Stiftelser (Kapeller, Altere), hvis specielle Historie i det
følgende nærmere skal berøres, men dem, der nærmest
henhøre til Kirken i Almindelighed:
Jan. 3. Aar 1374 døde Bodil, Herman Kruses Efler-

leverske, som har en Aarlid, aarlig at holdes af denne Kirkes

Værger, for en Grund og en Bod opført derpaa, som ligger i

Smediegade paa den nørre Side ud imod Torvet.
Jan. 14. 1350 [Peslaarel] døde Sven Dyækn, hvis Aarlid
Bygningsforstanderne (procuratores fabricæ) skulle holde for en
Gaard liggende i den østre Ende af S. Peders Stræde.

Jan. 18. 1395 døde Hr. Niels, lovlig Ihukommelse, forhen
Biskop i Roskilde17, som har en Aarlid for del Gods og

de særdeles Gaver, hvormed han betænkte denne Kirke til den

hellige Jomfrus Lov og Ære, og (il Frelse for sin og sine For
ældres Sjæle.

Hans Sjæl hvile i evig Fred.

Jan. 22. Døde Jakob Jensson af Husum [Brønshøj S.].
Han har en Aarlid, der skal holdes af Kirkens Værger med 2 Sk.
grol, for en Gaard liggende i Smediegade ved Siden af Byfoged Peder

Andersens i S. Klemens Sogn, i hvilken Peder Maan nu bor.
Jan. 26. 1388 døde Niels Ødgersøn, hvis Aarlid Kirke
værgerne ere pligtige al holde med 1 Sk. grot.

10 Den er aftrykt i Ser. Rer. Dan. VIII, 538—49. Da Kirken ogsaa
efter Aaret 1421 og lige til henimod Reformationen modtog en
Mængde Gaver, maa den vel ogsaa have haft en Mindebog, hvori
disse anførtes, men en saadan er ikke kommen til os.
17 Se foran S. 10.
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Febr. 3. Døde Ebbe Bay, som har en Aarlid af Kapitlet

for en Grund, hvorpaa Hannes Wat bor ved Stranden.

Febr. 11. Døde Peder Pæthersson, som har en Aartid
for en Gaard

i Wongwelhe [Vangede] pantsat til Kirkens Byg

ning (fabrica) af samme Peder for 12 Mark rent Sølv; han selv

havde den i Pant af en vis Jakob Karlsson for den nævnte Sum.

Febr. 29. Døde Hillæ Grauenstcns, hvis Aartid Kirke
værgerne ere pligtige at holde med 2 Sk. grot, for en Bod, i

hvilken swarlhæ Claws nu bor.

Marts, 2. Døde Præsien Markvard18, som har en Aartid
af Kirken for en Grund bagved Kirkens Gaard (curia).
Marts, 10. Døde Biskop Oluf 1320, som har en Aarlid

for Gods i Øslælhæ [Ølsted, Sir© H.].
Marts, 13r Døde Knut Sudere, som har en Aarlid af

Kirken for en Bryggerkjedel, som Peder Jakobsen ved Stranden
har i Leje for 2 Sk. grot.

Marts, 15. Dode Filip Staldmester, som gav denne Kirke
5 Ører Jord i Kalfslund og en Gaard i Kbhvn ved Balstalh.

Marls,

22.

1307 døde Bodil Mortens,

som

gav til

Kirkens Bygning en Gaard, for hvilken Kirkeværgerne skulle give

Kannikcrne, der holde hendes Aarlid, 12 Ører aarlig.
Marls, 24.

Døde

Hr. Jakob

Aagesen,

som

gav

til

Kirkens Bygning en Grund i S. Peders Sogn for sin Aarlid.

Marls. 31.

1361 døde Husfru Margrcle Wernekes,

som har en Aarlid ved Vor Frue K.s Værger.

Hendes Sjæl

hvile i Fred.
Apr. 6. 1336 døde Mag. Petrus Ilerba^ Ærkedegn i
Roskilde, lovlig Ihukommelse, som testamenterede V. Frue K.
3 Ører Korn Jordskyld (Ires oras terrarum in censii)19 i Her-

stalhæ wcslræ, hvor der kan saaes en halv Læst (marca) Korn;
af Indlæglen tilfaldcr den ene Halvdel Kirkens Bygning, for den
anden holdes hans Aarlid hvert Aar.
Apr. 11. Døde Ødger Lang, der har en Aarlid, som

Bodil Walters Eflerlcverske er pligtig at lade holde.
1b Formodentlig Markvard Pedersen, Presbyter og Vicar, perp, i Kbhvn
1370 (Pontopp. Ann. II, 218).
19 Svarer til 72 Tdr. i vor Tids Maal (1 Øre = -J Læst = 6 Pund).
Kbhvns Kirker og Klostere.
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Maj, 4. Døde Ebbe Jonæssøn, som har en Aartid for
en Fjerding Jord i Aworthæ ydræ [Hvidovre].
Maj, 15.

1360 døde Hr. Johannes Pedersen, Præst,

hæderlig Ihukommelse, som har en Aartid for den Gaard i S.
Nicolai Sogn, han boede i, at holde af Kirkens Værger.
Sjæl hvile i evig Fred, Amen.

Hans

Maj, 19. 1407 døde Niels Pælherson, for hvem Kirke

værgerne, som for Tiden ere, skulle give Kannikerne, som over
være hans Aartid eller Vigilier og Sjælemesse, aarlig 2 Mark Penge.

Maj, . . 1360 døde Katrine, Jakob La les Efterleverske,
som har en Aartid ved Kirkeværgerne for lo Boder, hun skjænkede

samme Kirke.
Juni, 3. 1359 døde Hr. Johannes Jakobsen, Kannik i
Aarhus, hvis Aartid Kirkeværgerne skulle holde for en Gaard øst
for den Gaard, hvori en vis Hasse bor20.

Juni, 4.

1419 døde (Navnet ulæseligt) Onsdag før Pintse,

som gav og testamenterede Vor Frue K., hvor han udvalgte sit

Lejersted, sin Bod i Dragør paa Skalkenæs ligeoverfor Peder

Susts Bod, kaldet Hjørnebod, med al dens Tilligende og fuld
kommen Ejendomsret, paa Vilkaar at hans Aartid skal holdes en
Gang hvert Aar.

Juni, 9.

Døde Hr. Johannes Griis, Præst, som har

for sig og sine Forældre en Aartid med 2 Sk. grot for en Gaard

ved Lalhbroslræde.
Juni, 15. Døde Gertrud, Papæ Storms Hustru, som
testamenterede en Gaard i S. Nicolai Sogn til V. Frue Kirkes

Bygning for sin Aartid.
Juni, 17.

1373 døde Herman Crusæ, som gav til Vor

Frue Kirkes Bygning en Grund i den østre Ende af Smediegade,

for hvilken Kirkens Værger skulle holde hans Aartid.
hvile i Fred.
Juni, 20.

Hans Sjæl

Døde Fru Cecilie, afgangne Peder Gæarssøns

Hustru, der har en Aartid, som skal holdes af Kirkeværgerne.
Juli, 1.

Døde Peder Jensen og hans Hustru Mærdhe,

Lavrens Werners Søster, de have en Aartid med 2 Sk. grot fol

en Gaard paa Nørregade.

20 Se Tillæg Nr. 11.
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Juli, 27.

1328 døde Christine Hastæns, som har en

Aartid.
Avg. 23.

1350 døde Ulrik, som har en Aartid for de

Boder, han gav til Bygningen, i hvilke en vis Peder Wcs bor.

Avg. 25. Clavs Thvcsk med Hustru have en Aartid med

2 Sk. grot for en Gaard, hvori Jakob Brand bor.
Sepi.

7.

Døde

Hemming Pelersson,

har

som

en

Aarlid fur sig og Hustru for en Gaard, som han boede i ved
Laadbro paa østre Side, hvilken han gav og testamenterede til
V. Frue Kirke til sin Sjæls Frelse.

Sept. 16. 1393 døde Anders Pedersen kaldet Holbæk
som har sin og sin Hustrus Aarlid for en Bod paa del østre Hjørne
af Klædeboderne, hvilken han i levende Live i Kjøbenhavns

Kapitel pantsatte til Vor Frue Kirke med al Rettighed for 14 Mark,
og siden i sin Dodsslund testamenterede til den, paa Vilkaar, at
hvis Boden indløstes, skulde de 14 Mark tilfalde Kirken.

I

Boden bor nu en vis Villum kaldet Stødere.

Sepi. 20.

1350 døde Katrine, Ulrik s Hustru, hæderlig

Ihukommelse, hvis Aarlid Kirkens Værger ere pligtige at holde

for de Boder, hun gav Kirken, i hvilke Peder Wes bor.

Døde Hr. Johannes Ulfslorp, Kannik i Ros

Okt. 4.

kilde, som gav til Kirkens Bygning en Gaard i Nybola [Smørum

S.].

Ved

hans

Aartid

skulle Kirkeværgerne

give...................

og fattige Skolepeblinge 1 Mark.

Okt. 26.

Johanne, Morse els Hustru, har en Aarlid,

der skal holdes al Kapitlet, for en Gaard i Tydskemannegadc, hvori

Wolder Baaghere bor.

Okt. 31.

1328

døde Morten

Nybaghcræ,

som

gav

til Kirkens Bygning en Gaard for sin og sin kjære Hustru Lucies
Aarlid.

Nov. 4. Døde Gertrud, afg. Peder Eskildsens Hustru,
som har en Aarlid, der skal holdes af Kirkeværgerne.

Nov. 18. Døde Johanne Ilennekes, som testamenterede

Vor Frue K. de Huse, der staa paa den Grund, hvor hun boede,

ved Algaden ved S. Peders Kirkcgaard, for hvilke der holdes
en Aarlid.
Nov. 23.

Døde Væbner Peder Jenssen af Ymmere (?)

[Emdrup], som har en Aarlid for en Gaard i Vor Frue Sogn, som
2*
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han skjænkcde Kirken med de derover udstedte Breve for sin og

sin Hustrus Christines Sjæls Frelse; deres Sjæle hvile i Fred.

Nov. 25.

Henrik Baghcre og hans Hustru Katrine

have en Aarlid for en Gaard. der ligger eslen for Kjøbenhavns
Kapitels Grund, i hvilken Oluf Tulæsson bor i S. Nicolai Sogn,

hvilken Gaard deres Sen Hr. Gert, Kannik i Roskilde, gav til Kirken

i Kjøbenhavn
Decbr. 1.

1421 døde Katrine Wædekes21, som har

en Aartid med 2 Sk. grot, aarlig at holdes af Kirkeværgerne, for

en Grund i Klædeboderne paa østre Side, hvorpaa der slaar
et Stenhus, og af samme Værger skal der gives cl Sjælebad
(balneum animarum) og en Tønde (lagena) dansk Øl22.

Decbr. 9.

Døde Præsten Henrik kaldet Baggæ23, som

for sin Aarlid gav denne Kirke en Bod liggende i Kjøbenhavn;
ved

hans Aartid udredes to Mark af Kirkeværgerne, nemlig til

Kannikerne 12 Ører, til Vikarierne 2 Ører og til fattige Skoles

personer 2 Ører.

Decbr. 15.

Døde Peder Eskildsen, som for Aartidcr,

hans nemlig og og hans Hustru Gertruds, gav til denne Kirkes
Bygning en Gaard paa den østre Side af Torvet.

Decbr. 20.

Døde Husfru Hildegund Gerez, som har

en Aartid for en Bod [i Klædeboderne?].
Decbr. 23.

Døde Gunild,

Peder Blas Hustru, som

gav denne Kirke en Gaard (mansio) i Herleue [Gladsaxe S.]

og en Gaard i Kjøbenhavn.

Som det vil ses, indeholdt Gaverne saa at sige altid
Forpligtelse for Kirken til at holde Aartider, d. e. Sjæle
messer paa en bestemt Aarsdag, for Givernes Sjæle. En
stor Del af Gaverne vare skjænkede til Kirkens Bygning
(fabrica), noget der viser, hvad Kirkens Fornødenhed paa
den Tid især har været, senere bleve disse Gaver sjeldnere,
21 Jfr. Tillæg Nr. 17.
22 Formodentlig til de Kanniker eller Vikarier, der holdt Aartiden;
„balneum animarum“ maa udentvivl forstaas om en Badstugang
(til Kannikerne, eller de fattige) bekostet af Sjælegaven.
23 Denne Mands Testament meddeles blandt Tillægene, Nr. 2.
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derimod anvendtes i den følgende Tid langt mere paa Op
rettelsen af særegne Altere og paa Gudstjenesten ved dem.
Imidlertid vedbleve de Gaarde, som engang vare givne til
Bygningen at udgjøre en egen Klasse af Kirkens Ejendomme,
og oftere omtales i den følgende Tid *curiæ ad fabricam
eccl. b. Virg. spectantes et pertinentes«, d. e. Gaarde, hvis
aarlige Lejeafgift eller Landgilde tilfaldt Kirkebygningsfondet,
der bestyredes af »Procurator fabricæ«, en Bestilling, som
en af Kannikerne ved Kirken havde.
Uagtet man, som ovenfor er vist, med temmelig Sikkerhed
kan angive, hvormange Grundejendomme Vor Frue Kirke
besad i Kjøbenhavn henved Aaret 1400, bliver det alligevel
meget usikkert, naar man deraf skulde gjøre en bestemt
Slutning om, hvor stor Kirkens Indtægt af disse Ejendomme
paa den Tid var. De lejedes ud til Borgerne, og man
har mange af Kirkens Lejebreve endnu bevarede, men af
dem ser man, at Afgiften var meget forskjellig efter Grundens
Omfang og den Bygnings Beskaffenhed, som stod paa den.
Et almindeligt Regnskab over Kirkens Indtægter haves der
imod ikke fra denne Tid. Ligesaa vanskeligt er det at
angive, hvor stor den Landgilde-Indtægt var, som det udenbys
Jordegods indbragte; ubetydelig har den dog neppe været,
naar man ser, at en enkelt Mands Sjælegave ydede en
aarlig Indtægt af 72 Tdr. Korn, hvoraf den ene Halvdel
tilfaldt Kirkens Bygning, den anden Præsterne, der forrettede
Giverens Aartid. Det tør derfor vel antages, at Kirken uagtet
de Ulykker, der i det 13de og 14de Aarh. vare overgaaede den,
var temmelig formuende, noget, der ogsaa bekræftés af et Brev
af 143224, hvorved Arild Klemenssen, Degn i Linkjøping,
tilstaar, at han skylder V. Frue Kirke 225 Mark lybsk for
Sten og Lim (Kalk), som han paa K. Erik af Pommerns
Vegne fik af Kirken til den afdøde Dronning Filippas Mag
(Gemak), og hvorfor han pantsætter Kirken sine to Vand
møller, med tre Møllesteder og Aaletræ, hvoraf den ene
24 Se Tillæg, Nr. 30.
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stod indenfor Nørreport i Kjøbenhavn og den anden ved
Stranden udenfor Vesterport.
Kirkens bedre eller ringere Formuestilstand bar Inter
esse, da det er den eneste Maalestok vi have — skjønt
heller ikke denne er ganske paalidelig — til at bestemme
med hvor stor Kraft det religiøse Liv rørte sig i Menig
heden, da Tienden fraregnet (og den var dog oprindelig
ogsaa en væsentlig frivillig Ydelse) al anden kirkelig Indtægt
havde sin Oprindelse fra frivillige Fromhedsgaver25.

Vor Frue Kirke var i Middelalderen Skuepladsen for
adskillige vigtige Begivenheder, der maatte forøge dens
Anseelse. Iler holdtes saaledes udentvivl de Kirkeforsam
linger, der idetmindste fem Gange berettes at være afholdte
i Kjøbenhavn2 G. Her ægteviedes Prindsesse Margrete 1363 til
Kong Hagen af Norge, hin betydningsfulde Begivenhed, der
var den nærmeste Anledning til, at Danmark og Norge i
over fire Aarhnndreder forenedes under en Konge.
Fra den Tid Kjøbenhavn ved Midten af det 15de Aarhundrede blev Kongens Residensstad, blev Vor Frue Kirke
i visse Maader Landets Hovedkirke, idet Kongerne og Dron
ningerne fra Christoffer af Bajrens Tid bleve kronede her
af Rigets Ærkebisp27. Ogsaa ved andre Højtideligheder
25 Af Kirkens Mindebog kan man ikke gjøre nogen sikker Slutning
om, hvormange og hvor store Gaver Kirken liar modtaget, da her
kun antegnedes saadanne Gaver, der medførte Forpligtelsen til at
holde Sjælemesser for Giveren. Ofte fik Kirken imidlertid testa
mentariske Gaver uden dette Vilkaar, se t. Ex. Pontopp. Ann. II,
93, hvor Cecilia Litie 1307 skjænker V. Frue K. 5 Mark Penge;
D. Mag. 3 R. ill, 298, hvor Hr. Niels Pedersen (Gyldenstjerne) til
Aagaard 1456 testamenterer V. Frue K. en lødig Mark; Pont. Ann.
II, 158: Inger Pætersdatter, Ølrik Skafts Hustru, testamenterer Kirken
1341*1 Skiil. grot.

26 SePontopp.Ann.il, 146. 536. 623. 651- Hvitfeld, S. 247. 255. 713.
27 Se Werlauff, Hist. Undersøgelse om de danske Kongers Salving og
Kroning i Middeald. (i Aktstykker vedk. K. Chr. III.s Kroning S. VII).
Christoffer af Bajren blev kronet i Ribe, men hans Dronning i Vor
Frue K. i Kbhvn.
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benyttedes Kirken. Hertil kan vistnok ikke regnes, at Kongen
undertiden holdt Retterting i Kirken, da det synes at være
en temmelig profan Forretning, der ikke kunde forøge Kirkens
Anseelse 28. Derimod blev, fra den Tid Universitetet stiftedes,
de største akademiske Højtideligheder holdt her, som Rektor
valg29 og Doktorpromotioner3 °, og Kirken knyttedes nøje til
Højskolen, dels derved at en Del af Professorerne fik Kanonikater ved Kirken, og dels omvendt derved, at ikke faa
af Kirkens Kanniker fungerede som Universitetets Rektorer31.
Af Bygningsforetagender ved Kirken synes der i det
sidste Aarhundrede før Reformationen kun at være foretaget
et Par af større Betydning. Det ene udførtes omtrent
1483—86, da Kirken fik sit Taarn. Dette Foretagende
omtales ikke i noget trykt Skrift, men det er dog sikkert
nok, thi i et Dokument af 7 December 1483 omtales »Turris
noviter incepta« 32 ved Vor Frue Kirke, og i et senere Brev,
udstedt Palmesøndag 1486, gjør Dr. Erik Nielsen, Degn i
Kjøbenhavn, og menige Kapitel vitterligt, »at for den store
Gjæld, som Vor Frue Kirke er udi kommen for sin Byg
ning, som hun nu fore haver med Taarn og i andre
Maade, da have vi solgt, skjødet og afhændet beskeden
Mand Per Jensen, som kaldes Brolægger, Borger i Kjøben
havn, og hans Arvinger en forskrevne Vor Frue Kirkes
Gaard med Hus, Jord og Grund, liggendes norden ved Benickestrædet3 3«. Et tredie Bevis indeholder et kongeligt
2S Saaledes holdt K. Hans 1484, dom. proxima ante diem S. Gertrudis
Retterting i Vor Frue K., se et Dokument udstedt her, bl. ArneMagnæana, Fase. VI, Nr. 13.
29 Se Leges Acad. Hafn. i S. R. D. VIII, 337. 345. Oprindelig var
det bestemt, at Rektorvalget skulde foregaa to Gange om Aaret,
og da den ene Gang i V. Frue K., den anden Gang i S. Nicolai;
men allerede 1481 bestemtes, at Valget kun skulde ske 1 Gang
om Aaret og da altid i V. Frue K. (sml. Svaning, Chr. II, p. 257).
30 Se Ser. Rer. Dan. VIII, 353. Pontopp. Ann. II, 715.
31 Werlauff, Kbhvns Univ. fra dets Stift, til Reform.

(Progr. 1850).

32 Se Aktst. af den nævnte Dato, bl. Tillægene.

3 3 Gammel Kopi i Geh.-Ark. Voss. Saml. Kbhvns Gaarde og Huse, Nr. 90.
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Rettertingsvidne udstedt den 11te December 1486 »paa
Biskopsgaarden i Kjøbenhavn i det Mag næst ved Kirkegaarden«, angaaende et Skjøde, Kanniken Hr. Hans Hannyn
havde givet det Alter, han havde stiftet i det Taarn, nyligt
begyndt i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn34. Da Kirken paa
de Afbildninger, som haves af den, kun har ett Taarn, der
laa ud imod Nørregade, er det upaatvivlelig dette, der ved
denne Lejlighed opførtes, efterat Kirken siden 1386, altsaa
i netop 100 Aar, havde været taarnløs. — Men endnu
manglede Taarnet Spir, dette blev opført 1514 og skal efter
Sigende have været 114 Alen højt, eller ligesaa højt som
den omgivende Kirkegaard var lang35. Paa hvert af Hoved
spirets fire Hjørner var der et mindre Spir, af 8 Alens
Højde. Om Opførelsen fortæller Hvitfeld: »Udi det Aar
1514 paa S. Matthæi Aften, som da faldt paa Aske-Onsdag,
begyndtes først at hugges paa Spiren til Vor Frue Kirke udi
Kjøbenhavn. M. Knud Valkendorf, Degn, var Kirkeværge
og forfordrede og tilsaa, at samme Arbejd gik for sig; da
var Perpendiculum eller Æqvilibrium, som Spiren er samlet
efter, saa langt, at det laa langs fra Degnegaarden og til
den Røst ved Skolen, som da boede en Postejbager. Den
samme Mester, som hug Spiren, han var halt, hannem og
hans Mestersvend kom nogen Trætte imellem. Mester
svenden mente sig at være saa god som Mesteren: da paa
det Pas Spiren var forfærdiget, til Knappen skulde paasættes,
da befol Mesteren en Bjælke at udlægges og fastgjøres,
paa hvilken han gik ud til Enden og hug der en Øxe udi,
befol saa Mestersvenden, efterdi han lod sig være saa god
som han, at han skulde gaa ud og tage hannem samme Øxe
tilbage, og idet som den anden gik ud, og vilde ikke
være ringere end hansMester, faldt han ned og sloges ihjel36«.
34 Orig. smsts. Nr. 325.

35 Pontopp., Orig. Hafn. S. 146.
38 Hvitfeld, S. 1103. Det af Hvitfeld opbevarede Sagn, hvortil til
svarende haves om andre Kirkebygninger, er senere blevet mere
udsmykket, jfr. Thiele, Danmarks Folkesagn, I, 184.
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— Forøvrigt er der dem, der have sagt, at Følgerne dog
viste, at Svenden havde Ret, siden Knappen (pinnacu
lum) blæste af Spiret Aaret efter, S. Gregorii Aften, d.
Ilte Marts 1515, i en stærk Storm; dog efter den Be
skrivelse , den ældre Svaning giver af det forfærdelige
Uvejr, der rasede denne Dag, kan man endda ikke undre sig
saameget over, at det maaske neppe fuldendte Spir ikke
kunde udholde den Tørn, som ødelagde mange Bygninger,
der vare mindre udsatte37. — Skaden blev senere ud
bedret igjen, og har Spiret beholdt den Højde, Pontoppidan
tillægger det, da det første Gang opførtes, saa har det
været overordentlig anseeligt, meget højere end Vor Frel
sers Spir paa Christianshavn, som nu er det højeste i
Danmark. Det var tækket med Kobber, hvoraf der skal
være medgaaet 96 Skippund, og kostede naturligvis betyde
ligt, saa Kirken maatte angribe sine faste Ejendomme for
at bestride Omkostningerne38.
Nu stod da Kirken færdig saaledes, som den i alt
væsentligt uforandret bevaredes til Ildebranden 1728 — en
majestætisk Bygning i gothisk Stil. Den havde et bredt
og højt Mellemskib og lavere og smallere Sideskibe, der
37 Svaning, Ghr. II, p. 84, jfr. Hvitfeld, S. 1107. Suhms Saml. 2 D. III, 28.

30 Den 8 Januar 1517 gjør Knud Valkendorf, Degn, og menige Kapitel
i Kbhvn. vitterligt, at Kapitlet med. Biskop Lage Urnes Samtykke
har solgt en V. Frue Kirkes Gaard og Grund i S. Nicolai Sogn til be
skeden Kvinde Kirsten SølTrens, Borgerske i Kbhvn., for 200 Mark
danske, „som vi have oppebaaret og indtaget og fremdeles igjen
udgivet i Betaling til Kobber, som kom til den Spir, vi har
ladet oprejse paa V. Frue Kirkes Taarn, Gud til Lov og
menige Kjøbenhavns Indbyggere til Ære og Gavn“ (Langeb. Dipi).
I et andet Brev af 11 Sept. 1517 hedder det, at „V. Frue K. nu
er trængt og nødes til at sælge af sit urørende Gods for den store
Kostning, som hun haver gjort og endnu gjør paa den Spir, som
er rejst paa forne V. Frue Kirkes Taarn, som taktes
med Kobber“ (Tillæg). Jfr. Orig. Hafn. S. 146. Der kan forøv
rigt være Tvivl om, at Pontoppidan har anden Hjemmel for sine
Angivelser end den Efterretning, Wolf meddeler om det Spir, der
opførtes 1606 (Ene. Reg. Dan. S. 338).
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gik rundt om Choret. I det ydre og indre har den upaatvivlelig haft megen Lighed med S. Peders Kirke i Malmø,
der omtrent er fra samme Tid39. Foruden Hovedspiret
paa Taarnet var der et mindre Spir over Choret. Paa
Siden af Kirken og i Omgangene var der indrettet flere
Kapeller, der senere enkeltvis skulle omtales. Ved Ind
gangen stod »Løvekarret«. Midt gjennem Kirken var al
mindelig Gjennemgang, i Nærheden af denne stod uden
tvivl det Kulbækken, der var oprettet ved S. Dionysii Alter,
at Fattigfolk om Vinteren kunde varme sig derved. En
stor Mængde Altere opfyldte Kirken, hvorfra Messesangen
stadigt lød, mellem disse færdedes til enhver Tid af Dagen
Præster og Folk, der forrettede deres Andagtsøvelser. Selv
efterat »Natsangen« havde sluttet den daglige Gudstjeneste,
var Kirken dog ikke forladt, da to Degne og Klokkeren om
Natten havde deres Leje her, for at bevogte Helligdommen
og Klenodierne40. Men om Festdagene straalede Kirken
med dobbelt Giands, medens Skarer af Mennesker strøm
mede til for at blive delagtige i den Afløsning fra Syn
derne og de Velsigne’sesønsker, der udtaltes over alle, der
nærmede sig med angergivent og andægtigt Sind.
Allerede ved Begyndelsen af det 15de Aarh. besad
Vor Frue K. en betydelig Mængde Ejendomme i Kjøbenhavn, men i Løbet af dette Aarhundrede og i de første
tyve Aar af det følgende voxede Antallet til over det dob
belte ; ogsaa Kirkens Landejendomme forøgedes, dog ingen
lunde i saa stærkt Forhold. En Del af disse Kirkens Be
rigelser ved Gaver og Testamenter skulle omtales under
3 J Prof. Høyen har først ytret den Formening for mig, at man af S.
Peders K. i Malmø kunde danne sig en Forestilling om den gamle
Frue Kirke, og ved en Sammenligning mellem Afbildningen af
Frue K. i Orig. Hafn. med Afbildning af S. Peders K. i Brunius’s
Sk&nes Konsthistoria vil Ligheden være iøjnefaldende. Den nærmere
Beskrivelse af S. Peders K. findes anf. Skr. S. 265 ff.
40 Pontopp. Ann., II, 165.
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Kapitlet og Altrene, derimod skal allerede her nævnes en
anden Rigdom, Kirken besad, det var de Hel g en levning er
og andre Relikvier, som opbevaredes her, og som i en
rettroende Katholiks Øjne dog maaske udgjorde Kirkens
rigeste Skat. Ilerom ytrer Langebek: »Jo flere Relikvier
og IJelgenlevninger man i Pavedømmet kunde sammen
skrabe og berige en Kirke eller andet Sted med, jo hel
ligere agtedes Stedet, og jo flittigere besøgtes det af den
enfoldige og overtroiske Almue, og jo mere Fordel gav
det til vedkommende gejstlige. Vor Frue Kirke har i det
Fald slet intet eftergivet nogen af de fornemste Hoved
kirker i Riget«. Man har endnu en vidtløftig Fortegnelse
over disse Helligdomme, der tilfalde viser, hvor stor
Rigdom Kirken i denne Retning har besiddet, uden
at Erhvervelsesmaaden nøjere kan oplyses 41. Saaledes
fandtes her t. Ex.:
I et stort gammelt Kors: et stort Stykke af det hellige
Kors. Et helt Hoved af de 11000 Jomfruer med Krone
paa. Et andet uden Krone (hvorved Langebek bemærker:
De 11000 Jomfruer vare for Mængdens Skyld brav drøje
at tage af, og derfor kunde man gjerne uden Mistanke i
hver Kirke eller Kloster fremvise en anseelig Del Hoveder
og andre Stykker af de samme. Men af de andre enkelte
Ilelgene, om man paa et Sted fremviste det samme Lem
af den samme Helgen, som man og ofte paastod at have
paa et andet Sted, det maatte falde endog en Papist selv
noget mistænkeligt).
I en Glaskrukke: Af det hellige Korses Træ. Af S.
Peder. Af S. Andreas. Af S. Nikolaus. Af S. Inger
Jomfrues Grav. Af S. Maria Magdalene. Af S. Katrine.
41 Ved nogle Relikvier er der tilskrevet: „pro structura“, hvilket synes
at antyde, at de ere skjænkede, for at de Gaver, som indkom ved
deres Udstilling til Tilbedelse skulde anvendes til Kirkens Bygning.
— To Fortegnelser over Kirkens Relikvier ere trykte i Ser. Rer.
Dan. VIII, 260—68 (Originalerne findes endnu i Konsist. Arkiv,
Pakken Nr. 161).
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Af S. Barbara. Af S. Dorothea. Af S. Margrete. Af S.
Skolastika. Af S. Appolonia. Af S. Affra. To Stykker af
S. Ursula. Af de 11000 Jomfruer, med andre Relikvier.
I et nyt hvidt Sølvæg: Et Agnus Dei. Af den hellige
Krybbe og det Sted, hvor Kristus til Verdens Frelse værdigedes at lade sig føde af en Kvinde og at hvile. Af det
Sted, der vædedes af Kristi Blodsdraaber, da han var i
Sjælekampen og bad inderlig. Af Hovedpandestedet, hvor
Kristus blev korsfæstet og døde. Af Herrens Grav. Af
det Sted, hvor Herren for til Himmels. Af det Sted, hvor
den Helligaand nedsteg over Apostlene paa Pintsedagen.
Af den Støtte, ved hvilken Kristus blev hudflettet. Af
Jordans Flod. Af den hellige Jomfrues Grav. Af det hellige
Korses Træ. Af S. O lafs Banner. Flere Relikvier, hvis
Navne ere tabte og forkomne ved Ælde.
I en Sølvhaand: En Finger af S. Vilhelm, Abbed.
Af sammes Skulderblad. Af S. Kristine med andre Relikvier.
I et nyt Sølvhus42 med en Biskops Billede ovenpaa:
Af S. Magnus Biskop. Af S. Kristoffers Ribben. Af S.
Kordulas og de uskyldige Børns Haar. Af S. Knud Her
tugs og Martyrs Kappe.
I et nyt Trefoldighedsbillede: Af S. Vilhelms Ben.
Af S. Birgittes Bord. Af den Sten, paa hvilken S. Oluf
blev ihjelslagen. Et stort Stykke af S. Klemens (o. m. fl.)
Fortegnelsen, der indeholder en stor Mængde andre
Helgenlevninger ender med følgende Antegnelse, der viser,
hvilke Midler der vare benyttede for at fremkalde Gavmild
heden, dengang Vor Frue Spir rejstes: «»Øverst i Spidsen
af Taarnet under en Bjælke (sub falanga) ere efterfølgende
Relikvier: En anselig Del af S. Dorothea. Af S. Johannes
den Døbers Hoved. Af S. Leodegarius. Af den Fane, som
Engelen overleverede S. Oluf, Norges Konge, da han laa
og sov paa det Sted, hvor han indgik til Herligheden efterat
42 I det Oldnordiske Museum findes endnu saadanne Smaahuse opbe
varede, fyldte med Helgenlevninger.
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have lidt Martyrdøden. Nogle mærkelige Stykker, hvis
Navne ikke ere skrevne. Et viet Agnus Dei. Af Renselsens
Lys. En Palmegren. Hellig Røgelse (m. m.). Fornævnte
Reliqvier ere henlagte under bemeldte »Falanga« til sammes
Fuldførelse, Aar 1515, Mandagen næst før Kyndelmisse.«
Endnu en anden Ejendom besad Kirken, der ikke var
mindre højt skattet af de troende Besøgere. Det var de mange
Helgenbilleder, som vi forøvrigt ikke kjende Tal paa,
men hvoraf flere vare rigt smykkede med Perler, Guldkjeder
og andre Prydelser, som fromme Mennesker havde skjænket
til deres egne og deres Slægtninges Sjæles Frelse. Vi
besidde endnu et Gavebrev, der i denne Henseende er
meget oplysende, hvorved en adelig Kvinde, Dorothea
Dringelberg, 1511 skjænker en gylden Krone (Seppel) og
en Mængde Guldsmykker til et Mariebillede i Vor Frue
Kirke. Denne rige Gave synes Kirken dog ikke længe at
have beholdt, da et senere Brev fra Oktober 1520 oplyser,
at den afdøde Giverindes Slægt indtil videre atter havde
modtaget Kronen tilbage, paa Grund af at der kunde være
Fare for, at den skulde gaa tabt for Kirken; men Kronen
skulde dog tilbagegives, »hvis det saa var, at Gud havde
forset, at Kirken kom til sig igjen og maatte nyde sit eget
og hvad gode Mennesker havde givet dertil43«. Denne
Ytring viser os, at den ny Tid var begyndt, der i faa Aar
blottede Kirkerne og Klostrene for alle de Rigdomme, de
forudgaaende Slægters Gavmildhed igjennem Aarhundreder
havde ophobet ved dem. Ved de ovenanførte Ytringer hen
tydes vistnok nærmest til K. Christiern den Andens Forsøg
paa at beskatte den kirkelige Ejendom. Ilvad han havde
begyndt fortsattes med større Held af hans Efterfølger, paa
samme Tid som Folks Øjne aabnedes for det vildfarende i
deres tidligere Betragtning, at de ved Gaver i Dødsstunden
kunde kjøbe sig Himmeriges Salighed.

43 De to omtalte Drevne skulle meddeles blandt Tillægene.
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Inden jeg nærmere omtaler den Virkning, som Refor
mationsbevægelsen, og da nærmest dens verdslige Side,
der gik ud paa Sekuleriseringen af Kirkegodset, havde for
Vor Frue Kirkes vedkommende, skal jeg først give nogle
Oplysninger om, hvormeget Kirkens aarlige Indtægter beløb
sig til med Aaret 1520. Man har nemlig fra dette Aar en
Optegnelse, som giver temmelig god Oplysning44. Den
angaar hverken Kapitlet eller Altrene, men kun Kirken i
snævreste Forstand.
Kirkens 90 Gaarde og Huse i Kjøbenhavn, nogle Bryggerkjedler, et Par Gaarde i Helsingør og Næstved og noget
Strøgods i Lundtofte, Ilimlingøje, Herstedvestre, Vollerslev,
Kollerød (»Kalredhe«), Vindinge, Skovlunde, Kvinderup,
Ølsemagle, Nybølle, Buddinge og Mørkhøj gav en aarlig
Indtægt, der i Penge beløb sig omtrent til 635 Mark dansk.
I en Tavle (Tabula45 b. Marie virginis) indkom i et Aar
107 Mark, i en anden Tavle (Sancti Salvatoris) indkom
22 Mark. I Tavlerne i Ilerstedøstre, Brøndbyvestre, Stenløsemagle, Brønshøj og Strømagle Kirker og i Kirkerne paa
Amager indkom 57 Mark. Sagefald (»de iurisdictione Decani Haffnensis«) beløb sig omtrent til 112 Mark. I Sjæle
gaver (legata) indkom 194 Mark foruden adskillige Klædnings
stykker og andet. Forskjellige andre Indtægter beløb sig
omtrent til 152 Mark. Disse enkelte Summer udgjøre
tilsammen 1279 Mark, der var Kirkens Indtægt fra Mikkelsdag
1520 til samme Tid 1521. Som man vil bemærke, er der
ikke anført nogen Tiendeindtægt, hvad enten der nu er ført
særskilt Regnskab over denne, eller, hvad der er det rime
ligste, Kirketienden er tilfalden Sognepræsten som Medlem
af Kapitlet.
Hvorvel der fra Aaret 1520 viser sig Spor til, at Kirkens
Ejendomme ikke vare saa sikre som før, og hvorvel det
44 I Konsist Arkiv, Pakken Nr. 161.
45 Tabu la betyder jo ogsaa et Billede, og Tavlen var formodentlig
en Blok, der var henstillet ved Mariebiliedet.
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er rimeligt, at Kirkens Indtægter, og da fornemmelig de
uvisse, som Tavlepenge og Sjælegaver, ere begyndte at tage
af omtrent fra samme Tid1G, er det dog egentlig først
fra Aaret 1529, da Joachim Rønnov kom til at beklæde
Roskilde Bispestol, at vi bestemt kunne paavise Angrebene
paa Kirkens Ejendom. Rønnov maatte nemlig tilkjøbe sig
Bispestolen af Kongen for en betydelig Pengesum; denne
skulde da atter skaffes tilveje af Stiftet. I den Anledning
tilskrev Biskoppen d. 7de Novbr. 1529 Dr. Ditlev Smyther,
Kantor, og den kjøbenhavnske Kollegiatkirkes øvrige Kanniker,
og bad dem om, al dersom de havde nogen af Kirkens
Klenodier, som de ikke daglig brugte, de da vilde undsætte
ham dermed til Hjælp til at betale denne Gjæld. Af en
Tilstaaelse, Biskoppen udstædte den paafølgende 18de No
vember, at han »for stor Nød og Trangs Skyld havde
annammet og oppebaaret af Kollegiatkirken i Kjøbenhavn
nogle Lod Sølv af hendes Klenodier, som er to Hoved«,
ser man, at Kapitlet idetmindste til en vis Grad har efter
kommet Begjæringen 17. Aaret efter ved Pintsedagstid tillod
Rønnov, at Borgemestre, Raad og menige Indbyggere i
Kjøbenhavn til Hjælp til Stadens Befæstning maatte erholde
600 Lod Sølv til Laans af Vor Frue Kirkes Klenodier, at
tilbagebetales inden sex Aar4H. Udsigten til Tilbagebeta4 6 Som en Følge heraf kan man maaske anse Salget af nogle af Kirkens
faste Ejendomme for rede Penge, saaledes gjør Klavs Gjordsen, Degn,
og menige Kapitel i Kbhvn 1528 vitterligt, at det med Biskop Lage
Urnes Samtykke sælger, skjøder og afhænder for 110 Mark til veib.
Mand Christiern Nielsen (Dyre?) til Hjælmsø og hans Husfrue Kir
stine Persdatter og begge deres Arvinger en Vor Frue Kirkes Gaard
og Grund i Næstved, som fornuftig Kvinde Gyde Anderses havde
Lejebrev paa (Dok. i Geh.-Ark.).
47 De to anførte Breve findes aftrykte i Knudsens Joachim Rønnov,
S. 181—83 Tilstaaelsen har den Paategning: „Om det første
Sølv, Electus fik af Capitel“, saa man maa antage, at det ikke er
blevet ved dette Bidrag.
4R Knudsen, Jo. Rønnov, S. 48. Borgerskabets Tilstaaelse for Mogtagelsen er af 2 Juni 1530, se Lassen, Aktst. til Kbhvns Befæstnings
Hist. S. 9. 90.
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lingen- maatte under de forhaandenværende Omstændigheder
være meget usikker; men naar Byen og Bispen holdt
sammen, vilde det neppe have kunnet hjælpe, om ogsaa
Kapitlet vilde have sat sig til Modværge mod Kirkens Be
røvelse af dens Klenodier. Senere bleve disse end yder
ligere formindskede, da Rigsraadet i December 1531 bestemte,
at Kirkerne skulde udlaane, hvad de paa nogen Maade kunde
undvære af Guld- og Sølvklenodier, forat Kong Frederik
deraf kunde slaa Mynt til at lønne de Landsknægte med,
som han var nødt til at holde til Landets Forsvar imod
den fordrevne K. Christiern4 9. Saaledes vare da Kirkens
Rigdomme tabte for stedse, det, der var tilbage, mistedes
paa lidet nær i Grevefejdens Tid. Paa samme Tid havde
Kirkens Indre lidt betydeligt ved Billedstormen tredie Juledag
1530, der bevirkede, at den holdtes lukket et helt Aar50;
vel maa den tildels være bleven restaureret, da den Aaret
efter atter toges i Brug, men en stor Del af dens tidligere
Ornamenter og Billeder blev der ikke Tid til at erstatte
med ny, da Vor Frue Kirke i Juli 1534 helt eller delvis
indrømmedes Protestanterne, og Reformationen saa snart
efter fuldstændigt gjennemførtes. Og Protestanterne havde
ingen Brug for alt sligt, snarere søgte de efterhaanden at
fjerne, hvad der endnu var tilbage af de gamle »Afguds
billeder« tilligemed Sidealtrene; kun Højalteret bevaredes i
sin gamle Skikkelse, og det var formodentlig det samme,
som hundrede Aar efter flyttedes ud i den ny Kirke udenfor
Nørreport, som K. Christian den Fjerde opførte61. — Den
største Del af Kirkens faste Ejendomme, i alt 103 Gaarde
og Huse i Kjøbenhavn, skjænkede K. Christian III efter Refor
mationen til det gjenoprettede Universitet62.
49 Ny D. Mag. I, 227-29.
60 Herom saavelsom om hele Reformationsbevægelsen i Kjobcnhavn
skal nærmere bandles under Kapitlet.

51 Ny kirkehist. Saml. I, 359.

52 Univ. Fundatsen af 1539 (Cragii Ann. Add. p. 90).
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n.
Gudstjenesten i Vor Frue Kirke.
Den katholske Gudstjeneste var i Middelalderen, og er
saa endnu, i alt væsentligt allevegne ens, det kan derfor
ikke være Hensigten at udvikle dens almindelige Væsen
her, hvor kun en enkelt Kirke behandles. Kun vil jeg
gjøre den almindelige Bemærkning, at Alter- og Messe
tjenesten var Hovedsagen, Prædiken indtog kun en under
ordnet Plads. Af en Visitation, Vor Frue Kirkes Kapitel
1343 underkastedes, ser man, at Kannikerne kun vare
forpligtede til, enten selv eller ved andre, at prædike
paa sex Festdage om Aaret1. Henimod Reformationen
blev Prædikenerne formodentlig noget hyppigere, da det gjaldt
om at gjendrive Protestanternes heftige Angreb. Ville vi
have et Begreb om, hvorledes en katholsk Opbyggelses
prædiken fra den Tid lød, da giver Christiern Pedersens
Jertegnspostil al ønskelig Oplysning.
Om den liturgiske Del af Gudstjenesten i Vor Frue
Kirke indeholder det 1510 trykte Missale Hafnense
fuldstændig Underretning. Thi ikke allene meddeles her
de Evangelia, Epistolæ, Lectiones, Collectæ, Versicula, Præfationes, Secreta, Offertoria, Responsoria, Complenda, Officia,
Graduale, Orationes, Tractus, Sequentiæ og hvad andre Navne
de forskjellige Dele af den katholske Liturgi have, som brugtes
paa alle Aarets Søn- og Helligdage, de mangfoldig? Helgen
dage iberegnede; men Bogen indeholder tillige en Mængde
rituelle Anvisninger for Præsterne, i Forbindelse med For
klaringer, der tjene til at oplyse den forskjellige Karakter,
Kirkeaarets Hovedafsnit have, og den derpaa grundede
Forskjellighed i den kirkelige Ritus. Det er vel væsentlig
det samme, som findes i andre Missaler, men der vil ogsaa
findes Forskelligheder. Nærmere at paavise disse vilde
Pontopp. Ann. II, 1G4.
Kblivns Kirker og Klostere.
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imidlertid kræve dyberegaaende liturgiske Undersøgelser,
end jeg paa dette Sted anser det passende at anstille. Men
det var meget at ønske, at nogen vilde gjennemgaa vore
gamle Missaler og oplyse deres indbyrdes Forhold, saavelsom
deres Forhold til den gjængse romerske Liturgi og til de
ældste lutherske liturgiske Haandbøger2. Noget egentligt
nationalt eller lokalt Præg vil det vel være vanskeligt at
paavise ved dem, uden forsaavidt man dertil vil regne, at
de indeholde Kollekter og Officier ved Mindefesterne for
danske Helgene, som neppe vare synderlig paaagtede i Ud
landet, som Knud Hertug, Hellig Erik Konge o. a. 1 det
kjøbenhavnske Missale er der idetmindste taget meget Hensyn
til disse, ligesom vi have en Befaling fra Biskop Lage Urne
om, at Hellig Knud Konges Fest skulde fejres af Kannikeme
ved Kjøbenhavns Kollegiatkirke med særdeles Højtidelighed3.
Dog ogsaa i andre Henseender var det maaske muligt at
paavise Ejendommeligheder, som vare værd at paaagte4.
En Mærkelighed ved det kjøbenhavnske Missale er, at det
mangler Daabsritualet og kun har Formen for den dobbelte
2 Mærkeligt nok har hverken Dr. V. Rothe eller Dr. C. T.
i deres forøvrigt fortjenstfulde Arbejder til vor Liturgis
taget noget Hensyn til vore gamle katholske Missaler,
indeholde et rigt liturgisk Stof, der mindst burde overses
Theologer.

Engelstoft
Oplysning
som dog
af danske

3 I Statuta synod. Roskild. 1517. 6 Oct. (msc.) findes følgende Bestemm^se: „Item statuimus, quod festum S. Canuti Regis et martiris,
quod decima die mensis Julii cadit, in eccl. nostra collegiata Haffnensi per canonicos sicut festum precipui patroni Danorum solennizetur. Introitus misse gaudeamus, et per octavas habebit integram
lecturam per totam dyocesim“.
4 I Missale Hafnense omtales undertiden noget afvigende rituelle
Bestemmelser i ældre Missaler. — 1 Konsistoriets Arkiv findes i
Form af Omslag om Regnskaber o. desl. betydelige Fragmenter af
et Missale skrevet paa Pergament; jeg antog det i Begyndelsen for
det samme Missale Hafn., der 1510 blev trykt, men ved nøjere
Eftersyn fandtes flere Uoverensstemmelser. Men maaske er der op
taget nogle Forandringer og Forbedringer i Missalet ved dets
Trykning.
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Exorcisme (salis et aquæ). Derimod findes Daabsritualet
tilligemed en Del ret mærkelige liturgiske Stykker i den
saakaldte »Manuale Curatorum secundum usum ecclesie
Roskildensis« (trykt 1513), der vistnok udfylder, hvad der
mangler i det kjøbenhavnske Missale5. I hint Skrift have
vi nemlig, foruden andet, en Del af de Signeformularer,
som Papisterne bruge, som: Benedictiones cibariorum in
vigilia pascæ, B. ignis in sabbatho sancto, B. aquæ sancti
Anthonii Blasii vel alterius sancti, B. vini, quæ solet fieri
die sancti Johannis videlicet tertia die natiuitatis domini,
B. herbarum in die assumptionis. Foran Missalet er trykt
et Calendarium med Udmærkelse af de Festdage, som især
helligholdtes i Vor Frue Kirke, disse ere naturligvis i
Hovedsagen de almindelige, som særegne kan mærkes den
ovenomtalte »Dedicatio ecclesie bcate virginis Haffnensis«,
der faldt paa 1ste Søndag efter Trinitatis G, og »»Festum reliquiarum Hatfnensium«, der faldt paa Søndagen efter S. Jacobi
Dag (25 Juli). »»Paa den sidste Fest blev alle Kirkens Re
likvier og Helgens-Levninger ligesom mynstrede og frem
satte i en vis Orden paa højre og venstre Side, derefter
blev de offentligen oplæste og fremviste for Menigheden,
hvoraf enhver ytrede sin Gavmildhed mod det eller det
Helligdomskar, som de havde størst Ærbødighed for. Og
har uden Tvivl denne Fest været en af de kjæreste Høj
tider for Præsterne. Man har endnu en gammel Afskrift
paa den Orden, Relikviernes Kar og Gjemmelser paa be
meldte Højtid blev fremsatte i7.«
5 Sml. Kirkehist. Saml. II, 535—55, livor L. Hel veg har meddelt
Daabsritualet af Manuale Roskildcnse og Missale Slesvicense i Forbin
delse med Hans Tavsens ældste Døbebog.
e Se foran, S. 10, hvor Tiden for Festen dog er betegnet paa en
noget lorskjellig Maade. De til denne Fest henhørende Kollekter
o. s. v. lindes i Missalet.
• Langebeks Excerpter. Den omtalte Fortegnelse er nu trykt i Ser.
Rer. Dan. VIII, 267-68.

3*
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Blandt de Mindelser af afdøde Velgjørere og andre,
som daglig holdtes i Kirken med Aartider, Begjængelser,
Sjælemesser o. dsl., kan især den »Commemoratio canoni
corum defunctorum Hafnis et cum eis fraternitatem haben
tium« mærkes, som holdtes Dagen efter Allesjælesdag8.
Nogen Tid efter Universitetets Oprettelse indstiftedes (1497)
en Mindedag for Universitetets Velgjørere. Dagen før Peders
og Povls Aften skulde Kannikerne nemlig holde Vigilier i Højechor for Dr. Peder Albertsen og hans Venner, og Dagen efter
skulde der, i Overværelse af alle de til Universitetet hørende
Personer (supposita), der ved den Lejlighed ofrede, holdes
Sjælemesser i Kirkens Chor til taknemmelig Mindelse af
Højskolens Stiftere og alle dens Velgjørere9.
De øvrige gudstjenstlige Handlinger, blandt hvilke
navnlig Processionerne med Hostien foran og alle
Præsterne i Følge spillede en stor Rolle, skulle ikke her
enkeltvis omtales, med Undtagelse af den af K. Erik af
Pommern indstiftede Psalterlæsning, da den i flere
Henseender er mærkelig. I et Brev af 13de Januar 1432
gjør Jens Klemenssøn, Degn, Klavs Lubertsøn, Kantor, og
det øvrige Kapitel i Kjøbenhavn vitterligt, at Kong Erik, til
Øgelse af vor Herres Lov og Tjeneste, sig og sin kjære
Husfru Dronning Filippa, Dronning Margrete og andre sine
Forfædre til ærlig Amindelse, har antvordetKapitlet 500 Nobele
til en evig Gudstjenestes Opholdelse i Vor Frue Kirke, saa
at Kannikerne to og to tilsammen for Fremtiden skulde
være pligtige at læse Psalteren baade Nat og Dag uden
Afladelse og Vigilier med ni Lektier efter hver Psalter, naar
der ej ellers blev sunget Tider eller holdtes Messer i Kirken;
efter enhver Tid, der holdtes i Choret, skulde synges Ave
Regina Celorum, uden efter Højmesse og Aftensang, da

s Scr. Rer. Dan. VIII, 547.
9 Scr. Rer. Dan. VIII, 446, jfr Thura, Infantia et pueritia Acad. Hafn.
p. 19.
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der skulde synges Salve Regina. Denne Gudstjeneste
lovede nu Kapitlet, som »vel kunde prøve, at denne Læsning
og Tjeneste maatte vorde Gud tækkelig«, med Troskab ubrø
delig at holde til evig Tid10. — Denne Psalterlæsning, der
da altsaa vilde have til Følge, at Sangen aldrig nogensinde
tav i Kirken hverken Nat eller Dag, bliver især mærkelig
derved, at vi vide, at K. Erik ogsaa andensteds søgte at
indføre den, Pontoppidan fortæller: »Næsten alle Kapitels
folk, især dem i Lund og Roskilde, besværede sig flere
Gange over Paalæget af et ulideligt Aag, nemlig den daglige
Psaltersyngen, hvortil de bleve stærkt holdte af K. Erik af
Pommern. De bevidnede skriftlig, at saadant kun skete
tvungent og efter Befaling, formodentlig for at deres Efter
kommere ikke skulde være bundne. Hvad Kongens Hensigt
har været hermed, lader sig nogenlunde gjætte; han ansaa
nemlig Kannikernes Lediggang som Begyndelsen til alle
Laster, og vilde nu give de gode Folk noget at bestille,
da de‘sædvanlige horæ diurnæ et nocturnæ ikke gav dem
tilstrækkelig Beskjæftigelse og desuden for det meste bleve
besørgede af Vikarierne 11.« Hvad nu Pontoppidans For
modning om Grunden til Kongens Iver for den evige Psalter
læsning angaar, da faar den at gaa paa hans egen Regning;
der kunde dog vistnok ogsaa tænkes ædlere Bevæggrunde,
navnlig maatte det for en katholsk Betragtning have noget
særdeles tiltalende, at Guds Lov og Pris aldrig nogensinde
tav hverken Nat eller Dag, men naar den ene Præst holdt
inde, stemte den anden i. Alligevel er det sikkert nok, at Be
stemmelsen ikke var efter Kannikernes Hoved; i Lund udstædte de med Ærkebispen i Spidsen (1434) en meget bitter
Erklæring om, at de kun tvungne af Frygt for Overvold
havde fundet sig i at lade sig paalægge en saadan »Træl
doms Plage og Aag12«. Til Roskilde Domkirke havde K.
10 Tillæg, Nr. 29 (Jfr. De ældste danske Arkivregistr. I, 60).

11 Pontopp. Ann. II, 276.

12 Lagerbring, Swea Rikes Hist. IV, 574—75.
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Erik givet den heilige Marie Magdalenes Haand og 1100 Mark
lybsk til at holde Psalterlæsning for, men 1451 fik Kannikerne K. Chrisliern 1 til at give sit Minde til, at Psalterlæsningen forandredes til en daglig Sjælemesse i Højechor
for ham selv og hans Dronning, efterat de alt tidligere
havde handlet om en Forandring med K. Christoffer af
Bajren, som ogsaa havde »tykkedes Tjenesten fore mange
ukvemmelige Sagers Skyld ej fuldkommeligen gudelig at
være«, men som var død, inden Ændringen kunde ske13.
— I Kjøbenhavn synes derimod Psalterlæsningen at være
vedbleven, om det end er at antage, at den ikke er holdt
saa strængt, som Stifteren tilsigtede. Eudnu kort før Re
formationen omtales flere Gaarde, som »laa til Psalteren 14«,
hvorved upaatvivlelig maa forstaas Ejendomme indkjøbte
forden Sum, hvormed Psalterlæsningen oprindelig var stiftet;
men var denne Gudstjeneste forlængst afskaffet ligesom i
Roskilde, da var det ikke rimeligt, at Gaardene endnu be
nævnedes efter den. — Jeg har fundet et gammelt latinsk
Vers om Erik af Pommern, hvori Psalterlæsningen i Kjøben
havn omtales, det skal til Slutning anføres her:
Rex vir magnificus fit Dux Pomerensis Ericus,
M. quadringeno Domini nono quoque deno
Femariam freno victor domuit alieno,
Haffnis psalterium statuit Rex ipse legendum
Tempore perpetuo quo Christus regnat in evo.
13 Ny D. Mag. VI, 39—41.

14 1531 omtales en Gaard i Kjødmangergade „imellem den Gaard, der
ligger til Psalteren og S. Gertruds Kapels Gaard, der hører til
Degnedømmet“ (Dok.). 1533 betegnes en Gaard som „liggende norden
ved Amagertorv vesten næst den, der ligger til Psalteren“ (Dok.).
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III.

Kjøbenhavns Kollegialkapilcls almindelige Historie.
Blandt de forskjellige Forhold, som bidrog til at gjøre
Vor Frue Kirke anseelig fremfor nogen anden af Kjøbenhavns
Kirker og til at stille den ved Siden af Landets Hovedkirker,
var intet af større Betydning end det, at der med Kirken
var forbundet et Kapitel. Man finder undertiden 1209 an
givet som det Aar, da Biskop Peder Sunesøn oprettede det
kjøbenhavnske Kollegiatkapitel 1, men jeg har ikke fundet
noget bestemt Datum, hvortil denne Efterretning støtter sig.
Imidlertid maa Oprettelsen dog falde ved denne Tid.
Oprindelig bestod Kapitlet kun af sex Kannikedømmer.
Det var funderet paa Kjøbenhavns Sognekirker og nogle af
de omliggende Landsbykirker, saaledes at Kannikerne nød
Præstekaldenes Indtægter mod enten selv eller ved andre
at besørge Tjenesten ved Kirkerne2. Da vi i Aaret 1313
finde, at de Landsbykirker, der tilhørte Kapitlet, vare Amager
(o: Taarnby), Brønshøj og Aworthæ ofræ (Rødovre), tør det
antages, at det er de samme, som oprindelig vare det til
lagte3. Senere kom endnu følgende Landsbykirker til at
henhøre under Kapitlet (skjønt Forbindelsesmaaden og Tiden
ikke kan angives med Sikkerhed): Lyngby, Gjentofte, Gladsaxe, Ballerup, Ilerstedvestre, Birkerød, Asminderød, Brøndby
og flere. Annekteringen skete først efterhaanden, som
* Saaledes Jonge, Kbhvns Beskr. S. 145.
2 Biskop Joach. Rønnov skrev 1530 i et Andragende til K. Frederik I:
„Biskop Peder af Roskilde den første af det Navn haver funderet
sex Kannikedømmer udi samme Kollegiatkirke paa de Sognekirker
udi Byen og nogle udenfor, og samme sex Kannikerne have intet
andet at leve af uden fornævnte Kirker“ (Hvitfeld, S. 1334).
3 Pontoppidan, Annal. II, 111. Ved hertil at regne Kbhvns fire Sogne
kirker, faar man syv Kannikepræbender ud. Enten er der da
kommet et nyt til siden Kapitlets Stiftelse, eller ogsaa er Vor Frue
Kirke ikke regnet med.
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Kannikernes Antal forøgedes4. De sidste Sognekirker, som
bleve forbundne med Kapitlet, vare Smørum og Ledøje,
paa hvilke Biskop Lage Urne 1522 oprettede et nyt Kanonikat5.
Det er sandsynligt, at Kapitlets Stifter har givet det
visse Statuter, men de kjendes ikke mere6; noget som
maa beklages, da det er rimeligt, at de have haft adskilligt
ejendommeligt, der ikke kan suppleres fra andre Kapitels
statuter, eftersom dette var et Kollegiatkapitel. De andre
Kapitlers vigtigste Funktion, Bispevalget, har det kjøbenhavnske ikke haft nogen Del i. Den roskildske Biskop har
altsaa haft anden Hensigt med dette Kapitels Stiftelse, end
at danne et Valgkollegium, og da udentvivl den: at give
hans egen Stad, det rask fremblomstrende Kjøbenhavn,
en forøget Anseelse ved et sligt Præstekollegium, og derhos
at have en Kreds af gejstlige om sig, naar han, som hyppigt
skete, opholdt sig paa Kjøbenhavns Slot. Kapitlets Betyd
ning var derfor meget mindre end noget af de andre Dom-

4 Man har ikke noget Dokument, som giver Oplysning om Tiden fol
de ny Kanonikaters Oprettelse og heller ikke om, hvilke Kirker der
Tid efter anden annekteredes til Kollegiatkirken, at det imidlertid
har været de ovennævnte Kirker, kan sluttes deraf, at Præster, der
fungerede ved dem, til forskjellige Tider findes nævnte som Vikarier
eller Kapellaner (nemlig for Kannikerne ved Vor Frue K.) — Endnu
nogle andre Kirker omtales som forbundne med Frue Kirke, se
foran S. 30.

5 Werlauff, Kbhvns Univ.s Hist. Progr. 1850. S. 88—89.
6 Naar Pontoppidan siger i Fortalen til Orig. Hafn. og senere hen S. 147,
at der endnu findes en god Del Statuta Capituli Hafn., maa han
enten derved mene Bispernes Stadfæstelsesbreve, eller Statuter for
Vikarierne. — Det „Kapitels-Register“ og de andre Kilder til Kapitlets
Historie, som omtales af Hvitfeld, S. 832, henhøre vistnok til
Roskilde Kapitel. — Derimod omtaler Biskop Oluf Mortensen 1464
i et Brev (medd. bl. Till.) Biskop Peders Deling mellem
Kirkens og Kapitlets Gods; herved forstaas maaskeden Ordning,
Bisk. Peder Sunesøn oprindelig havde fastsat ved Kapitlets Stiftelse,
skjønt man ogsaa kan tænke paa en af de senere Bisper af Navnet
Peder.
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kapitlers. Det er kun sjeldent, at vi finde dets Samraad
med Biskoppen udtrykkeligt nævnet, og det endda kun i
Sager, der angik Kapitlet selv, som ved Ændringer i Ka
pitlets Vedtægter eller ved Oprettelsen af ny Præbender.
1407 udlejer Biskop Peder »»consilio dilectorum nostrorum
Roskildensis et Hafnensis Capitulorum super hoc communi
cato« en Gaard i Kjøbenhavn mod en aarlig Afgift til Ka
pitlet sammesteds7, hvoraf synes at fremgaa, at det kjøbenhavnske Kapitel i den ældste Tid ikke engang har haft Ret
til paa egen Haand at bestyre sine Ejendomme, hvilken det
dog senere havde. Da Biskop Johan Krag 1294 udstedte
Love for Kjøbenhavn, skete det »de consilio Capituli sui«,
men man vilde vistnok tage fejl, om man herved forstod
Kjøbenhavns Kapitel8. Imidlertid er det dog urigtigt, naar
Schlegel har antaget, at de kjøbenhavnske Kanniker kun
vare Vikarier for de roskildske9. — Forholdet mellem det
roskildske Stifts tvende Kapitler ses maaske bedst af Biskop
Oluf Mortensens Brev, der indeholder Bestemmelserne om,
hvorledes afdøde Præsters Ejendom skulde fordeles (1484).
Heri hedder det nemlig, at Bestemmelserne ere udstedte
efter Samraad med de roskildske Prælater og Kanniker,
som alle opregnes, men Brevet er medbeseglet af Kjø
benhavns Kapitel10. Ved Provindsialsynoden , som Biskop
Lage Urne holdt i Oktober 1517 var rigtignok det kjøben
havnske Kapitel ligesaavel som det roskildske repræsenteret
ved sine Prælater11, men deraf tør man ikke drage den
Slutning, at hint havde nogen Indflydelse paa Stiftsbestyrelsen
i det hele; dets Indflydelse strakte sig væsentlig kun til
Staden Kjøbenhavn, de omliggende Sogne, hvor Kannikerne
vare Sogneherrer, og til Præbendegodset.
Dog havde
7 Dokum. i Geh.-Ark., et lignende haves af 1411.
8 Se Scr. Rer. Dan. VIII, 86.
u Schlegel, Danmarks Statsret.

S. 109, Not.

10 Pontopp. Annal. II, 680 f.
11 Statuta Synodi Roskild 1517 (Lang. Dipi.).
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Kapitlets Dekanus, formodentligt som Regnskabsprovst, den
gejstlige Jurisdiktion over en Del af Roskilde Stift, som
senere nærmere skal omtales’2. Ogsaa paa andre Maader
har Bispen formodentlig betjent sig af Kapitlets Medlemmer,
skjønt det nu paa Grund af Kildernes Magerhed vanskeligt
lader sig oplyse; saaledes findes der i den af Biskop Jakob
Erlandsøn 1254 givne Stadsret for Kjøbenhavn den Be
stemmelse, at ingen maatte tiltage sig at forsegle Breve
med Stadens Segl, uden de forud vare undersøgte af tvende
Kanniker og andre af Borgerne, som havde aflagt Ed paa
trolig at bevare Seglet13, en Forretning, der dog senere
overgaves til Fogden og Kapellanen paa Kjøbenhavns Slot’4.
Vi kjende ikke meget til Kapitlets Historie i det første
hundrede Aar eller mere efter dets Stiftelse. Den første
Stadfæstelse af dets Privilegier, som nu haves, er udstedt
af Biskop Jakob Erlandsøn samme Dag han udfærdigede
Stadsretten for Kjøbenhavn, den 13de Marts 1254. Heri
stadfæstes de Kapitlet af hans Forgjængere skjænkede Fri
heder ’5. Jak. Erlandsøns Efterfølger paa Roskilde Bispestol,
Peder Bang, bekræftede Aaret før sin Død (1276) paany
Kapitlets Privilegier med det Tillæg, at efterdi Dekanus og
Kapitel havde beklaget sig for ham, at der fandtes nogen,
der gjorde dem Forfang i deres Friheder, tager han dem
under sin Beskyttelse, og forunder dem, at alt deres Gods
og deres Tjenere skulde være fri for al bispelig Tyngde
og Paalæg; skete det, at nogen af deres Tjenere og Under
givne begik nogen Slags Brøde, skulde de ikke svare for
nogen anden end for Kapitlet allene 16. Peder Bangs anden
’2 Pontopp. Annal. II, 163.
13 Pontopp. Orig. Hafn. S. 51. Biskop Peders Stadfæstelse af disse
Love 1275 er udstedt i Overværelse af Petrus Gallus, Johannes
Rycke, Nicolaus Pippingh og Mag. Johannes Ade, Kanniker i Kbhvn.

14 Se Biskop Joh. Krags Stadsret for Kbhvn af 1294 i Rosenvinges
GI. danske Love V, 105.

15 Pontopp. Annal. I, 676.
' * Se Tillæg, Nr. 1.
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Eftermand, Biskop Ingvar Hjort, fritog 1282 Kapitlet, paa
paa Grund af dets ringe Indtægter, for Bispehold (apparatus)
af deres Sognekirker for hans Levetid17, en Fritagelse,
der atter gjentoges, udvidedes og stadfæstedes 1313 af
Biskop Oluf, saaledes at de Kapitlet tilhørende Kirker bleve
unddragne de almindelige Regnskabsprovsters Tilsyn og
Krav18. Den samme Biskop gjorde sig ogsaa paa anden
Maade fortjent af Kapitlet, nemlig ved at skjænke til Kannikernes Bord noget Gods i Ølsted (Strø Herred), hvorfor de
senere aarlig paa hans Dødsdag holdt en Aartid for hans
Sjæl19. Da ildesindede Personer senere gjorde Indgreb i
Kapitlets Rettigheder, »til Fare for deres Sjæle, til manges
Forargelse og til ikke ringe Forurettelse og Skade for Dekan
og Kapitel«, fornyede Biskop Johannes Hind 1328 de ældre
Privilegier, og fritog navnlig alle Kapitlets Ejendomme og
Grunde, deres Brydier og Fæstere og hele øvrige Hjon for
alle bispelige Paalæg og Rettigheder20, — et Privilegium,
der atter næsten med de samme Udtryk 1331 stadfæstedes
af Eftermanden paa Roskilde Bispestol, Broder Johannes
Nyborg 21.
Oprindelig bestod Kapitlet af sex Kanniker, hvoraf en
som Dekanus ledede dets Anliggender, senere var det som
det synes endnu i 13de Aarhundrede blevet forøget med
endnu et Kanonikat. Inden Aaret 1343 var der kommet
ikke mindre end fire nye Kannikepræbender til. Anledningen
til deres Oprettelse kjendes ikke, men deres Tilværelse afhjemles tilstrækkeligt af et mærkeligt Dokument, der udstædtes
17 Pontopp. Ann. I, 755.

1R „Immunitates et exemptiones Ecclesiarum ipsorum infrascriptarum,
videlicet Hafnis, Amagliæ, Brunzhough et Awarthar Ofræ, ab omni
vere Episcopali et Præpositorum postulationibus, quibus cæteræ
ecclesiæ angiariari solent, in his scriptis confirmamus“. Pontopp.
Annal. II, 111.
19 Tillæg 3.

Obit eccl. b. Virg. VI Id. Martii.

20 Pontopp. Annal. II, 134—35.

21 Mnscr. Bartholin., Tom. V.
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om en Visitation, Kapitlet underkastedes, hvorved vi tillige
faa et Indblik i Kapitlets Indretning, som vi ellers vilde
savne. I Aaret 1343 var der nemlig opstaaet en stor
Uenighed, hvis nærmere Aarsag ikke er bekjendt, i det
kjøbenhavnske Kapitel; for atter at bringe Fred og Orden
tilveje, overdrog Biskop Johannes Nyborg den roskildske
Kantor Michael og Kannikerne Johannes Kraak og Niels
Jenssen kaldet Duvæ at foretage en omfattende Visitation
af Vor Frue Kirke og Kapitel, og at reformere, hvad der
trængte til Forbedring. Kommissærernes Beretning om
Udfaldet af Visitationen gav følgende Oplysning om Ka
pitlets Tilstand.
Der var et Prælatur, nemlig Dekanatet, som Ur.
Hasten Gjødesen, Presbyter, besad, han havde derhos
Jurisdiktionen over Kjøbenhavns By og Tryherred hinsides
Værebro22, til Dekanatet var annekteret Gjentofte Kirke
og et Præbende i Kjøbenhavns Kirke. Endvidere var der
ti andre Kannikepræbender, som ti Personer besad, hvoraf
de otte vare Presbytere, de to Akoluter (acolici), to af dem
vare fraværende, alle de øvrige nærværende (residentes).
Til Kirken hørte et Sogn23, som en Sognepræst (presbyter
parochialis) forestod24, og tre Alterbeneficier, som indtoges

22 I Suhms Hist. XIII, 89 er Udtrykket: „juris dictio ville Hafnensis
et trium Hæræt:i ultra Wærebro“ meget urigtigt oversat: „Juris
diktion over Kjøbenhavns By og tre Herreder og desuden Værebro.u
„Tres Hæræth“ er sikkert det saakaldte Tryherred (□: Strø-, Jorlundeog Liunge-Herreder, havde der fælles Tingsted). Jfr. Knudsen,
Danmark i Middelalderen, S. 16—18, hvor han dog ikke har lagt
Mærke til dette gamle Vidnesbyrd.
23 Frue Sogn omfattede, saavidt man kan se, den Del af Kjøbenhavn,
der begrændsedes mod Vest af Nørregade og Gammeltorv, mod Syd
af Stranden, mod Øst af Kjødmangergaden, mod Nord af Byens
almindelige Rende (nu Krystalgaden). Sml. Pontoppidan, Orig. Hafn.
S. 192-95.
2 4 Heraf mener Helveg (De Danske Domkapitler, S. 98) at kunne slutte,
at Sognepræsten ikke taltes med blandt Kannikerne, men kun var
Vikar; men neppe med Rette, da vi senere (1484) finde en Kannik
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af tre Personer, desuden var der flere Altere, til hvilke
Lægfolk ind- og afsatte Alterpræster efter eget Behag.
Der var to Betjeninger (officia), nemlig Bestyrelsen af Kannikernes Bord og Forstanderskabet for Kirkebygningens Ved
ligeholdelse. Enhver, der blev antagen til Kannik, maatte
under Ed aflægge følgende Løfte: »Jeg lover efter bedste
Evne at forsvare Kapitlets Rettigheder og Statuter. Ligeledes
lover jeg at bevare de lovlige og antagne Vedtægter. Lige
ledes lover jeg ikke at aabenbare Kapitlets Hemmeligheder.
Ligeledes lover jeg ikke at stræbe efter Forandringer (inconsveta)«. — Endvidere havde Kapitlet visse Grundbe
stemmelser (ordinaciones), nemlig: at Dekanus har den
første Stemme i Kapitlet ved Forsamlingerne om dets og
Kirkens Anliggender, og at den Kannik, som har Alders
fortrinnet, ogsaa har Æresfortrinnet for den yngre med
Hensyn til Stemme, Sæde og andet; ligeledes at Kannikerne
selv forrette Gudstjenesten i Kirken paa de 10 fornemste
Festdage, og Kannikerne og Vikarierne paa 14 Festdage.
(Disse Dages hidtil overholdte Antal have de ikke villet
formindske, men snarere forøge, eftersom Lejlighed tilbød
sig dertil). Ligeledes at de paa sex Festdage prædike enten
selv eller ved andre, og disse Dages hidtil overholdte Antal
have de ingenlunde villet maa formindskes. Ligeledes at
enhver, saavel Dekan som residerende Kannik, har en egen
Vikarius til at tjene i-Choret25, nemlig fem Presbytere,
to Diakoner og fire Subdiakoner, og deres Antal have de
heller ikke villet maa formindskes, men snarere have de
ønsket det forøget. Ligeledes have de paa visse Dage haft
Forsikringsdag (dies protestationis)2 6, ogsaa for Fremtiden
nævnt som „plebanus cccl. b. Marie Hafn.“; 1521 omtales „Sogne
præsten til Vor Frue“ (Ped. Toliers Testam. bl. Till.). I Aktst. 1464228
(Till.) betegnes dog Kapitlet som Kirkens „verus Curatus“, men derfor
kunde en af Kannikerne gjerne faktisk være Curatus.

2 5 D. e. en af de saakaldte Chorvikarier, Præstelærlinger, der uddannedes
ved Domkirkerne (jfr. Ilelveg, anf. Skr. S. 99—100).

26 D. e. en Dag, da de residerende Kanniker aflagde højtidelig For
sikring om trolig at forestaa deres Embede ved Kirken i det
kommende Aar (jfr. Helveg, anf. Skr. S. 25).
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agte de at have den paa de samme Dage. Ligeledes at
de have en duelig Skolemester, dog ikke fast, der indsættes
af Biskoppen eller Kapitlet.
Med Dekanens og Kapitlets enstemmige Samtykke gjorde
Kommissærerne dernæst følgende ny Bestemmelser: »For
det første foruden de ovennævnte Betjeninger (officia), skal
der endnu være en til, nemlig en Chorstyrer (rector chori),
der skal gjøre Kantors Tjeneste, og hertil udvalgte de en
stemmig deres Medkannik Hr. Vilhelm Parvus, saaledes at
han, og hvem der efter ham dertil bliver antagen af Ka
pitlet, skal have det som en fast Betjening. For sit Arbejde
og til sin Underholdning tillagde de ham en aarlig Løn af
2 Mark Sølv, nemlig en Mark af Kirkebygningens Fond og
en af Kapitlets Fællesgods. En Gang aarlig, i Ugen før
Palmesøndag, skulle Forstanderne for Kirkebygningens Ved
ligeholdelse (procuratores fabricæ eccl.) og Bestyreren eller
Bestyrerne af Kannikernes Bord aflægge Regnskab, og ny
Forstandere udnævnes til disse Betjeninger. Ligeledes skal
Dekanus, som har Ret til at fritage for Løfter (auctoritas
commutandi vota), gjøre Regnskab for hvad han aarlig deraf
har faaet ind og givet ud. Ligeledes skulle de altid have
en Presbyter til Rentemester (Sacrista), som de have haft
for Skik fra gammel Tid. Ligeledes skulle de have to
Degne (diaconi) til Kirketjenere og en Klokker (campanarius)
som hver Nat skulle have deres Lieje i Kirken, som Skik
har været fra gammel Tid. Den Kannik, der er fraværende
paa den Tid, da han skal modtage Løn (recipere) som fra
værende, skal kun have saameget som der tilkommer en,
der er fraværende, og den, som ikke har overværet Vigilierne
og Messen ved Aartiderne, skal ikke nyde noget, med mindre
han har haft Sygdomsforfald. Ligeledes skal den Kannik
ved Kjøbenhavns Kirke, der af hvilkensomhelst Aarsag,
lovligt Forfald undtaget, har været fraværende i tolv Uger,
samlede eller stødvis, regnes for fraværende, dog saaledes,
at kun en hel Uges Fraværelse ad Gangen, og ikke en kortere
Tid, regnes med i disse tolv Uger. Ligeledes skal der i
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Dekanens Gaard være et Fængsel eller Aflukke for at ave
og straffe Klerkernes Forseelser, dog udfordres Kapitlets
Samtykke, hvis det bekvemt kan indhentes herom. Dekanen
skal have den ene Nogle til Kapitlets Segl og Privilegier,
den anden skal en af Kannikerne, som dertil udvælges,
have i Forvaring. Er der nogen af disse to, der er fra
værende i længere Tid, skal han imidlertid overgive Nøglen
til en anden Kannik, hvem han selv finder for godt. Ingen
Kannik, ej heller Fællesbordets Forstander, skal have Ret
til at udøve nogen Slags Jurisdiktion over nogen af Fæsterne
ved Stævning eller Irettesættelse (monendo), men Magten
hertil er hos Dekanen og Kapitlet, som deres Privilegier
bestemme, med mindre de efter fælles Overlæg og med
Dekanens Samtykke have anset det for tjenligt at overgive
nogen denne Magt. Fællesbordets Forstander skal ikke
kaldes »Præpositus«, men »Procurator Capituli«27. I alle
Forhandlinger vedkommende Kapitlet, Kirken eller Kjøben
havns By og ved Besvarelsen af forelagte Spørgsmaal skal
Dekanen handle efter Raadførelse med Kapitlet, om det
bekvemt kan ske, eller idetmindste med to Kanniker. Hver
af de to Forstandere for Kirkebygningen skal have en Nøgle
til de Gjemmer, hvor Kirkens Sager eller Penge opbevares,
og den ene maa ikke aabne dem uden i den andens Nær
værelse. Hvis nogen ved Forhandling af Kirkens eller
Kapitlets Sager ikke har sagt Ja eller Nej inden Kapitels
forsamlingens Slutning, og heller ikke i et følgende Kapitels
møde, samlet for den Sags Skyld, saa skal han for denne
Gang miste sin Stemme, og hvad de andre Kanniker vedtage
om Sagen, skal staa fast, som om det var enstemmig ved
taget. Ingen af Kannikerne maa gaa til Kros, den eller
de, der hyppigt besøgte Krosteder, erklæres af fornævnte

27 Denne Sætning kan ligesaagodt oversættes- Ikke „Procurator mensæ“,
men „Procurator Capituli“ skal kaldes Præpositus; men da jeg aldrig
har truffet Benævnelsen „Præpositus“ i Kbhvns Kapitel, er den
ovenfor givne Oversættelse formodentlig den rigtigste.
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Kantor Michael og Kannikerne Joh. Kraak og Niels Duvæ
for bandsatte, naar de første, anden og tredie Gang over
sidde bestemte Forbud og kanoniske Paamindelser. Der
skal holdes Fortegnelse over Kirkens Bøger og Sager (res),
og over det rørlige og urørlige Gods, og en Gang om
Aaret skal dets Tilstedeværelse under Ed bevidnes. Lige
ledes bestemtes der, at det bortkomne atter s ulde skaffes
tilbage2 8.«
Efter denne Forbedring i Kapitlets Organisation synes
det i Løbet af det følgende Aarhundrede ikke at være undergaaet nogen væsentlig Forandring, maaske med Undtagelse
af at Kantorembedet, der oprindeligt kun var et Officium,
blev et Prælatur eller en Dignitet, ved hvilken Lejlighed maaske
et nyt Kannikepræbende kom til. Imidlertid tiltog Kapitlets
Indtægter, og det vistnok mere derved, at Distributionerne
i Choret steg \ed de mange Stiftelser af Aartider, og ved
at Mensalgodset forøgedes, end derved at det egentlige
Præbendegods formeredes29. Fra Aaret 1436 have vi en
Fortegnelse over det Gods, der henhørte til Kannikepræbenderne ved Vor Frue K.30 Her nævnes følgende
tolv Præbender: S. Nicolai, S. Peders, S. Klemens,
Brønshøj, Aworde øffre, Valdby, Buddinge, Vand
løse, Ølsted, Odsherred, Tune og Vassingerød.
De gav hver en ligestor Indtægt, nemlig omtrent tretten
Visitationsakten trykt i Pontopp. Ann. II, 162—66. (Orig. i Geh.Ark.).
29 Om de forskjellige Kapitelsindtægter, der væsentlig vare de samme
allesteds, se Helveg, De D. Domkap.
38—47.

30 Transscriptum de bonis prebendarum Canonicalium in Ecclesia
Haffnensi, factum Anno Dn. MGDXXX sexto, circa festum Natiuitatis Marie (S. R. D. VIII, 259—60). Orig. i Konsist. Ark. Pakken
Nr. 161. Aftrykket er ikke ganske nøjagtigt, saaledes staar der i
Aftrykket: Prebenda Walsby, medens Orig. tydeligt nok harP. Waldby.
I Randen staar ved hvert Præbende et Navn, som Udg. af S. R. D.
have antaget for Navnene paa Præbendernes Stiftere, men det er
urigtigt, det maa være Præbendernes Besiddere 1436. Flere af
disse Navne cre ogsaa urigtigt læste.
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Pund Kom, hvilket vil svare til 72 Tdr. i vor Tids Maal.
Godset laa ingenlunde, altid eller fornemmelig i den By, af
hvilken Præbendet havde Navn. Der nævnes kun fem
Kirker, de tre kjøbenhavnske, Brønshøj og Avorde øvre,
hvorledes det stod sig med de andre Kirker, som Kapitlet
paa denne Tid havde, er derfor et vanskeligt Spørgsmaal; de
maa udentvivl have hørt til Mensalgodset. Her er kun
nævnt det egentlige Præbendegods («pro vestitu«), hvor
imod Fællesgodset (»pro mensa canonicorum«) ikke er
anført.
Denne Fortegnelse kan altsaa ikke give os
nogen fuldstændig Indsigt i, hvormeget Kapitlets Indtægter
beløb sig til; men at disse ikke vare ubetydelige, uagtet
Kjøbenhavns Kapitel i denne Henseende vel endnu ikke
kunde maale sig med noget af de andre Domkapitler, det
kan sluttes ikke allene af de mange Gaver, som efterhaanden tilflød Kapitlet, men ogsaa deraf, at da den danske
Kirke blev sat i Kontribution til det almindelige Konsilium
i Basel, maatte Kjøbenhavns Kapitel (1433) udrede 150 Gylden,
paa den Tid en temmelig betydelig Sum31.
Hvad Kapitlets almindelige Historie i 15de Aarhundrede
angaar, fortjener det især at bemærkes, at Pave Pius II
1460 stadfæstede Kapitlerne i Roskilde og Kjøbenhavn i
deres Privilegier, isærdeleshed Retten til at udøve Juris
diktion over deres undergivne, nemlig Bandsret i adskillige
gejstlige Sager, saasom Blodskam, Mened, Hor og Jomfru
krænkelse, og almindelig Strafferet i andre offentlige For
brydelser32. Pavebrevet anmelder sig, hvad det vel ogsaa

31 Tillæg Nr. 31. Det hedder heri, at Pengene skulde udredes „pro contri
butione Ripensis ecclesie ad generale Basiliense consilium“. Jeg
antager, at Meningen hermed er, at Pengene skulde overbringes af
Bispen og Ærkedegnen i Ribe, der vare den danske Kirkes deputerede
ved Konsiliet (jfr. Skandin. Lit. Selsk. Skr. XXI, 71 IT.).

32 „In excommunicando, absolvendo crimina et excessus, videlicet ince
stum, perjuria, adulteria, deflorationes virginum, ac etiam delicia
publica puniendo“ (Pontopp. Ann. II, 622—23, her er Brevet henfort
til 1459, men det sættes rigtigere i Reg. Diplom, til 1460.

Kbhvns Kirker og Klosterc.
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var, som Stadfæstelse af ældre Rettigheder, Kapitlet alt i
hundrede Aar og derover havde været i Besiddelse af. Ikke
længe efter forbedrede ogsaa K. Christiern I Roskilde Stifts
Privilegier, idet han 1466 skjænkede Biskoppen og hans to
Kapitler i Roskilde og Kjøbenhavn alle fyrretyve Marks
Sager af deres Tjenere, eller Bøderne, naar disse »forbrød
sig i det højeste imod Loven med Kjætteri, Tyveri, Mord,
Mandslæt, Hærværk, Orbodemaal, eller i nogle andre Maader,
som gjælder paa Hals eller Haand33«.
De roskildske Bisper viste paa forskjellige Maader Ka
pitlet deres Gunst; saaledes tillod Oluf Daa det 1449 at
have et Altare portatile paa Markederne (nundinæ) i Dragør,
og derved at holde Messer og forrette andre gudstjenstlige
Handlinger og kirkelige Sakramenter 3 4. Hvad Hensigten her
med var, siges ikke, men at den væsentligt har været Kapitlets
Berigelse ved de Gaver, der indsamledes ved denne Lejlighed,
kan neppe betvivles. 1464 afgjorde Biskop Oluf Mortensen
til Kapitlets Fordel en Strid, der var opkommen mellem
Kapitlet paa den ene Side, og Kirkeværgerne og Sognemændene til S. Nicolai Kirke i Kbhvn paa den anden Side,
angaaende Fisketienden, der faldt om Efteraaret, hvilken
Borgerne mente burde tilkomme deres Kirke35. Det var
overhovedet et Spørgsmaal, som oftere opkom, hvorvidt
Kirketienden af de Vor Frue K. og Kapitlet annekterede
Kirker tilhørte Kapitlet eller vedkommende Kirker selv.
Tilhørte den nemlig Kapitlet, maatte Sognemændene foruden
Udredelsen af den sædvanlige Kirketiende (Korn- eller Fiske
tiende, alt efter Beboernes Næringsvej), endnu desuden ud-

33 Knudsen, Diplom. Ghristierni I, p. 176—77.
J 4 Se Tillæg af2/ 1449. Om Altaria portatilia findes en udførlig Under
søgelse afKlevenfeldt i Kbhvnske Vidensk. Selsk. Skr. ældste Række, VI,
9—15. Til hvad Klevenfeldt der har oplyst kan endnu føjes et
Pavebrev af 22 Apr. 1449, hvorved det tillades en Privatmand at
have et Altare portatile (Lang. Dipi.).
35 Se Tillæg af 28 Febr. 1464.
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rede, hvad deres egne Kirkers Vedligeholdelse kostede.
Saaledes gjorde Sognemændene i S. Klemens- Sogn 1473
Fordring paa, hvad i og for sig maatte synes aldeles billigt,
at Trediedelen af den Korntiende, de ydede, skulde tilfalde
deres egen Kirke og anvendes til Bygningens Vedlige
holdelse og anden Fornødenhed. Da Kapitlet imidlertid
ikke vilde indlade sig herpaa, indstævnedes Sagen for
Biskoppen, der overdrog sin Official Mag. Klemens Olufsen
og Prælaterne i Roskilde Kapitel at dømme i Sagen. Retten
holdtes i Roskilde den 5te Oktober 1473, hvor nogle kjøbenhavnske Borgere med Hans Hemmingsen og Peder Jakobsen
i Spidsen fremstod med deres Fordring paa, at Kirketienden
tilkom Kirken og ikke Sognepræsten, Kanniken Hr. Kjeld,
der tilegnede sig den som en Del af sit Kapitelspræbende.
Herimod fremstod Dekanen M. Jesper Henriksen, Kantoren
Peder Hvid og Kannikerne Jørgen Hvid og den ovennævnte
Kjeld, og fremlagde Ærkebiskop Absalons Stadfæstelse af
Kjøbenhavns Indvaaneres Overenskomst med deres Præst
Hr. Eskild, hvorved de havde indrømmet Vor Frue Kirke
Tredieparten af Korntienden, en Stadfæstelse, der som det
synes atter var bekræftet af et Par senere Ærkebisper36.
Dette Brev lod Officialen først højt og lydeligt oplæse paa
Latin og derpaa oversætte paa Dansk, og tilspurgte dernæst
Borgerne, om de havde noget at indvende mod dette Privi
legium, og han tilbød dem Kopi deraf, om de vilde excipere
derimod eller have Udsættelse, indtil Bispen Ur. Oluf selv
kom tilstede. Borgerne svarede, at de hverken vilde billige
eller modsige det forelæste Brev og Privilegium, ikke heller
ønskede de Kopi, men de begjærede endrægtig og stand36 Om dette Brev se ovenfor S. 7—9, Noten. Vil man ikke antage det for
opdigtet, hvad adskillige Omstændigheder kunde tale for, bliver der
dog noget gaadefuldt ved, hvorledes det kunds anvendes som Bevis
lier, naar man mindes, at Kapitlet endnu ikke existerede i Absalons
Tid. At Borgerne enten denne Gang, eller dengang de fra forst af
bragtes til at indrømme Tienden, ere bievne bedragne, er højst sand
synligt.
4*
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haftig paa S. Klemens Kirkes og alle Sognemændenes Vegne,
at den nævnte Trediepart af Tienden maatte blive ved Kirken,
som Skik og Sædvane var i andre Sogne i Roskilde Stift.
Herimod nedlagde imidlertid ovennævnte Dekan, Kantor og
Kanniker paa Kapitlets Vegne paany deres Paastand, som
Dommerne sluttelig erklærede for retmæssig37.
Uagtet Kjøbenhavns Borgere efter alt dette maatte have
lidet Haab om at sætte deres Fordring igjennem, blev
Stridspunktet dog atter optaget 14 Aar efter, da Kirke
værgerne og Sognemændene ved S. Nicolai Kirke paany
gjorde Paastand paa, at Fisketienden, der faldt om Efteraaret, skulde anvendes til Bedste for deres egen Kirke.
Sagen var jo alt engang afgjort ved Biskop Oluf Mortensens
Dom (1464), derfor appellerede Kapitlet nu Sagen til Pave
Innocens VIII og udbad sig hans Stadfæstelse af Dommen.
Paven svarede ved den 12 te Juni 1487 at udstæde Befaling
til Prioren for Ilelligaandshus i Kjøbenhavn og Ærkedegnen
i Roskilde om at tage Sagen for sig, og hvis de Oplysninger,
Kapitlet havde meddelt, fandtes rigtige, paa Pavens Vegne
(auctoritate nostra), med Afskjærelse af al videre Appel, at
stadfæste Dommen, hvis ikke, da skulde den Dom, de
fældede, staa ved Magt. Overensstemmende med denne
Befaling foretoges Sagen d. 14de September s. Å. i Dekanens
Residens i Kbhvn. Dommerne vare Hr. Christiern, Prior
i Ilelligaandshus og Mdg. Petrus de Scotia, Licentiat i Theologien (Prof. ved Kbhvns Universitet), som dertil var bemyn
diget af Ærkedegnen i Roskilde, Dronningens Kansler Mag.
Birger Gunnerson, som selv var forhindret. Paa Kapitlets
Vegne vare tilstede Dekanen Dr. Erik Nielsen, Kantoren
Jep Jensen og Kannikerne Alexander Hansen og Simon
Nielsen, der fremførte som Beviser for deres Paastand
pavelige, ærkebiskoppelige og biskoppelige Privilegier og
Friheder, ligesom de bcraabte sig paa gammel Hævd, der
37 Det angaaende Domme udstedte Notarialinstrument er trykt (ukorrekt)
hos Pontopp., Orig. llafn. S. 153 — 56.
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tilstrækkelig godtgjorde, at alle Kirkerne i Kbhvn vare under
lagte Vor Frue Kirke, Dekanen og Kapitlet, og indkorporerede i Kannikepræbendierne. Da S. Nicolai Kirkes Værger
Gerlag Floer og Dankort Lange ikke synes at have fremført
noget Bevis herimod, afsagde Dommerne den Kjendelse,
at Biskop Oluf Mortensens Dom skulde staa ved Magt,
og at Fisketienden, der faldt i hvilketsomhelst af Kjøben
havns Sogne skulde allene tilhøre Vor Frue Kirke og dens
Kapitel38.
I Aaret 1478 oprettede K. Christiern I Universitetet i
Kjøbenhavn, en Begivenhed, der blev af stor Vigtighed for
Kapitlet, skjønt ikke paa den Maade, der almindelig har
været antaget. Pontoppidan og efter ham næsten alle nyere,
som have skrevet om denne Sag, have antaget, at Kapitelspræbenderne ved donne Lejlighed bleve indskrænkede fra 12
til 6, idet Kongen skulde have »forsynet« Professorerne
med de ophævede Præbenders Gods39. Hertil maa først
bemærkes, at Kongen paa ingen Maade kunde inddrage
Kapitelspræbender eller forandre deres Brug, ligesaalidt som
han kunde sætte til Kanniker, hvem han vilde. Kun til
Dekanatet havde Paven 1474 indrømmet ham Patronatsret
eller Præsentation; til de øvrige Præbender havde Biskoppen
i Roskilde Præsentationsretten. Vel indskrænkedes senere
Kapitlernes Friheder paa flere Maader, men det var dog
egentlig først fra Christiern Ils og Frederik Is Tid, at dette
blev Tilfældet, og det maa snarere betragtes som mer eller
mindre frivillige Indrømmelser fra Biskoppernes og Kapit
lernes Side, end som egentlige Indgreb i disses lovlige
Rettigheder. Hvad nu selve Sagen angaar, da mærke vi

38 Det angaaende Domme udfærdigede Notarialinstrument findes trykt
i Pontopp. Ann. II, 685—88. Som tilstedeværende Vidner nævnes
Matthias Johannis og Tucho Matthiæ, Presbyteri, og Gerhard Clivendorp, „studens Hafnensis necnon clericus Osnaburgensis“.
30 Orig. Hafn. S. 41. Rothe, Udsigt over Kbhvns Kirkers Hist. S. 13.
Helveg, De danske Domkap. S 22—23.

54

Vor Frue Kirkes Historie.

ikke noget til en Formindskelse af de kjøbenhavnske Præbenders Antal, tvertimod bleve de endogsaa forøgede af
Hensyn til Universitetets Tarv; derimod var det meget
hyppigt Tilfælde, at Universitetslærere besad Kapitelspræbender. Vi træffe Dekaner, Kantorer, Kanniker og Vikarier,
der tillige ved Siden af deres Kapitelsbestilling vare Læse
mestere ved Universitetet; men deraf kan man naturligvis
ikke udlede, at Præbendernes Antal var formindsket. Kun
ved meget faa Præbender, og maaske kun ved det nyop
rettede, Smørum (1522), var der den Bestemmelse, at Be
siddere tillige skulde være Professor i et vist Viden
skabsfag; de andre kunde meget godt beklædes af en
Professor, men der var ingen Nødvendighed derfor40.
40 I Biskop Lage Urnes Stiftelsesbrev af Præbendet Smørum (og
Ledøje) hedder det: ,.Statuimus, ut hanc prebendam, occurente
vacationis eius tempore, nemo assequatur nisi doctus aliquis Ma
gister sacerdos Theologiae potissimum, aut saltem iuris canonici
titulo insignitus, qui in Academia Hafniensi publice legere et bonas
literas profiteri ac nonnunquam ad vulgus condonari possit et de
beat, et Deum pro nobis oret“ (Werlauff, Kbhvns Univ.s Hist. (1850)
S. 88). — Besidderen af Glad sax e og Herlev Kirker skulde ifølge
Biskop Jens Jepsen af Ravensbergs Bestemmelse (1505) være en Pro
fessor i det filosofiske Fakultet (Vinding, Reg. Acad. Haun. p. 20);
disse to sidstnævnte Kirker er det eneste Kapitelsgods, som kunde
antages at være ligefrem henlagt til Professorers Lønning, thi vel
nævnes der i Præbendefortegnelsen 1436 intet Præbende Gladsaxe,
men Kirken har dog vistnok paa en eller anden Maade været for
bunden med Kapitlet, da vi
1422 finde nævnet Dn. Nicolaus
Jacobi de Glathsaxe, presbyter et vicarius perpetuus in ecclesia
Hafnensi (Langeb. Dipi.). — 1492 skjænkede K. Hans Kronens Kirke
Sæby (Løve Herred) til Universitetet; men hos Thura (Infantia et
pueritia Reg. Acad. Hafn. p. 22) findes den Notits under Aaret
1496: „Rector Academiæ M. Georgius Hviid Roeskildensis, Canonicus
Hafnensis & Curatus Ecclesiæ Sæby, Art. Magister, obiit in
Rectoratu“. Hvorledes lader det sig forklare, at M. Jørgen Hvid,
der ikke var Professor, alligevel var Præst til Univ.s Kirke, da han
ingenlunde kan antages at have været Kapellan hos en af Pro
fessorerne? Ja enten har det Sæby, hvortil han var Præst, været
Sæby i Odsherred, eller ogsaa har den Professor, for hvem Ind
tægten af Kirken var bestemt, alt haft et Kanonikat og en ordinær
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Kapitlets Anseelse maa altsaa siges at være stegen ved
Universitetets Stiftelse, Kapitlets Dekan var ifølge sin Stilling
en af Universitetets Konservatorer41 , Kannikerne deltoge
ofte i Rektorvalget eller beklædte endog Rektorværdigheden
selv, uden Hensyn til om de vare Universitetslærere eller ikke.
Bestyrelsen af Kirkens, Altrenes og Kapitlets' eget Gods
og Forsvaret derfor udgjorde en saa væsentlig Del af Ka
pitlets Forretninger, at vi her ikke kunne lade nogle af de
derhen hørende Forhold og de vigtigste Stridigheder, der
i den Anledning førtes, uomtalte. Det var saaledes Kapitlets
Sag at udleje Kirkens Ejendomme og at have Tilsyn med,
at de herved indgaaede Forpligtelser rettelig opfyldtes, Ka
pitletmodtog alle til Kirken skjænkede Gaver og udstedte Gjenbrev for deres Benyttelse overensstemmende med Givernes
Ønsker. Ofte kunde imidlertid disse Jordejendomme give
Anledning til Processer, naar denne eller hin paastod, at
Giverne ikke havde besiddet dem med fuld Ret, eller naar
Arvingerne nægtede, at lovligt Testamente eller Overdragelse
var sket. Sagerne afgjordes snart ved verdslig og snart
ved gejstlig Ret, alt efter deres nærmere Beskaffenhed.
Saaledes »delte« Dekanen Dr. Knud Mikkelsen, paa Vikaren
Mikkel Vinneres, eller vel nærmest paa det af dennes Fader
stiftede S. Olufs Alters Vegne, paa en Grund, der laa ved
Højbro, som han paastod Mikkel Vinneres Fader havde
Brev paa, medens K. Christoffer gjorde Paastand paa, at
Grunden var kommen til Kronen med Kjøbenhavns By.
Sagen blev afgjort ved en Rigsraadsdom til Kronens Fordel42.
En anden Sag, Kapitlet havde paa S. Mikkels Alters Vegne,
førtes meget længe og bittert; da Tiden her har levnet os

Kannik derfor midlertidig faaet Indtægten af Univ.s Kirke; thi at
Jørg. Hvid skulde have haft Kirken som Univ.s Rektor, kan vistnok
neppe antages.

41 Christiern I s Univ.-Fundats 1478 (Orig. Hafn. S. 141).
42 Se Ny D. Mag. 28—29 (det der meddelte udaterede Brev er af
20 Marts 1455).
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den største Del af Sagens Akter, kan Striden nærmere op
lyses. Den synes allerede at være udbrudt 1476, derved
at Raadmand Esbern Jepsen Skriver43 paastod, at endel af
de Ejendomme, der laa til fornævnte Alter, ikke tilhørte
det med Rette, men at de vare hans Hustru Annas og
hendes Børns rette Arve- og Pantegods. Vi høre imidlertid
ikke noget sikkert om Striden før 28 Juni 1480, da den
roskildske Biskop Oluf Mortensens Official Jep Jensen over
drog Dr. Erik Nielsen, Kbhvns Universitets Rektor og Ærkedegn i Viborg, og Mag. Christiern Pedersen, Licentiat i
Kirkeloven, af S. Johannis Jerosolymitani Orden, at anstille
Undersøgelser angaaende den Strid, der var imellem Hr.
Morten Mogensen, evig Vikar i V. Frue Kirke, og Esbern
Skriver, og at indsende Beretning om Sagen, forat Officialen
kunde afsige en endelig Dom. Beretningens Indhold kjendes
ikke, men 27 Okt. s. Å. afsagde Officialen en Dom, der
gik Kapitlet imod, hvorfor Kanniken og Prælaten M. Jørgen
Hvid og Vikaren Hr. Morten paa Kapitlets og Alterets Vegne
indankede Sagen for Ærkebispen i Lund. Af os ubekjendte
Grunde indkom Sagen dog ikke for denne, men for Kongen,
som i Dronningens og i mange høje Herrers Nærværelse
selv præsiderede i Retten d. 29 Novbr s. Å. i det »Mag
over Porten paa Kbhvns Slot«. Paa den ene Side fremtraadte Dekanen M. Jesper tilligemed de to ovennævnte
Mænd og fremlagde et aabent beseglet Pergamentsbrev,
hvorved afdøde Biskop Jens Persen i Roskilde havde be
kræftet Borgeren Jes Ebbesens Stiftelse af S. Mikkels Alters
Vikarie. Paa den anden Side fremstod Esbern Skriver
med et Bytingsvidne om, at ingen mindedes, at Jes Ebbesen
havde skjødet de omstridte Ejendomme (en Bod i gamle
Hyskenslræde, en Gaard i Bennikestræde og en Bryggerkjedel) til fornævnte Vikarie. Dommen faldt, at Ejendommene
43 Det var den samme Mand, der siden som Borgemester i Kblivn
1491 med Vold fratog Professorerne Raadhuset, der var indrømmet
dem til deres Forelæsninger (Werlaulf, anf. Skr. S. 19).
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med Rette tilhørte S. Mikkels Alter. For at iværksætte
Dommen holdtes et Møde d. 21 Decbr. s. Å. i Kantorens
Hus; paa M. Jesper Degns og M. Jørgen Hvids Vegne
mødte Dr. Tileman Schlecht, Universitetets Rektor, Dr.
Erik, Ærkedegn i Viborg, og Mester Berner, Borgemester i
Kbhvn, paa Esbern Skrivers Vegne mødte tre Borgere; de
indgik en Kontrakt, hvorved Esbern overensstemmende med
Kongens Dom forpligtedes til »at overantvorde fri fra sig
til Hr. Degn og M. Jørgen Hvid S. Mikkels Alters Gods,
item alle Ornamenter, Klæder og Klenodier, som han eller
andre have givet eller ladet dertil.« Kontrakten afsluttedes
under Forsæde af Henrik Meynstrup, Landsdommer i Sjælland,
og Sivert Grubbe, Danmarks Riges Kansler. Ikke destomindre gjorde Esbern Skriver Vanskeligheder, saa Erik
Pedersen, af Vaaben, Slotherre i Kbhvn, i Maj 1481 paa
Kongens Vegne maatte nedlægge Forbud imod, at han
maatte befatte sig med S. Mikkels Alters Gods, eller at
Lejeren af Boden i Hyskenstræde maatte betale Landgilde
til andre end Alterets Vikar. Vi høre nu ikke noget om
Sagen i et Aarstid, men at den ikke er kommen videre,
ses deraf, at M. Jørgen Hvid, der paa den Tid var Uni
versitetets Rektor, d. 7 Marts 1482 maatte alfordre Johannes
Wegge, Dronning Dorotheas Kapellan, et Vidnesbyrd om
hvad der var forefaldet i Sagen; ligesom et Notarialinstrument af 26 Marts s. Å. viser, at Esbern Skriver havde
nægtet at udlevere Nøglerne til de omtvistede Ejendomme,
da Vikaren Hr. Morten havde overdraget Dr. Erik Nielsen, der
nu var Kapitlets Dekan, at bortleje Alterets Ejendomme.
Følgen heraf var, at Esbern, efter Dr. Eriks og Kapitlets
Forlangende d. 7 April i Menighedens Overværelse blev
erklæret for udelukket fra den hellige Nadvere af Kanniken
Hr. Simon Lavrenssen, Præst til Sognealteret, saalænge
indtil han gjorde Gud og Kirken Fyldest, for hvad han havde
forbrudt. Herved lod Esbern sig imidlertid ingenlunde
tvinge til at falde tilføje, men indankede Exkommunikationen
for Officialen i Roskilde, som d. 26 April stevnede Gejstlig-
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heden ved Vor Frue og S. Peders Menigheder i Kjøbenhavn
til at møde i Rette for sig for at afgive Forklaring angaaende
det formentlig utilbørlige Skridt. Imidlertid var Dr. Erik
Nielsen indgaaet med Klage over Esbern Skriver til Ærke
biskop Jens Brostrup i Lund og havde tillige som det synes
besværet sig over Officialen, hvorfor Ærkebispen (4 Maj)
befalede denne at afholde sig fra al Indblanding i Sagen.
Denne Befaling synes dog ikke at have haft den tilsigtede
Virkning, thi af et Notarialinstrument af 24 Maj 1482 erfares,
at paa den Dag mødte i Rette for Officialen Esbern Skriver
og den saggivne (reus) Simon Lavrenssen, Kannik og »plebanus eccl. b. Marie Virginis«. Esbern fremlagde en Klage
over, at Hr. Simon sidste Paaskefest havde udelukket ham
fra Nadveren. Hr. Simon fremlagde en Befaling til sig fra
Dr. Erik Dekanus, at han ikke maatte tage Esbern til Alters,
og støttet herpaa forlangte han Modpartens Klage afvist.
Men Officialen erklærede, at Hr. Simon ikke kunde fritages
for Søgsmaalet, inden Dr. Erik eller en anden i hans Sted
fremstillede sig for Retten for at svare til Esberns Klagemaal. Forhandling sluttede derfor med, at Hr. Simon med
høj og lydelig Røst i Dr. Eriks Navn appellerede Sagen til
Ærkebispen i Lund. Men en saadan Afgjørelse var ikke
efter Esbern Skrivers Ønske, og tre Dage efter appellerede
han derfor sin Sag til Pave Sixtus IV; som Hovedgrund
til denne Appel anførte han den Omstændighed, at Ærke
bispen havde forbudt den roskildske Official at tage sig af
hans Sag. Denne Sagens Indskydelse under Paven blev
der dog i Virkeligheden ikke noget af, men imidlertid drev
Kapitlet paa at faa Ærkebispens Afgjørelse. Paalidelige
Vidnesbyrd, om hvad der tidligere var passeret, skulde frem
lægges, derfor havde Kapitlet allerede tidligere henvendt sig
til Enkedronning Dorothea, som i et Brev af 20de Maj 1482
gjør vitterligt, »at for os har været Hr. Dr. Erik Nielsen,
Degn i Kbhvn, begjærendes at vide af os, hvad som os
var vitterligt, hvorledes den Sag, som var imellem Esbern
Skriver Raadmand i Kbhvn og Kapitel og Hr. Morten perp.
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Vie., kom i Rette for vor naadige Herre, hvis Sjæl Gud
naade«, da svare vi, »at den Tid vi hørte, at saadan Dele
og Tvedragt var kommen imellem forskrevne gode Mænd,
da gjorde vi det i det Bedste, og sendte vort Bud efter
M. Jesper, som da Degn var, M. Jørgen. Kannik i Kbhvn,
og fornævnte Esbern Skriver, og havde gjerne forskrevne
Sag aftalet mellem dem i et venligt Minde, hvilket vi dog
ikke gjøre kunde; derfor flyede vi det saa, at forskrevne
Sag kom i Rette for vor kjære naadige Herre og hans
Naades Raad, og det blev saa afsagt, som det Dombrev,
hans Naade der paa udgav, ydermere indeholder og ud
viser«. — D. 31 Maj udstedte Dr. Erik Nielsen nu en
formelig Appel til Ærkebispen, og Vikaren Hr. Morten
overgav (1 Juni) Dr. Erik at føre Sagen i sit Navn. Ærke
biskop Jens svarede d. 4 Juni, at han overtog at dømme
i Sagen, og samme Dag overgav han, da han selv var for
hindret, Jens Tetz, Ærkedegn, Bo Jensen, Baccal. theol.
og Kantor, Mag. Kelder og Mag. Lavrens, Kanniker i Lund,
at undersøge den Trætte, der var mellem de titnævnte
Parter angaaende S. Mikkels Alters Gods, uden at agte paa
Esberns dumdristige paa Vor Frue Kirkes Døre opslagne
Appel til det apostoliske Sæde, der stred imod det Privi
legium, Pavestolen havde givet Danmarks Rige, at nemlig
alle Sager i første Instans skulde afgjøres inden Rigets
Grændser (»non obstante quadam friuola appellatione per
dictum Esbernum, vt dicitur, in valvis ecclesie Hafnensis ad
sanctam sedem apostolicam interposita et publicata, quam
obstare nolumus huic nostre commissioni vobis facte et
vestro iudiciali processu faciendo, ob priuilegium incliti
Dacie Regni ab eadem sancta sede emanatum, quo expresse
cauetur omnes causas qualescunque in prima instancia coram
iudicibus competentibus intra limites dicti regni debere ter
minari, appellationis obstatulo remoto«). Dagen efter udstædte Ærkebispen Stevning til Hr. Morten og Esbern Skriver
om at møde med deres Trætte for ham; da Notaren Bernhardin Hoffman, der paa Dr. Eriks Vegne skulde forkynde
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Esbern denne Stevning, forgjæves søgte ham, opslog han
denne paa Vor Frue Kirkedør. Efterat der endnu den
8 Juni var udstædt Notariatsvidne om den Vold, der var
tilføjet Hr. Morten af Esbern Skriver, var Sagen saavidt
fremmet, at den kunde indlades til Doms. Dette skete d.
21 Juni 1482 paa Lundegaard. Ærkebiskop Jens Brostrup
præsiderede selv i Retten omgiven af sine Kanniker og
nogle andre Mænd. Efterat Parterne havde fremsat deres
Grunde og fremlagt deres Bevisligheder, opfordrede Ærke
bispen dem til Forlig, som endelig ogsaa blev indgaaet paa
de Vilkaar, at Esbern Skriver og hans Hustru Anna skulde
beholde de to omstridte Gaarde deres Livstid mod at give
S. Mikkels Alter et aarligt Landgilde af fire lødige Mark,
efter deres Død skulde Gaardene uden al Modsigelse komme
til Alteret igjen, men Alterets Vikarius skulde til evig Tid
sige eller lade sige tre Messer og holde en Aartid’ i Chor
med Kanniker for Stifterens, Jes Ebbesens, Sjæl, for hans
Arvingers og Esbern Skrivers, dennes Hustrus og deres
Forældres Sjæle44.
Kapitlets almindelige Historie i Slutning af 15de Aarhundrede frembyder ikke meget af Interesse, naar vi und
tage Forholdet til Universitetet, med hvilket Kapitlet, som
ovenfor er antydet, paa flere Maader var nøje forbundet,
44 Sagen er her fremstillet efter 21 Originaldokumenter, spredte om i
forskjellige Samlinger i Geh.-Ark. Der er endnu desuden et Stykke,
der henhører til samme Sag, men hvis Plads ikke sikkert kan be
stemmes, da den gamle Afskrift, hvori det er bevaret, mangler Aar
og Datum, det er en Kjendelse afsagt paa Roskilde Dom (formo
dentlig af Officialen), hvorved Sagen vises tilbage, saalænge indtil
Esbern Skriver lovlig vorder forelagt at høre Vidner og Paastand,
som Hr. Morten har at fremføre, hvorhos Vikaren skulde svare
Esbern Kost og Tæring. Hvis Hr. Morten nægter at læse Messe
ved S. Mikkels Alter, bør han være pligtig til at levere Esbern
Skriver dets Klæder og Ornamenter, som bevisligt er, at Esbern
har kostet og lagt til Alteret, saalænge til Sagen er kommen til
Ende, dog saa at de blive der tilstede til et andet Alter, hvor han
(Esbern) vil lade sige Messe i samme Kirke, og ej andensteds bort
komme. Sml. Tillægene af
1480, -4 og V 1482.
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og hvis Formaal det ogsaa fremmede ved 1497 at overlade
det S. Margrete Alters Vikarie i Vor Frue Kirke forat en
Lærer kunde lønnes af Indtægten, mod at han selv eller ved
andre forrettede Altertjenesten45. 1511 overlod Biskop
Jens Jepsen med Roskilde Kapitels Samtykke (det kjøbenhavnske Kapitels Samtykke nævnes mærkeligt nok ikke), S.
Jeps ell. Jakobs Alter til Universitetet i et lignende Øiemed.
Senere, uvist naar eller paa hvilken Maade, er ogsaa S.
Povls og sandsynligt ogsaa S. Katrine Altere med tilhørende
Gods henlagte til Lønninger for Professorer, ikke at tale
om S. Peders Alter, i hvis Stiftelsesbrev der allerede fore
kommer Bestemmelse om en saadan Anvendelse af Alterets
Indtægt40. Uagtet Kapitlet saaledes, nøje forbundet med
Landets Højskole, kunde synes at indtage en betydningsfuld
og sikker Stilling, viser der sig dog med det 16de Aarhundredes Begyndelse Tegn til, at det ikke ganske forholdt
sig saaledes. Allerede den Omstændighed, at Kongen be
satte Dekanatet, var ikke til Kapitlets Bedste, da Dekanerne,
der som oftest vare kongelige Sekretærer, Kanslere, Rentemestere eller deslige, sjeldent kunde varetage deres Kapitels
bestilling, men maatte overlade den til andre, hvorved Ka
pitlet kom til at mangle sit egentlige Hoved. Men ogsaa
mange af Kannikedømmerne bleve, som der er god Grund
til at formode, »paa Kongens Bøn« givne til Mænd, der
paa Grund af deres øvrige Forretninger ikke kunde residere
ved Kirken, men tnaatte overlade deres Forretninger til
Vikarer. Hermed kunde det let ske, at Kapitlets Anseelse
45 I Universitetets gi. Registrant findes følgende Brevudtog: „Literæ
quibus Decanus et Capitulum Hafnense resignat Altare s. Margrethæ
Virginis Universitati Hafnensi. Anno 1497“. Brevet existerer nu
ikke mere; men man ser dog heraf, at det ikke er rigtigt, naar
Werlau IT antager (Univ. Hist. Progr. 1850, S. 9), at S. Margrete Alter
har hort til det Gods, hvorpaa Universitetet oprindeligt blev funderet.
Se forovrigt nedenfor under S. Margrete Alter.
46 Jfr. Univ.-Ordin. 1539 (Cragii Ann. Addit, p. 121—22), og det
specielle, der senere skal meddeles om de nævnte Altere.
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forringedes, og ildesindedes Angreb paa dets Friheder
lettedes. Det var vistnok disse, og maaske ogsaa andre
nu ubekjendte Omstændigheder, der bragte Kantor og Ka
pitlet til 1509 at henvende sig til Biskop Jens i Roskilde
med Forestilling om, at nogle (quidam), drevne af Hovmod
og Ondskab havde vovet sig til at angribe og formindske
de Kapitlet af hans Forgjængere skjænkede Friheder og
Privilegier, til ikke ringe Skade og Besvær for det, hvorfor
de udbade sig, at han paany vilde bekræfte deres Friheder,
en Begjæring, som Biskoppen villig opfyldte ved 10 Novbr.
s. Å. at stadfæste alle ældre Rettigheder og da navnlig
Kapitlets Ret til Jurisdiktion over sine Tjenere og til at
hæve Bøderne, naar disse forbrød sig47. Den ovenfor be
rørte Mangel paa residerende Kanniker søgte Biskop Jens
Jepsens Eftermand Lage Urne efter Evne at afhjælpe ved
d. 2 Decbr. 1522 at oprette et nyt Kannikepræbende, ved
hvis Stiftelse han tillige tog Hensyn til Universitetets Tarv.
I Indledningen til Stiftelsesbrevet omtales, at der i den
kjøbenhavnske Kollegiatkirke var en stor Mængde Mennesker
(magna hominum frequentiam, hvorved vistnok forstaas
ringere Gejstlige, Vikarer), men en stor Mangel paa Kanniker,
derfor oprettes nu, til den almægtige Guds og Jfr. Marias
Ære og til sammes Kirkes Hæder og blivende Nytte, med
roskildske og kjøbenhavnske Kapitels Samtykke, Sognekirken
Smørum med Annexet Ledøje til et Kannikepræbende, hvortil
Stifteren forbeholdt sig og sine Efterfølgere paa Roskilde
Bispestol Patronatsretten (investitura, collatio et omnimoda
dispositio). Præbendet skulde kun kunne opnaas af en
lærd »»Magister sacerdos Theologiæ«, eller i Nødsfald af en,
der havde taget en Grad i Kirkeretten, og som kunde holde
Forelæsninger ved Universitetet og imellem prædike for
Folket4 8.

47 Trykt i Pontopp. Ann. II, 734—3G.
48 Trykt i Werlaulls Univ. Hist. (1850/ S. 88—89.
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Det blev alt bemærket, da der var Tale om Kirken,
at vi fra 1520 finde Spor af en forandret Stemning i kirke
lige Sager. Ejendomme vare sikrere i Privatmænds Værge
end i Kirkens; en Ytring af samme Omslag i Forholdene
finde vi ogsaa i den Forhandling, der 1524 førtes angaaende
Bestemmelsen af Fæsteafgiften af Kapitlets, Kirkernes og
Altrenes Gaarde og Huse i Kjøbenhavn. Der var nemlig
opstaaet en Trætte mellem Borgerne og Gejstligheden om,
hvorledes der skulde forholdes med de Bygninger, der af
Borgere opførtes paa Grunde, der tilhørte Kapitlet eller
Kirkerne. Maaske have Fæsterne gjort Fordring paa, at
de af dem paa Kirkens Grunde opførte Bygninger skulde
betragtes som deres Privatejendomme, eller maaske har
Kapitlet vilkaarligt forhøjet Jordskylden, naar Ejendommen
var forbedret af Fæsterne; herom savne vi nøjere Oplysning.
Den 12te September 1524 foretoges Sagen for Kongen og
Rigens Raad paa Kjøbenhavns Slot; paa den ene Side
mødte Biskop Lage Urne og Kapitlets Fuldmægtige, paa
den anden Side Borgemestre, Raad og nogle af Menigheden
i Kjøbenhavn. Resultatet af Forhandlingerne blev Vedtagelsen
af en ny Form for Fæstebrevene, tilligemed nogle Bestem
melser om, hvorledes Forholdene for Fremtiden skulde
ordnes navnlig med dem, der fra ældre Tid havde Breve
paa Kapitlets eller Kirkernes Gaarde og Jorder. Som nogle
af de mærkeligste Forandringer kan fremhæves, at for Frem
tiden skulde Fæsteafgiften (den kaldes »Leje og Landgjæld«)
fastsættes af sexten Mænd, fire Kanniker, fire Vikarier, fire
Raadmænd og fire agtede Borgere. Det paalagdes Fæsteren
at opføre paa vedkommende Grund »et Stenhus to Loft højt
ud til Algaden« eller om han ikke formaaede det, da »et
mærkeligt Hus muret mellem Stolperne, med anden god
Kjøbsteds Bygning inden i Gaarden og med Stentag«; tid
ligere havde Fordringen indskrænket sig til Vedligeholdelse
af Huset og dets Forsyning med Stenlag. Medens Fæste
brevene tidligere lød paa vedkommende Fæsters, hans
Hustrus og Børns Levetid, kom de nu ogsaa til at lyde paa
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Arvingerne i det hele, altsaa uden Tidsbegrændsning4 9.
Fæsteren kunde, naar Omstændighederne fordrede det, sælge
Ejendommen til en anden »besidden Borger«, dog skulde
det ske med Kapitlets Samtykke, og saaledes at Kirken
sikredes den samme Leje som forhen, for sit Samtykke
kunde Kapitlet kun gjøre Fordring paa tre Mark danske i
»>Brevepenge«. Opfyldte Fæsteren ikke sine Forpligtelser,
skulde han udvises og Ejendommen fæstes bort til en
anden50. — Af de nærmere Bestemmelser, som paa samme
Tid vedtoges, kan især mærkes, at ingen skulde for
menes at give sin Bygning til Kirken at forøge Guds
Tjeneste med, men efterat Bygningen var vurderet af de
sexten Mænd, skulde den fæstes bort (»sælges«) til en
Borger. Denne Bestemmelse viser, at der alt havde vist
sig Opposition mod de sædvanlige Gaver af faste Ejen
domme til Kirken, hvad man ogsaa kan slutte af de Ord,
hvormed den vedtagne ny Form for Fæstebrevene begynder,
nemlig: »Vi Knud Valkendorf, Degn i Kjøbenhavn, og
menige Kapitel der sammesteds gjør vitterligt, at paa det
Borgemester, Raad og menige Almue her i Byen ville og
skulle herefter være den hellige Kirke og hendes Personer
villigere og staa i Vilje og Venskab og godt Naboskab
med dennem og af deres yderste Magt afværge og
modstaa Luthers Kjætteri og Vildfarelse, have vi
med værdige Faders med Gud lir. Lage Urnes Biskop til
Boskilde, vor kjære naadige Herres, Vilje, Raad og Sam
tykke51 undt og i Leje ladet« o. s. v. Samme Betydning
har upaatvivlelig ogsaa Slutningen paaTillægsbestemmelserne:

40 At der i denne Henseende var en virkelig Forskjel mellem det nu
indførte Arvefæste og det tidligere Livsfæste, ses nærmere ved
Sammenligning af Tillægene af 10 Decbr. 1490 og 1G Maj 1532.
50 Se forøvrigt Tillæg af 12 Sept. 1524.
51 Den . Paaberaabelse paa Biskoppens Samtykke fandtes ikke i de
ældre Lejebreve, og den ophørte, saavidt jeg har bemærket, med
Lage Urnes Død.
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»»Overalt har Borgemester, Raad og menige Almue lovet
og tilsagt os og værdige Fader Hr. Lage Erne, at de ville
saa redeligen og skjelligen handle med den hellige Kirke,
at det skal være Kirken uden Skade og dem uden Synd52«.
Vi se af disse Ytringer, at Kapitlet ingenlunde var
blindt for det truende Uvejr, der trak op over det og hele
den katholske Kirkebygning, og at det ingenlunde forsømte
at tage sine Forholdsregler, ligesom Vor Frue Kirkes Kan
niker og Vikarier alt tidligere (1520) havde gjort alt, hvad
de formaaede, til at stoppe Munden paa den første lutherske
Prædikant, der optraadte i Kjøbenhavn, Tydskeren M. Martin
Reinhart, hvem Kongen vistnok meget imod Kapitlets Vilje
havde indrømmet S. Nicolai Kirke til at prædike i, skjønt
denne Kirke ingenlunde stod under Kongens men under
Kapitlets Patronat53. At Kannikerne, efterat den Fare,
hvormed K. Christiern H.s Reformationstanker truede dem,
lykkelig var overstaaet, stræbte at sikre sig imod ny Angreb
paa deres Kirkes Lære og Ejendom, maa vi finde i sin Orden,
saalænge de endnu ikke havde faaet Øje for Sandheden i den
evangeliske Prædiken; snarere kan det undre os, at Kjøben
havns Borgerskab endnu 1524 kunde gaa ind paa en Kontrakt
som den ovenomtalte. I alle Tilfælde blev den siden vistnok
ofte fortrudt, især da Kannikerne i de Gjenbreve, Lejerne
maatte udstede, fik den ovenfor anførte Indledning til Fæste
brevene snildt omsat saaledes, at det »>at afværge og modstaa Luthers Kjætteri og Vildfarelse« blev gjort Fæsteren
til det første af de Vilkaar, han maatte indgaa paa, om
han vilde have nogen af Kapitlets eller Kirkernes Gaarde
eller Huse i Leje.

52 Rosenvinge gjør opmærksom paa, at allerede K. Christiern II i sin
verdslige Lov havde udtalt Grundsætningen om, at det sædvanlige
Livsfæste burde gaa over til Arvefæste, hvilken først her kom
til Udførelse for det kjøbenhavnske gejstlige Gods (GamleDanske
Domme II, 274, Not.)

53 Svaning, Christiernus II, p. 153—55.
Kbhvns Kirker og Klost ere.
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Imidlertid gik Reformationen dog sin Gang fremad,
langsomt men sikkert, flere af dens Forkyndere kom endogsaa til Orde i Vor Frue Kirke. Saaledes beretter den
samtidige Krønike om Graabrødrenes Udjagelse af deres
Klostre, der er skrevet fra et papistisk Standpunkt, at
Klavs Mortensen Tøndebinder 1527 eller lidt før
»oftere besteg Prædikestolen i Vor Frue Kirke og prædikede
med ikke ringe Overmod (non modico superbie fastu), thi
han havde en god og klangfuld Røst«, indtil Biskop Lage
Urne, der fik Nys om, at han rev ned paa Gejstligheden
og udstrøede nogle af det lutherske Partis Vildfarelser,
forbød ham at betræde nogen Prædikestol i Roskilde Stift 51.
I hvad Egenskab Klavs Mortensen kom til at prædike i
Frue Kirke, bemærkes ikke, formodentlig har en af Kannikerne
eller Vikarierne, der ikke anede Uraad, overladt ham at
besørge sine Forretninger, indtil man kom paa Spor efter,
hvad Prædikanten førte i sit Skjold. Lidt senere fik Frands
Vormordsen, der dengang var ansat som Docent ved
Universitetet, Opfordring til at prædike i Vor Frue Kirke,
da han, efter ovenomtalte Krønikes Beretning, havde lovet
at arbejde paa at berolige Stemningen blandt Borgerne,
der var temmelig urolig paa Grund af den forskjellige
Prædiken (ob diuersitatem concionum), der hørtes. Men
da han var kommen ret til Orde, mærkede Kannikerne
nok, hvor han stilede hen, og de drev ham med Knurren
og Skrigen ned af Prædikestolen55. Overhovedet lykkedes
det endnu nogenlunde for den katholske Gejstlighed i Kjøbenhavn at modstaa Reformationen, saalænge Lage Urne
levede; men i April 1529 døde denne kraftige Biskop. I
sit Testament skjænkede han Vor Frue Kirke 10 rhinske
Gylden, og hver af Prælaterne og Kannikerne ved Kirken
blev ogsaa betænkt56; hans Efterfølger Joachim Rønnov
54 Kirkehistoriske Samlinger. 1, 340.

55 Kirkehistoriske Samlinger. I, 345.
56 Danske Mag. 3 Række. III, 216.
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aabnede sin bispelige Virksomhed med at beskatte Kirken,
og med hans Tiltrædelse sker en stor Forandring, ligesaa
meget fremkaldt derved, at Modstandskræfterne aftog hos
Papismens Forkjæmpere, som derved, at Luthers Venner
fik nyt Mod ved M. Hans Tavsens Optræden i Hovedstaden.
Omtrent ved samme Tid forøgedes Borgerskabets Magt, idet
Byens Øvrighed ifølge kongelig Befaling forstærkedes, saa
der for Fremtiden til Stadighed var fire Borgemestre og
tolv Raadmænd57, en Omstændighed, der ikke bør lades
ude af Betragtning, da i den følgende Tid Byøvrighedens
Holdning blev af afgjørende Betydning for Reformationens
raske Fremgang i Kjøbenhavn.
Kort efter at Rønnov havde tiltraadt Roskilde Stift,
tilskrev K. Frederik I den 3die Juli 1529 Provsten, Degnen,
Ærkedegnen og de øvrige Kanniker i Roskilde et Brev, hvori
han bad dem, af Hensyn til at der var tillagt Universi
tetet i Kjøbenhavn ganske liden Rente til at lønne og opholde
vise og lærde Mænd med, at de »strax med det allerførste
vilde med Hr. Jakob Rønnov, Biskop i Roskilde, og med
Kapitlet i Kjøbenhavn gjøre der saa en Skikkelse paa, at hvis
Kannikedom, Præbender og Vikarier, som herefter vacerer
og faldendes vorder i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, som
Bispen i Roskilde dertil haver haft Jus præsentandi, at
Universitetet herefter maa have samme Jus præsentandi i saa
Maade, at den som er med Tiden Rector Universitatis, han
skal til evig Tid præsentere Bispen Personer dertil, som
duelige og lærde ere og ville residere her tilstede og læse
og lære her dagligen udi Universitetet den hellige Skrift
og anden Del for Præster, Klerker, Studenter og unge
Personer, saa at samme Universitet derved maa blive holden
ved Magt, og vi kunne fange her vise og lærde Mænd i
Riget, menige Riget til Ære og Gavn58«. Var Reforma57 Kgl. Befal, dat. Kbhvn. Onsdag efter S. Katrine Dag, 1526.
58 Nyerup, Fædrelandets Lit. i Middelald. S. 426.
hos Werlauff, Univ. Hist. S. 32.

Brevets Datum findes
5*
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tionen ikke indtraadt saa snart efter, og kunde Kongens
Ønske være blevet gjennemført i dets fulde Udstrækning,
da vilde det kunne have haft betydelig Indflydelse paa hele
Kapitlets Udseende, der paa den Maade vilde være blevet
fra en kirkelig til en akademisk Stiftelse. Men Planen
kom nu vistnok kun i yderst ringe Grad til Udførelse, da
Universitetet kort efter standsedes i sin Virksomhed.
Imidlertid tog den reformatoriske Bevægelse i Hoved
staden stadig til, 1530 begjærede »de af Kjøbenhavn«
(udentvivl Borgerne i Frue Sogn) af Biskoppen, at han
skulde give en Præst ved Navn Hr. Mads Tilladelse til at
prædike for dem i Vor Frue Kirke. Vi kjende ikke videre
til den paagjældende Prædikant, men det er at formode,
at det har været en af Kirkens Kanniker eller Vikarier,
som har sluttet sig til den evangeliske Lære59. Bispen
afslog imidlertid Borgernes Begjæring60; men indgav, uden
tvivl paavirket af den, samme Aar, formodentlig under Herre
dagen, som i Juli Maaned holdtes i Kjøbenhavn, en Række
Forslag til Kongen, der skulde raade Bod paa Forvirringen
i Kirkevæsenet i Roskilde Stift og fornemmelig i Hoved
staden. Efterat han heri havde tilbudt, »at beskikke det
saa over sit Stift, at Guds Ord og det hellige Evangelium
skal klarligen og ret prædikes, og lærde og gode Præste59 Man har Valget mellem Kanniken Hr. Matthis Jensen (Sognepræst ved
S. Peders K.) og Kanniken Mag. Matthis Persen; men ved dem begge
er der Vanskelighed; den første synes nemlig nærmest at være hen
vist til sin egen Sognekirke, hvor han jo vilde have kunnet prædike
for hvem der vilde høre ham; den sidste viste sig senere som en
saa haardnakket Modstander af Reformationen (se hans Levnet
blandt Kannikerne), at man vanskeligt kan antage, at han paa denne
Tid har givet den Bifald, hans almindelige Navn var desuden
Mester Mads. Jeg er derfor mest tilbøjelig til at antage, at det
har været en af Kirkens mange Vikarier, — 1514 nævnes en Hr.
Mads Persen som Vikar til Sjæle Alter. Imidlertid kunde han
maaske være den Matz Jensøn, som Hvitfeld (S. 1399) anfører blandt
de første evangeliske Prædikanter, og som deltog i Religionsforhand
lingen i Kjøbenhavn 1530 (Theol. Tidsskr. 1 D. II, 28).
60 Hvitfeld, S. 1336.
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mænd opsøges«, begjærede han, »at Sognefolket og Almuen
til Vor Frue Sogn i Kjøbenhavn maa herefter tage sig
Graabrødre eller Helliggejstes (Kirke) til deres Sognekirke,
og der holde hvad Skik og Tjeneste dem synes bedst at
være, dog saa at deres Prædikanter prædike retsindigen
og dog straffe Synd og Ondskab, og ingen dermed sær
laste, beraabe eller navnlig beskjelde; at i fornævnte Vor
Frue Kirke, eftersom det er en Kollegiatkirke, maa holdes
Messer og anden Gudstjeneste, som det hertil været haver,
forat det latinske Maal ikke skal komme udi Fald og For
sømmelse, og de Personer, som andre lære, skulle dermed
forgjettes og nederlægges(l), og at Altere, Tavler og andre
Kirkens Ornamenter maa blive urørte og uforkrænkede i
alle Maader«. Med Hensyn til Kapitlet foreslog han,
»efterdi Biskop Peder af Roskilde, den første af det Navn,
haver funderet sex Kannikdømmer udi samme Kollegiat
kirke paa de Sognekirker her udi Byen og nogle udenfor,
og samme sex Kanniker61 have intet andet at leve af,
uden fornævnte Kirker, som dem nu voldeligen ere
fratagne, at de, som samme Kirker nu have, maa deraf
give dem (Kannikerne) en redelig Penning og Pens til Hjælp
og Føde, og paa deres Alder opholde dem af, efterdi de
ere saa trængte fra Guds og deres eget; og at de fattige
Kanniker, Vikarier og Præstemænd udi Kjøbenhavn maa
nyde og beholde deres Rente og Husleje her i Byen efter
den Handel og Kontrakt, som Hs. Kgl. Maj. og Biskop Lage
Urne, hvis Sjæl Gud naade, efter Borgemesteres og Menig
heds egen Begjær og Vilje, gjorde og beseglede dem
imellem6 2«.
61 Deraf, at her kun nævnes „sex Kanniker“, har man gjort den Slut
ning, at der nu (eller allerede fra Universitetets Stiftelse 1479) kun
var sex Præbender i Kjøbenhavns Kapitel, men denne Slutning er
urigtig; endnu bestod baade Dekanatet og Kantordømmet og 1539
omtales desuden syv Kanniker.
62 Hvitfeld, S. 1334-35.
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Af dette Andragende ser man altsaa, at flere af Kannikerne allerede vare bievne berøvede deres Sognekirker, man
kan derved maaske tænke paa S. Nicolai Kirke, som var
bleven Hans Tavsen indrømmet af Kongen Aaret iforvejen03;
maaske Kongen paa samme Maade har bortgivet flere af
Landsbykirkerne, et Par Aar senere (1532) se vi ham idetmindste gjøre det, da han gav Hr. Hans Gundersen (Vikar
til S. Jørgens Alter i Vor Frue Kirke) Præsentation paa
Brøndby Kirke64. Som det allerede kan sluttes af dette
Faktum, er Kongen ikke gaaet ind paa Biskoppens An
dragende, hvad Kapitlet angik, ligesaa lidt som han gik ind
paa Forslaget om Gudstjenesten, der under den uskyldige
Form, Omsorgen for det latinske Sprogs Bevarelse, skjulte
Bestræbelsen efter at bevare den katholske Gudstjeneste
uforstyrret i Kjøbenhavns Hovedkirke. Tvertimod gav han
Borgerne Tilladelse til, at en evangelisk Prædikant (maaske
den tidligere omtalte Hr. Mads) »paa nogen særdeles Dage«
maatte prædike for dem i Vor Frue Kirke65, og en Kontrakt
blev, udentvivl ved Kongens Indflydelse, oprettet mellem
Kapitlet og Borgerne, ifølge hvilken Kannikerne maatte læse
og synge, og sige latinske Messer, som de hidtil havde
gjort, »dog at den evangeliske Prædikere skal sige der
Guds Ord, og sige der dansk Messe om Søndagen.« Lige
ledes bestemtes, at ingen Kanniker eller Præster i Kjøbenhavn skulde forkortes i deres Jordskyld eller Rente, ej
heller overfaldes eller uforrettes i nogen Maade; men til

G 3 Om M. Hans Tavsens betydningsfulde og indgribende reformatoriske
Virksomhed i Kjøbenhavn skal nærmere handles under S. Nicolai
Kirke.
fl 4 Reg. ov. al. Lande, Nr. 3, Fol. 277. Engelstoft ytrer (Theol. Tidsskr. 1 D. II, 49) den Formening, „at Menighederne have gjort
deres Ejendomsret til Sognekirkerne gjældende og med Kongens
stiltiende eller udtrykkelige Tilladelse indrømmet de ny Prædikanter
dem“. Dette kan maaske nok gjælde de kjøbenhavnske Kirker,
men neppe Landsbykirkerne.
65 Hvitfeld, S. 1336.

Jfr. Knudsen anf. Skr. S. 61—62.
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Gjengjæld maatte de forpligte sig til ikke at »gjøre noget
Mytteri iblandt Almuen udi nogen Maade imod Guds Ord«.
Havde nogen Præst Forleningsbrev paa noget Len, som
Borgerne havde at forlene med, da skulde hans Rente ikke
tages fra ham, saalænge han levede i Kjøbenhavn; men naar
de Præster ved Døden afgik, der havde saadanne Forleninger
af Borgerne, da skulde Borgerne »lægge og forvende samme
Rente til anden Gudstjeneste, hvor .dem tykkedes66«. Som
Følge af denne Forening blev der oprettet et Alter midt i
Vor Frue Kirke for den evangeliske Prædikant67, og i nogen
Tid gik den evangeliske Gudstjeneste paa Modersmaalet
saaledes jevnsides den katholske, der væsentligt bestod i
latinsk Messelæsning. Men Borgerne lode sig ikke nøje
med de Indrømmelser, der alt vare gjorte dem. Deres
Haab om en snar og gjennemgribende Forandring i det
bestaaende Kirkevæsen var udentvivl blevet næret af de
evangeliske Prædikanter, der i Juli 1530 havde været for
samlede i Kjøbenhavn i Anledning af Religionsforhandlinger
ved Herredagen. Flere af de Mænd, der udgjorde Byens
Øvrighed, vare Folk, der ikke frygtede for at vove noget
for deres Overbevisning. Borgemesteren Ambrosius Bog
binder havde, medens den Trætte stod paa mellem Bispen
og Kjøbenhavns By, ladet sig forlyde med, at han vilde
blive ved det hellige Evangelium, og at han vidste 300
Borgere paa sin Haand, der havde gjort Ed paa at staa
ham bi, og at de fik vel en Herre, der vilde forsvare dem,
om Kong Frederik ikke vilde. To af Raadmændene, Kort
66 Knudsen anf. Skr. S. 164, jfr. S. 62.

67 Knudsen mener (S. 64), at dette Alter først er oprettet efter Borgernes
Andragende til Kongen (af 2 Novbr. 1530), men dertil er der ingen
Anledning; Alteret er ganske vist oprettet samtidigt med, at den
evangeliske Messelæsning er tilladt. Kannikerne vilde naturligvis
ikke indrømme den evang. Prædikant Højalteret, uden de bleve
nødte dertil, og et af Sidealtrene vilde Prædikanten og hans Til
hørere neppe lade sig nøje med; ved alle disse bestod jo desuden
endnu den tidligere Gudstjeneste.
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Bierman og Rasmus Bager havde erklæret, at hvis Prædikanteren ikke fik Lov til at prædike Guds Ord, saa begjærede
de at fare af Byen. En Munk, der maa have været luthersk
sindet, var kommen ind til Borgemester Anders Haldager i
hans Hus og havde raadet, at Øvrigheden ikke skulde lade
mere end en Fænnik Landsknegte komme ind i Byen, saa
at Borgerne kunde være dem stærke nok G8.
Ogsaa blandt det menige Borgerskab var Bevægelsen
stærk og truende. Der forlangtes, at enhver Borger skulde
sværge til det hellige Guds Ord, al leve og dø derved,
saaledes som Prædikanterne nu prædike og have prædiket,
og at de skulde være det gamle Hykleri og papistiske Regi
ment imod, hvis de ikke vilde vove Liv og Hals. Var der
nogen, som ikke mødte, naar Eden skulde aflægges, da
skulde der sendes nogle Borgere hen at hente ham; for
dem, der var fraværende, skulde deres fire nærmeste Naboer
aflægge Eden. Naar saaledes Borgerskabet var taget i Ed,
skulde der udvælges fire Mænd af hver af Stadens otte
Rodemaal; disse toogtredive Mænd skulde gaa til Borge
mestre og Raad og give dem Sagen tilkjende og forlange,
at de ogsaa skulde aflægge Eden, »saafremt vi skulle være
deres lydige Borgere«. Først naar alt dette var sket, skulde
der skrives et Svar til Bispen og ikke før. En Række
Beslutninger af denne Art forhandledes paa Borgernes
Rodemaalsstevne. Hvorledes det nærmere gik til, og hvem
der var de egentlige Drivfjedre, vides ikke, men saa meget
synes at være vist, at Beslutningerne efter at være vedtagne
af Borgerne, sendtes til Byens Øvrighed med den Erklæring,
at Almuen vilde, at Borgemestre og Raad skulde aldeles

68 Efter et Forhør, der som det synes anstilledes 1531 (se Tillægene
under d. Å.). Tiden for de her omtalte Begivenheder nævnes vel
ikke udtrykkeligt, men der kan dog neppe være nogen Tvivl om, at
de henhøre til 1530, om end den nærmere Tidsbestemmelse vanske
ligt lader sig fastsætte med fuld Sikkerhed.
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rette sig derefter09. Her var der imidlertid givet Øvrig
heden en vanskelig Knude at løse, rettede de sig efter
Borgerskabet, hvad vistnok endel af dem havde mest Lyst
til, vilde det være et aabenbart Brud med den mægtige
Hoskilde-Bisp, gave de derimod Borgerne et Afslag, var
et Oprør at befrygte. I denne Nød indgik Borgemestre
og Raadmænd den 2den November 1530 med et Andragende
til Kongen, hvori de forestillede ham: »Eders Naades kgl.
Maj. skal værdes vide, at vore Prædikanter prædike og tale
dagligen paa de latinske Messer, Sjælemesser og Vigilier,
og sige dem at være en ret aabenbar Gudsbespottelse og
Kristi hellige Blods og Døds Foragtelse, og æske tit og
ofte deres Vederpart i Rette at forsvare deres Messer, om
de ere Dannemænd, som de holde sig for, af hvilken
Prædiken vor Almue opvækkes imod forskrevne Messer og
Vigilier, sigendes at de slig Gudsbespottelse og Foragtelse
ingenlunde længer lide eller fordrage kunne her udi Eders
Maj.s Stad, og dagligen ligge de os paa Halsen, at vi skulle
afstille og aflægge saadan Afgudsdyrkelse«. Kongen havde
lovet, dengang den føromtalte Kontrakt var indgaaet, at
give en Bestemmelse om, hvorledes Forholdet skulde ordnes,
men da den ikke var kommen, udbad Stadens Øvrighed
sig nu, at Kongen »vilde værdes at forskrive til Bispen af
Sjælland, at han vilde forhandle og skikke det saa, at hans
Kapitel i Kjøbenhavn maatte holde op med Messer og
Vigilier, saalænge indtil der gjøres en endelig Reformats
enten i Kejserdømmet eller her i Danmark«. Skete det
ikke, var der Fare for, at Folket vilde skille sig i to Hobe, og
der vilde afstedkommes Bulder og Oprør, og da var det at
befrygte, »dersom slig falsk ugudelig Gudelighed ikke af-

69 Se blandt Tillægene under 1530. Dette hidtil ubenyttede Aktstykke
mangler, ligesom det i forrige Note omtalte, Tidsbestemmelse, men
set i Forbindelse med Borgemestre og Raads Brev af 2 Novbr. 1530
til Frederik I, der i det følgende skal omtales, tror jeg, at det
ikke kan henføres til nogen anden Tid end Efteraaret 1530.
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lægges«, at der kunde ske Kannikerne og Præsterne i Vor
Frue Kirke nogen Overlast; thi, føjede de til, »her ere mange
Kompaner i Staden, baade Baadsmænd, Fiskere og andre
Embedssvende (Haandværksfolk) saavelsom Borgere, hvilke
vi ikke kunne regjere i denne Handel, thi de ere alle
sammen Guds Ord medfældige og den papistiske Handel
og Regimente imod«. Skete der Kannikerne og Præsterne
nogen Overlast, kunde Byens Øvrighed let komme i Tvedragt
og Fejde med Sjællands Biskop, hvorved kun Rigets Fjender
kunde glædes. Vilde imidlertid Bispen ikke tilstede, at »samme
Hykleri« aflagdes, saa begjærede de, at Kongen vilde sende
sine Fuldmægtige hid at indsætte en anden Øvrighed i deres
Sted, »thi vi kunne ingenlunde holde E. Naades Kgl. Maj.
en lydig Almue fore, som vi have svoret E. Maj. og pligtige
ere, den Stund samme Hykleri er ved Magt her i Staden70«.
I dette Andragende er Borgerskabets Stemning saa be
stemt udtalt, at der maatte være stærk Opfordring for
Kongen til at gribe ind; sligt laa imidlertid ikke i Frederik
den Førstes Karakter, naar ikke hans egen Fordel var stærkt
med i Spillet; og her vilde det endogsaa være meget
farligt at føje Borgerne, thi endnu var Bispemagten stærk,
og Christiern den Anden stod nær for Døren, beredt til
at benytte ethvert Omslag i Forholdene. Tilintetgjørelse
af et Domkapitel og en Domkirkes Overgivelse til »Kjætterne«
vilde være et fuldstændigt Brud med den katholske Kirke,
og dertil vare Forholdene endnu ikke sikre nok. Vi høre
derfor intet om, at Kongen foretog noget for at stille
Gjæringen, som øjensynligt tog til Dag for Dag, næret ved de
evangeliske Prædikanters Tordentaler mod Messelæsning og
Helgenbilleder. Imidlertid søgte Lektor Povl Eliesen fra
Roskilde af, hvor han dengang opholdt sig, at indvirke paa
Raadets Stemning i Kjøbenhavn ved navnlig at værne om
Messen, der var den Del af det katholske Kirkevæsen, der

0 Knudsen, anf. Skr. S. 161—63.
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paa Grund af dens store Overvægt i Gudstjenesten, især
maatte opvække de luthersksindedes Forargelse og frem
kalde deres Angreb. Han forfattede »en kort Undervisning
om den hellige Messe og hendes Brug, imod nogle ny
Messedræbere«, hvilket Skrift han tilsendte Borgemestre
og Raad i Kjøbenhavn med et Sendebrev, hvori han ytrede
det Ønske, at de vilde lade deres Prædikanter og navnlig
M. Hans Tavsen give Svar paa hans Spørgsmaal, helst paa
Latin, for at det kunde blive aabenbart, at hvad de lærte
Folket om den ganske Forvandling og Handel, var Løgn
og Bedrag. Ja han tilbød endog mundtlig at udkjæmpe
Sagen med Prædikanterne, om de dristede sig til at møde
ham71. Havde han imidlertid haabet med dette Skrift at
omstemme- Raadet i sin Helhed, saa tog han mærkeligt
fejl; det sendte nemlig Skriftet til M. Hans Tavsen, som
snart gav et Svar paa Tiltale, som baade havde Næb og
Kløer, og hvori han Punkt for Punkt gjennemgik Povl
Eliesens Forsvarsskrift og viste, at han enten ligefrem
havde faret med Usandhed, naar han t. Ex. havde nægtet,
at den katholske Kirke erklærede Messen for et nyt Offer
for levendes og dødes Synder, eller at han havde benyttet
Skriften paa en hel utilbørlig Maade, som naar han havde
villet bevise Messen ud af anden Makkabæernes Bog, da
netop Skriften rettelig forstaaet indeholdt det fuldgyldige
Bevis mod Papisternes Lærdom i dette og mange andre
Stykker, ligesom det var paa Grund af Skriftens klare Ord
og ikke efter selvlavede Paafund at de evangeliske Prædi
kanter bestred Læren om Messen saavelsom saamange
andre af Pavens Lærdomme. Til Slutning tilbød Hans
Tavsen, »om det var Lektor Povls rette alvorlige Mening,
at han saa gjerne vilde os til Ords«, at møde ham, hvor
han ønskede det. Vilde han komme til Kjøbenhavn, haabede
71 Se Engelstoft, Paulus Eliæ (Nyt hist. Tidsskr. II, 462). Povl Eliesens
Skrift haves nu ikke mere, det kjendes væsentlig kun af Hans
Tavsens Gjensvar.
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Tavsen, at Raadet ved sin Indflydelse og Prædikanterne
»med gode Raad paa Guds Vegne vilde vel gjore Almuen
saa taalmodig, at han skulde blive ved Fred og Tryghed«.
Kunde han skaffe Tavsen samme Vilkaar i Roskilde, da
skulde han møde ham der, om ellers Raadet og Menig
heden i Kjøbenhavn vilde tilstede ham det72.
Dette Svar indleverede M. Hans Tavsen den 8de De
cember 1530 til Borgemestre og Raad; det skulde ikke
bidrage til at gjøre Stemningen blandt Borgerskabet mildere
imod det katholske Kirkevæsen, som endnu maatte taales
idetmindste i Vor Frue Kirke. Hvad her skriftlig var fore
bragt for Raadet, forkyndtes offentlig og privat af Tavsen
og hans Venner for Folket, og med hver Dag blev Forholdene
mere truende. Endelig brød Stormen ud tredie Juledag
1530, da endel Borgere med den voldsomme Borgemester
Ambrosius Bogbinder i Spidsen trængte ind i Vor Frue
Kirke, og i et raat Udbrud af Fanatisme »nedslog alle
Tavler og Billeder, slog og spillede dem og hug dem
sønder, og siden gik ind i Choret og nedkastede der Stolene,
Fjællene og Panelværket, og rasede værre mod Sten og
Træ end Tyrken mod den sande Tros Bekjendere«. Kun
Højalteret blev ved Byfogdens Bestræbelser skaanet. »Men
hvad Forsmædelse, Forhaanelse og Skjændsels Ord de gav
Kanniker, Vikarier og andre fattige Præstemænd lader sig
ikke udsige73«. Over en saadan Fremfærd maatte imid
lertid selv de ivrigste evangeliske Prædikanter forfærdes,
de havde manet en Aand frem, som de ikke mægtede at
besværge. Følgerne viste ogsaa, at det var saa langt fra,
at denne Begivenhed havde fremmet Reformationsværket,
at den snarere fremkaldte en betænkelig Reaktion, ikke at

72 Hajis Thausøn, Suor til then falske oc vchristelige vnderuiisning
som lector Powell screif til Raadet y Københaffnn Om then Papi
stiske Messe (trykt i Malmø 1531).
73 Suhms Saml. 1 D. II, 172. Chron. Skib. S. R. D. II, 586-S7.
Knudsen, S. 65 f.
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tale om, at den gav alle Reformationens Fjender bedre
V aaben ihænde , end de nogensinde før havde haft.
Den nærmeste Følge var, at Kirken paa Kongens Foran
staltning et helt Aar blev lukket baade for Katholiker og
Protestanter, og da den atter aabnedes med stor Højtidelighed
den 15de November 1531, var det paa Biskop Rønnovs For
anstaltning og med Rigsraadets Samtykke udelukkende for
Katholikerne, som imidlertid havde sørget for at faa
det af Lutheranerne midt i Kirken opstillede Alter bort
ryddet. Vel berettes der, at Kongen blev fortørnet over
Biskoppens og Rigsraademes egenmægtige Fremgangsmaade,
men ikke destomindre beholdt Katholikerne Kirken indtil
videre uforstyrret74.
Imidlertid synes der at være indledet Undersøgelser
angaaende de revolutionære Ytringer, der vare fremførte
Aaret iforvejen af Ambrosius Bogbinder og andre Med
lemmer af Stadens Raad, hvilke Undersøgelser formodentlig
have bevirket, at Ambrosius og maaske ogsaa et Par af
Raadmændene idetmindste for en Tid maatte vige deres
Plads75. Derefter lader det til, at Forholdet mellem Ka
pitlet og Borgerskabet har forbedret sig, idetmindste be
kvemmede Kapitlet sig i September 1531 til paa Grunden
af Stadens »store Nød og Trang» at overlade Borgemestre
og Raad de Sølvklenodier, det med Kapitlet forbundne
Kalentelag ejede, der tilsammen udgjorde 241 Lod Sølv70,
medens vi paa den anden Side med Forundring maa se,
at Kapitlet endnu kunde vedblive at udstede sine Lejebreve
efter den 1524 vedtagne Formular, hvorved Fæsteren for
pligtede sig til af al Magt at modstaa Luthers Kjætteri77.
Har det ikke været en blot Form, kan Reformationen ikke
7 4 Se Knudsens anf. Skr. S. 68—69.
75 Se Forhøret af 1531 (?) bl. Tillægene, og Ytringen om Amb. Bog
binder i S. R. D. II, 587.
76 Se Tillægene af 8de og 21de Sept. 1531.
77 Se t. Ex. Lejebrevet af 16de Maj 1532 bl. Tillægene.
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være saavidt fremskreden i Kjøbenhavn, som man efter alt,
hvad der 1530 foregik, skulde antage, eller ogsaa maa der
være indtraadt en betydelig Reaktion.
Efter K. Frederik I.s Død saa det et Øjeblik ud, som
om Katholicismen skulde vinde sin gamle Magt tilbage;
Lærefriheden blev de evangeliske Prædikanter berøvet ved
den kjøbenhavnske Reces af 3die Juli 1533, og M. Hans
Tavsen blev forvist fra Stiftet paa Grund af forskjellige
Klager, Prælaterne rejste imod ham, hvoriblandt at han
havde befattet sig med alle Kirker i Kjøbenhavn, især ved
S, Nicolai, og at han paa Kapitelshuset havde tiltalt Biskop
Rønnov med haanlige og hovmodige Ord. Men Borgernes
Optræden, da de erfarede den Dom, der var fældet over
deres elskede Prædikant, viste Bispen, at det ikke lod sig
gjøre med Magt at skrue Tingene tilbage i den gamle
Gjænge; og snart efter gav han Tavsen Tilladelse til at
vende tilbage. Vi høre derfor bitre Klager fra det katholske
Parti over, at Bispen forraadte deres Sag78; imidlertid
beholdt dog Kannikerne Vor Frue Kirke uforstyrret, indtil
Grevefejden udbrød og Grev Christoffer besatte Kjøben
havn, thi dermed var Katholicismens Tid forbi i denne
Stad, da Borgerne ved Stadens Overgivelse til Greven havde
betinget sig, at de maatte blive ved den lutherske Lærdom
og Guds rene og klare Ord 79. Den 2den Juli 1534 blev den
lutherske Gudstjeneste gjenoprettet i Vor Frue Kirke, og
formodentlig tillige den ene herskende80. — Fra denne
78 Chron. Skib. (S. R. D. II, 593).
70 Hvitfeld, S. 1421.
80 Knudsen, anf. Skr. S. 69. Det er noget paafaldende endnu d.
19 Avg. 1534 at træffe et Lejebrev udstedt af Kantoren Ditlev Smyther
og menige Kapitel, hvorved Lejeren (Greiers Nielsen Daarswend)
forpligtes til af al Magt at modstaa Luthers Kjætteri, et Vilkaar,
som vedkommende ogsaa i sit Gjenbrev paatager sig (Dok); men
maaske det hele kun betragtedes som en intetsigende Formular,
og det var indtil videre den eneste lovlige, som havdes. — Kort
efter at Christian III havde faaet Kbhvn i sin Besiddelse, blev uden
tvivl den ny Lejeformular affattet, som er meddelt som Tillæg u.
1536, og som naturligvis ikke indeholder nogen slig Forpligtelse.

Kjøbenhavns Kollegiatkapitels Historie.

79

Tid og indtil 1536, da K. Christian III. indtog Kjøbenhavn
have vi kun meget faa kirkelige Efterretninger fra Staden,
Krigstummelen overdøvede alt andet. Kun vide vi, at Grev
Christoffer optraadte som Udøver af den Kongen tilhørende
Patronatsret til Dekanatet, ligesom han ved Lejlighed søgte
at faa sine Tjenere aflagte med Kirkens Vikariater81.
Borgerne voxede mere og mere fast i den lutherske Bekjendelse, saa at den katholske Hertug Albrecht af Meklenborgs Kansler Joachim v. Jetzen skrev til sin Herre i Januar
1535, at hvis han vilde vinde nogen Indgang i Kjøbenhavn,
saa maatte han i alle Ting skikke sig paa evangelisk Vis;
hvis han derimod befattede sig med Messer og Ceremonier
efter papistisk Skik, vilde al hans Møje og Arbejde være
spildt82. Derfor var det ogsaa en af Hovedbetingelserne,
der opstilledes ved Kjøbenhavns Overgivelse til K. Christian
III i Juli 1536, at Staden maatte blive ved Guds Ord, det
hellige Evangelium og den rene bibelske Lærdom83, en
Betingelse, som Kongen naturligvis med Glæde indrømmede.
Medens de andre danske Domkapitler paa Luthers
indstændige Opfordring til K. Christian III vedbleve at bestaa som Kollegier, især af lærde Mænd, ved Domkirkerne,
hvis væsentligste kollegiale Forretning bestod i Afgjørelsen
af Ægteskabssager, blev Kjøbenhavns Kapitel opløst. Dets
Bestaaen maatte ogsaa synes overflødig ved Siden af det
nyoprettede, med større Lærekræfter end det ældre forsynede,
Universitet.
Kapitlet vedblev imidlertid indtil videre at
bestaa, saalænge nogen af dets tidligere Medlemmer endnu
81 Se Ny D. Mag. V, 133 og Danske Mag. III. 77-78.
82 Paludan Müller, Aktst. til Nordens Hist, i Grevefeidens Tid. I, 320.
I et Brev af 8 Jan. 1535 havde Kansleren meldt sin Herre, at
Biskop Rønnov, forat skræmme Borgerne fra at indlade sig med
Hertugen, paa Kbhvns Raadstue havde oplæst et Brev fra denne,
hvori Hertugen, forat vinde Bispen, havde lovet „igjen at oprette
hele den papistiske Lære og at undertrykke Guds Ord“ (smsts I,
310).
s3 Christian d. Tredies Hist. II, 41.
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var i Live; men det havde tabt sin væsentligste Betydning.
Endnu udøvede det dog enkelte af sine tidligere Funktioner;
saaledes forlenede Ditlev Smyther, Kantor, og menige Kapitel
endnu 1538 Hr. Lavrids Persen med Taarnby Kirke paa
Amager84, og de fleste af Kannikerne beholdt som det
synes deres Sognekirker udenfor Byen85. En stor Del af
Kapitlets Indtægter vare imidlertid for bestandig tabte, det
faldt derfor Kannikerne besværligt at udrede den Skat,
Kongen 1537 paalagde. De skrev i den Anledning til
Kapitlet i Roskilde og forestillede deres Armod, der gjorde
det umuligt for dem at betale noget; men de fik til Svar, at de
»redelig inden 14 Dage skulde give til Skat 200 Lod Sølv
i det ringeste 80«. Aaret efter (10 Decbr. 1538) traf Kongen
en Bestemmelse, der inden ret lang Tid maatte opløse
Kapitlet, han »bevilligede« nemlig, »at alt det Gods, baade
inden Bys og uden liggendes, som nu hører til de Prælatedomme og Kannikedomme udi Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn,
skal herefter med al forskrevne Godses Tilligelse være og
blive til Helliggejsthus (i Kjøbenhavn), dog saa at hvilke
Prælater og Kanniker, som nu med samme Gods forient
ere, maa det Gods, som de udi Være have, nyde og be
holde udi deres Livstid; og naar nogen af samme Prælater
og Kanniker døde og afgangne ere, skal det Gods, som
hver udi Være haver, strax komme til forskrevne Hospital,
og hvilke Prælatedomme og Kannikedomme, som nu forfaldne
ere, og ingen igjen med forient er, skulle Prior og For
stander maa annamme til forskrevne Helliggejsthus Hospital,
dog undtagen de Kirkeresidenser med deres Boder, som
vi have lagt til det Université ther sammesteds. Desligeste
de Kirker og Biskopstiender, som have hørt til forskrevne
Prælatedomme og Kannikedomme, og herved være undtaget
efter vor Recesses Lydelse87«. Af denne Bestemmelse
84 Werlauff, Kblivns Univ. Hist. (1850) S. 71, Not. r.

85 Se Heiberg, Peder Palladius, S. 105.
86 Ifølge to Brevudtog i en Univ.-Registrant fra 1633.

87 Brevet er fuldstændigt trykt i Hofmans Fundationer. X, 149—50.

Kjøbenhavns Kollegiatkapitels Historie.

81

ses tillige, at Kongen allerede havde disponeret over Kannikeresidenserne, hvoraf otte vare bestemte til Friboliger for
Professorerne, naar de daværende Beboere afgik ved Døden.
Den nøjere Anordning herom gaves i Universitetsordinansen
af 10de Juli 1539 88.
I den Maade, hvorpaa Kjøbenhavns Kapitel efterhaanden
opløstes, viser sig den samme lempelige Fremgangsmaade,
der i det hele karakteriserer Christian III.s Gjennemførelse
af Reformationen — det ene voldsomme Skridt, Bispernes
Fængsling, undtaget. Faa Dage efterat Kongen havde givet
den ovenanførte Bestemmelse, viste han de daværende
Kanniker sin Gunst ved at fritage deres Tjenere (Bønderne
paa Kapitelsgodset) for Ægt, Hold og anden Tynge, lige
med Adelens Tjenere, »uden saa er, at Kongen ved egne
Breve i nødvendige Tilfælde lader dem anderledes tilsige89«.
En fornyet Fundats for Helliggejsthus (af 11 Decbr. 1542)
fastsatte noget nærmere, hvorledes Kapitelsgodsets Over
gang i Hospitalets Eje skulde gaa for sig, idet der bestemtes,
at »alle Prælater og Kanniker udi Kjøbenhavns Domkirke,
som nu ere forlenede med noget Præbende eller Kannikedømme, skulle herefter nyde Naadensaars Rente efter deres
Død«. Halvdelen heraf skulde tilfalde Universitetet til Hjælp
til fattige Studenters Underholdning, Halvdelen tilfaldt Arvin
gerne til at betale den afdødes Gjæld med. »Sammeledes
skulle og fornævnte Prælater og Kanniker nyde og beholde
den rette og sædvanlige Frihed, som af første Kapitels
Begyndelse været haver, og hver, som han er gammel til
udi Kapitel, skal og maa opstige til et bedre Præbende, naar
noget Præbende vacerer og ledigt bliver, og Helliggejsthuses Prior og Forstander at annamme det ringeste og
mindste Præbende, til saalænge alle Prælater og Kanniker
udi Vor Frue Domkirke døde og afgangne ere«. De Præe8 Cragii Ann. Addit. p. 95.
89 Orig. i Geh.-Ark.
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bender, som allerede vare forfaldne og inddragne under
Hospitalets Gods, skulde forblive derunder90.
Naar Kapitlet fuldstændigt opløstes ved den sidste
Kanniks Død, vides ikke med Bestemthed. 1545 havde
det endnu saameget af Godset tilbage, at Kannikerne og
Vikarierne kunde ansættes for en Skat af 200 Daler, en
Sum, der dog var ringere end den, hvorfor noget andet
Kapitel eller Herrekloster i Riget samtidigt ansattes 91. —
Det sidste Optrin af det kjøbenhavnske Kapitels Historie
er den Religionsdisputats, Kannikerne og Vikarierne 1543
havde med Universitetets Professorer. Det gik her som i
Roskilde og Lund, at Kapitlerne først sent og nødigt kunde
beslutte sig til at forkaste de papistiske Lærdomme. Striden
drejede sig især om Retfærdiggjørelsen og Nadverlæren.
Det faldt Kannikerne svært at opgive Læren om de gode
Gjerningers Betydning og om Transsubstantiationen. Tilsidst
maatte de dog give efter, overvundne af Dr. Peder Plades
stærke Bevisgrunde ikke mindre end af Tidsomstændig
hedernes Tryk92. Men flere af dem holdt dog vist i
Hjærtet fast ved de gamle Lærdomme, om end ingen havde
Mod til at være Martyr for dem.

IV.

Kapitlets Skole (Domskolen).
Med Domkapitlerne stod Domskolerne i nær Forbindelse.
Selv om det ikke udtrykkelig bemærkes, kan man i Regelen
med Sikkerhed slutte, at Skolerne ere oprettede samtidigt

90 Christian den Tredies Hist. II, 362—63.

91 Kongebrevet af 7 Avg. 1545 i Langeb. Dipi.
92 De noget forvirrede Enkeltheder ved denne Disputats ere første
Gang meddelte af Heiberg, Ped. Palladius, S. 103—09.
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med Kapitlerne, da Omsorgen for de vordende Præsters
Uddannelse var en af Bevæggrundene til Kapitlernes Stiftelse.
Den egentlige Præstedannelse var i Hovedsagen kun
praktisk, idet Præstelærlingene som Chorvikarier ved Dom
kirkerne gjorde sig bekjendte med de præstelige Forret
ninger. Af Visitationen 1343 vide vi, at hver Kannik i Vor
Frue Kirke underholdt en saadan Ghorvikar1. Senere er
Antallet formodentlig forøget, men vi have ingen videre
Efterretninger derom. Det bliver et Spørgsmaal, som jeg
ikke kan afgjøre, om det var muligt for Chorvikarierne at
fuldende deres Præstedannelse ved Kjøbenhavns Kollegiatkirke, eller om de først ved Domkirken i Roskilde kunde
fuldende den, saa Tjenesten ved Vor Frue Kirke altsaa
kun blev forberedende. Jeg er dog tilbøjelig til at antage,
at den nødvendige Uddannelse til det præstelige Embede
ogsaa lod sig erhverve i Kjøbenhavn, selv inden Universi
tetets Oprettelse. — Vor Kundskab til den egentlige Ka
pitelsskole er næsten ligesaa sparsom. Her gik Under
visningen især ud paa at bibringe Børnene Færdighed i det
latinske Sprog, saa at de med Tiden kunde komme til at
tjene Kirken, hvad de forøvrigt alt under deres Skolegang
paa en Maade gjorde, idet de som Chordrenge tidligt
vænnedes til de kirkelige Forretninger, og saaledes selv
paa det lavere Standpunkt af deres Uddannelse ligesaa
meget ad praktisk som ad theoretisk Vej førtes deres til
kommende Bestemmelse imøde2.
Kunne vi end altsaa antage, at Skolen i Kjøbenhavn
er ligesaa gammel som Kapitlet, er det dog først i Aaret
1247, at vi bestemt kunne bevise dens Existens. I dette
Aar nævnes nemlig en »Magister Toti, Rector Scolarum
in Haffn3«. Han nævnes ikke som Kannik og har vist
heller ikke været det, da vi overhovedet ingensinde finde
1 Se foran, S. 45.
2 Jfr. Helveg, De Danske Domkapitler, S. 116—18.

3 Thorkelin, Dipi. Arne-Magn. I, 157.
6*
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Spor til, at nogen af Kannikerne i egen Person har ledet
Skolen. Men Kapitlet lønnede en Mand, der var skikket
til denne Forretning, som man ser af Visitationen 1343,
hvor Visitatorerne aflagde den Beretning, at Kapitlet »havde
en duelig Skolemester (scolasticus), dog ikke fast (non
perpetuus), der indsattes af Biskoppen eller Kapitlet«.
Ligesom Kapitlet fra først af kun havde ringe Midler, var
Skolen vistnok ogsaa kun daarligt udstyret i denne Hen
seende, indtil der 1340 tildels raadedes Bod derpaa, idet
Ingeborg, Hertuginde af Sverrig, Halland og Samsø, skjænkede
Kjøbenhavns Kapitel Asmunderuth (Asminderød) Kirke til
et Skolepræbende (scolastria), imod at Skolemesteren
(scolasticus) ved Vor Frue Kirke aarlig skulde holde visse
Vigilier og Sjælemesser for hendes egen, hendes Forældres,
hendes Mands, Knud Porses, og deres Børns Sjæle4.
Senere mindes vi i lang Tid kun om Skolen derved,
at godgjørende Mennesker jævnligt i deres Testamenter
betænkte fattige Skolepeblinge (pauperes scolares), noget
hvortil der var saa meget desto større Grund, som disse
ellers væsentligt vare henviste til at søge deres Brød for
hver Mands Dør5. Dette Tiggeri havde saa gammel Hævd,
og betragtedes som en saa gudelig Skik, at det vakte ikke
ringe Forargelse, da K. Christiern II efter Sigbrits Raad
bød, at ingen maatte antages i Skolen, med mindre han
selv kunde kjøbe sin Kost, paa det at Byen ikke skulde
fyldes med latinske Tiggere. Sigbrit havde nemlig fore-

4 Se Tillæg, Nr. 6. Suhms Hist. XII, 328-29; 424. I Pontopp. Orig.
Hafn. S. 166 er Gaven urigtigt henført til 1343. Paa Grund af
denne Gave nævnes Knud Porses Død i V. Frue Kirkes Mindebog,
III Kai. Jun. (S. R. D. VIII, 542).
5 De ældste Gaver til ,,pauperes scolares“, som kjendes, er 1304, da
Hinze Bagge gav dem to Ører, og 1307, da Cecilie Jon Lities gav
dem 3 Mark Penninge (Orig. Hafn. p. 167). — 1512 bestemte Dr.
Peder Albertsen, at Besidderen af det af ham doterede Alter i Frue
K. hver Tamperlørdag skulde give Peblingene i Skolen 100 Hvede
brød (Werlauff, Univ. Hist. S. 84-85).
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stillet Kongen, at disse Tiggerier let kunde lede til Tyverier,
da Skolepeblingenes Dragt særdeles egnede sig til at skjule
stjaalne Koster, eftersom den bestod i en lang vid Kjole
uden Ærmer med en Aabning paa højre Side, hvoraf
Haanden udraktes, naar nogen gjorde Mine til at ville give
en Almisse. Ved den kongelige Befaling blev efter Svanings
Beretning en stor Mængde Disciple fordrevne fra Skolen
og Studierne, som ellers, om de havde faaet Lov til at
blive, kunde have virket til Kirkens og Rigets Ære og
GavnG.
Skolen, der efter Universitetets Stiftelse i Modsætning
til denne Scola universalis kaldtes Scola particularis7, havde
sit Lokale i Nærheden af Vor Frue Kirke. Omtrent ved
Aaret 1400 omtales en Grund, der laa paa østre Side af
Nørregade »prope scolam8«. I Aaret 1478 indrømmede
Degn og Kapitel det nyoprettede Universitet deres Skole
sønden for Vor Frue Kirke (scolas nostras in parte meri
dionali ecclesiæ nostræ collegiatæ) til Professorernes Fore
læsninger og Øvelser. (Disse to forskjellige Stedsbetegnelser
kunne forenes, naar vi antage, at Skolen har ligget omtrent
paa Hjørnet af Nørregade og det nuværende Dyrkjøb9).
Da Skolen imidlertid paa den Maade mistede sit Lokale,
maa den altsaa være flyttet andetsteds hen, men Stedet
kan ikke angives.
1479 rømmede Professorerne atter
Skolelokalet, som da maaske paany er taget i Brug10.
I Universitetsordinansen (1539) omtales en Gaard paa Nørre6 Svaning, der dengang selv gik i Kjøbenhavns Skole, har i sin Christiernus II, p. 224—29 (jfr. p. 81) givet en vidtløftig Beskrivelse
af Skoledisciplenes Indsamling af Almisser, deres Klædedragt og de
fattiges Fordrivelse ved Kongens strænge Bud.
• Se t. Ex. D. Mag. 3 R. VI, 6.

Kbhvnske Selsk. Skr. IV, 271.

H Ser. Rer. Dan. VII, 78.
,J I et Dokum. af 1468 omtales en Gaard, som laa ,.sønden ved Vor
Frue Kirkegaard vesten næst Skolen“.
10 Werlauff, Univ. Hist. S. 6. 7.
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gade ved den gamle Skole (apud veterem scolam11), hvilket
antyder, at Skolen ikke længere var paa dette Sted, og
hermed stemmer, hvad Pontoppidan beretter, at der ved
Reformationstiden »siges at have været en Skole i (det
forladte) Graabrødrekloster12. Først 1548 blev Skolen
bygget paa den Plads, hvor den nu staar.
Af Skolens Forstandere i Middelalderen kan foruden
den ovennævnte Mag. Toti kun nævnes en Peder Nielsen
»scolaris«, hvem Præsten Jens Unger i sit Testamente 1477
skjænkede en Hest »pro scolis suis attemptandis13«, og
den siden saa berømte M. Christen TerkildsenMorsing,
der 1519 var »Ludimagister Hafnensis«, og som saadan
udgav en latinsk Grammatik til Brug for sine Disciple14.
1541 var Oluf Skonning »Skolemester i Kjøbenhavn og
Vikarius til S. Andreas’ Alter«, og da han allerede tidligere,
omtrent fra 1530 af, forekommer som Vikarius, er det ikke
usandsynligt, at han ogsaa før Reformationen har været
Skolens Forstander.
Da Skolen i det Aarhundrede, der gaar nærmest forud
for Reformationen, vistnok ligesom Landets andre Dom
skoler har haft en stor Mængde Disciple, er det ikke

11 Cragii Ann. Addit. p. 122. Herved kan dog ogsaa forstaas det gamle
Universitetslokale.
12 Orig. Hafn. p. 167. 299. Denne Anvendelse af Graabrødrekloster
omtales ikke i Knudsens Oplysning om Klosterets Skjæbne (Kirkehist.
Saml. I, 403—06), og man kan vel neppe antage, at Frederik I.s
Bestemmelse (1530), ,,at Graabrødre Kirke og Kirkegaard med de
tre Huse, som ligge op til Kirken, skulle blive til et Studium“,
kan hentyde hertil. 1544 o. flg. Aar omtales „Bag Skolen“ som
et Stræde i Nærheden af Klædeboderne og Klosterstræde (D. Mag.
3 R. VI, 20). — Der er forøvrigt den Vanskelighed ved at slutte
noget fra slige Betegnelser, at Universitetet ofte blot betegnes som
Skolen.

1 3 Skjønt det ikke udtrykkeligt siges, hvor Ped. Nielsen var „Scolaris“,
viser Sammenhængen (se Tillæg af 26 Maj 1477), at der menes i
Kjøbenhavn. Attemptare betyder: at betjene.
14 Werlauff, Univ. Hist. S. 67, jfr. Svaning, Chr. II, p. 81.
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rimeligt, at én Mand har kunnet undervise dem alle, men
der har udentvivl været flere Lærere. I et Dokument fra
1417 omtales saaledes flere »Scolares« i Kjøbenhavn og
det paa en Maade, der gjør det rimeligt, at derved snarere
maa forstaas Lærere end Disciple15.

V.

Kapitlets (og Vikariernes) Bogsamling, Kapilelshusel, Kannikeresidenserne,
Kapitlets Segl.
Med de kirkelige Stiftelser var i Middelalderen gjerne
forbundet Bogsamlinger, som kunde være større eller mindre,
men dog neppe ved noget dansk Domkapitel eller Kloster
havde et saadant Omfang, som man finder omtalt ved flere
fremmede Domkirker. En Samling af 30—50 Bøger hos
en Privatmand maa i Middelalderen, idetmindste her i
Danmark, anses for et meget betydeligt Bibliothek, og den
offentlige Stiftelse, der kunde opvise 100 Bøger og derover,
maa regnes for at have været godt forsynet. Ogsaa Kjø
benhavns Kapitel havde sin Bogsamling, hvis Omfang imid
lertid ikke kan bestemmes, kun høre vi fra Tid til anden
om dens Forøgelse ved Afskrivning og ved Gaver. Saaledes
bemærkes der i Minde-bogen (Non. Maj.), at Kanniken Mag.
Jesse uden Betaling afskrev mange Bøger (for Kapitlet)
«multa scripsit gratis«. Kanniken Anders Pedersen (f 1409)
gav Kapitlet mærkelige og ypperlige Bøger (notabiles et
solempnes libros) i Kirkeretten, saasom Decretum, Decretales,
Speculum judiciale, Henrik Boechs Distinciones i to Bind,
som-havde kostet ham mange Penge1. I Script, rer. Dan.
15 Se Tillæg, Nr. 23.

1 Obit. XIV Kai. Novbr. Naar Udg. med Usikkerhed have læst „Di
stinctiones bohyk“, er der ingen Tvivl om, at det er Henrik Boechs
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VIII, 357—58 findes en Del Antegnelser, som siges at
have staaet »in fronte librorum in bibliotheca deperdita
Ecclesiæ beatæ Virginis Hafniæ«. De her anførte Bøger ere
i alt nitten, men undersøger man de meddelte Antegnelser,
da tyde de paa alt andet, end at Bøgerne have tilhørt Vor
Frue Kirke, og den Overskrift, hvorunder de anføres, ere
derfor udentvivl urigtig. — Af Kapitlets Bogsamling findes
udentvivl endnu Rester i Form af Omslag om forskjellige
Regnskaber og andet i Konsistoriets Arkiv, jeg har saaledes
lagt Mærke til Rester af Gregors Moralia in Jobum, af for
skjellige Hymnarier og et Missale. Paa et andet Sted har
jeg bemærket et Brudstykke af Hugo de S. Caros bibelske
Konkordans, som udentvivl ogsaa har hørt til Kapitlets
Bogsamling2.
Ogsaa Vor Frue Kirkes faste Vikarier (capitulum minus)
havde en Bogsamling, der neppe har været forenet med
det større Kapitels. I en Fortegnelse over Gaver skjænkede
Vikarierne anføres saaledes: Hr. Johannes Torkildsen gav
en Bog; Hr. Johannes Pribæ gav et Breviarum; Hr. Aage
Jensen (Johannis) gav os to Bøger, en »de consolatione
philosophiæ«, og en anden med Kvæstioner3. I et Brev af
11 Okt. 1480 gjør Per Henriksen* perp. Vie. til Trefoldigheds
Alter, vitterligt, at han har kjøbt en Prædikebog af Vikarierne
ved Vor Frue Kirke, paa Vilkaar at den efter hans Død
atter skulde falde tilbage til Vikariernes Kapitel. I Aaret
1481 førtes en heftig Retstrætte mellem en bekjendt offentlig
Notar, Peder Unger, og Vikarierne om en Forbog (Bre
viarum), som Ped. Unger paastod, at Vikaren Jep Jensen
og hans »Socius« Hr. Hans Hermansen havde borttaget,
efterat de havde benyttet den til at berette hans afdøde
Skrift, jfr. Ser. Rer. Dan. 111, 274. — Naar Nyerup i Fædrel. Lit.
i Middelald. S. 248 og 368 omtaler Joh. Paschas Afskrifter „pro domo
Hafniensi“, og mener, at de vare for Kapitlet, saa tager han fejl,
de vare for Graabrødreklosteret.

3 Se Ny kirkehist. Saml. 1, 383.
3 Pontopp. Orig Hafn. S. 148—49.
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Broder Hr. Jens Unger, perp. Vie. i Frue Kirke og Præst
i Ballerup, hvem Bogen havde tilhørt. Den lundske Ærke
bisp udnævnte Dr. Tileman Schlect, Professor ved Universi
tetet, og Christiern Pedersen, Decret. Doctor, til at afsige
Dom i Striden; men endskjønt Peder Unger leverede flere
skarpe juridiske Indlæg i Sagen, maa Dommen dog være
falden ud til Vikariernes Fordel, thi et Brev af &lie Marts
1483 beder Biskop Oluf Mortensen i Roskilde Vikarierne
ved Frue Kirke at laane eller leje Hr. Peder, Sognepræst i
Lyngby, Hr. Jens Ungers Forbog, »som I nu i Være have«.
Hr. Peder havde nemlig begyndt at udskrive en Forbog
efter Jens Ungers Exemplar, og »kunde nu ej lempelig
fuldkomme hende, med mindre end han fik den samme
Bog at skrive efter«. — Da Bispen tillige lover, at Hr.
Peder skulde stille fuld Sikkerhed for Bogen, se vi, hvor
højt en saadan Ejendom var skattet4.
Til Kundskab om en kjøbenhavnsk Præsts Selveje af
Bøger skal endnu nogle Poster af Vikaren Hr. Per Persen
Toliers Testament (1521) anføres; han skjænker: Hr. Lavrens
til Brønshøj »Legendorum sanctorum«, Hr. Søren, min
Frænde, en Forbog efter Riber Skik, Niels, min Frænde,
som er til Skole i Landskrone, en Bog, som kaldes Ortulus
anime; hans Tjenestekvindes Søn fik en »Tyebog« paa
Pergament. — Den betydeligste Bogsamling, vi vide, at
en privat Mand i Kjøbenhavn har besiddet, før Bogtrykker
kunsten gjorde Bøger almindelige, var den Samling, Kanniken
Dr. Peder Albertsen skjænkede til Universitetet; allerede
i Aaret 1482 havde han givet en mindre Samling, men til
denne Gave føjede han 1497 en ny og større, bestaaende
af 24 Bøger, mest af kirkeretligt og medicinsk Indhold5.
De kom til at udgjøre Grundstammen i det ældste Universi4 Striden oplyses af en Del Dokum. i Geh.-Ark. (Kbhvns Gejstlighed
og Kapitel, Voss. Saml.); jfr. Tillæg af 3 Marts 1483. Om Peder
Unger se under S. Brandani Alter i S. Nicolai Kirke.
5 Werlauff, Univ. Hist. S. 39—40. Fortegnelsen over Bøgerne, der
udgjorde Ped. Albertsens sidste Donation er trykt i S. R. D. VIII, 346.
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tetsbibliothek. At de fleste af dem af Kapitlets og Vikariernes
Bøger, der efter Reformationen havde Interesse, ogsaa ind
lemmedes i Universitetets Bogsamling, er vel rimeligt, skjønt
den Behandling, der, som ovenfor bemærket, blev mange
Haandskrifter til Del, viser, at de lutherske Professorer just
ikke satte stor Pris paa de gamle Pergamentscodices, hvoraf
Fortiden Jiavde øst sin Visdom. Da man nu desuden for
en stor Del havde de samme Bøger trykte, brød man sig
ikke om Haandskrifterne, hvoraf de fleste vel heller ikke i
og for sig havde sønderlig videnskabelig Betydning.
Kapitelshuset eller Kannikernes almindelige For
samlingshus laa »sønden næst op til Vor Frue Kirke«.
Man ved ikke, naar det er opført, og vi finde det først
omtalt temmelig sent. Skjønt det nærmest maatte være til
Kapitlets eget Brug ved dets Forsamlinger, finde vi det
dog ogsaa benyttet ved andre Lejligheder: saaledes samledes
de engelske Gesandter, som Henrik VI havde udsendt, her
1449 med den danske Regjerings befuldmægtigede6. 1529
maatte M. Hans Tavsen møde for Biskop Rønnov og nogle
af Rigens Raad i Kapitelshuset for at gjøre Regnskab for,
med hvad Ret han vovede at optræde i S. Nicolai Kirke7.
Efter Reformationen tilfaldt Kapitelshuset Universitetet, som
c. 1540 lod det reparere med Glarvinduer, som Dr. Christiern Morsing lod udtage af Helligløsens Kapel8. I De
cember 1543 afholdtes her den bekjendte Religionsdisputats
mellem de kjøbenhavnske -Theologer og Kannikerne ved
Roskilde Domkirke9. Senere finde vi det hyppig benyttet
afvexlende med andre Lokaler som Professorernes Forsam
lingshus10. 1597 omtales et Kammers i Vor Frue Kirke,
6 Se Knudsen, Dipi. Ghristierni Imi, p. 9.
7 Hvitfeld, S. 1399.

8 Se Tillæg, under 1540.
0 Se Dän. Biblioth. VII, 148.
10 Danske Mag. 3 Række. VI, 2.

Ny kirkehist. Saml. I. 36, 38. 47.
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»»næst op til det Lektorium, som man kalder domum capitularem 11«; heraf ses ikke allene, at Huset laa umiddelbart
op til Kirken, men ogsaa at det er blevet benyttet til at
holde Forelæsninger i.

Til begge Prælaturerne ligesom til alle Kannikedømmerne hørte, saavidt vides, særegne Residenser.
De fleste af dem laa i det Stræde, der efter dem har faaet
Navn af (store) Kannikestræde. Kantorens Bolig var omtrent
der, hvor nu Borcks Kollegium ligger, og Degnegaarden,
som det synes, vest for, altsaa paa den Plads mellem Vor
Frue Præstegaard og Kollegiet. Otte af Residenserne,
nemlig Dekanens og syv af Kannikernes, bleve, som tidligere
er omtalt, af Christian III overladte Universitetet til Boliger
for Professorerne.
Et andet Sted, der bar Navn efter Kannikerne, var
Kannikebadstuen i Klosterstræde; den minder ligesom
andre Lokaliteter i det gamle Kjøbenhavn, som Strandbad
stuen (i Nærheden af det nuværende Badstustræde) og
Vommebadstuen12, om den i Middelalderen saa almindelige
Badstugang. 1530 lejer en Borger Kjeld OJsen af Hr. Jep
Heye, Kannik og Vicedekanus, »en Kjøbenhavns Degne
dømmes Gaard og Grund, som kaldes Kannikebadstuen i
Klosterstrædet i Vor Frue Sogn, norden næst samme Degne
dømmes Gaard, Boel Roes haver«, for en aarlig Afgift af
12 Mark. Paa denne Tid synes Gaarden altsaa ikke mere
at være bleven anvendt til sin oprindelige Bestemmelse.

Kapitlets Segl forestiller Bebudelsen, Engelen Ga
briel paa venstre Side, holdende et Sprogbaand, hvorpaa
læses: Ave Marie gracia plena; Jomfru Maria til højre,
holdende et lignende Baand, hvorpaa er skrevet: Ecce
11 Se Tillæg af 7 Jan. 1597.
12 Se under S. Olufs Alter i Vor Frue Kirke. Senere havde et Stræde
Navn efter denne Gaard, det laa i Nærheden af Vestergade, men
udslettedes ved Kjøbenhavns Ildebrand 1728 (sml. Nyt hist. Tidsskrift
V, 294, hvor Navnet urigtigt er blevet til Vognbadstustræde).
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ancilla domini. I Omkredsen findes følgende Indskrift:
Sigillum capituli sanete Marie de Copmannehafn. I Afbild
ning af dette Sigil er meddelt paa Tab. I. Over Kirkens
søndre Indgangsdør fandtes indtil 1728 en Fremstilling
deraf13. Foruden dette havde Kapitlet ogsaa et andet
offentlig Segl, nemlig Dekanatsseglet. Ogsaa det frem
stiller Bebudelsen. Man har to lidt forskjellige Former for
det, den ene er meddelt Tab. I. Tegningen er taget efter
det Segl, hvormed Dekanen Dr. Knud Mikkelsen 1450 i
Bergen beseglede den vigtige Overenskomst mellem det
danske og det norske Rigsraad, om at Danmark og Norge
for bestandig skulde være forenede under én Regent. Den
anden Form er kun lidt forskjellig fra den meddelte, idet
Omskriften kun er: S. Decani Hafnensis; ved højre Side
af Jomfru Maria findes en Stjerne, som mangler paa den
meddelte Afbildning. Et Segl af den sidste Form findes
t. Ex. under et Dokument udstedt 1432 af Dekanen Jens
Klemensen.

VI.

Dekanerne i Kapitlet.
Dekanatet eller, som det paa Dansk almindeligt
benævnedes, Degnedømmet oprettedes samtidigt med
Kapitlet og var oprindeligt dets eneste Prælatur. Embedets
Betydning var som Kapitlets i den ældste Tid ikke stor,
og de dertil hørende Indtægter (Degnebordet) neppe sønderligt
større end et almindeligt Kanonikats, men efterhaanden
steg Dekanatets Betydning, da Kannikernes Antal forøgedes
og Kapitlets Indtægter voxede. At det omtrent fra Midten
af det 15de Aarhundrede udgjorde en anseelig Forlening,
ses maaske bedst deraf, at det fra denne Tid beklædtes
Resen, Inscriptiones Hafn. p. 4.
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af Adelsmænd eller i al Fald af Mænd, der brugtes af
Kongerne i vigtige Embeder. Maaske steg Dekanens Be
tydning derved, at Staden Kjøbenhavn gik ove* fra Bispens
til Kongens Besiddelse, hvorved Dekanen kom til at staa
mere uafhængig af den gejstlige Overbestyrelse. Forøvrigt
synes hans Forretning, foruden den almindelige Ledelse
af Kapitlets Anliggender, mest at have bestaaet i Udøvelsen
som Regnskabsprovst af den jurisdiktionelle Myndighed i
Kjøbenhavn og Tryherred1. Tillige var han Sognepræst
til en af de til Kapitlet annekterede Sognekirker, saaledes
1343 til Gjentofte, i Slutningen af 15de Aarh. til S. Peders
Kirke. I Aaret 1474 overdrog Pave Sixtué IV K. Christiern
I Patronatsretten til Dekanatet i Kjøbenhavn, ligesom til
15 andre af de anseeligste Prælaturer ved Domkirkerne i
Danmark og Sverrig, en Ret, der gik i Arv til de følgende
Konger2. Da Dekanatet derved blev en kongelig Forlening,
der almindelig skjænkedes til høje Statstjenere, hvis For
retninger ofte førte dem bort fra Kjøbenhavn, finde vi
Dekanens Kapitelsbestilling oftere forvaltet af en Vicedekanus,
undertiden Kantoren, undertiden en Kannik. Paa et Par
Undtagelser nær kjende vi alle Dekanerne fra Kapitlets
Stiftelse til dets Opløsning, men om de første er ikke stort
mere end Navnet bekjendt. Her meddeles det vigtigste,
man ved om dem3:
1. Hr. Absalon nævnes i Kirkens Mindebog som
den første Dekan. Hans Dødsdag var den 5te Maj. Ud1 Se foran, S. 44.

2 Knudsen, Diplom. Christierni Imi, p. 300— 01 „Decanatus ecclesie
beate Marie Haffnensis, qui inibi dignitas principalis existit“, nævnes
sidst blandt de 16 Prælaturer, hvortil Patronatsretten overdrages
Kongen. (Se om denne Overdragelse Paludan Mullers interessante
Undersøgelse i Vidensk. Selsk. Skr. 5 R. Hist. phil. Afd. II, 283 ff).
3 For at spare Plads er Kilden i det følgende som oftest ikke angivet,
naar Efterretningerne ere hentede fra Obituariet eller utrykte
Dokumenter; de sidste findes næsten udelukkende i Geh.-Ark. og
Obituariet er trykt i S. R. D. VIII. 538—49.
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giverne bemærke, at han levede ved Aaret 1209, en An
givelse der udentvivl stammer fra, at »Decanus Absalon de
ecclesia beate Marie de Copmanhaven cum fratribus suis«
(o: Kannikerne) i den hellige Vilhelms Levnet ved denne
Tid anføres som Vidne til et Under, denne Helgen skal
have virket4.
2. Hr. Oluf, hans Dødsdag var d. 28de Juli.
3. Hr. Nicolaus (Dødsdag d. 29de Avgust), skjænkede
sin Gaard til en fremtidig Residens for Dekanen.
4. Hr. Laurencius var Dekan i Aaret 1282. (Dødsdag
den 8de Januar5).
5. Medens de fire foranførte Dekaner anføres med
deres Nummer i Mindebogen, nævnes ingen udtrykkelig
som den femte. Man kan derfor maaske her sætte De
kanen Hr. Nicolaus de Brak, der anføres uden Nummer,
og under hvis Dødsdag (d. 30te November) det bemærkes,
at han havde en Aartid ved Kirkeværgerne for en Grund nær
ved Højbro (magnus pons).
6. Hr. Tue var den sjette Dekan (død d. 12te Maj),
han gav Kapitlet en Gaard for sin Aartid, for hvilken Kan
nikerne skulde have tre Mark, mod at de heraf gav Klokkeren
1 Øre.
7. Hr. Jakob nævnes som Dekan 1315. Ved sin
Død d. 27de April 1331 skjænkede han en Gaard i Hælghætorp (Hellerup, Gjentofte S.) til Vor Frue Kirkebygnings
Vedligeholdelse, hvorfor Kirkens Værger skulde give de
Kanniker, der overværede hans Aartid, to Mark Penge.
8. Hr. Hasten Gjøde sen (Hastanus Guidonis) kjendes
kun af den mærkelige Visitation, Kapitlet underkastedes i
hans Tid, 1343 (se S. 44 ff.).
4 Ser. Rer. Dan. V, 493.
5 Udg. af Mindebogen have ikke kunnet afgjøre, om Navnet paa den
4de Dekan skulde læses Laurencius eller Henricus (S. R. D. VIII,
539), men da i et Dokument af 1282 „L. decanus“ nævnes (Pontopp.
Ann. I, 755), afgjøres Tvivlen, da L. neppe kan betyde andet end
Laurencius.
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9. Hr. Bo (Boecius), den niende Dekan, nævnes 1349
i et Par Dokumenter, i det ene af dem modtager han, for
modentlig paa Kapitlets Vegne, Skjøde paa noget Gods i
Buddinge (Gladsaxe S*) af en Adelsmand Peder Nielsen af
Buddinge. 1350 skjænkede den roskildske Biskop Jakob
Povlsen ham i sit Testament en Kolta (Kjole uden Ærmer6).
Bo døde d. Ilte Juni 1354; for Gaver, han havde skjænket
Kirken, skulde dens Værger holde en Aartid for ham. En
anden Aartid for ham skulde Kannikerne holde for en
Gaard, han havde skjænket dem i Kjøbenhavn. Ved denne
Aartid skulde Kirkens »Procuratores« give Kannikerne og
Vikarierne, der overværede Vigilierne og Messen, en Tønde
(lagena) godt 01 og en god Klædning, der skulde udredes
af det Gods, der laa til S. Laurencii Alter, som Dekanen
Bo havde oprettet af sine egne Midler7.
10. Hr. Johannes Kraak har jeg første Gang truffet
i et Dokument af 15de Marts 1331, hvori Broder Johannes,
Biskop i Roskilde, gjør vitterligt, at da Hr. Johannes Kraak,
Kannik i Roskilde, havde forestillet ham, at hans Præbende
(Bethlehem) var meget ringe, lægger Biskoppen Toksvær
Sognekirke dertil, mod at Joh. Kraak skulde holde en Vi
carius perpetuus til bemeldte Kirke. Siden nævnes han
som Kannik i Roskilde endnu 1340 og 1350, som saadan
var han 1343 med at visitere Kjøbenhavns Kapitel, men
1357 var han dette Kapitels Dekan, da han pantsatte til
Ejeren af Apostlenes Alter i Vor Frue Kirke en Gaard i
S. Mikkels Sogn i Roskilde for 20 Mark rent Sølv. Efterat
have indløst Gaarden, skjænkede han den til Roskilde Ka
pitel, mod at Kannikerne og Vikarierne skulde holde hans
Aarsbegjængelse med Vigilier og Sjælemesse. Han døde
d. 31te Oktober 13598.
6 Suhms Hist., XIII, 235.
7 Se Tillæg, Nr. 8

Obit. 111 Id. Jun. og 11 Kai. Jul.

8 Se Tillæg, Nr. 14, og 15. Obit. eccl. Roskild, sub II Kai. Novbr. (S.
R. D. III, 271. VI, 594. I, 309, naar der paa det sidstnævnte Sted
(Hamsfort Kronologi) ogsaa anføres en Vilhelmus Capella som Dekan
i Kbhvn, da er det upaatvivlelig urigtigt; han var kun Kannik).
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11. Navnet paa den ellevte Dekan vides ikke med
Vished, men maaske var det den under 5. anførte Hr.
Nicolaus de Brak.
12. Hr. Eskild Pedersen nævnes i Mindebogen som
den trettende Dekan, men det maa være en Fejl for den tolvte,
da der ellers ingen Plads bliver til hans Eftermand. Han døde
den 10de Juli 1373. For sin Aartid gav han Kirken en
Gaard i Kjøbenhavn ved Hysekebro.
13. Hr. Esbern Jakobsen, modtog som Dekan
1377 en Gave til Degnebordet, da Rejnold Goldbæk hertil
skjænkede, til Frelse for sin og sin Søn Jakobs Sjæle, alt
det Gods i Kjøbenhavn, han havde kjøbt af en vis Johan
Elriksen. I Indledningen til Gavebrevet bemærkes det, at
Dekanatet ved Kjøbenhavns Kirke dengang havde saa
ringe Indtægter, at det neppe fortjente Navn af »Dignitet«,
da det, hvorved Værdigheden skulde opretholdes, manglede0.
Senere blev Hr. Esbern af Biskop Niels i Roskilde udnævnt
til Kommissarius for at afgjøre en Strid, der var opstaaet
mellem Bispen og en Del rygiske Herrer, i Spidsen for
hvilke Bertold Wutzeke, Kannik i Roskilde og Official paa
Rygen, stod, fordi de ikke havde ydet, hvad der tilkom
Biskoppen af Øen. I den Anledning salte Hr. Esbern 1382
de gjenstridige Ryboer i Band, som dog blev uden Virkning,
da de bandlyste strax forhvervede Brev fra Ærkekiskop
Magnus af Lund, hvorved Bandsætteisen gjordes til intet,
fordi de tidligere havde indskudt deres Sag for Ærkebispen.
Herimod protesterede Hr. Esbern imidlertid den 13de Febr.
1383 i S. Nicolai Kirke i Stralsund, fordi Ærkebispen ikke
havde undersøgt Appellen, om den rettelig kunde kaldes
saa, og fordi han ikke havde kaldt Parterne for sig og
ej hørt den roskildske Biskops Dokumenter, og idetheletaget havde vist sig partisk. Tilsidst sluttede han med at
indskyde Sagen for Paven, hvilken Appel han atter lod
oplæse i Sakristiet ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn d.
Pontopp., Ann., II, 218.
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16 Maj s. Å. Bevæget herved besluttede Bertold Wutzeke
at give efter, hvorpaa der blev indgaaet Forlig d. 18 Juli
i Biskop Nielses Herberg i Stralsund10. Suhm siger, at
Hr. Esbern i denne Sag optraadte som en slem Hierark;
men det hierarkiske ligger ikke i Personen, men i hele
den Tids-gejstlige Rettergang, hvor Bandsættelse altid var
Exekutionsmidlet; desuden handlede Dekanen jo ikke i sin
egen Sag. Et Par Aar efter finde vi Hr. Esbern selv som
Official paa Rygen, da han 1385 laante Herman Steffen i
Bergen paa Rygen 20 Mark Sølv, hvorfor han modtog en
Gaard i Klædeboderne i Pant. Han vedblev dog tillige at
være Dekan. I Aaret 1396 finde vi ham nævnt, da han
beseglede et Skjødebrev, som Fru Marine Jensdatter, Enke
efter Ridder Niels Hak af Højby, udgav paa adskilligt Gods
til Johannes Absalonsen, af Vaaben, Høvedsmand paa
Kjøbenhavns Slot1 1. Men ikke længe efter er han vistnok
død’2. For sin Aartid skjænkede han Vor Frue Kirke
en Grund i S. Peders Stræde; hans Dødsdag var den 16de
December.
14. Hr. Jakob Klemensen nævnes første Gang
som Dekan 1406, men havde udentvivl dengang allerede
været det adskillige Aar. Han var en Søn af Klemens
Awesson af Nykjøbing i Odsherred og Moderen Christine
(f 13 Juli 1412). Som en kjærlig Søn sørgede han for
sine Forældres Sjælefred ved at skjænke en Gaard »in
carnificio« i Bjørnebrogade til S. Theobalds Alter for deres
Aartid. Forresten er han mere bekjendt ved sin Død end
ved sit Liv, da han nemlig døde meget pludseligt »til Skræk
10 Snhms Hist. XIV, 109-11. 120-21.
'1 Sulims Hist. XIV, 393.
12 1 Fortegnelsen over alle Grundene i Kbhvn S. R. D. VII, der maa
være forfattet c. 1400, anføres p. 84: „Item Christina quondam
ancilla Dn. Esberni Decani I. curiam, quam idem Dominus eidem
Christine scotauit testimonio placitali, quam emit de Osæ Eskilli,
prope cymeterium beati Petri sitam“. I hint „quondam“ ligger
maaske, at Hr. Esbern dengang var død.

Kbhvns Kirker og Klostre.
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for alle tilstedeværende«, i Vor Frue Kirke foran S. Theobalds
Alter, under Udøvelsen af sit Embedes Gjerning, den 3die
Maj (Korsets Opfindelse) eller 14de September (Korsets
Ophøjelse) 1414 13. Hans Aartid blev siden holdt af Ejeren
af S. Theobalds Alter for en Gaard i Saltboderne, som han
havde skjænket dette Alter. Han var en Broder til Kan
toren Arild Klemensen, der senere skal omtales14.
15. Hr. Jens Klemensen var maaske en Broder
til fornævnte og blev i alle Tilfælde hans Eftermand. Han
havde, som det synes, tidligere, 1406—08 og maaske længere,
været Provst i Oslo Kapitel15. Vi træffe ham første Gang
som Degn i Kjøbenhavn i Januar 1417, da han paa Kirkens
Vegne udstedte Tilstaaelse for Modtagelse af en Gave10.
I November s. Å. foretog han og Kapitlet et Mageskifte
med Biskop Jens Andersen i Roskilde, hvorved Kapitlet
overlod Bispen en Gaard kaldet Mølletorp ved Lyngby Kirke
og et Sted kaldet Nymølle, med Fiskeri og Aalefangst,
mod to Gaarde i Brøndbyøstre med Biskopstiende og alt
tilliggende 17. I de følgende Aar træffe vi Hr. Jens Klemensen
oftere nævnt ved Udstedelsen af Kapitelsbreve. 1 Avgust
1434 var han tilstede paa Kongsgaarden i Seritslev ved Ud
færdigelsen af en Notarialtranssumpt af Baselerkonciliets
Bestemmelser om Prælaters og Præsters Udvælgelse18.
D. 9de Oktober 1435 foretog han i Forening med sit Kapitel

13 Under begge disse Dage anføres nemlig hans Død i Mindebogen.
14 I Lang. Dipi. findes et Dokum. („Orig. membr. ex Arch, templi S.
Nicolai Hafn.“) af 1 Decbr. 1419, hvorved Jacobus Clementis, Decanus Hafnensis, sælger og tilskjøder Borgeren Jens Nielsen en
Gaard i Kjøbenhavn „australiter a Pilegarth situm“. Brevet er
beseglet af Dekanens Broder Boecius Clementis. Ved dette Brev
maa der være en Fejl, enten har Afskriveren læst et fejlt Aarstal,
eller ogsaa har der staaet Johannes og ikke Jacobus Clementis.

15 Dipi. Norveg. IV. Nr. 759. 772.

16 Se Tillæg, Nr. 21.
’7 Danske Mag. V, 292-93.
18 Pontopp. Ann. II, 556—61.

Thorkelin, Kirkelove, S. 124.
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et Mageskifte med Ebelholt Kloster, hvorved Klosteret fik
en af Vor Frue Kirkes Gaarde, liggende i S. Peders Sogn
ved Byens almindelige Rende (Canale) øst for Hr. Peder
Gammels Gaard, mod at overlade Kirken en Gaard og en
Fjerdingsjord i Buddinge, Gladsaxe Sogn19.
16. Hr. Simon Pedersen var Dekan 1436, og
havde som saadan Præbendet Aworthe offre20. Forøvrigt
kjendes ikke noget til ham; han kan kun have været Dekan
i faa Aar.
17. Dr. Knud Mikkelsen er maaske den mærke
ligste af de kjøbenhavnske Dekaner. Han omtales første
Gang i denne Stilling d. 16 Oktober 1442, da han beseglede
et Dokument. Da han var Dr. juris utr., maa han tidligere
have studeret i Udlandet, men herom haves ingen videre
Efterretning, uden den maaske skulde findes i en i andre
Henseender upaalidelig Meddelelse afM. Christiern Pedersen.
I sin Danske Krønike fortæller han nemlig: »Der Kong
Erik (af Pommern) var rømt af Landet, da kejsede Rigens
Raad Hertug Christoffer til Konge i Danmark. Somme
sige for Sandhed, at han var den Tid i Paris i Frankerige
til Studium, der han fik samme Skrivelse og [havde] da en
dansk Klerk til sin Staldbroder, som hed Doktor Knud,
som han gjorde siden til Provst i Odense21*. Denne Dr.
Knud kan neppe have været nogen anden end Knud
Mikkelsen, og at han har studeret i Paris er rimeligt nok;
men for Resten vide vi intet om, at Christoffer af Bajren
har studeret i Paris, og ingen Mand af Navnet Knud har
19 Ser. Rer. Dan. VI, 178. Den Gaard, Kapitlet her afhændede, laa
maaske paa den Grund, ,»hæderlig Herre og Degn og Kapitel i
Kbhvn“ faa Aar tidligere (22 Juli 1432) ved et Jordskifte havde
erhvervet fra Beneke Lavrenssøn, Bymand i Kbhvn, og som betegnes
som liggende „ved Bys Stræde vesten ved Oluf Sugges Gaard i
S. Peders Sogn i Kbhvn“ (utr. Dok.).

20 Ser. Rer. Dan. VIII, 259.
usikker).

(Læsningen af Navnet er dog noget

21 Chr. Pedersens Danske Skrifter ved Brandt. V, 489.
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paa denne Tid været Provst i Odense22. Imidlertid kan
der ikke være noget til Hinder for at antage, at der dog
er noget sandt i Beretningen, og da vel nærmest det, at
Dr. Knud under sit Ophold i Udlandet, hvor han erhvervede
sig de grundige juridiske Kundskaber, der senere satte
ham istand til at optræde som Diplomat og være Lovfor
tolker, har stiftet Bekjendtskab med Hertug Christoffer, og
at denne, efterat han er bleven Danmarks Konge, har
hjulpet sin ældre Kynding og maaske Ven til Dekanatet i
Kjøbenhavn. — Fra 1442 til midt i Aaret 1450 træffe vi
Dr. Knud Mikkelsen jævnligt nævnt som Dekan ved Afgjørelsen af forskjellige Kapitelssager. 1449 var han tillige
med Hr. Erik Frille og Hr. Niels Eriksen (Gyldenstjerne)
af K. Christiern I befuldmægtiget til at forhandle med den
engelske Konge Henrik VI.s Gesandter angaaende Fornyelsen
af de gamle Traktater mellem Danmark og England og
Udjævningen af adskillige Stridigheder mellem disse Rigers
Undersaatter angaaende Skibsfarten i Øresund og Handelen
paa Island og Finmarken. Fredsmæglerne samledes i Vor
Frue Kapitelshus i Kjøbenhavn og afsluttede her i Juli 1449
en Traktat, der for længere Tid ordnede Forholdene mellem
Danmark og England23. Den 29de Avgust 1450 var Dr.
Knud som dansk Rigsraad og Degn i Kjøbenhavn tilstede
i Bergen ved Afsluttelsen af den bekjendte mærkelige For
ening mellem Danmark og Norge24. Men det er ogsaa
sidste Gang, vi finde ham nævnt som Dekan, nogen Tid
efter, uvist naar, dog senest 1453, blev han Biskop i Viborg25.
Hans senere Liv og videre diplomatiske Virksomhed ved-

22 Se Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Hist. 1 D. II, 124.
129. 132.
23 Knudsen, Diplom. Christierni Imi. p. 8—9. (I Registret siges urigtigt,
at Dr. Knud 1449 var Gesandt i England).

24 Knudsens anf Skr. p. 30.
25 I en kgl. Rettertingsdom af 11 Juli 1453 omtales „Biskop Knud af
Viborg“ (Knudsen, Dipi. Chr. Imi. p. 56).
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kommer os ikke her20, dog maa hans bekjendte Glosser
til Jydske Lov (trykte i Ribe 1504) og hans Skrift »om
Kirkens Doms Lov og om hendes Fremgang« omtales27.
Hans Dødsaar kjendes ikke, men i et Dokument af 26 Febr.
1488 omtales »Dn.Kanutus, Episcopus Vibergensis, felicis
recordationis«, hvilket Tillæg antyder, at han dengang
var død29.
18. Mag. Jesper Henriksen blev, som det synes,
først Dekanus, efterat Dekanatet havde staaet ledigt i ad
skillige Aar. Han var af Adel og en Søn af Henrik Nielsen
til Sandager i Fyn, der havde været Rigsraad i Erik af
Pommerns Tid29. Første Gang, vi træffe ham, er den
10de Juli 1455, da »Jesper Henriksen afVaaben« paa sine
egne og sin Broder Oluf Henriksens Vegne, og Anders
Skriver i Kjøbenhavn paa sin Hustru Marine Henriksdatlers,
fornævntes Søsters, Vegne tilskjødede velb. Svend, deres
kjære Frænde, Skelm Perssøn en Gaard i Næstved30. Siden
har da Jesper Henriksen rejst udenlands og taget Magister
graden. Vi finde ham første Gang nævnt som Degn i
Kjøbenhavn, da han d. 10 Januar 1461 beseglede et Skjøde,
som Raadmand Gerlak Floer i Kjøbenhavn gav velb. Mand
Christiern van Hafn paa en Ejendom i Aagerup i Merløse
Herred; samme Aar var han den 13de Avgust med at
-G Herom vil Oplysninger især findes i Knudsens Dipi. Chr. Imi (jfr.
Registret). Jfr. Molbech, Hist. Aarbog III, 64.

27 Det sidste Skrift er trykt i Ny D. Mag. VI, 183—205.
28 Se bl. Tillægene. Flere have i nyere Tid antaget, at Biskop Knud
endnu skulde have levet 1499 (jfr. Thorsens Udg. af Jydske Lov,
S. 7), men det kan altsaa ikke være rigtigt. Urigtigt er det lige
ledes, naar man indtil den nyeste Tid (t. Ex. i Brandts Gammel
dansk Læsebog I) har kaldt Dr Knud Mikkelsen Knud Kobsen.
29 Hofmans Fundationer, V, 268.
I, 122. 136. 139.

Jfr. Vedel Simonsen, Rugaard. 1 D.

30 L.Dipl. Skelm Pedersen nævnes oftere i Dipi. Chr. I (se Regist.). — Naar
Vedel Simonsen (Bidr. til Odense Byes Hist. 1 D. II, 116) allerede
1431 anfører Jesper Henriksen som Can. Rosk. og Otton., da
er det kun en Misforstaaelse af det af ham citerede Sted i D Atlas.
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udstede et Tingsvidne paa Skamherreds Ting i Fyn; i
dette Herred havde han nemlig Ejendomme, som man ser
af hans Stiftelsesbrev paa S. Josts Alter i Vor Frue Kirke
1462, der funderedes paa nogle Gaarde i Højrup, Egens
og Biastorp. 1 dette Brev nævnes han »af Sandager«,
som han altsaa maa have arvet. Alteret oprettedes til
Sjælefred for ham selv, hans kjære Broder Niels Henriksen
og dennes Søn Erik Nielsen af Dyrekint, der samme Aar
var død i Roskilde Domkirke foran Apostlenes Alter, ved
hvilket han da formodentlig har været Vikarius31. I et
Brev af 2Gde September 1462 gjør Filip Axelssøn (Thott,
Lensmand paa Gulland) vitterligt, at han mod Pant i Gods
paa Langeland »har annammet af hæderlig og velbyrdig
Mand Mester Jesper Henriksen, Degn i Kjøbenhavn,
1100 lybske Mark og gode Stæderpenge paa Markvard
Tegemads Børns Vegne«; M. Jesper har altsaa været en
formuende xMand. I de følgende Aar finde vi ham jævnligt
nævnt i mindre vigtige Kapitelssager32. Ved Kjøbenhavns
Universitets Stiftelse tilstod han den 31te Oktober 1478 i
Forening med Kapitlet, at Universitetet maatte benytte Ka
pitlets Skole til Forelæsninger, og Aaret efter ved Universi
tetets Indvielse den 1ste Juni 1479 blev han udvalgt til
dets første Rektor33. Den 29de Maj 1480 tilskjødede han
sin Svoger Henning Jensen (Quitzov) i Ingestofte paa
Laaland og dennes Hustru, Fru Mette Klavsdatter (Bølle),
hans rette og eneste Arving og kjære Moders Broderdatter,
Sandagergaard med al Tilliggelse samt to Møller34. Hans
Død er formodentlig indtruffen faa Aar efter. Der berettes,
at han endnu en Gang, 1483, skal have beklædt Rektor
værdigheden ved Universitetet, men dengang var han i alle
3 * Se Tillæg, Nr. 44.
32 Jfr. D. Mag. III, 210.

Ny D. Mag. I, 159.

33 WerlaufT, Kbhvns Univ. fra dets Stiftelse til Reform. Progr. 1850.
S. 6. 75.

3 4 Vedel Simonsen, Rugaard, 1 D. II, 28.
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Tilfælde ikke mere Dekan i Kapitlet; saavidt vides nævnes
han sidste Gang i denne Stilling den 8de Maj 1481 35.
M. Jesper skal have været en velstuderet Mand, han var
tillige Kannik i Roskilde og Odense; paa det sidste Sted
valgte han sit Lejersted i Vor Frue Kirke30. Foruden den
ovenomtalte gudelige Stiftelse skjænkede han Kjøbenhavns
Vikarier et Glasvindue til deres Forsamlingshus, Klosteret
i Maribo gav han nogle Bøger37. Endnu mange Aar efter
hans Død mindedes han, da Ærkebiskop Birger Gunnersen
1519 stiftede en Gudstjeneste i Kraftkirke i Lund; thi
her bestemte han, at der ogsaa skulde holdes Messe
»for Hr. Mester Jespers Sjæl, som Degn var i Kjøbenhavn 38<«.
19. Dr. Erik Nielsen (Rosenkrands) af Tange
(Oxendrup S. i Fyn), en Søn af Hr. Niels Nielsen, havde
1476 som Ærkedegn i Viborg været kgl. Kommissær ved
Mødet og Underhandlingerne med Svenskerne i Kalmar39;
siden var han ansat ved Universitetet som dets første Lærer
i Kirkeretten (Rektor 1479—80 og siden ofte). Som Degn i
Kapitlet nævnes han første Gang d. 22 Oktober 1481. Den
gang han ved kgl. Præsentation erholdt dette Prælatur, aftraadte han formodentlig Arkidiakonatet i Viborg, men
han fik rig Erstatning, thi d. 8 Juni 1482 nævnes han
»Arcium et sacrorum canonum doctor, ecclesiæ metropolitanæ Lundensis et cathedralium Roskildensis et Ripensis
canonicus, necnon ecclesiæ collegiatæ Hafnensis decanus,
juris canonici in antiqvis in facultate juris studii Hafnensis
ordinarius«. Han besad altsaa paa én Gang saa stor en
35 Se Werlauffs anf. Skr. S. 75 Not. q. Angivelsen paa dette Sted af
Tiden, inden hvilken M. Jesp. Henriksen maa være død, kan dog
ikke forenes med det, der strax næste Side (S. 76) siges om Tiden
for hans andet Rektorat.
36 Dansk Ati. VI, 592,

Marm. Dan. 1, 227.

37 Pontopp. Orig. Hafn. S. 148. 149.

Marm. Dan. anf. St.

38 Sanctuarium Birgerianum i Suhms Samlinger 1 D. III, 24.

30 Hadorph, Bilag til den svenske Rimkrønike. S. 293.
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Mængde kirkelige Præbender, som vistnok faa eller ingen
af hans samtidige; senere blev en saadan Ophoben af
Kirkebeneficier paa én Person almindeligere, da Kapitlerne
mere end forhen maatte rette sig efter Kongernes Ønsker.
Dr. Erik Nielsens første Foretagende i hans Dekanat var
Tilendebringelsen af Kapitlets langvarige Strid om S. Mikkels
Alters Gods40. I Forening med Dekanatet beklædte han,
idetmindste indtil Marts 1495, Embedet som Kirkeherre til
S. Peders Kirke, samtidig synes han at have haft en kirkelig
Funktion i Helsingør41, dertil indtog han en anseelig Stilling
ved Universitetet, hvis Rektorat ban beklædte tiere, end
nogen anden har gjort, 1498 var han tillige dets Vicekansler42. Som Kapitlets Dekanus forekommer han oftere
ved Udstedelse af Lejebreve o. dsl., 1492 afsluttede han
og menige Kapitel paa Vor Frue Kirkes Vegne et Mage
skifte med Kjøbenhavns By, hvorved Kirken fik det gamle
Raadhus paa Hjørnet af Nørregade og Klædeboderne, mod
at overlade Byen et Stenhus og en øde Jord ved Gammel
torv43. Den 16 Juni 1502 lod han ved sin Tjener Niels
Brun optage Tingsvidne paa Tryherredsting i Slangerup,
om »at den Skov, som ligger til de to Gaarde i Ødhæ
Høyolth, har været et frit Enemærke af Arildstid og er
liggendes til Hr. Degn i Kjøbenhavn«. 1503 gav han »for
Henning Olsen af Skjørringe i Falster hans Bøns Skyld,
Aage Lavridsen, som var født paa hans Gods, løs og ledig
af Godset«. Sidste Gang, vi med Sikkerhed finde Dr. Erik
40 Se ovenfor S. 57—60.
41 Erik Nielsen, Doktor i Kirkeloven og Degn i Kbhvn, og Kirkeværgerne
i Helsingør udleje til Borger Ingild Perssøn en S. Olavi Kirkes
Gaard smsts. Helsingør die 3tio paschæ 1491 (Arne Magn. Danske
Dipi. Fase. 7, Nr. 1).
42 Werlauff, Univ. Hist. S. 62. Chron. Skib. (S. R. D. II, 560). At
Dr. Erik Nielsen paa sidstnævnte Sted omtales som Vicekansler,
har Werlauff ikke bemærket.
43 Se Tillæg af 6 Avgust 1492.
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Nielsen nævnet, er i Oktober 1504, da han beseglede et
Dokument44. Hans Grav var i Vor Frue Kirke45.
20. Mag. Tyge Vincentsen Lunge, Søn af
Vincents Iversen (Dyre) og Broder til den berømte Dr.
Vincents Lunge, blev 1495 indskreven ved Kjøbenhavns
Universitet »ad artes«, efterat han, som det formodes, Aaret
iforvejen havde studeret i Rostok40. Siden høre vi ikke
noget om ham, før vi i Juni 1505 møde ham som vel
byrdig Mester Tyge, Degn i Kjøbenhavn, der i Forening
med Kapitlet lejer en af Vor Frue Kirkes Gaarde ud. Men da
han samtidig var K. Hanses Sekretær og brugtes i Gesandt
skabsrejser, træffe vi ham ikke sønderligt ved Kapitlet,
uagtet han var dets Dekanus i flere Aar. I et Brev af
18 Sept. 1507, fra K. Jakob IV af Skotland til den danske
Konge, omtales en Skrivelse, som Decanus Hafnensis, havde
overbragt ham, og i et Brev af 25 Juni 1508 skriver samme
Konge fra Edingburg, at »Ticho, Hafnensis decanus«, havde
opholdt sig der i nogle Dage, »honorifice susceptus47«.
Kort efter sendte K. Hans ham til Universitetet i Paris,
for at han skulde uddanne sig i det franske Sprog og
parlamentarisk Skik, og han sendte en Anbefaling for ham
til den franske Konge Ludvig XII, og bad denne antage sig
44 Ny D. Mag. I, 185. Iblandt Jon Mortensens fortræffelige Afskrifter
af gi. kjøbenhavnske Jordebreve (GI. kgl. Saml. Nr. 727 Fol.) findes
et, udstedt 1510 Fredag efter Domin. Septuagesima, hvorved Ericus
Nicolai artium et decretorum doctor, decanus Hafn., og hele Kapitlet
smsts lejer Johannes Petri, Borger i Kbhvn, en Mølle tilhørende
Vor Frue Kirke „ad eius fabricam spectantem et pertinentem“,
liggende udenfor Byens vestre Side (se om den S. 22), for en aarlig
Afgift af 8 Mk. danske. Heraf skulde man antage, at Dr. Erik
senere atter var bleven Dekan (thi at han ikke var det i Juni
1505, er vist). Men da det kun er en Afskrift, vi have af Doku
mentet, tør man ikke sikkert bygge nogen Slutning derpaa angaaende
Dr. Eriks Livstid eller Kapitelsstilling.

45 Thura, Infantia & puer. Acad. Hafn. p. 33.
46 Thura, p. 22.

Werlauff, anf. Skr. S. 21 Not. a.

47 Aarsberetn. fra det kgl. Gehejmearch. I, 56. 61.
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»M. Tyge Vincentsen, vor Sekretær«, som ved de gode
Tjenester, han alt havde ydet den danske Konge, var højt
skattet af denne, og som forhaabedes ved videre Uddannelse
at kunne blive endnu brugbarere48. Hvorlænge M. Tyge
har været Degn i Kjøbenhavns Kapitel, kan ikke siges med
Bestemthed, dog maa det antages, at han i Novbr. 1509
ikke var det mere, da den paa denne Tid udstedte bispelige
Stadfæstelse af Kapitlets Privilegier, stadig kun omtaler
»Cantor et Capitulum«, hvilket synes at antyde, at Dekanatet paa den Tid stod ledigt49.
21. Hr. Lavrids Mikkelsen (af den adelige Slægt
Jernskjæg) var en Søn af Mikkel Andersen, og Broder
til den af K. Hans saa meget yndede Jomfru Edele Mikkelsdatter.
1 dette Slægtskabsforhold kan maaske Grunden
søges til den store Interesse Kongen viste for Hr. Lavrids,
der var hans Sekretær, og som c. 1509 betegnes som
Presbyter. 1510 fik han ved Kongens Præsentation Dekanatet i Kjøbenhavn, paa samme Tid søgte Kongen at skaffe
ham Provstiet i Roskilde Kapitel; men han synes at have
haft Vanskelighed med at erhverve ham den pavelige Stad
fæstelse af det kgl. Præsentationsbrev, da han i den An
ledning oftere maatte skrive til den pavelige Kurie. Tilsidst
lykkedes det dog. Desuden havde Lavrids Mikkelsen Kronens
Kirke Thoreby paa Laaland, som han da har maattet lade
betjene af en Kapellan. Han døde allerede 1513 i Paris,
som han maaske har besøgt i samme Hensigt som hans
Forgjænger, og hvor han ikke længe før sin Død synes at
have taget Magistergraden50.
22. Hr. Klavs Urne, Søn af Hr. Jørgen Urne til
Brolykke og Helbroder til Biskop Lage Urne, var Kannik i

48 Aarsberetn. fra Geh.-Arch. I, 19.
49 Pontopp., Annal. II, 734—36.
80 Se Ann. f. nord. Oldk. og Hist. 1855. S. 42. Aarsber. fra Geh.Arch. I, 37. 38. 43. 44. Suhms Saml. 2 D. I, 111. II, 2.
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Aarhus og blev 1513 Degn i Kjøbenhavn, men døde allerede
151451.
23. Mag. Knud Valkendorf, Broder til den trondhjemske Ærkebiskop Erik Valkendorf, blev indskreven ved
Universitetet 1498. I Aaret 1500 var han Skriver hos
Biskop Niels Skave i Roskilde og 1503 Kannik sammesteds.
D. 18 Maj 1514 fik han kgl. Præsentation paa Dekanatet i
Kjøbenhavn, og valgtes 1516 til Universitetets Rektor52.
1520 nævnes han som decretorum baccalaureus. Han
forekommer stadigt i Kapitlets Lejebreve53, medens hans
to Forgængere, ligesom ogsaa hans Efterfølgere, som oftest
vare fraværende og derfor maatte lade sig repræsentere af
andre. 1524 deltog han i den vigtige Forhandling om
Jordskylden af Kirkernes og Kapitlets Ejendomme. Han døde
1527 54.
24. Mag. Johan Friis til Hesselager, der paa denne
Tid var kgl. Sekretær, og siden vandt en stor og velfortjent
Berømmelse som Christian III.s og Frederik II.s Kansler
og Videnskabernes Beskytter og Befordrer (f 1570), var
en ganske kort Tid, højst et Par Maaneder, Degn i Kjøben
havn 1527.
25. Mag. Klavs Gjordsen (Gørtze) fik i Sommeren
1527 kgl. Præsentation paa Degnedømmet i Kjøbenhavn
ved M. Johan Friises Resignation55. Han var af Adel, fra
51 D. Mag. 3. R. III, 234, Not

62 Werlauff, anf. Skr. S. 77.
Mag).

Suhms Saml. 2 D. I, 118.

(1510 kaldes han endnu Hr., men 1514

53 D. 24 Juni 1524 lejer han til Niels Hoffuit, Borger i Kbbvn, sin
Gaard liggende i lille Kirkestræde i Nicolai S., mod en aarlig Afgift
af 4 Mk. til Dekanus i Kapitlet.
54 Endnu 6. Maj 1527 lejede han med Kapitlet en Gaard bort (Dok.).
Munter har i sin Danske Reformationshist. I, 381 den Efterretning,
at Dekanatsindkomsterne ved Vor Frue Kirke i Kbhvn 1524 bleve,
paa det Dekanus kunde leve prælatmæssig, af kongelig Gavmildhed
forøgede; men jeg har ikke fundet nogen Hjemmel herfor.

55 Fred. I.s Registrant i Geh.-Arch. (Datum ulæselig).
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Solvig i Nordslesvig. 1515 blev han Provst i Ribe Kapitel56
og 1526 ved kgl. Præsentation Ærkedegn sammesteds ved
den fornævnte M. Johan Friises fri Resignation57. Siden
1524 og indtil sin Død var han tillige K. Frederik l.s
Kansler. Det første Dokument, Kjøbenhavns Kapitel angaaende, udstedt af ham (et Lejebrev paa en Vor Frue
Kirkes Stenhus-Gaard i Klædeboderne) er af 24de Juli 1527,
siden forekommer han oftere, skjønt han paa Grund af
Fraværelse i offentlige Anliggender ikke sjeldent maatte
repræsenteres af en Vicedekan, Kanniken Jep Heye. Som
Bevis paa Kongens fortsatte Yndest for ham kan tjene, at
han 20 Novbr. 1530 fik Brev paa, at ingen Ryttere eller
Landsknegte skulde indlægges paa hans Gaard (Helligaands
Gaard) i Kibe. S. Å foretog han et Mageskifte med Kjø
benhavns By, hvorved denne fik den saakaldte Degnehave,
der laa midt i Stadens Mark, derimod skulde Dekanen have
en Jord »liggende endelangs ud mod Stranden fra Rosbæks
Mølles Fang og indtil Seritslev Dige5R«. D. 20 Maj 1531
56 Ny D. Mag. VI, 288. Klavs Gjordsen maatte svare Dn. Cardinali
Czenegalliensi 20 Dukater aarlig af Provstiet. (Ny kirkehist. Saml.
I, 401).

57 Fred. I.s Brev herom til Biskop Iver Munk er af 2 Avgust. D. 4 Sept.
1526 konfererer Biskoppen Kl. Gjordsen Arkidiakonatet med Emmerlev
og Brøns Kirker. — I et Brev af 30 Juli 1525 gjør Fred. I vitterligt
„at M. Kl. Giortze vor Kansler har været for os med et Pergaments
brev, som os elsk. M. Mads Markvardsen, Ærkedegn i Ribe, udgivet
haver, lydendes, at M. Mads for vor Bøn og Skrivelse Skyld har
kaaret og udvalgt M. Klavs Giortze til sin aandelige Søn til sitÆrkedegnedom med Emmerlev og Brøns Kirker, med alle andre Rente
og Rettighed der tilligger, at have, nyde og bruge efter sin Død“.
— Af samme Dag haves et andet Kgbrev, hvorved M. Klavs Gjordsen
fik Skjøde paa en Gaard i Kbhvn ved Stranden, som Hans Frimand
havde haft i Forlening (L. Dipi.) Som det vil bemærkes kaldes
Kl. Gjordsen her Mag., medens han i et Brev af 22 Marts s. Å
kaldes Hr. — Af et Dok. ser man, at Klavs Gjordsen senere solgte
den ovenomtalte Gaard ved Stranden i Kbhvn til Borgemester Niels
Stemp.
5P Se Tillæg af 3 Decbr. 1530.

Jfr. Pontopp., Orig. Hafn. S. 130.
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resignerede M. Klavs Gjordsen S. Jeps Kirke i Varde (som
han altsaa har haft) til en vis Jens Madsen, i September
s. Å. aftraadte han Dekanatet i Kjøbenhavn og døde Aaret
efter i en ung Alder59.
26. Mag. C hr is tiern Hvid fik den 20de September
1531 kgl. Præsentation paa Degnedømmet i Kjøbenhavn,
der var ledigt ved M. Klavs Gjordsens Resignation00. Han
forekommer saavidt vides første Gang i et Dokument af
13 Januar 1527, hvorved Lavrids Esbernsen Ølmand, Kongens
Skriver, tilskjøder M. Anders Glob, Provst i Odense, og
M. Christiern Hvid, Kannik i Lund, »en sin Jord og Grund i
Kjøbenhavn, øster og sønder ved Byen, ud mod det Vad,
som ligger imellem Bremerholm og Byen, sønder fra det
Stræde, som løber fra S Nicolai Kirke og sønden frem til
Hr. Benedikts Gaard«. Samme Aar fik han kgl. Præsentats
paa Tirsted Kirke (paa Laaland) »per resignationem Magistri
Joannis Wenck01«. Senere fik han Nibe og Voxlev Kirker.
Siden 1528 var han kgl. Rentemester. D. 6 Maj 1529 fik
han kgl. Bevilling paa at maatte nyde sit Kannikedom i
Viborg, uagtet han var nødt til at være fraværende i
Kongens Ærinde. D. 11 Oktober 1530 fik han Stadfæstelse
paa det Skjøde, Priorinden i Asmild Kloster havde givet ham
paa en af Klostrets Gaarde i Viborg. Som kjøbenhavnsk
Dekan fik han 1532 Livsbrev paa »Kronens Gaard Rosbæks
5 9 Tiden for hans Død bestemmes af Kgbrev af 27 Sept. 1532, hvorved
Hr. Lavrids Ølmand fik Præsentats paa Arkidiakonatet i Ribe efter
M. Kl. Gjordsens Død (Fred. I.s Reg.). Nogle Optegnelser af Kl.
Gjordsen om de danske og norske Len i Fred. I.s Tid ere med
delte af H. Knudsen i Ny D. Mag., VI, 288-330

60 Se Tillæg af 20 Sept. 1531K1 Fred. I s Registr. Den nævnte M. Hans Wenck var dengang Tolder
i Falsterbo, og blev et Par Aar senere Byfoged i Kbhvn. I Juni
1529 fik en Peder Andersen Præsentats paa Tirsted Kirke „per
liberam resignationem Mag. Christiani Hviid“.

6 2 Hist. Aktstykker udg. af Fyns St. lit. Selsk. I, 158.
om Aarhus I, 124—25.

Hiibertz, Aktst.
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Møllegaard med al sin rette Tilliggelse, undtaget aliéné
Møllestedet der sammesteds, hvilket Hans Naade vil lade
bese og selv opbygge, at have, nyde og bruge kvit og
frit i sin Livstid 64 «. D. 30 Januar 1533 »annekterede, unierede og inkorporerede« K. Frederik I, paa Grund af Degnedømmets Ringhed og for M. Christiern Hvids tro Tjeneste,
Karlebo Kirke (i Tryherred) til Dekanatet, dog saaledes at
Kirkens daværende Besidder skulde beholde den uforkrænket. Aaret efter begyndte Grevefejden, hvorved M.
Ghr. Hvid mistede Dekanatet, da han sluttede sig til Chri
stian III, medens Grev Christoffer spillede Mester i Kjøbenhavn og bortgav hans Prælatur til en anden. Han benyttedes
under Krigen af Christian III som Fiskal til at anlægge
Sager mod adskillige af de Jyder, som havde sluttet sig til
Skipper Klement65. 1536 synes han at være død, da Povl
Hansen, Borgemester i Kbhvn, d. 7 December d. À. »fik Brev
paa Rosbæks Mølle med alle de Enge og Ejendomme, som
dertil ligger, og Mester Christiern Hvid der til havde ad
tempus vitæ66«. Hans Broder Jep Hvid, Raadmand i
Randers, klagede til Kongen over, »at han af mange pladses
og deles for
Christiern Hvids Gjæld, og at han ikke kan
komme til sin Broders Breve og Registre, saa han der kan
vide at rette sig efter«. Derfor forbød Kongen (1536), at
ingen maatte tiltale ham i denne Sag inden den første
almindelige Herredag, der skulde holdes i Kjøbenhavn, hvor
64 Brevet, der er af 13 April, har den Indskrænkning: „Dog Hans
Naades Brev uforkrænket, som H. N. tilforn har undt og givet Jens
Brolægger, Borgemester, paa forne Rosbæks Mølle, og skal han holde
Gaarden ved Magt“. Senere (6 Maj s. Å.) fik M. Chr. Hvid et
andet Brev paa ,.Rosbæks Mølle og Møllefang“, som ikke har denne
Indskrænkning, men derimod den Betingelse, at „han, med aller
første han kan dertil komme, skal opbygge samme Mølle“ (Fred. I.s
Registr.).

65 D. Mag. 3 Række, IV, 189. 203. 205. 209.

66 Regist. ov. alle Lande. IV, 119—20.
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Kongen selv, naar han havde faaet de nødvendige Bevislig
heder, skulde »pleje hver Mand Lov og Ret07«.
27. Hr. Bent Bilde, Søn afRigsraad Hr. Anders Bilde
til Søholm, og siden 1531 Kannik i Roskilde68, var en af
de danske Adelsmænd, der 1534 sluttede sig til Grev Chri
stoffer af Oldenborg, og blev derfor af denne beiønnet med
Dekanatet i Kjøbenhavn, som man erfarer af Grevens Brev
(af 4 Avgust 1534) til »alle Bønder og menige Almue, som
ligge til Degnedømmet«, hvori det hedder: »Kjære Venner,
vider, at vi af vor sønderlig Gunst og Naade have undt og
forient os elskelige Bent Bilde med samme Degnedom, som
af Årildstid Kronen haver haft at forlene her udi Danmark;
thi bede vi eder og byde alle Bønder og Tjenere, som ligge
til samme Degnedom, og Mester Christiern Hvid nu sidst
udi Være og Forsvar havde, at I ere forskrevne Bent Bilde
her efter hørig og lydig, givendes og gjørendes ham eders
rette Landgilde69«. Men da Folkeforbitrelsen mod Adelen
senere blussede op, og Grev Christoffer og Hertug Albert
vilde sikre sig, for det Tilfælde at Lykken skulde være dem
imod, som det tegnede til, og derfor søgte at bemægtige
sig nogle af de anseeligste Mænd i Riget, for at have dem
som Gidsler, blev ogsaa Bent Bilde fængslet i Kjøbenhavn
1535 og i December s. Å. sendt over til Tydskland, hvor
han blev holdt fangen paa et Slot i Meklenborg. Fra dette
Fangenskab kom han først løs i Slutningen af Avgust 1536,
efterat hans og de andre fangne Adelsmænds Udlevering
var betinget i Kjøbenhavns Kapitulation70. — Hvorledes
det imidlertid er gaaet med Dekanatet, vides ikke; Bent
Bilde (f 1555) fik det ikke igjen, da det samme Aar op
hørte at bestaa som Prælatur, idet Raadmand Peder Villadsen i Kjøbenhavn d. 12 December 1536 fik Dekanatets
67 D. Mag., 3 Række, VI, 43.

68 Knudsen, Joach. Rønnov, S. 38, Not.
69 Ny D. Mag. V, 133.
70 Se Ann. for nord. Oldkynd og Hist. 1853, S. 93. 102. 113.
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Gods som et Slags Regnskabslen af Kronen, »til saalænge
Kgl. Maj. derom anderledes tilsiger71«. Naar der under
tiden omtales en Dekanus efter Reformationen7 2, da er
det en Misforstaaelse af Udtrykkene i Universitetets Ordinans,
der bestemmer, at Dekanens Residens skulde anvendes til
Bolig for en af Professorerne.

VIL

Kantorerne i Kapitlet.
Som vi tidligere have set, bestemtes 1343, at der for
Fremtiden i Vor Frue Kirke skulde være en Chorstyrer,
som skulde gjøre Kantors Tjeneste, og at Kanniken Hr.
Vilhelm Parvus (Lille) udvalgtes til at forestaa denne
Bestilling. Kantorembedet var oprindelig et Officium, som
71 Se Till, j-f 1536. Ped. Villadsen havde tidligere været Slotsskriver
paa Kbhvns Slot i Chr. II.s og Fred. I.s Tid (jfr. Allen, Aktst. og
Breve I, 31). Han døde som Borgemester c. 1539 (Dødsaaret i
Resens Inscr. Hafn. p. 123 maa være urigtigt). I et Brev, dat.
Onsdag efter Simonis et Judæ 1539 tilstod Rektor og Professores i
Kbhvn Anne, Borgemester Peder Villadsens Enke, 8 Mk. danske
aarlig og den Gaard, Hans Garnat nu har, hvis hun overlevede
denne, fordi hendes afdøde Mand «oplod Taarnby Kirke paa Amager som
en fuldmyndig Procurator til Hr. Lavrids Persen, Vikarius til Alle
helgens Alter, og siden efter kgl. Begjæring oplod sin Residens til
Superattendentens udi samme Stad Gaards Forøgelse“ (Konsist.
Kopibog, 1538—1602, Fol. 19—29). Afstaaelsen af Taarnby Kirke
var sket 1538, jfr. Werlauff, Univ. Hist. S. 71, Note r.
72 Helveg nævner i sin Danm. Kirkehist. eft. Ref. 2 Udg. S. 83—84
gjentagne Gange Matthias Dragsholm som Dekanus, men ved at
efterse hans Kilde, Univ.-Ordin., hvor de otte Kanniker opregnes,
hvis Residenser tillagdes Universitetet (Cragii Ann. Addit. p. 85)
vil man finde, at Dekanus og Matth. Dragsholm ikke ere samme
Person, da der ellers kun vilde være nævnt syv Residenser, Naar
„Dekanus“ ikke er navngivet, antydes vistnok derved, at delte
Prælatur ikke var besat.
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dog, da det udkrævede særegen Dygtighed til at forestaa
Chorsangen og den øvrige daglige Gudstjeneste, ikke skif
tede mellem Kannikerne som andre Officier, men var en
fast Bestilling for en af dem, der for dette Arbejde havde
en Løn af 2 Mark Sølv aarlig. Vilhelm Parvus døde d.
30te Oktober 1359, efterat have skjænket en Gaard paa
østre Side af Torvet (Gammeltorv) til Kirken, hvorfor Vær
gerne havde at holde hans Aartid. Hans Eftermand i Be
stillingen kjendes ikke, men noget senere blev Kantor
embedet fra et Officium hævet til et Prælatur. Tiden
for denne Forandring kan ikke sikkert angives, men jeg er
tilbøjelig til at sætte den ved Aaret 1400 eller lidt efter.
Beviset herfor søger jeg især i den forandrede Maade,
hvorpaa Kantoren omtales. Medens nemlig Vilhelm Parvus
i Mindebogen kun nævnes som Kannik, finde vi senere,
idetmindste fra 1415 Kantoren optrædende paa Kapitlets
Vegne i Sager, der aldeles ikke vedkom Kirkesangen
Rigtignok er det paafaldende i et Brev fra Pave Pius II af
1460, ved Siden af Roskilde Kapitels fire Prælater, Dekan,
Provst, Ærkedegn og Kantor, kun at finde det kjøbenhavnske Kapitels Dekan allene nævnt1; men maaske har
Kantorembedet paa den Tid staaet ledigt, i alle Tilfælde er
dette ene Sted ikke tilstrækkeligt til at berøve alle de
mange andre, hvor Kantoren aabenbart som Prælat repræ
senterer Kapitlet, deres Beviskraft. Det kan saaledes be
mærkes, at naar Dekanen var fraværende, udfærdigedes
Kapitelsbrevene af Kantor, Vicedekan og menige Kapitel;
men havde Kantoren blot været Kannik, vilde han ikke i
saadanne Breve være anført foran Vicedekanen. Under
tiden var Kantoren selv Vicedekan. Stærkest Vidnesbyrd
indeholder den Omstændighed, at en kjøbenhavnsk Kantor,
uden at være af Adel, i Christiern I.s Tid var Medlem af
Rigsraadet og Kongens Kansler, sligt kunde ikke have
været Tilfældet, hvis Kantordømmet ikke havde været et
Pontopp. Annal. II, 622.

Kbhvns Kirker og Klostere.
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Prælatur. Til Overflod kan det endnu bemærkes, at Biskop
Lage Urne i sit Testament (1529) skjænkede hver af Præ
laterne ved Kollegiatkirken i Kjøbenhavn en ungersk
Gylden, hvilket da noksom viser, at der har været mere
end én Prælat2.
Til Lettelse for Kantoren i hans kirkelige Forretninger,
blev det senere tilladt ham at holde en Succentor, og
da hans egne Embedsindtægter ikke ansaas for store nok
til at bestride Udgifterne til denne Medhjælpers Lønning,
tillod Biskop Oluf Mortensen 1481 med det kjøbenhavnske
Kapitels Samtykke, at S. Olufs Alter i Vor Frue Kirke,
hvis Bestyrelse tilkom Kapitlet, maatte annekteres til Kantordømmet, saaledes at Succentoren oppebar Alterets Ind
tægter mod at forrette de af Alterets Stifter og andre Vel
gjørere betingede Messer og Aartider, en Bestemmelse
der dog senere blev heftig bestridt og først sikredes ved
Stadfæstelse af Pave Alexander VI 1492 3.
Til Kantordømmet synes i Almindelighed S. Nicolai
Præbende at have ligget, hvoraf da fulgte, at Kantoren var
Sogneherre til denne Kirke. Henimod Reformationen finde
vi dog en Kantor som Sognepræst ved S. Peders Kirke;
men muligvis har den Forstyrrelse, der da alt var indtraadt
i Kjøbenhavns ældre Kirkeforhold, ikke været uden Ind
flydelse i denne Henseende. — Her følger nu en Forteg
nelse over Kantorerne fra Begyndelsen af det 15de Aarhundrede, forsaavidt vi kjende dem.
1. Hr. Arild Klemensen var en Broder til Dekanen
Hr. Jens Klemensen og til Hr. Klemens Klemensen, der
3 D. Mag. 3 R. III, 216. Allerede Pontoppidan antog (Orig. Hafn.
S. 39 o. fl. St.), at Kantoren var Prælat; men dette modsiges af
Helveg (De D. Domkapit. S. 28); de Beviser, den sidste Forf. an
fører for sin Mening, støtte imidlertid snarere den modsatte An
tagelse.
3 Se Tillæg. Nr. 58 og det, som nedenfor anføres under Kantoren
Hr. Jep Jensen.
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var Kannik i Roskilde4. 1415 og 16 forekommer han som
Kantor i Kjøbenhavns Kapitel og modtog paa Bytinget
Skjøde paa Ejendomme, skjænkede til Vor Frue Kirke5.
Senere møde vi ham ikke i Kjøbenhavn før i Februar
1432, da han fremtræder som Degn i Linkjøping og som
K. Erik af Pommerns betroede Mand, der paa Kongens
Vegne afsluttede en Handel med Vor Frue Kirke om endel
Bygningsmaterialier; til Sikkerhed for Betalingen pantsatte
han sine to Vandmøller i og udenfor Kjøbenhavn, og da
der lidt senere endnu omtales en Vejrmølle »hos Nørre
port« som han ogsaa ejede, saa kan man da slutte, at han
i sin Tid har været Kjøbenhavns største Møller6. For
resten har hans Forbindelse med Kong Erik — han skal
have været Kongens Hofkapellan — ikke baadet hans
Eftermæle. Kongen søgte nemlig først (1431) at indtrænge
ham paa Upsala Ærkebispestol, men da det ikke vilde
lykkes, fik han ham 1432 valgt til Biskop i Bergen, dog
kunde han, som det synes, ikke skaffe ham den bispelige
Vielse. Hr. Arild skal være død 1435. Baade i Sverrig
og Norge var han forhadt; Svenskerne fortælle især for
færdelige Ting om ham, og den svenske Rimkrønike giver
ham det Skudsmaal: Argere Skarn (»Bofwer«) var da ej

4 Se Tillæg, Nr. 30. Ved Fejltagelse er der ovenfor (S. 98) sagt, at
han var Dekanen Jakob Klemensens Broder, det vilde kun være
rigtigt, om det kunde bevises, at denne atter var en Broder til sin
Eftermand Hr. Jens Klemensen.

5 Se saaledes Tillæg, Nr. 18 og 20.
6 Se Tillæg, Nr. 30. Som dette Dok. vil vise, er det urigtigt, naar
jeg ovenfor S. 21, nederste Linie, har nævnt „tre Møllesteder og
Aaletræ“, istedetfor: „deres Møllesteder og al deres tilhørende“, —
en Fejl, som en unøjagtig Afskrift har forledt mig til. — Hvad Hr.
Arilds Ejendomme i Kbhvn angaar, kan det bemærkes, at vi maaske allerførst finde ham nævnt som den „Dn. Arnoldus“, der ifølge
den roskildske Biskops Jordebog (S. R. D. VII, 76) c. 1400 ejede
en Gaard i Kjøbenhavn.
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Præst, — som hans Levnet beviste mest — Skjørlevnet
han øved — Dobbel og Drik han prøved o. s. v.7.
2. Hr. Klavs Liibertsen nævnes som Kannik i
Kjøbenhavn 1415 og 188. Senere (1423) var han den
roskildske Biskop Jens Andersens Official9.
Fra 1432
forekommer han ofte som Kantor i Kjøbenhavns Kapitel,
ifølge Præbendefortegnelse af 1436 besad han S. Nicolai
Præbende10. Til S. Nicolai Kapel i denne sin Sognekirke
skjænkede han en Gaard i Kjøbenhavn, paa Vilkaar at der
i dette Kapel skulde holdes to ugentlige Messer for hans
Sjæls Frelse.
3. Hr. Oluf Jensen var Kantor og vistnok tillige
Sogneherre til S. Nicolai, da han 1448 udlejede den af
hans Forgjænger til S. Nicolai skjænkede Gaard til Hr.
Klavs Albretsen og Hr. Jens Albretsen, mod at de skulde
holde de betingede Sjælemesser11. I et Brev af K. Christiern I nævnes han 1449 som Kantor og Medlem af »vort
elskelige Raad«; dog har han neppe været af Adel, da han
i sit Segl ikke førte noget Vaabenmærke, men et kirkeligt
Symbol, en Pelikan, der nærer sine Unger med sit eget
Blod. Foruden Kantordømmet i Kjøbenhavn havde han til
lige et Kanonikat i Roskilde; da hans Stilling som Rigsraad og andre Forretninger imidlertid ikke tillod ham at
bestyre det Gods, der laa til disse Præbender, overdrog han
1449 Hr. Jakob Pedersen, sin Medkannik i Roskilde, alt
7 Lagerbring, Swea Rikes Hist. IV, 336, sml. Rhvzelii Episcopia Sviogoth. S. 45 (Tidsregningen er noget forvirret og den svenske Be
retning om Arild Klemensens Endeligt neppe sønderlig paalidelig).
Keyser, Den norske Kirkes Hist. II, 473 f. Hadorph, Twå gambla
Swenske Rijm-Krönikor I, 184— 85.

H Dok. i Langeb. Dipi. og Tillæg, Nr. 24.

9 Danske Mag. V, 332.
10 Dipi. Norveg. I, 536. Ser. Rer. Dan. VIII, 259 (istedenfor ,,Claws
Lüwencron“, som her læses, har Originalen i Konsist. Ark. tydeligt
nok: „Clawus Luberss(on) Cantor“).
11 Se Tillæg, Nr. 37.
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sit Gods og vordnede i Nybølle (Smørum Sogn) at bestyre
og beskjærme paa sine Vegne, idet han lovede at holde,
hvad Jakob Pedersen indgik paa hans Vegne om samme
Gods, til hvis Forsvar og fulde Procurator baade i Roskilde
Kapitel og udenfor han derved udnævnte ham12. I De
cember 1450 var han som Kansler tilstede paa Kongens
Retterting i Stege 13. 1452 udlejede han som »Kantor i
Vor Frue Kirke og Forstander til S. Nicolai Kirke« en
Grund tilhørende den sidstnævnte Kirke14. Fra 1457 eller
1458 haves et Pavebrev fra Kalixt III, hvori denne be
faler Biskopperne i Slesvig og Aarhus at afgjøre en Strid,
der var opstaaet om nogle Pengesager mellem Hr. Oluf
Jensen, der her nævnes »Cantor collegiatæ ecclesiæ b.
Mariæ Hafnensis, canonicus Roskildensis«, og det roskildske
Kapitel13. Hvad Stridens Udfald blev, vides ikke; men
ikke længe efter er Hr. Oluf formodentlig død, da der,
sorn ovenfor (S. 113) er bemærket, 1460 ikke synes at
have været nogen Kantor i Kjøbenhavns Kapitel.
4. Mag. Daniel Kepken »de Nulant, Klerk af Lüt
tich Stift« forekommer 1450 som Sekretær hos Tydskeren
Marcellus, Biskop af Skalholt og postuleret Ærkebiskop af
Trondhjem.
Samtidig nævnes han som offentlig Notar
med apostolisk og kejserlig Bemyndigelse og som Kannik
i Trondhjem. Han var en af K. Christiern I meget yndet
Mand og brugtes i flere vigtige Ærinder. Saaledes sendtes
han 1453 til Rom for at udvirke Pavens Anerkjendelse af
Henrik Kalteisens Aftrædelse fra Trondhjems Ærkestol;
1456 sendtes han som Gesandt til Køln i Anledning af
Underhandlinger med Frankrig. Fra denne Tid nævnes han

1 2 Dok. i topogr. Saml, i Geh.-Ark.
13 Knudsen, Diplom. Christierni Imi, p. 3. 35
14 Utrykt Dok.; det er dette, der hentydes til i Pontopp. Orig. Hafn.
S. 157.

15 Brevet er trykt i S. R. D. VIII, 392, det er uden Aar, men hen
føres i Hegest. Diplom, til c. 1458, i Langeb. Diplom, til 1457.

118

Vor Frue Kirkes Historie.

som kongelig Sekretær eller Kansler. 1458 var han med
i Danzig at slutte en Stilstandstraktat mellem Danmark og
Polen, og 1460 gjorde han tilligemed Dr. Knud Mikkelsen,
Biskop i Viborg, en Gesandtskabsrejse til Frankrig, og i
Forening med den samme Mand og to Riddere, afsluttede
han 1462 i Lybek en forlænget Stilstandstraktat mellem
Danmark og Polen, Preussen og Danzig10. 1463 nævnes
han i tvende, paa Antvorskov og i Kallundborg udstedte,
Dokumenter som Kantor i Kjøbenhavn og Kongens Kansler 17.
Hvad der senere er blevet af ham, er mig ikke bekjendt.
5. Hr. Peder Hvid findes første Gang nævnet som
Kantor 1473, da han mødte i Roskilde paa Kapitlets Vegne
i Anledning af Striden med S. Klemens Kirkes Sognemænd
om Tienden 18; men formodentlig havde han dengang alt
i længere Tid været Kantor. Siden var han tillige Vor
Frue Kirkes Værge19. 1 Forening med sin Broder Kanniken M. Jørgen Hvid skjænkede han Vikarierne i Kjøben
havn et Glasvindue til deres Kapitelshus20. Han udvirkede
hos den roskildske Bisp, at S. Olufs Alter, som ovenfor
er omtalt, 1481 blev lagt til Kantordømmet til Underhold
ning for en Succentor. Han forekommer sidste Gang i
Marts 1482, da der holdtes et Retsmøde i hans Hus under
Kapitlets Strid med Raadmanden Esbern Skriver, ved denne
Lejlighed nævnes han »egregius dominus Petrus Hwit, de
cretorum baccalaureus et ecclesie gloriose virginis Haffnensis cantor«.
16 Knudsen, Diplom. Christierni Imi (se Regist.). S. R. D. VIII, 400.
Schøning, Beskr. over Domkirken i Throndhjem S. 309. Werlauff,
Tre Afhandl, til Ghr. I.s Hist. S. 41.

17 Arn. Magn. danske Diplom. Fase. 62, Nr. 11. 12. Begtrup an
tager urigtigt (i Geneal. og biogr. Arkiv, S. 4), at Kantoren Daniel
hørte til Slægten Munk.

10 Se foran S. 51.
19 Se t. Ex. Ny D. Mag. I, 183—84.
20 Pontopp. Orig. Hafn. S. 150. En tredie Broder var maaske ,»vene
rabilis vir Johannes Hwit, perp. vicarius Hafn.“, der forekommer
1482 (Dok. i Geh.-Ark.).
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6. Hr. Jep Jensen havde i fem Aar været Official
hos Biskop Oluf Mortensen i Roskilde og som saadan
ingenlunde vist sig som en Ven af Kjøbenhavns Kapitel,
da han med Iver havde antaget sig dets Modstander Esbern
Skriver, saa at Ærkebispen i Lund tilsidst strængelig havde
maattet forbyde ham at blande sig i Sagen21. Ikkedestomindre finde vi ham 22 Febr. 1484 omtalt som Kantor i
Kjøbenhavn, da han i Næstved beseglede sin Slægtning
Mogens Tuesens Stiftelse af en Gudstjeneste i denne Bys
S. Peders Kirke22. Den 27 Februar s. Å. lod han sig ind
skrive i Kjøbenhavns Universitets Matrikel23. Siden fore
kommer han oftere. 1487 var han indviklet i en Strid
med en vis Johannes Vitzendorp angaaende det til Kantordømmet henlagte S. Olufs Alters Gods. Pave Alexander
VI overdrog Dekanen og Provsten i Roskilde at dømme i
Sagen24; men skjønt Dommen formodentlig er falden ud
til Kantorens Fordel, har denne dog, som det synes, ikke
agtet sig sikker i Besiddelsen, før han 1492 erhvervede
samme Paves Stadfæstelse af S. Olufs Alters Inkorporation
i Kantordømmet25. Hr. Jep Jensen var 1492 med at
vælge Universitetets Rektor26; han forekommer sidste Gang
1493 som Kapitlets Sagfører mod Hr. Predbjørn Podbusk
i en Retssag angaaende noget Gods, der tilhørte S. Josts
Alter i Vor Frue Kirke.
7. Mag. Anders Friis af Flødstrup (i Fyn) var 1491
Magister og Biskop Niels Skaves Kapellan. 1497 nævnes
21 Se foran S. 56. 58. 60. og Tillæg, Nr. 60.
22 Danske Mag. I, 272.

23 Thura, Infantia et puer. Acad. Hafn. p. 18.
24 I en gammel Univ.-Registrant findes flg. Brevudtog: ,,Bulla Alex
andri Papæ, hvori befales, at Decanus og Præpositus eccl. Roskil
densis skal skaffe Jacobo Johannis, cantori eccl. Hafn., Ret over
Johannem Vittzendorp, som betog ham Altare S. Olai Martiris.
Anno 1492“. Selve Brevet haves ikke mere.
25 Se Tillæg, Nr. 79.

26 Thura anf. Skr. p. 20.
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han som Kantor i Kjøbenhavn, da han deltog i Rektor
valget ved Universitetet; selv beklædte han fem Gange
(1500, 1504, 1511 — 12 (ved Gjenvalg) og 1515) Rektor
værdighed, og 1505 valgtes han enstemmig til Universi
tetets Syndikus. Disse Valg vidne tilstrækkelig om den
Anseelse, han nød, da han forøvrigt ikke beklædte nogen
Lærerplads ved Højskolen. Som Syndikus bestyrede han
Universitetets Regnskabsvæsen, til Løn for hvilket Arbejde
han nød Indtægten af F’axe Kirke21. I Aaret 1500 stiftede han
S. Rochi Kapel ved Vor Frue Kirke, hvorom siden skal tales.
Foruden Kantordømmet forestod han som Vicedekan oftere
Dekanatet, navnlig 1509, 1511 og 1513. Han udvidede
ved Kjøb Kantordømmets faste Ejendomme. Et endnu op
bevaret Skjøde viser nemlig, at Borgemestere og Raad
1512 solgte »ærlig og renlivet Mand Mester Anders Friis,
Kantor i Vor Frue Kirke, den Kjøbenhavns Bys Jord og
Grund, der ligger tvert over fra den Gaard, som Mester
Anders udi bor, norden for Bys Rende, som løber neder
fra Nørregade og bort ad Rosengaarden«. Ligeledes solgte
de ham ved samme Lejlighed en anden Byen tilhørende
Jord østen for den fornævnte. I et andet Brev fra 1513
omtales »Hr. Kantors Boder« paa Nørregade. Af Kirken
indlagde M. Anders Friis sig paa flere Maader stor For
tjeneste: Han besørgede det tidligere omtalte Missale
Haffnense udgivet 1510, efterat have gjennemgaaet og rettet
det; det er et af de pragtfuldeste Værker, som Bogtrykker
pressen har frembragt i Danmark28. Han rettede og for
bedrede »Diurnale Roskildense«, som 1511 tryktes i Paris29.
27 Thura anf. Skr. p. 22 23. 27.
(Progr. 1850) S. 76-79.

Werlauff, Kbhvns Univ. Hist.

28 Se foran S. 33—35. Bogens sidste Blad indeholder flg. Angivelse
Anno milleno quingenteno quoque deno
Frijs correctore finem faciente labore
Hoc opus enixum communi stemate: recto
Ordine prefixum dedit Haffnia prendere tecto.
20 Paa Bogens sidste Blad læses:

Finit Diurnale horarum canoni-
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Ved sin Sognekirke, S. Nicolai, oprettede ban i Forening
med Kirkens Værger en evig Gudstjeneste for S. Nicolai
Alter30. Den 19 Februar 1526 døde han. Den skibyske
Krønikes Forfatter (Lektor Povl Eliesen) er fuld af Berøm
melse over ham: »Denne højærværdige Mand«, hedder
det, »havde i mange Aar været Værge og Rentemester
(dispensator) ved Kjøbenhavns Kirke, som under hans
Værgemaal havde modtaget en stor og herlig Tilvæxt i
sine Ejendomme ved Sjælegaver. Han led i mange Aar af
en svær Sygdom, og vi tro, at han ved den Taalmodighed,
hvormed han fromt bar Lidelserne, har udslettet og ud
sonet, hvad han maatte have fejlet af menneskelig Skrøbe
lighed, især da han i at give Almisser overgik mange, der
ellers havde Navn for at være gavmilde Folk. For denne
sin store Godhed mod de fattige var han almindelig bekjendt og rost. Han havde altid Christi Ord ihu: giver
Almisse, og alt er rent for eder. Nu savnes han, og han
vil savnes længe; men Herren tog ham bort, at hans Øjne
ikke skulde se de skrækkelige Afskyeligheder, som Luthe
ranerne siden have anstiftet«31. — Hans Segl, der inde
holder et Symbol paa den kristelige Kjærlighed, er meddelt
Tab. I, det viser, at han ikke hørte til nogen adelig Slægt.
8. Dr. Ditlev Smyther var født i Brabant, men hans
Slægt stammede formodentlig fra Sønderjylland32. Han
nævnes første Gang 1500 som Magister og juridisk Repetent
carum de tempore et de sanctis ad vsum Roskildensis ecclesie
Parrisis impressum iuxta correctionem atque emendationem vene
rabilis viri Magistri Andree Frijss Cantoris ecclesie Halfnensis,
additis quibusdam raris lecturis et orationibus per honorabilem
virum Magistrum Christi ern u m Petri Lundensis ecclesie Ca
nonicum, Anno domini m. ccccc. xi. Die x mensis Septembris.

30 Se Tillæg, Nr. 115 (jfr. Nr. 102).

31 Ser. Rer. Dan. II, 580.
32 Jeg mindes idetmindste at have fundet Slesvigere af Navnet Smy
ther omtalte. Jfr. forøvrigt Werlauff, Kbhvns Univ. Hist. (1850)
S. 71, hvor Beviserne for de fleste af de i det følgende anførte
Data findes.
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ved Universitetet. Senere rejste han udenlands og blev
juridisk Bakkalavr i Løwen og Doktor i Bologna, hvorpaa
han 1512 blev Lærer i det juridiske Fakultet i Kjøbenhavn,
hvor han 1513 og 1524 beklædte Rektorværdigheden. 1512
nævnes han som Kannik i Kjøbenhavn, da han var en af
Kommissærerne, der vare tilstede paa Hjortholm, dengang
Biskop Jens Jepsen Ravensberg nedlagde Bispeembedet.
I Aaret 1515 fulgte han som Ærkebiskop Erik Valkendorfs
Kapellan med det Gesandtskab, der i Haag modtog Christiern II.s Brud, som han hilsede med en latinsk Tale33.
Følgende Aar gik han som kongelig Gesandt til Stor
mesteren over de tydske Riddere, til Riga og flere af de
østersøiske Stæder34, ligesom han senere ofte brugtes af
Christiern II ved Underhandlingerne med Lybek. Som
Løn for hans Tjenester forlenede Kongen ham med Prov
stiet i Lund, som han dog maatte aftræde, efterat Frederik
I var kommen til Magten, 1524. Som Kannik var D. Smyther tillige Sognepræst til S. Peders Kirke (han nævnes
som saadan fra 1519 til 1528), 1526 blev han Kantor ved
Vor Frue Kirke, men synes at have beholdt sit Kannikepræbende ved Siden af Kantordømmet35. I den følgende
Tid forestod han meget hyppigt Kapitlets Anliggender under
Dekanernes Fraværelse. Efterat have aftraadt S. Peders
Kirke, fik han formodentlig Herstedvestre Kirke istedenfor;
thi 1537, S. Dyensse (Dionysii) Dag, tilstaar Per Nielsen
Præst, Borger i Kjøbenhavn, at han har i Leje annammet
af hæderlig Mand Dr. Ditlev Smyther, Kantor i Vor Frue
Kirke, Sognepræst og ret Formand paa samme Kantordoms
Vegne til Herstædhe westre Sogn, en samme Herstædhe
westre Kirkes Gaard liggendes paa Vestergade, mod at
33 Trykt i Ser. Rer. Dan. VIII, 479-82.

34 Tvende latinske Taler, Smyther ved denne Lejlighed holdt, anføres
af Lyschander (Westphalen Monum. ined. III), og formodentlig efter
ham hos Worm (II, 397) og andre.

35 I et Dok. af 8 Okt. 1528 nævnes han nemlig Decretorum Doctor,
Kantor og Kannik i Kbhvn.
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»give deraf forskrevne Hr. Kantor i Kjobenhavn, Sogne
præst og Formand til Herstædhe westre Kirke i Leje og
aarlig Landgilde 12 Mk. danske Penninge«. Endnu den
6 Februar 1538 kaldte han som Kantor, i Forening med
Kapitlet, en Præst til en af Kapitlets Kirker36; men ikke
længe efter maa han vistnok være død, da han ikke nævnes
i Universitetsordinansen 1539 blandt de dalevende Kan
niker. Efter hans Afgang blev Kantordømmet ikke mere
besat37.

vin.
Kanniker i Kjøbenhavns Kapitel.
Det er umuligt at give en Fortegnelse over alle de
Personer, som have været Kanniker ved Vor Frue Kirke,
vi kjende nu neppe en Fjerdedel af dem, og selv blandt
disse er der mange, ved hvilke Navnet er det eneste
mærkelige, der kan anføres. Her skal derfor kun med
deles Optegnelser om de vigtigste, saavidt muligt ordnede
efter Tiden, da de indtraadte i Kapitlet, idet jeg forøvrigt
har gjort mig til Regel, heller at medtage for mange end
for faa, da de, om hvilke der kun er lidet at sige, heller
ikke optage stor Plads. Kun saadanne, som med Sikker
hed vides at have været Canonici Hafnenses, ere her med
tagne, altsaa ikke nogen, der i Mindebogen eller anden
steds blot nævnes Sacerdos, Clericus o. desl. Endelig kan
det bemærkes, at endnu nogle andre kjøbenhavnske Kan
niker forekomme lejlighedsvis paa andre Steder i dette Skrift,
hvis Navne det ikke er anset fornødent her at gjentage1.
36 Se foran, S. 80.
37 1544 omtales „Lauris Cantors Gaard“ i Kbhvn (D. Mag. 3 R. VI,
20), men den har neppe tilhørt nogen Kantor i Kbhvns Kapitel.

1 S. 42, Not. 13 nævnes saaledes nogle af de ældste kjøbenhavnske
Kanniker, vi kjende.

124

Vor Frue Kirkes Historie.

Hr. Tueo Bondi, Canonicus Haffnensis, var tillige
med mange andre Vidner tilstede 1246 i Nonneklosterets
Kirke i Slangerup, da Saxe Torbensen afstod al sin og sin
Hustrus Rettighed i Byen Nøddebo til Esrom Kloster2.
Hr. Hans Rodus er bekjendt af Jens Grands Historie
som den, til hvem den fangne Ærkebisp 1295 sendte
Kokken fra Søborg, for at han skulde skaffe ham Midler
til at undfly af hans haarde Fængsel. Hvormed Kanniken
ogsaa hjalp Ærkebispen, saa at han slap ud og kom til
Bornholm og derfra til Rom, hvor han klagede sin Sag
for Paven3.
Hr. Thord, sacerdos, var først Kannik i Kjøbenhavn,
siden blev han Ærkedegn i Roskilde. Ved sin Død den
5 Marts 1312 betænkte han Vor Frue Kirke og dens Kan
niker med rigelige Gaver for sin Aartid4.
Hr. Kjeld (Kactillus, sacerdos), døde som Kannik
1 Januar 1335; han gav Kirken en Gaard for sin Aartid.
Hr. Henrik Mortensen, f 1339, skjænkede en Gaard
til Kirkebygningens Vedligeholdelse for sin Aartid.
Hr. Villiadus omtales i et Dokument af 1 Febr.
1328, hvorved Henrik Klausson gjør vitterligt, at han
skylder Strange Jønsson af Swauersleef 324 Mark Penninge,
som skulde betales paa Sæmæ (Sømme) Herreds Ting efter
Mikkelsdag 1329. Herfor sætter han i Pant til Strange
alle sine Ejendomme, rørlige og faste, i Væsby (Vadsby,
Sengeløse S.), hvilke han forhen havde pantsat Hr. Williadus, Kannik i Kjøbenhavn, for 150 Mark, idet han
giver Strange Ret til at indløse Godset fra Hr. Williadus
for den sidstnævnte Sum.
Hr. Boecius kaldet Sacrista, f 30 April 1349,
skjænkede ogsaa en Gaard til Kirkens »fabrica« for sin
Aartid.
2 Diplomatarium Arna-Magnæanum, 1, 157
3 Pontopp. Annal. I, 772.

4 Mindebogen (S. R. D. VIII) er her Kilden ligesom ved Angivelserne
om endel af de flg. Kanniker.
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Hr. Niels Sygher, f 29 November 1351, skjænkede sin Gaard, der laa op til Skolen, til Kirkebygningens
Vedligeholdelse, mod at »Procurator fabricæ« skulde holde
hans Aartid med to Skilling grot.
Hr. Vilhelm de Capella nævnes som Kannik 1349,
døde 1359, men neppe som Dekanus, som Hamsfort mener5.
Hr. Absalon nævnes som Kannik 1349. Den 8 Jan.
1337 gjør han vitterligt, at han giver sin Grund med et
Stenhus øst for Kjødmangernes Boder til Vor Frue Kirkes
Bygning, mod at Kirkens Værger skulde give ham, mens
han lever, Indtægten af Gaarden, og efter hans Død skal
hans Medkannik Klemens (Absalonsen) have Indtægten, men
efter dennes Død skal Indtægten tilfalde Kirkens Bygning6.
I Kirkens Mindebog findes den Antegnelse om ham under
9 Novbr. »Aar 1361 døde Hr. Absalon denne Kirkes Kannik,
lovlig Ihukommelse, hvis Aartid Kirkeværgerne skulle gjøre
med tre Skilling grot (hvoraf to Skilling skal deles mellem
Kannikerne, sex Grot mellem Vikarierne og de øvrige sex
Grot mellem de fattige), for Gods i Lugnetofte (Lundtoft,
Lyngby S.) og et Stenhus i Kjøbenhavn paa den nordre
Side af Kjødmangerboderne. Jeg beder, at hans Sjæl maa
være i de frelstes Tal«.
Hr. Gunner, Can. Hafn., døde 1363 (Petr. Olai coll.).
Hr. La urens Boosson var Kannik 1364, han havde
siden en Aartid af Kirken for et Stykke Jord paa S. Kle
mens Sogns Grund.
Hr. Nicolaus Jonssen, f 11 Novbr. 1374, hans
Aartid skulde holdes af Kirkeværgerne for en Gaard paa
østre Side af Smediegaden i Kjøbenhavn.
Hr. Nicolaus Laurencii nævnes som Kannik 1377 7.
Hr. Klemens Absalonsen nævnes som Kannik
1357. I Maj 1364 tilstod han, at han var Vor Frue Kirke eller
5 Tillæg, Nr. 10.

Ser. Rer. Dan. I, 309.

6 Se Tillæg, Nr. 9 og 13.
7 Pontopp. Annal. II, 218.
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dens »procuratoribus« en Sum Penge (som ej kan angives,
da der er et Hul i Brevet) skyldig, hvorfor han overlod
den al den Ret, han havde til det murede Hus med Gaard,
som laa nordost for Slagterboderne, saa Kirken fra Mikkels
dag skulde have Indkomsterne deraf, uden at det fra
regnedes Hovedstolen. (Brevet er beseglet Hr. Asker Fathersson og Hr. Laurencius Boosson, Kanniker i
Kjøbenhavn8). Endnu ved Aarhundredets Slutning anføres
han som Ejer af tvende Gaarde i Kjøbenhavn9, saa han
paa den Tid vist har været Kapitlets Senior.
Hr. Jakob Pedersen Holbæk, udentvivl en Broder
til den ansete kjøbenhavnske Borgemester Anders Pedersen
Holbæk, nævnes som Kannik 1389, og senere som Ejer af
en Gaard i Tydskemannegade og som Lejer af en anden
Gaard sammesteds tilligemed en Grund i Vor Frue Sogn,
som han brugte til Kjøkkenhave (pro oleribus suis). Sin
Ejendomsgaard skjænkede han for sin Sjæls Frelse til Vor
Frue, mod at Kirkeværgerne skulde holde hans Aartid10.
Hr. Jakob Pedersen, der omtrent var samtidig med
sin foranførte Navne, var Ejer af to Gaarde i Kjøbenhavn,
hvoraf han skjænkede den ene til Kirken for sin Aartid11.
Hr. Nicolaus Everhardi var Kannik 1389, da
Christine, Peder Lindovs Enke, pantsatte ham et Hus og
Grund for 13 Skilling grot. Ved sin Død skjænkede han
en Gaard til Kirken, hvorfor Kirkeværgerne skulde holde
hans Aartid med 2 Skilling grot.
Hr. Petrus Matthæi, Canon. Hafn. udstedte 1392
tilligemed Landsdommer Johannes Gyrstinge og endel andre
gejstlige og verdslige Herrer en Vidisse paa Sjællandsfar
Landsting.
8 Langeb. Dipi. Udtog hos Suhm, XIII, 550.

9 Ser. Rer. Dan, VII, 83. 84.
10 S. R. D. VII, 80. 104.

11 S. R. D. VII, 75. 77.

VIII, 540.

VIII, 539.
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Hr. Johannes Laurencii laante 1397 Hr. Sven
Østensøn, Præst i Lyngby ved Kjøbenhavn12, tre Mark
rent Sølv, hvorfor han modtog en Gaard i Pant.
Hr. Hans Nielsen, f 16 Okt. 1400, skjænkede S.
Jakobs Alter en Gaard i S. Peders Sogn ved Raadhuset,
mod at Alterets Præst (rector) skulde holde hans Aartid
med 2 Skilling grot.
Følgende Kanniker omtales uden nogen Aarsbetegnelse
i Kirkens Mindebog, der, som tidligere er bemærket,
slutter omtrent 1421: Hr. Johannes Christine, som
havde en Aartid; Hr. Ascer Gallæ, som gav til Kirke
bygningens Vedligeholdelse en Gaard i Scogærluund (Skovlunde, Ballerup S.) og et halvt Bol Jord; Hr. Snono(?),
som gav Kirken en Gaard i Gloostorp (Glostrup) for sin
Aartid; Magister Jesse, »som skrev meget uden Betaling«,
og havde en Aartid ved Kirkeværgerne; og Hr. Johannes
Bakæ 13.
Hr. Peder Lunge, af adelig Slægt, nævnes som
Kannik (ligesom ogsaa Hr. Peder Bondæ) da han 1393
beseglede et Gavebrev af Hinzæ Blomsten til Vor Frue
Kirke. Endnu 1404 forekommer han som Canon. Hafnen.14.
12 Formodentlig Vikarius for en af Kannikerne. Han omtales som
Ejer af en Gaard i Kbhvn, S. R. D. VII, 72, og formodentlig var
det den samme Gaard, han testamenterede til Vor Frue Kirke for
en Aartid af Kirkeværgerne. S. R. D. VIII, 546.

13 I en oftere omtalt Fortegnelse over Gaardene i Kbhvn c. 1400 (S. R. D.
Vil, 72—84) anføres flg. gejstlige Personer som Ejere eller Lejere
af Gaarde (foruden flere, der forhen ere nævnte), hvoraf adskillige
maaske vare Kanniker: Dn. Petrus Henrici, Dn. Regnichinus presbiter, Dn. Johannes de Ramløsæ, Dn. Hincechinus presbiter, Dn.
Laurencius Canonicus Hafn., Dn. Helmike, Dn. Thrugillus, Dn. Jo
hannes Holrici, Dn. Jac. Amage, Mag. Nicolaus, Dn. Jonas Krogh,
Dn. Jacobus de Blawesterøth, Mag. Ingvarus, Mag. Olaus, Dn. Joh.
Blome sacerdos og Dn. Marquard (om den sidste se foran, S. 17).
Endnu kan bemærkes, at Langebek nævner Hr. Bernt Boosen,
Canon. Hafn. 1389.
14 Dok. af 2 Febr. og 6 Maj 1393 i Langeb. Dipi., og Molbechs og Pe
tersens Udv. af danske Dipi. og Breve, S. 174. 184, jfr. S. 196 Not.
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Hr. Anders Persen blev ovenanførte Hr. Hans
Nielsens Efterfølger (1400) i Præbendet, denne havde haft,
og døde d. 17 Oktober 1409. Mindebogen indeholder
følgende Optegnelse om ham: Hans Aartid skal Ejeren af
S. Theobalds Alter gjøre med 1 Sk. grot, for en Grund i
Latbrostræde, som Jakob Klemensen, Dekanus i Kjøbenhavn,
kjøbte af Mads Nielsen paa Halsnæs, og siden gav til nævnte
Alter til Frelse for sin Slægtning, ovennævnte Anders, hvis
Sjæl den almægtige Gud være naadig. Hr. Anders selv
gav Kapitlet mærkelige og skjønne Bøger i den kanoniske
Ret, som havde kostet ham mange Penge, paa det Vilkaar
at det hvert Aar paa hans Dødsdag skulde holde hans
Aartid, »og det maa Kapitlet«, siger Mindebogen, »for
Guds Skyld ikke glemme, thi Velgjørere skylde vi Gjengjæld«.
Hr. Jakob Krafse, om ham hedder det i D. Mag.
Il, 4: »I det Aar 1419 findes en fornemme Mand ved
Navn Hr. Jakob Krafse at have været Kannik eller Domherre
i Kapitlet ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, en Værdighed,
som ingen lettelig bekom, uden han var adelbaaren«. Slut
ningsbemærkningens Rigtighed turde dog være betydelig
Tvivl underkastet, især for en saa tidlig Tid.
Hr. Hans Kortsen nævnes som Kannik 1417 og
1428; han bør sikkert adskilles fra en Mand af samme
Navn, der 1427 var Prior i Karmeliter-Klosteret i Lands
krone15, skjønt det var mærkeligt nok, om der paa samme
Tid saa nær ved hinanden fandtes to gejstlige Mænd af
det samme, temmelig ualmindelige, Navn. 1434 stiftede
han S. Marcus’ og Lucas’ Alter i Vor Frue Kirke (s. d.), for
modentlig er han død kort efter, da han ikke nævnes
paa Fortegnelsen over Kannikerne 1436 (S. R. D. VIII,
259—60).
Hr. Peder af Kallundborg var Kannik omkring
15 Langebek, Danske Selskabs Tilvæxt, S. 183.
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142510; mulig er han den Per Swart, der nævnes paa
Kannikefortegnelsen 1436.
Hr. Niels Olufsen var Kannik 1436 og havde da S.
Peders Præbende. Siden omtales han oftere; han var Med
lem af »det danske Kompagni«, der ifølge Langebeks An
tegnelse »blev begyndt 1447 og 1448«. Sidste Gang han
forekommer er 1461, da han beseglede et Skjødebrev.
Hr. Svend af Vestenskov stiftede i Forening med
Mag. Knud Nielsen, der formodentlig ogsaa var Kannik,
1436 S. Povls Alter (s. d.), og han er udentvivl den Hr.
Svend Pedersen, Kannik i Kjøbenhavn, hvem Kantoren
Klavs Lubertsen paa Kapitlets Vegne 1435 tilskjødede en
af Vor Frue Kirkes Gaarde, som laa paa Nørregade17. 1436
havde han Præbendet Odsherred (saaledes kaldet, fordi den
største Del af Præbendets Gods laa i Svinninge By i dette
Herred). Den 24 Juni 1440 tilstaar Citze Guthuæstes,
Borgerske i Kjøbenhavn, at hun har solgt Kanniken Hr.
Svend Vestenskov en Gaard i »Reebinder Bother« i S. Kle
mens Sogn. For Gaver, han havde skjænket Vikarierne,
holdt disse siden hans Aartid18.
Hr. Anders Langhe var Kannik 1436 og havde da
Præbendet Tune, senere blev han Medlem af det danske
Kompagni ved dets Stiftelse.
Hr. II ans Rosenbom havde 1436 Præbendet Brøns
høj. Man har en Dom, fældet paa Sjællandsfar Landsting
i April 144*, ifølge hvilken var skikket for Tinget Hr.
Hans Rosenbom, Kannik i Kjøbenhavn, paa det hæderlige
Kapitels Vegne sammesteds, og Jep Klemendsen af»Brundzhøw«, paa sine egne Vegne, i Anledning af en Trætte,
de havde med Peder Hemingsen, Bymand i Kjøbenhavn,
16 Se Tillæg Nr. 36.

17 Kanniken Hr. Svend Pedersen forekommer ogsaa i et Dok. af 1441,
derimod nævnes kun „Svend Vestenskov“ i Fortegnelsen 1436
(S. R. D. VIII, 260. Læsningen her: „bestestow“ er urigtig).
Identiteten er saaledes temmelig sikker.
18 Se Tillæg, Nr. 42.
Kbhvns Kirker og Klostere.
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om en Grund sammesteds, der laa sønden næst Raadhuset
og vesten for Vor Frue Kirke i S. Peders Sogn. Dommen
lød paa, at Gaarden »skulde blive Jep Klemendsen ret til
Ejendom, og hæderlige Kapitel i Kjøbenhavn deres Part
frilige at nyde«.
Hr. Hans Pedersen; tvende Kanniker af dette Navn
forekomme paa Fortegnelsen 1436, den ene som Besidder
af Præbendet S. Klemens, den anden af Præbendet Vassingerød19. Den ene af dem var et af Kapitlets anseeligste
Medlemmer, og synes at have været Vor Frue Kirkes
Værge og Kapitlets Procurator, da han 1447 paa Kirkens
Vegne modtog Skjøde af Lasse Pedersen kaldet Krafse,
Borger i Kjøbenhavn, paa en Gaard paa Østergade i S.
Nicolai Sogn, og 1448 modtog en Gave paa S. Olufs Alters
Vegne (s. d.). Han nævnes som den første af de Kan
niker, der ved denne Tid lode sig optage i det danske
Kompagni. 1452 modtog han paa Kapitlets Vegne Skjøde
paa en Gaard i Kjødmanger Boder af Magnus Kok, Borger
i Kjøbenhavn. 1454 optraadte han i en Sag som Fuld
mægtig for velbyrdige Jørgen Lavrenssøn. Som Kapitlets
Procurator forekommer han endnu 146520 og 66. 1474
skjænkede han sin Tjener Erik Olsøn for tro Tjeneste sin
Hjørnebod i S. Nicolai Sogn, og 1476 testamenterede han
S. Andreas’ Alter i Frue Kirke tre Boder i Raadhusstræde.
Kort efter er han formodentlig død, da han omtales som
»quondam Canonicus« 1481.
Hr. Peder Henriksen forekommer som Kannik
14502 S men havde alt været det i nogle Aar, da Langebek
omtaler ham blandt de stiftende Medlemmer af det danske
Kompagni. Den 29 April 1455 erhvervede han et Aflads19 Paa denne Fortegnelse anføres endnu følgende Kanniker, som jeg
forøvrigt ikke kjender noget til: Andreas Mardh, Stephanus
de(?) Luce og Claws Vammehaghen (i S. R. D. VIII, 259 læses
det sidste Navn urigtigt: Cøpnehaghen).

20 Ny D. Mag. I, 159.

21 Ny D. Mag. I, 123.
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brev for sig af Konrad Winter, der som »subdeputatus«
for Paulinus Chappe, Kongen af Cyperns »Consiliarius,
Ambassiator et Procurator generalis«, paa denne Tid for
handlede Aflad her i Danmark. Dette Afladsbrev har en
ganske egen Mærkværdighed derved, at det er det ældste
Værk af den nyopfundne Bogtrykkerpresse, som er betegnet
med Trykkeaar. Brevet er nemlig trykt (af Guttenberg i
Mainz) 1454, paa en aaben Plads er Kjøberens og Stedets
Navn og Dagen tilføjet med Pennen. Dette mærkelige
Brev, der opbevares i det oldnordiske Museum, er afNyerup
gjort til Gjenstand for en særegen interessant Under
søgelse22.
Hr. Oluf Basse var Kannik 1452, men havde alle
rede været det i adskillige Aar, da han findes optagen i
det danske Kompagni ved dets Stiftelse23.
Hr. Hans Klavsen Hannyn (el. Haniin), udentvivl Søn
af en Borger i Kjøbenhavn, Klavs Hannyn24, nævnes i Febr.
1454 som Kannik i Vor Frue Kirke og Kirkeherre til S.
Peders Kirke i Kjøbenhavn. Aaret efter kjøbte han »for
rede Penge« af Borgeren Jes Abramssøn hans Trediepart
af en Gaard i Tydskemannegade. Fra 1460 finde vi ham
oftere nævnt som Modtager af Gaver og Skjøder paa Vor
Frue Kirkes Vegne, formodentlig har han da fra denne
Tid været Kirkens Værge, hvad han ogsaa udtrykkelig
kaldes 1466. Han erhvervede sig ved Kjøb flere Ejen
domme, foruden hvad han maaske arveligt besad; saaledes
gjør Biskop Oluf Mortensen 1478 vitterligt, »at paa vor
Biskopsgaard i Kjøbenhavn var skikket beskeden Mand
Mattis Mikkelsen, Borger sammesteds, som oplod og af
hændede fra sig til hæderlig Mand Hr. Hans Hannyn,
22 Antiqvariske Annaler.

III, 211 ff.

23 Heri optoges ogsaa 1447—48 Kanniken Hr. Bent og som det synes
lidt senere Kanniken Hr. Jens Jonsen (Langeb. Excerpter).

24 D. 13 Sept. 1422 sælge Arvingerne efter Johan. Petri de Ymmerthorp
(Enidrup) en Gaard i Kbhvn til Arvingerne efter „Nicolaus Hannyn,
quondam villanus Hafnensis“ (Langeb. Dipi.).
9*
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Kannik i Vor Frue Kirke, sin Gaard paa Nørregade«25.
Disse Ejendomme anvendte han til 1483 at stifte og siden
end rigere at dotere det af ham stiftede Alter i Vor Frue
Kirke, kaldet de 24 Olderes eller Seniorum (s. d.). Han
nævnes sidste Gang 25 Juni 1488, da Dekanus og Kapitlet
solgte og tilskjødede ham en Bod i Tydskemannegade eller
Sudereboder, som laa mellem de Boder, Hans Hannyn havde
skjænket til det af ham oprettede Alter. Formodentlig var
det hans Hensigt paa denne Maade ligesom at afrunde Al
terets Ejendomme.
Hr. Mikkel Matssøn er sikkert den »Michael Mathie
de Kopenhagen«, som 1441 blev indskreven ved Universi
tetet i Leipzig. Han var Kannik i Kjøbenhavn d. 24 Juni
1466, da Evert Matssøn og Knud Matssøn tilskjødede ham,
»deres kjære Søstersøn og nu deres næste Arving«, en
Jord og Grund i Raadhusstrædet i S. Peders Sogn. Den
14 Okt. 1467 afhændede og tilskjødede Hans Ørn, Raadmand i Slagelse, og hans Sønner Mattis og Evert Ørn
deres kjære Frænde Hr. Mikkel Matssøn, Kannik i Kjøben
havn, al den Ejendom og Rettighed, de havde i en
Bod liggende ved Stranden i S. Nicolai Sogn i Kjøben
havn. Ved Gavebrev af 31 Okt. 1473 skjænkede Mikkel
Matssøn, Præst og Kannik, sin Gaard i Raadhusstræde
»og dertil sin Bryggerkjedel, som iganger tre Tønder,
med alt Bryggerrede« til S. Peders Kirke for en ugent
lig Messe og en Aarsbegjængelse2G.
1484 gav han
25 Om denne Gaard haves et Kbhvns Bytingsvidne af 11 Marts 1465,
at Hr. Hans Hanyn, Kannik, paa Kapitlets Vegne gjorde et Mage
skifte med Mattis Mikkelsen Suderæ, hvorved denne fik en af Vor
Frue Kirkes Gaarde paa Nørregade, mod at overdrage Kapitlet sin
Bod i Sudereboderne.
26 Dette Brev er beseglet af Knud og Evert Matssøn, som Hr. Mikkel
Matssøn her kalder „min Moderbroders Sønner“. Gavebrevet er
stadfæstet 20 April 1474 af K. Christiern I, som „gjør vitterligt, at
for os paa vort Retterting i Kbhvn udi V. Frue Kirke, nærværendes
hæderlige Mænd Hr. Pælher Hwidh Kantor, Hr. Jørghen Hxvidh,
Hr. Simon Laurentssøn, Hr. Alexandher Hanssøn, Kanniker i Kbhvn,

Kanniker i Kjøbenhavns Kapitel.

133

og hans Broder Knud Matssøn, Borger i Kjøbenhavn, med
dennes Hustru Valborgs Samtykke, S. Peders Kirke deres
Fædrenegaard paa Nørregade. Ikke længe efter opgav Hr.
Mikkel Matssøn sit Kannikepræbende og gav, sig i Kloster;
thi i et Brev af 23 April 1488 tilpligter Dr. Erik Nielsen,
Degn og Kirkeherre til S. Peders Kirke i Kjøbenhavn, sig
og sine Efterfølgere, Kirkeherrer og Kirkeværger til S.
Peders Kirke »»ubrødelig at holde det aabne Brev, som Hr.
Mikkel xMatssøn i Ebelholt, fordum Kannik i Kjøbenhavn,
har givet fornævnte Kirke, lydende paa en Gaard i Raadhusstræde og en Bryggerkjedel«. Uagtet det kunde synes,
at Hr. Mikkel efter den Tids Betragtning rigelig havde
sørget for sin Sjæl ved milde Gaver til Kirken, lod han
sig dog ikke nøje hermed; endnu ejede han, som vi oven
for saa, en Gaard ved Stranden i Kjøbenhavn, ogsaa den
bestemte han, i Betragtning af at Livet svinder som en
Skygge og det derfor kommer an paa at gjøre noget godt
i sin Livstid, til gudeligt Brug, idet han 1489 skjænkede
den til Vor Frue Kirke, mod at dennes Værge aarligt
skulde betale 2 Skilling grot til Vikariernes Kapitel, for
hvilken Sum Vikarierne aarligt skulde synge (decantare)
hans Aartid27.
Hr. Alexander Hanssøn var Kannik 1467 og nævnes
siden ofte som Vidne ved Udstedelse af Breve eller ved
lignende Anledninger, sidst 1488.
Pæther Bossøn og Pæther Hwidt. Borgere smstds, var skikket be
skeden Mand Knuth Matssøn, Borger i Kbhvn, paa sin Broders
Vegne, hæderlig Mand Hr. Michel Matssøn, Præst og Kannik ved
V. Frue Kirke smstds, som han Fuldmagt af havde; hvilken som
skjødede, oplod og aldeles afhændte fra forne Hr. Michel Matssøn
og hans Arvinge til evindelig Eje hæderlig Mand Hr. Hans Hamé
(? Hanyn), Kannik og Sognepræst til S. Peders K. i Kbhvn, en
Gaard i Raadhusstræde . . og dertil en Bryggerkjedel, hvilken forne
Hr. Michel Matssøn. tilforn har skødet og givet til forne S. Peders
Kirke, Gud til Lov og S. Peder, sin Sjæl, sin Faders og Moders
med alle sine Forældres Sjæle til evig Ro og Lise“ (L. Dipi.).

21 Utrykt Dok.

Jfr. Pontopp., Orig. Hafn. S. 150, og Tillæg, Nr. 130.
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Hr. Simon Lavren s søn blev 1466 indskreven ved
Universitetet i Leipzig. Han var Kannik, og som det synes
ogsaa Kirkeværge ved Vor Frue 1471, da Hæbele Ludekesdatter, Peder Eriksen (Gyldenstjernes) Efterlevere, Dronning
Dorotheas Hofmesterinde, med sin kjære Søn Eriks og
fleres Samtykke og Raad oplod og solgte ham en Jord
med Hus og Bygning (i Kjøbenhavn), at bruge og beholde
til S. Katrine Alters evindelige Eje. 1482 var han Sogne
præst til Vor Frue Kirke (plebanus eccl. b. .Marie Virg.,
eller som han ogsaa kaldes: plebanus altaris parochialis
in eccl. collegiata b. Marie), og som saadan indviklet i
Striden med Esbern Skriver, som han i Embeds Medfør
maatte excommunicere 28, endnu 1488 beklædte han dette
Embede29, samme Aar skjænkede han, ledet af den sæd
vanlige Betragtning, at man ved Opofrelse af de timelige
og forgjængelige Goder sikkert kunde erhverve sig de
de evige, en Gaard i Klosterstræde til Vor Frue Kirke30.
I Maj 1502 forekommer han »som værdige Faders med
Gud Hr. Johans, Biskops udi Roskilde, Officialis generalis«,
og i April 1504 nævnes han sidste Gang som Kannik i
Kjøbenhavn.
,
28 Se ovenfor S. 58. D. 6 Juni 1482 omtales ,,Dn. Matthias Capellanus Dni Symonis Canonici Hafnensis“.
29 Se Tillæg, Nr. 70.

30 Gavebrevet (af 17 Marts 1488) indledes med følgende Betragtning:
„Gum pro rebus temporalibus et perituris bona comparantur eterna,
maxime dum pias elemosinas in terris facimus Deo gratas, per
quas premia in celis sempiterna speramus, dicente veritate: Qui
reliquerit domum, agrum etc. propter me, centuplum accipiet et
vitam eternam possidebit. Hac igitur exhortationis ewangelice
doctrina sufficienter admonitus et instructus, atque pie misericordie
zelo inductus atque motus, ad laudem Dei omnipotentis et hono
rem intemerate virginis genitricis eiusdem, nec non salutem anime
mee parentumque meorum, meum fundum (etc.) ecclesie b. Marie
virg. assigno“. Brevet er stadfæstet af K. Hans i Overværelse af
Hr. Henrik Meynstrup og Dr. Peder Albertsøn, Kannik i Kbhvn, Vor
Frue Aften visitationis 1488.
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M. Oluf Hjetland kjendes med Sikkerhed kun af et
Brev, Ærkebiskop Oluf af Trondhjem 1472 tilskrev ham og
en anden kjøbenhavnsk Kannik, den ovenfor omtalte Hans
Hannyn, og hvori han kræver en Sum Penge tilbage, som
han havde nedlagt hos dem, og anviser M. Oluf en Nobel
og Hr. Hans Hannyn en rhinsk Gylden for den Ulejlighed,
de havde haft. Men det er en Formodning af Nyerup, at
denne Oluf Hjetland skulde være Forfatteren til det gamle
Poem »Pauper Olavus«. Da der er adskilligt, der taler for
denne Formodnings Rigtighed, skal Hovedindholdet af hint
biografiske, med prosaiske Stykker blandede, latinske Poem
her meddeles: Forfatteren, Oluf, var født paaHetland; som
et ganske ungt Menneske forlod han 1432 sin Fødeø for
at lægge sig efter Studeringerne; men paa Overrejsen til
Ørkenøerne blev Skibet, hvorpaa han sejlede, overfaldet af
en stærk Storm, der tilsidst slog det over paa den jydske
Kyst. Her kom »den stakkels Oluf« iland; men ubekjendt
med Beboernes Sprog, blev han behandlet ilde af dem.
En Lensmand (castellanus) satte ham til at vogte sine
Svin, men imidlertid maatte han lide megen Spot. Siden
synes han at være stegen til Kok; »men Lærdommens
Bægere fik han ikke at smage«. Endelig kom han, uvist
hvorledes, i Tjeneste hos en Kannik i Roskilde ved Navn
Jakob, der var Official hos Biskop Jens Pedersen (Biskop i
Roskilde 1431—48). Denne Mand synes at have antaget
sig »den stakkels Oluf« med Velvilje, og at have sendt
ham udenlands til Erfurt for at studere; dog heller ikke
her vandrede han paa Roser, da han synger:
Sumque mali passus plus, Erffordensis alumnus
Dum Studii fueram, scribere quam valeam.
Som »Scholaris Erffordensis« forfattede han ved Mikkels
dag 1448 Skildringen af sin kranke Livslykke, og sluttede
med et Hædersdigt til Biskop Jens i Roskilde, hvem han i
høje Toner priste, og tilegnede sit Poem. Men ogsaa i
dette Stykke var han uheldig, thi 13 Sept. 1448 var Bi
skoppen død, saa Skriftet altsaa ikke kom ham tilhænde.
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I en Efterskrift meddeler Oluf derfor en kort Gravskrift
over den afdøde Biskop. — Saavidt Poemet, der forøvrigt
ikke vidner om nogen særdeles stor Smag; men hvad For
fatteren angaar, da er der ikke noget ivejen for at antage,
at han trods sine tidligere Uheld tilsidst kan være kommen
paa en grøn Gren, og at han kan være den Mag. Oluf
Hjetland, som vi 1472 finde som Kannik i Kjøbenhavn31.
M. Jørgen Hvid (Roskildensis), Broder til Kantoren
Peder Hvid, nævnes første Gang som Kannik 1474 (den
gang var han endnu ikke Magister). Han var blandt første,
der 1479 lod sig indskrive i Universitetets Matrikel32,
siden den Tid forekommer han hyppig saavel i Kapitlets
som i Universitetets Historie, hvis Rektorværdighed han,
uden dog at være Professor, flere Gange beklædte (1481,
90, 93 og 96). 1480 kalder han sig selv »nos prælatus
et procurator Capituli eccl. b. Virginis«, hvad denne Prælattittel betyder, ved jeg ikke, da han hverken var Degn
eller Kantor; i alle Tilfælde var han et af Kapitlets ansee
ligste Medlemmer og en Tidlang (1488 flg.) V. Frue Kirkes
Værge. 1485 skjænkede han med sin Søsters, Tale Markors Efterleverskes, Samtykke til »værdige Sted« Ebelholt
Kloster, »Gud til Lov og S. Willum, sin Sjæl og sine
Forældres Sjæle til Ro og Lise«, en Grund i S. Pedersstræde 33. 1489 tilskjødede han Dr. Peder Albertsen,
Kirkeværge til Vor Frue Kirke, en Gaard i Klosterstræde,
som han formodentlig har skjænket Kirken34. Ogsaa mod
Kirkens Vikarier viste han sin Gavmildhed ved i Forening
med sin ovennævnte Broder at skjænke dem et Glarvindue

31 „Pauper Olavus“ er først udg. af Nyerup som Univ.-Progr., siden
er det trykt i Ser. Rer. Dan. VIII, 467—74. Det omtalte Brev findes
smstds p. 466.

32 Thura, Inf. et puerit. Acad. Hafn. p. 12.
33 Ser. Rer. Dan. VI, 192.

34 Jeg kjender kun det Udtog af Brevet, som anføres i Katalogen over
Biskop Hersiebs Bibliothek, 1758. S. 548.
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til deres Kapitelshus. 1489 modtog han af Bonde Jensen,
Borger i Kjøbenhavn, Skjøde paa en Gaard i Sudereboderne
»vesten, næst forskrevne M. Jørgens Fædrenegaard« 3&.
Han døde 1496 i sit Rektorat, og nævnes ved denne Lej
lighed som Sognepræst (curalus) til Sæby36.
Hr. Jep Jensen var Kannik 1488, og maa ikke
sammenblandes med den samtidige Kantor af samme Navn.
Kanniken er derimod vistnok den samme Jep Jensen, som
vi 1472 og 79 finde omtalt som evig Vikar (til Birgitte
Alter) og som forekommer blandt Vikariernes Velgjørere,
den samme Mand, over hvem Peder Unger førte den Klage,
at han havde borttaget hans afdøde Broders Farebog37.
Dr. Peder Albertsen er den berømteste af alle de
kjøbenhavnske Kanniker. Saavidt vides er han født i Kjø
benhavn, og modtog efter den Tids Skik sin videnskabelige
Uddannelse ved Studier i Udlandet, og navnlig i Køln, hvor
han 1474 erholdt Licentiatgraden i Medicinen, efterat han
tidligere sammesteds var promoveret til Magister artium.
Efterat være vendt tilbage til. Fædrelandet, blev han 1478
udsendt af Ghristiern I for at antage Lærere til den ny
Højskole, Kongen havde paatænkt at oprette. Ved dennes
Indvielse 1479 blev han dens Vicekansler, omtrent ved
samme Tid Doktor i Kirkeloven, og kom vistnok til at
udøve ikke ringe Indflydelse paa Skolens Udvikling, skjønt
han neppe selv nogensinde beklædte nogen Lærerstol. Hans
Virksomhed for Universitetet og Staten, som han tjente
ved flere Gesandtskabsrejser, vedkommer os dog mindre
36 K. Hanses Stadfæstelse af ovennævnte Skjøde er udstedt 27 Juni
1489 paa Rettertinget, der holdtes „i Kbhvn norden og østen ved
det Skur paa Vor Frue Kirkegaard, nærværendes M. Vincentius,
Kannik i Kbhvn, Iver Niclesen, Borgemester af Ribe, Hans Villesen,
Raadmand ibid., Bo Pedersen kaldet Bremle, Herredsfoged i Stevns
Herred, Hans Kortæ og Per Skeel, Borgere i Kbhvn“.

36 Se herom ovenfor, S. 54 Not.
37 Pontopp., Orig. Hafn. S. 147. 149. 150. Ny D. Mag. I, 182. Werlauff, Kbhvns Univ. Hist. S. 53 Not. ø. Jfr. foran, S. 88.
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her38. Hans Gaver til Universitetets Bogsamling ere alt
tidligere omtalte, de Messer og Vigilier, der ved samme
Lejlighed stiftedes, omtales andensteds39. Som Kannik
nævnes Dr. Peder Albretsen saavidt vides første Gang i
April 1488, Aaret efter var han tillige Vor Frue Kirkes
Værge, da han (22 Jan.) med Kapitlets Samtykke foretog
et Mageskifte med Abbed Jep Nielsen og Konventet i Ebelholt, hvorved Klosteret fik en Vor Frue Kirkes Gaard, Holmegaard i Skæbinghæ i Strøherred, og Kirken en Gaard i
Herstedvestre og en i Awørde nørre (Rødovre)40. 1491
forlenedes han af den Rigets Hofmester Hr. Povl Laxmand
med det S. Peders Alter, Laxmand havde stiftet i Vor
Frue Kirkes Højechor. 1493 bekostede han Udgivelsen
af de to første Skolebøger, der vides at være trykte i
Danmark, og bidrog væsentlig til Bogtrykkerkunstens Ind
førelse her i Landet; begge Skrifterne ere trykte af Gotfred
af Ghemen, og ere de første,- der udgik fra dennes Presse,
der, som man ser af Tittelen til det ene Skrift, en Tidlang
har været opstillet i Dr. Peder Albertsens egen Gaard41.
1496 var han Baadmand i Kjøbenhavn, en Stilling, han
indtog lige til sin Død. Det er sandsynligt, at han har
afslaaet sit Kanonikat, dengang han kom til at indtage denne
borgerlige Stilling, idetmindste nævnes han ikke mere som
Kannik efter denne Tid. Formodentlig har han ogsaa ved
samme Tid giftet sig, noget, der ikke var tilstedeligt,
saalænge han var Medlem af den gejstlige Stand. Baade
3R Alt, hvad der hidtil har været bekjendt om Dr. Peder Albertsen, er
omhyggelig samlet og grundigt fremstillet af Werlauff, anf. Skr.
S. 11 ff. 75, hvortil her maa henvises. Kun antager jeg ikke, at
han har været stadig Vicekansler ved Univ., da, som ovenfor (S. 104)
er bemærket, Dr. Erik Nielsen 1498 forekommer som saadan.

39 Se foran, S. 89. 36, og nedenfor under S. Jeps Alter i Vor Frue
Kirke.
40 Brevet derom, udstedt af Dr. Erik Nielsen, Degn, og Kapitlet, er
trykt i Ser. Rer. Dan. VI, 195.
41 Nærmere Oplysninger om Skrifterne hos Werlauff, S. 14.
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før og siden finde vi hans Nærværelse omtalt ved vigtige
Retsforhandlinger; saaledes var han 1495 med at afsige en
Dom paa Kongens Retterting i Ringsted, 1502 udnævntes
han af Kongen til Medlem af en anseelig gejstlig Ret, der
skulde dømme Jomfruerne i S. Nicolai Kloster ved Ribe og
Brødrene i S. Hans Kloster sammesteds imellem i en Strid,
de havde42. Ved samme Tid eller lidt senere blev han
af Kongen paa Livstid forlenet med S. Jørgens Gaard
udenfor Kjøbenhavn, hvis Jordegods han nød Indtægten af.
Om hans Stilling her skal udførligt meldes, naar vi komme
til at omtale S. Jørgens Hospital. Der er dem, der have
ment, at han havde denne Forlening paa Grund af sit (tid
ligere) Forhold til Universitetet som en Løn; til en saadan
Antagelse er der imidlertid neppe nogen Grund43. 1511
kjøbte han af Byen en Grund, der laa paa det nordøstlige
Hjørne af Kannikestræde (den Grund, hvorpaa Regensen
nu staar/, denne tilligemed en Gaard, som han tidligere
synes at have ejet sammesteds44, skjænkede han Aaret
efter til det fornævnte S. Peders Alter, med den Betingelse,
at Alterets Besidder hver hellig Aften, naar det klemtede
til Natsang, skulde holde Gudstjeneste for S. Jakobs (Jeps)
Alter, hvor han havde »kejst sin Lejersted« hos sin Hustru;
og saalænge Giveren og hans Søn Hans levede, skulde de
have Ret til at bebo Gaarden mod en aarlig Leje, men
efter begges Død, skulde den med al sin Rente tilhøre
Alteret45. Senere (1513) overdrog han Borgemester og
42 Ryge, Peder Oxes Liv.

S. 14.

Terpager, Ripæ Cimbr. p. 407.

4 3 Engelstoft i Nyt hist. Tidsskr. II, 19 Not. (Ped. Albertsen havde været
Universitetets Vicekansler, altsaa den roskildske Biskops Vikarius;
men S. Jørgens Gaard var en Forlening af Kronen).
4 4 I det Skjøde, Byen gav ham (Tillæg, Nr. 100), omtales kun en „Jord
og Grund“; men i Byens Jordebog 1496 anføres ,,D. Per Raadmand
en Gaard norden ved Kannikestrædet paa det østre Hjørne ved
Kjødmanger Strædet . . . giver 4 Mark“ (Orig. Hafn. S. 447).
45 Gavebrevet er trykt hos WerlaufT, S. 84—85.
Historie omtales smstds, S. 13—14.
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Raad Fuldmagt til at paase, at den Tjeneste, han havde
stiftet i Vor Frue Kirke, rettelig blev holdt46. Kort før
sin Død skjænkede Dr. Peder d. 12 Novbr. 1517 det for
nævnte S. Jakobs Alter fire Boder i S. Pedersstræde, mod
at Alterets Kapellan skulde læse visse Kollekter og Responsorier, og efter hans og hans Søns Død holde en ugentlig
Messe for deres Sjæle47. Den 8 December s. Å. omtales
han som død, da Kongen paany bortforlenede S. Jørgens
Gaard. — Af hans Segl er meddelt en Afbildning Tab. I,
man har ogsaa en anden Form af dette, hvor Løven, der
holder Skjoldet, mangler, og Skjoldet staar midt i Seglet.
M. Vincents forekommer som Kannik 1489—9148.
Den 14 Jan. 1490 stadfæstede K. Hans det Skjøde, Hr.
Povl Laxmand, Ridder, gav Mester Vincentius, Kannik i
Kjøbenhavn, og Hans Meysenheim kaldet Bogbinder, Borger
smstds, paa to Jorder med Hus og Bygning, som de nu
begrebne og bygte ere i Pilegaardsstræde, en Jord og
Bygning, som Skelm Persen aatte, og den anden liggendes
østen fra Pilegaardsstrædet (o. s. v.) i S. Nicolai Sogn.
M. Arild Lavridsen fra Landskrone var 1489 Uni
versitetets Rektor og kaldes da af Thura »Lundensis Diaconus(!) et eccl. D. Virginis Vicarius perpetuus«. 1491
nævnes han som Kannik i Kjøbenhavn, samme Aar var han
med at udvælge Universitetets Rektor, hvoraf man dog
neppe tør slutte, at han tillige var Professor49.
Hr. Hans Albretsen (»af Odense Stift«) nævnes
saavidt vides første Gang som Kannik i Kjøbenhavn 1490,
da han blev udvalgt til Universitetets Rektor, en Værdighed,
han ogsaa beklædte 1497 og 985°. Da han var Dronning
46 Hofmans Fundationer 1, 10.
47 Se Tillæg, Nr. 110.

48 Se foran S. 137, Not. 35.
49 Thura, p. 19 20. 53.

Winding, Acad. Haun. p. 58.

50 Thura, p. 19. 22. 53. Kanniken Hans Albertsen maa vistnok ikke
sammenblandes med den D. Johannes Alberti, der 1472 var Vie.
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Christines Kansler, var han, som Tilfældet i Almindelighed
var i denne og denafølgende Tid med slige Hofembedsmænd, aflagt med flere kirkelige Len paa samme Tid.
Saaledes skal han have været Kannik i Odense, og i Avgust
1490 tilskrev Dronningen Kapitlet i Ribe følgende Brev:
»Kjære Venner, som eder vel fortænker, at os elskelige vær
dige Fader Biskop Hartvig (Jul) med eders Samtykke og Til
ladelse, og sammeledes for vor Bøns Skyld, tilsagde os
elskelige Hr. Hans Albretsen, vor elskelige Kansler, det
første Kannikom i eders Domkirke, løst vordte, som han
at forlene havde, da har nu Hr. Lavrits Bertelsen, vor
elskelige Kapellan, opladt ham det Kannikedom, han i
eders Domkirke havde, og sammeledes den Kirke, han
havde der udenfor Ribe, med et Vikarie i S. Mikkels Kapel:
thi bede vi eder kjærligen, at I ville annamme ham udi
eders Kapitel, og være ham behjælpelige og bistandige, udi
hvis Maade der I kunne, og lade ham nyde godt ad vor Bøn
og Skrivelse«51. Denne Bøn har Kapitlet da neppe vovet
at afslaa. 1 Marts 1499 og endnu i Marts 1501 fore
kommer Hr. Hans Albretsen som Kirkeherre til S. Peders
Kirke i Kjøbenhavn; han nævnes sidste Gang i April 1504,
og da endnu som Kannik ved Vor Frue Kirke.
M. Povl Andersen forekommer første Gang 1496,
da Broder Niels Tordsen af S. Francisci Orden de Obser
vantia, Guardian i S. Anne Kloster i Helsingør, og menige
Konventsbrødre sammesteds med hæderlige Faders Vicarii
Provincialis Raad og Samtykke gav hæderlige Mænd Hr.
Simen Nielsen62 og M. Povl Andersen, Kanniker i
Kjøbenhavn, Fuldmagt at sælge, skjøde og afhænde fra be
meldte Kloster til Biskop Niels Skave al den Del, Rettig-

pcrp. ved Frue Kirke (Pont. Orig. Hafn. p. 147), thi denne er vist
nok den Hr. Jens Albertsen, der ogsaa andensteds omtales (D. Mag.
III, 208 og Tillæg, Nr. 37 og 41).
51 Terpager, Ripæ Cimbr. p. 122-23.

5 2 Denne Kannik er mig ellers ikke bekjendt.
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hed og Ejendom, som velb. Martd Truels Eriksen gav
Klosteret til Sjælegave udi en Gaard i Mtindtofte53. — Efterat
han oftere havde været med at udvælge Universitetets
Rektor, beklædte han selv denne Værdighed 1502 og 1519,
og da Dr. Amelungus Amelungi i Slutningen af Aaret 1520
før Tiden nedlagde Rektoratet, maatte M. Povl, »licet
emeritus et id munus deprecatus«, endnu tredie Gang efter
Professorernes Begjæring overtage Embedet, som han be
styrede indtil Midten af det følgende Aar54. Han havde
forøvrigt, foruden sit Kanonikat, S. Agathe Alters Vikarie
i Roskilde, som man ser af et Mageskifte, han paa dette
Alters Vegne 1510 gjorde med Helligtrekongers Alter i
Vor Frue Kirke. Derimod maa han adskilles fra sin sam
tidige Navne, der var Kantor i Ribe Kapitel55, hvilken
sidste formodentlig ogsaa er den xM. Povl Andersen, der
1522 forekommer som K. Christiern II.s Kapellan.
Hr. Niels Sevrensen var Kannik formodentlig i Be
gyndelsen af 16de Aarh. (før 1525). Han skjænkede en
Kjedel til Vikariernes Kapitel for sin Aartid56.
M. Niels Pedersen forekommer som Kannik 1501
og 1506, men han havde dengang vistnok allerede været
det i en Del Aar, da der er al Rimelighed for, at han er
den Nicolaus, Art. mag., Canon. Hafn., som 1492 deltog i
Universitetets Rektorvalg57, og den M. Niels. Kannik, der
1496 var Ejer af en Gaard i Kjøbenhavn58; i alle Tilfælde
viser Mærket i hans Segl (tre Ibskaller) at han var den
M. Niels, som 1512 beseglede et Gavebrev af Dr. Peder
Albretsen59. Endnu 1517 omtales han.
53 Arne Magn. danske Diplom. Fase. VII. Nr. 29.
54 Thura, p. 22, 23. 27. 35. 71. D. 30 April 1521 har han som
Univ.s Rektor beseglet et Dokument (jfr. WerlaulT, S. 13).
55 Se Ny kirkehist. Saml. I, 401—7.
56 Se Tillæg, Nr. 121.

57 Thura, p. 20.

58 Pontopp., Orig. Hafn. S. 444.
59 Werlauff, anf. Skr. S. 85.

Kanniker i Kjøbenhavns Kapitel.

143

Hr. Anders Povlsen var Kannik 1496. 1501 nævnes
han tillige som »Fadeburspræst paa Bispegaarden i Ros
kilde«, d. e. han var den roskildske Biskops Godsforvalter60.
Hr. Jørgen Hintze (født paa Hindsholm i Fyn) er
mest bekjendt derved, at K. Hans betroede ham sin Søn
Christierns Opdragelse; Prindsen var først i Huset hos
Hans Meysenheim kaldet Bogbinder, og gik saa daglig til
Kanniken for at undervises af ham, senere kom han ogsaa
i Huset hos denne. Hvad Undervisningen angaar, da for
tæller Svaning, at Prindsens Læremester med stor Omhu
og Troskab tog sig af hans Uddannelse i alt, hvad hans
Alder tillod, men at han ofte maatte ængstes over, at
Prindsen altid vilde klyve tilvejrs, hvorfor han formanede
ham til at holde sig paa det jevne, hvortil Prindsen som
bekjendt skal have svaret, at Smaafolk holder sig til det
lave og jevne, men Herrerne til det stejle og høje. Læ
reren nøjedes foreløbigt med at svare med Ordsproget:
hvo højt vil klyve dybt maa falde; men da Formaningen
ikke frugtede, og Hr. Jørgen undertiden, naar han kom fra
Chor, fandt Prindsen ridende paa Husmønningen, saa be
sluttede han for Fremtiden at tage Prindsen med i Kirken,
for at dog han ingen Skade skulde komme til. I Kirken
lod han ham synge Psalmer og bære Lys for Præsterne,
som de andre Chordrenge, indtil K. Hans fik det at vide
og, misfornøjet med den Maade at opdrage en Prinds paa,
tog ham fra Hr. Jørgen og gav ham en anden Lærer61.
— Som Deltager i Universitetets Rektorvalg forekommer
»Dn. Georgius Hyntzhovius« 1498 62. 1512 var han Kirke
herre til S. Peders Kirke, men ikke 1517; han levede dog
endnu længe efter, thi d. 29 Juni 1537 fik Rigsraad Hr.
Oluf Rosenkrands til Vallø Livsbrev af Kongen paa en
60 Se Tillæg, Nr. 82 (Paategn.).

Danske Mag. 3 R. III, 233.

61 Svaning, Christiernus II, p. 9—13.
02 Thura, p. 23. I et Dokument af 1496 nævnes Hr. Jørgen Hintzen,
Kannik i Kbhvn.
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Kannikegaard i Kjøbenhavn, »som Hr. Jørgen Hintze har
velvillig opladt ham, liggende i Kannikestrædet paa den
søndre Side«.
Dr. Peder Pedersen havde taget Bakkalavrgraden
i Kirkeretten i Greifswalde, da han han 1479 var blandt
de første, som lod sig indskrive ved Kjøbenhavns Universitet;
siden blev han Magister i Greifswalde, 1505—6 beklædte
han to Aar i Træk Rektorværdigheden i Kjøbenhavn; paa
denne Tid var han Dr. theol. og Kannik i Lund, Roskilde
og Kjøbenhavn03.
M. Peder Nielsen er maaske den Petrus Nicolai,
K. Hanses Skriver, som 1484 blev immatrikuleret ved
Universitetet64; ellers træffes han som Kannik først 1506,
da han i Forening med sin Broder Vikaren Mogens Nielsen
gav S. Anne Alter i Vor Frue Kirke en Bod i S. Peders
Sogn, paa Vilkaar at Alterets perpetuus Vicarius skulde
holde »en sjungen Messe hver Tirsdag om Ugen til evig
Tid S. Anna selv tredie til Lov og Hæder«. Siden fore
kommer han oftere; 1514 og 18 var han Kapitlets Fuld
mægtig i Sager angaaende Mageskifter og Gaver til Kirken.
Han førte ligesom Broderen en Ibskal i sit Segl.
Hr. Povl Reff var Kannik 1508, da han valgtes til
Universitetets Rektor. Han var en Broder til den senere
Biskop Hans Reff i Oslo, og maaske af en Slægt, der
havde hjemme i Kjøbenhavn, vi finde idetmindste her 1514
og 17 en Borger ved Navn Klavs Reff. Fra Aaret 1513
var Hr. Povl Reff en flittig Udøver af den typografiske
Kunst, og han var saavidt vides den første danske Mand,
der prentede Bøger. Han havde først sin Presse i Kjøben
havn, siden (1522) i Nyborg og endelig (1531—33) i
Aarhus. De Bøger, han prentede, holdt han selv tilfals i
fi3 Thura, p. 12. 54. Det er urigtigt, naar Werlauff (anf. Skr. S. 76,
Not. v.) antager ham for den Ped. Pedersen, der 1512 funderede
Allehelgens Alter i V. Frue Kirke (s. d.)

64 Thura, p. 18.
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sin Bolig, saa han var Boghandler tillige65. 1519 kalder
han sig Kannik i Kjøbenhavn »ac sanctissimi domini nostri
Papæ ad titulum Nidrosiensis ecclesiæ Accolutus«66. Om
han vedblev at være Kannik i Kjøbenhavn, da han flyttede
sit Prenteri andetsteds hen, vides ikke. Ligesom han
tidligere havde tjent Kirken med sin Presse (det var navn
lig Missaler og Kirkehaandbøger, der udgik fra den), saaledes vedblev denne, efter at Striden med Lutheranerne
var begyndt at føres med Skrifter, at være det Hovedofficin,
hvorfra heftige Angreb paa det ny »Kjætleri« udspredtes67.
M. Lavrids Andersen var i Oktober 1518 Kannik
i Kjøbenhavn og Biskop Lage Urnes Officialis generalis;
samme Stilling indtog han endnu 1521 6 8. Han fore
kommer 1535 som Kannik i Roskilde, da han paa Kongens
Vegne oppebar Madskatten i Haritsborg Len69.
M. Anders Broberg anføres almindelig som Exempel
paa, hvorvidt Ophobningen af Kanonikater paa en enkelt
Person kunde gaa, da han samtidig var Kannik i fem Kapitler;
forøvrigt kjender jeg ikke mere til ham, end hvad en gammel
Optegnelse om ham indeholder, nemlig: »Mag. Andreas
6 5 Den af Povl Reff trykte Manuale Curatorum secundum vsum ecclesie
Rosekildensis har t. Ex. følgende Angivelse paa sidste Blad:
»Opusculum hoc. Arte et impensis dni Pauli reff Canonici haffnensis haffnie impressum linit feliciter. Millesimo quingentesimo.
Decimotercio salutis anno, vicesimaquinta die mareij. In residentia
propria, vbi et venale habetur.«
66 Nyerup, Fædrelandets Literatur i Middelald. S. 449. De af Povl
Reff trykte Skrifter lindes opregnede af Langebek blandt de andre
den danske Typografis ældste Frembringelser i Vidensk. Selsk.
Hist. Almanakker 1766 ff. (Om Trykningen af Missale Nidrosiense
se Diplom. Norveg. 1, Nr. 1056).
67 Frands Vormordsen advarer 1531 mod at sætte Lid »til
paawel Ræff prenter emodt osz vnder scrifftens oc hellige
falske titell oc nafn, eniste til at bedrage oc forlede
menniske met oc komme osz i menige mandz hadt og
(Engelstoft, Paulus Eliæ, i Nyt hist. Tidsskr. Il, 459 Not.

88 Danske Mag. 3 Række. III, 243. 246. Not.
69 Danske Mag. 3 Række. V, 95.

Kbhvns Kirker og Klostere.
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Broberg, serenissimi principis Christierni pædagogus ad
duodecim annos, ecclesiarum Lundensis, Roeskildensis,
Othiniensis, Ripensis, Hafniensis canonicus, qui obiit Faaburg monachus Mdiii (eller Mdxxx) die Eadmundi«70.
M. Filip a Prato (Pratensis) fra Rouen i Normandi led
sagede Elisabeth, Christiern II.s Dronning, herind til Danmark,
og blev ikke længe efter Kannik i Kjøbenhavn. Svaning berømmer ham som en Mand af stor Gudsfrygt og sjelden
Lærdom71. Han var med i et Gesandtskab, Christiern II
sendte til Frankrig7 2; og senere blev han Kannik i Aar
hus, hvor han levede i mange Aar73. Efter Reformationen
giftede han sig, og blev Fader til den berømte Læge Dr.
Johannes Pratensis. Han døde 1556.
Hr. Niels Terkildsen var K. Christiern ll.s Kapellan
1513, da han fik kgl. Præsentation paa Thoreby Kirke paa
Laaland efter den kjøbenhavnske Dekan M. Lavrids Mikkelsens
Død74. 1517 nævnes han som Skriver paa Kjøbenhavns
Slot75. Han var en af disse brugbare Folk, som Christiern
Il holdt meget af, der kunde bruges som Præst og Skriver,
Tolder og Byfoged — alt paa engang, om det skulde
være76. D. 17 Febr. 1520 kalder han sig selv Præst og
Kannik i Kjøbenhavn, da han paa Kongens Vegne oppebar
et Laan af Abbed Matthis Eriksen i Aas Kloster. Samme
70 Pontopp., Marm. Dan. 1, 255. Annal. II, 276—77. Ifølge Dansk
Atlas III, 522 ligger han begraven i Faaborg Kirke. Jfr. M. Jak.
Madsens Visitatsbog ved Crone, S. 3.
71 Svaning, Christiernus II, p. 237. r

72 Hvitfeldt (S. 1139) henfører dette Gesandtskab til 1519, og siger
(efter Svaning) at det det var til K. Ludvig XII, hvilket ikke godt
rimer sig, da Ludvig XII døde 1515.

73 Biskop Ove Bilde skjænker ham i sit Testament (1554) 10 Dir. og
5 rhinske Gylden (Ny D. Mag. I, 244—48).
74 Suhms Saml. 2 D. II, 2.
75 Hubertz, Aktst. om Aarhus I, 116.

76 En anden saadan var Mester Hans Wenck, der begyndte som
Præst (se S. 109) og endte som Byfoged i Kjøbenhavn, om det ellers
var Enden, efterat han havde været baade kgl. Sekretær og Tolder.
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Aar (2 Juli) optog Kongen denne sin »Skriver« i Adels
standen og skjænkede ham Skjold og Hjelm, »paa Grund
af hans Fortjenester af Kongen og Riget« 77. Aaret efter
finde vi ham som Kongens Skriver og Tolder paa Falsterbo,
og han modtog Kvittering for oppebaaren Told, Sise,
Sagefald og andet78. Senere blev han (c. 1528) Kannik i
Ribe, hvortil Christiern II allerede 1514 havde anbefalet
ham. 1529 fik han kgl. Præsentation paa S. Anne Alters
Vikarie i Helligtrekongers Kapel i Roskilde, dog maatte han
bo i Kjobenhavn eller Ribe eller andensteds, hvor han
lystede, og alligevel nyde Vikariatets Indtægter, mod at
holde en anden til at besørge Tjenesten79. Sine senere
Aar tilbragte han i Ribe, hvor han giftede sig, og døde
1553 80.
M. Matthis Pedersen var i Maj 1507 Vicarius
perpetuus i Vor Frue Kirke, da K. Hans stadfæstede det
Skjøde, Hr. Peder Saxessen, Vikarius i Haderslev, havde
givet ham paa et Stenhus ved Gammeltorv i S. Peders Sogn
i Kjøbenhavn81. 1510, da han nævnes Artium Magister
og Theol. Baccalaureus, valgtes han til Universitetets Rek
tor82. 1511 og 13 forekommer han som Præst og Vikarius
til Apostlenes Alter; i Avgust sidstnævnte Aar overlod han
efter Begjæring af Hans Luchesen, Kannik i Roskilde, oven
nævnte Alter til Hr. Hans Ulf, Kannik i Haderslev, mod at
Hans Luchesen83 skulde aftræde ham S. Katrine Alter i
77 Adelsbrevet er trykt hos Terpager, Ripæ Cimbr. p. 124. (Knudsen
mener [af hvad Grund?], at Brevet rettere bør henføres til 1521
ell. 22. Reg. Diplom. I. Nr. 6733).
78 Suhms Saml. 2 D. I, 196—97. (Her nævnes N. T. ikke som Kannik).

79 Frederik l.s Registrant (Nr. 3. Fol. 250).
80 Terpager, Ripæ Cimbr p. 123. Ny kirkehist. Saml. I, 409—10.
Wegener, Hist. Efterr. om A. S. Vedel. 2 Udg. S. 16.
81 Pontopp., Orig. Hafn. S. 151.
82 Thura, p. 55. Werlauff, S. 65-66.

83 Om Hans Luchesen, siden Kantor i Roskilde og Doctor, se Wer
lauff, Univ. Hist. S. 76.
10*
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Vor Frue Kirke og Højby og Nykjøbing Kirker i Ods
herred. 1 det herom udstedte Brev kaldes M. Matthis
»Collegiatus i Kjøbenhavn«, en Tittel, jeg ikke har truffet
anvendt uden paa denne Mand, men som maaske betyder
Kannik ved Kollegiatkirken. Ovennævnte Kontrakt gav for
øvrigt Anledning til en Del Stridigheder, da Dr. lians
Luchesen ikke opfyldte sin Forpligtelse, hvorfor Biskop
Lage Urne 1521 maatte dømme ham til at tilbagegive
Apostlenes Vikarie og Alter til M< Matthis84. Ikkedestomindre synes Striden at være fortsat endnu i en Række
Aar; thi 1531 tilskrev Kantoren Hans Olsen i Roskilde M.
Matthis, at han efter hans Begjæring havde »hvervet« hos
Dr. Hans Luchesen, og at denne helst ønskede, at M.
Matthis vilde besinde baade sin egen og hans Læmpe, i
modsat Fald skulde han med Tiden, naar Gud føjede ham
Sundhed og belejlig Tid og Sted, pleje ham Minde eller
Ret85. I Januar 1517 var M. Matthis Persen Sognepræst
til S. Peders Kirke og altsaa Kannik, men 1519 havde
han ikke mere denne Kirke. 1520 var han med at ud
vælge Universitetets Rektor, 1521 nævnes han som Procurator til S. Peders Alter i Vor Frue Kirkes Højechor;
samme Aar omtales han som Universitetets Vicekansler og
Dekanus i det filosofiske Fakultet; han har altsaa været
Professor, og Dr. Gabler giver ham i sit Æredigt til
Christiern 11 den Berømmelse: »Hic variis sophiæ donis
fulgensque Magister Mathias juvenes nocte dieque docet«.
Endnu 1527 nævnes han som Vicekansler, 1530 og 31 var
han Universitetets Syndikus; ved Distributionen af dets
Kirker 1530 fik han Gladsaxe86. Under Reformations
bevægelsen synes M. Matthis Persen i Begyndelsen i visse
Maader at have givet den Bifald; det er fremsat som en
Formodning, at han skulde være den Hr. Matz, som
84 Se Tillæg, Nr. 101. 109. 117.
8 ’ Se Tillæg, Nr. 131.
86 Werlaulf anfører S. 65—66 Bevisstederne.
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Borgerne (1530) vilde have til at prædike for sig i Vor
Frue Kirke87, noget der ikke har Sandsynligheden for sig,
naar vi tage Hensyn til hans senere Optræden. I alle Til
fælde kan hans Lære ikke saa ganske have stemt med
Reformatorernes, da M. Hans Tavsen »straffede ham for
nogle Artikler« ; herom udspandt sig en Ordvexel mellem
»den gode Mand M. Matthis« og en af de i Anledning
af Religionssamtalen i Kjøbenhavn 1530 tilstedeværende
lutherske Prædikanter, hvorved M. Matthis ifølge Jørgen
Sadolins Beretning »blev Kristi Triumf en Fange« 88.
Denne sidste Efterretning, der er opbevaret i et samtidigt
Skrift, angaar upaatvivlelig Kanniken M. Matthis Persen,
og viser, at han ikke var utilgjængelig for bedre Grunde;
dog viste Følgerne, at han var for indgroet i det gamle til
at han lettelig skulde kunne give Slip derpaa, selv om
han ikke kunde hævde sin Sag i en Religionsdispyt. Peder
Palladius beretter nemlig i sit Skrift om Christi Forklarelse
paa Thabor89, at Dr. Bugenhagen under sit Ophold i
Kjøbenhavn »laa til Herberge hos gamle Mester Matz, som
var en Kannik der (Gud give med salig Ihukommelse); da
han nu var dragen til Vittenberg igjen og fik at vide om
M. Matz, at han blev den samme, som han var tilforn,
med sine Anhængere, som kaldte ham Mesteren, og vilde
gjerne have gjort Kristus udaf ham, som Graamunkene
vilde gjøre af deres Francisco, da skrev den fromme
Doktor Pommer, disse Ord hid til os (o: Professorerne):
De Piller der i Kjøbenhavns Kirke og de Vægge i Skolen
vide, hvad jeg har gjort mod Mester Matz«. Man ser
heraf, at Bugenhagen har stræbt at overbevise M. Matthis,
men uden at Hensigten er opnaaet, da denne, selv om
han tilsyneladende gav efter, dog blev ved sit eget. Af
67 Se foran, S. 68.
D. Mag. I. 95, sml. Bisk. Engelstofts Undersøgelse i Theol. Tidsskr.
I, 2, 103.

8 ' Dette Skrift er trykt 1555, de anf. Ytringer findes Bl. B.
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Palladius’s Ytringer kunne vi forøvrigt slutte, at M. Matthis
har her været Hovedmanden i det Forsøg, Kannikerne efter
Reformationen gjorde paa at vedligeholde den katholske
Gudstjeneste, idet de kom sammen, især om Natten, og
holdt Messer med tændte Lys, saalænge indtil det rygtedes
og blev dem forment90. Forøvrigt beholdt M. Matthis sit
Præbende (1539 havde han Smørum og Ledøje) og sin
Kannikeresidens lige til sin Død91 , og han synes ogsaa
efter Reformationen at have indtaget en ret anset Stilling;
saaledes var han 1538 med at sætte Jordskylden for Uni
versitetets Lejevaaninger; og 1539 var han med at afhøre
dets Rentemesters', M. Oluf Chrysostomus’s, Regnskab92.
Han har været en formuende Mand, da ti Huse i Kjøbenhavn omtales som »>M. Matzes Boder«93. Sin Vedhængen
ved Katholicismen opgav han dog ikke; da Forhandlingerne
1543 førtes mellem Kannikerne og Professorerne om
Religionsspørgsmaalet, var han den mest haardnakkede
Forsvarer af de papistiske Lærdomme. Endnu d. 17 Juli,
da alle de andre forsaavidt havde givet efter, stod han
fast ved sin Mening, dog skal han senere være falden til
føje, men han skal tillige have beklaget sig over, at han
kun gjorde det nødtvungen og imod sin Samvittighed,
skjønt Ped. Palladius senere paastod, at han havde gjort
det utvungen og overvunden ved gode og faste Grunde94.
I alle Tilfælde gjorde han det med Døden paa Læberne,
thi i Begyndelsen af September 1543 døde han96.
M. Peder Berildsen var en Søn af Borgemester
Berild Pedersen i Assens og en Søstersøn af den bekjendte
90 Se Ny kirkehist. Saml. II, 285-86.
91 M. Matthis Persen omtales som Besidder af det nævnte Præbende
i Univ.-Ordinansen, Cragii Annal. Addit. p. 121. Senere synes han
at have haft Eggitslev Sogn (D. Mag. 3 R. VI, 21).
92 D. Mag. 3 Række. VI, 2.

93 D. Mag. 3 Række. VI, 21.

94 Heiberg, Peder Palladius. S. 104-07. 184.
95 L. Engelstoft, Univ.- og Skole Ann. 1811. II. 24.
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Hr. Hans Hansen, Provst i Tofte, Christiern II.s betroede
Mand og Ledsager i Landflygtigheden. Han var 1523
Kannik i Kjøbenhavn, en Stilling, som han formodentlig
havde opnaaet ved sin Morbroders Indflydelse. Dette Præbende har han dog neppe haft ret længe; 1525 var han
Sogneherre i Assens, og samme Aar blev han forlenet
med Tofte (ell. Assens) Provsti, som han besad til sin
Død 1537".
Hr. Jep Heye forekommer første Gang 1512 som
Vikarius i Roskilde97. 1515 fik han kgl. Præsentation
paa Sognekirken i Nykjøbing (Odsherred) med Annexet
Højby, der var ledig ved Hr. Jørgen Skodborgs fri Afstaaelse; paa denne Tid kaldes han Presbyter Roskild,
dioc.". Da han 1523 gik K. Frederik I tilhaande, fik
han d. 17. Juni s. Å., en Uge efterat Kongen havde be
gyndt Kjøbenhavns Belejring, Livsbrev paa S. Jørgens
Gaard udenfor Byen, i hvis Besiddelse han atter bekræftedes
1527. 1524 var han Kannik i Kjøbenhavn99 , 1527, 30
og 32 fungerede han tillige som Vicedekanus. 1528 lejede
han tilligemed Knud Heye, der maaske var hans Broder,
»en Kapitels Have, Jord og Grund liggende i det Stræde
bag Kantors Port, der strækker sig fra Nørregade til Kjødmangergade, paa Vilkaar, at han og Knud Heye skulde
opføre en god Kjøbstedbygning paa Grunden og betale en
aarlig Afgift af 2 Sk. grot«. I Biskop Lage Urnes Testament 1529 betænktes han med en større Gave end nogen
af de andre Kanniker100, og Biskop Rønnov betroede ham
1531 som »procurator decanatus Hafl’nensis«, at modtage
de »Monstranser, Kalke, Sølv og Klenodier«, som Kirkerne
90 Se mine Efterretn. om Byen Assens i Chr. II.s og Fredr. I.s Tid, i
Saml, til Fyens Hist, og Topographi. I, S. 212—13.
07 D. Mag. 3 Række, III, 243.

98 Suhms Saml. 2 D. I, 132.
9V Langebeks Excerpter, Nr. 254.
100 D. Mag. 3 Række, III, 217.
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i Holbo og Tryherred skulde udlevere som Bidrag til
Rigets Fornødenhed101; og han synes ogsaa i de senere
Aar at have havt Opsyn med Kirkesølvet, der indleveredes
fra hele Riget til Møntning. 1535 oppebar han paa K.
Christian IH.s Vegne i Forening med M. Mogens Godske
Madskatten af Kallundborg Len 102. O. 13 Avgust 1538 fik
han kgl. Forleningsbrev paa et Kannikedom og Præbende
ved Roskilde Domkirke 103. 1539 fik han og Peder Heye
(formodentlig hans Broder) Brev »ad gratiam« paa Kronens
Gaard Nygaard i Odsherred mod en aarlig Afgift til Kallund
borg Slot104. Samme Aar overlod han som »Kannik og
Procurator sex præbendarum i Roskilde« M. Hans Tavsen,
Prædikant og Læsemester ved Domkirken, uden al Leje og
Afgift »sex præbendarum« Gaard og Residens105. Det ny
oprettede Universitet kom Hr. Jep Heye paa forskjellige
Maader i Forbindelse med. Saaledes oppebar han paa dets
Vegne 1537—38 »Kirkekornet« af Sjællands Stift106. 1538
deltog han i Ansættelsen af Jordskylden af Universitetets
Lejevaaninger. 1538 var han med at afhøre M. Oluf
Chrysostomus’s Universitetsregnskab107. For hans »villig
Venskab og idelig Tjeneste« forlenede Professorerne ham
derfor d. 29 Okt. 1539 med den Universitetet tilhørende Bispetiende af Vor Frue Sogn i Roskilde mod en aarlig Afgift.
1540 blev han Kantor i Roskilde, hvor han, som det synes,
siden 1538 havde sin Bolig; imidlertid beholdt han sit
Kanonikat i Kjøbenhavn. I December 1543 deltog han fra
katholsk Side i Religionsdisputatsen paa Kapitelshuset i
Kjøbenhavn, men han hørte her til de »stumme Per101 Knudsen, Joach. Rønnov, S. 51 Not. 3.
102 D. Mag. 3 Række. V, 95.

10 3 D. Mag. 3 Række. III, 243.
104 Regist. over alle Lande IV, 148.

105 Utrykt Dokument i Thottske Saml. 1967. 4.

l"B D. Mag. 3 Række. I, 68.
107 D. Mag. 3 Række. VI, 2.
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soner«108; dette Sammenstød forstyrrede heller ikke hans
gode Forhold til Universitetet. D. 28 Okt. 1544 gjør han
vitterligt, »at efterdi Kgl. Maj. det saa skikket haver udi
Hs. Naades Universitetsfundats, at min Kannikeresidens
her i Kjøbenhavn skal efter min Død være og blive til
Universitetet, da har jeg for Vilje og Venskab, som hæder
lig og højlærde Herrer, Rector, Doctores og Magistri mig
gjort have, undt og opladt dem og samme Universitet min
Kannikeresidens, som Dr. Kornelius Hamsfort, Kgl. Maj.s
Medicus, nu udi bor, dog undtagen de fem Boder ud til
Gaden. For den aarlige Leje, 6 Daler, jeg af forskrevne
Residens have skulde, bekjender jeg mig udi forleden at
have af Rectore og Professoribus annammet al Biskopstienden
af Julege (o: Jyllinge) Sogn i Sømme Herred, udi min
Livstid at skulle opbære, nyde og beholde kvit og fri uden
al Afgift«. 1546 beskikkedes han af Kongen til at oppe
bære Bibelpengene for hele Landet, eller Kirkernes Bidrag
til Trykningen af Christian III.s Bibel 10 9. 1547 var han
med at vedtage den ny Taxt for Jordskylden af Universitetets
og Kirkernes Huse110. Han døde den 29 Avgust 1550.
Anledningen til hans Død fortælles saaledes: han var i et
Anliggende rejst til Klavs Daa paa Ravnstrup, som skjænkede
Mjød og Brændevin med Peber for ham, saa at han blev
drukken; da han begav sig paa Hjemrejsen, var det meget
ondt Vejr, han lagde sig imidlertid til at sove i sin Vogn,
og »sov saa haardt«, som vor Hjemmelsmand siger, »at
de ikke kunne vække ham med alle de Klokker i Roskilde
Domkirke, ihvor stor Lyd de have, — og sover endnu« 1J1.

,Q8 Helveg, Den danske Kirkes Hist, efter Reform. 2 Udg. I, 91. Naar
Jep Heye her og andensteds, hvor Religionsdisputatsen omtales,
kaldes Dr. eller Dr. theol., da er det urigtigt.
10 y Langebekiana ved Nyerup, S. 290.
11 0 Pontopp., Orig. Hafn. S. 342.

’11 D. Mag. 3 Række. III, 242.
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M. Peder Amage nævnes som Kannik 1528 og 30,
da han lejede et Stykke Havejord i det Stræde bag Kantors
Port af Kapitlet. Han overlevede Reformationen, og har
formodentlig giftet sig112. 1537 fik han kongelig Be
faling om at annamme alle Klostre (i Danmark) til sig og
beskrive deres Klenodier, Ornamenter og Inventarium, som
det findes, og holde det uforrygt tilstede113. Vi vide ikke,
hvorledes han har skilt sig fra denne vigtige Tillidspost,
men dens Overdragelse til ham viser, at han maa have
været en anset og betroet Mand hos den ny Regjering.
1543 omtales det, at hans Residens var i en meget for
falden Tilstand115. Han forekommer endnu 1544—45
som Lejer af et Par af Universitetets Huse116. En Tid,
men uvist naar, havde han været kgl. Befalingsmand paa
Krogen; i denne Stilling havde han gjort sig forhadt af
Lenets Bønder ved at paalægge dem større Arbejde, end
de tidligere havde været vante til117.
Hr. Mat this Jensen var 1530 Kannik og Sognepræst
til S. Peders Kirke118.
M. Hartvig Langhen var 1519 Kansler hos Biskop
Jens Andersen Beldenak i Odense. I dennes Ærinde gjorde
han 1521 en Reise til Rom. 1529 nævnes han som
Kannik i Kjøbenhavn, medens han samtidigt endnu var
Biskop Jens Andersens Kansler119.
112 1 Univ.-Ordin. 1539 nævnes han blandt de Kanniker, hvis Resi
denser efter de daværende Besidderes Død skulde tilfalde Universitetet.
1555 flg. forekommer en Else Peder Amages, der formodentlig var
hans Enke.

113 D. Mag. 3 Række, VI, 188.
115 Engelstoft, Univ.- og Skole Ann. 1811, II, 24.
1 16 D. Mag. 3 Række, VI, 20.
117 Andragende fra Bønderne i Krogen Len (uden Aar) i topogr.
Saml, i Geh.-Ark. Heri omtales M. Peder Amage som »Skriver«
— formodentlig har han da været kgl. Sekretær.
1 13 Se Scharling og Engelstoft, Theol. Tidsskr. I, 2, 103.

119 Paludan Muller, Jens Andersen Beldenak. 2 Udg. S. 67. 112. 141.
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M. Anders Glob var en Søn af Oluf Pedersen til
Vellumgaard (nu Kjærgaardsholm) i Salling. 1499 blev han
sendt til Rusland i et Gesandtskab i Forening med Biskop
Jens Andersen Beldenak120. 1501 var han Degn i Ros
kilde Kapitel^21. 1512 skal han være bleven adlet af
Kejser Maximilian. Samme Aar nævnes han som K. Hanses
Sekretær (Kansler), og blev efter Kongens Indstilling for
lenet med Provstiet i Odense, som han beholdt, saalænge
han levede122. 1517 var han kongelig Rentemester, en
Stilling, som han, ialfald kun med en kortere Afbrydelse,
indtog under de følgende Konger lige til sin Død123.
1522 gik han, nogen Tid efter at det bordesholmske For
lig var sluttet, i Christiern II.s Ærinde til Segeberg, hvor
han opbrød »det brune Taarn«, hvor Hertugdømmernes
fælles Breve opbevaredes, og førte dem til Sønderborg.
En Del gamle Breve, som maa antages at have været
Christiern II.s Fordringer imod, lod han ved den Lejlighed
opbrænde, hvorfor han senere i nogen Tid blev holdt
fangen af Frederik I124. Det lykkedes ham dog snart atter
at blive forsonet med denne, saa han alt 1524 var Rente
mester igjen. 1529 var han Provst saavel i Odense som
i Viborg Kapitel. 1530 blev han forlenet af Kongen med
Asminderup Kirke i Skaane. Som Kannik i Kjøbenhavn
forekommer han kun én Gang, nemlig 1533, 28 April, i
et Dokument, hvorved Sofie Podebusk, Hr. Albert Ravens
borgs, Ridderes, Efterleverske, gjør vitterligt, at ærlig og
120 Chron. Skib. S. R. D. II, 561.

121 Rosenvinge, Gl. danske Domme, I, 180. Her omtales tillige hans
Fader. Ogsaa 1503 forekommer M. Anders Glob som Dekan i
Roskilde (Arne Magn. danske Dipl'. Fasc. VIII. Nr. 7).
122 Stadfeldt, 'Beskr. af Randers, S. 198.

123 Suhms Sami. 2 D. I, 150. 151. 174.
Odense Bys Hist. 2 D. II, 35 Not.

Hvitfeldt, S. 1086.

Vedel Simonsen, Bidr. til

124 Hvitfeldt, S. 1224. Anders Globs egen Tilstaaelse herom er trykt i
Christiani, Neuere Gesch. d. Herzogth. I, 544—46.
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velbyrdig Mand Mester Anders Glob, Provst i Odense og
Kannik i Kjøbenhavn, har lejet hende den Kannikeresidens,
som han nu af Kapitlet sammesteds annammet haver udi
at bo, paa tre Aars Tid nu næstkommendes. Samme Aar
besad han ogsaa Degnedømmet i Bergen, i hvilket han
d. Å. valgte den ovenfor mellem Dekanerne omtalte Bent
Bilde til sin »aandelige Søn« 125. Han døde 1546; skjønt
han vistnok ikke var Kannik her efter Reformationen, ejede
han dog ved sin Død en Gaard i Kjøbenhavn 126.
Hr. Matthis Dragsholm omtales første Gang som
Kannik 1537, men havde formodentlig dengang alt været
det en Stund. Han deltog i Religionsdisputatsen, men
viste her idetheletaget Eftergivenhed. I Aaret 1554 synes
han at være død. Vi have en Optegnelse om det Gods,
der laa til hans Kanonikat, det bestod af 3 Gaarde i
Vejby, 1 Gaard i Mørkhøj og 3 Gaarde i Bondrup og des
uden Vejby Kirke. Dette Gods gav en aarlig Indtægt af
omtrent 84 Tønder Korn127.
M. Iver omtales i Universitetets Ordinans (1539) som
en af de Kanniker, hvis Residens med Tiden skulde til
falde Universitetet. 1541 er han formodentlig død, da
K. Christian III Søndagen Qvasimodogeniti d. Å. fraMalmøhus udstedte et Brev, hvorved han befalede alle de Bønder
og Tjenere, som M. Iver til sit Kannikedom sidst i Være
havde, herefter at svare Hr. Hans Diriksen, Prior i Helliggejsthus, deres aarlige Landgilde, Sagefald, Gjæsteri og
hvad anden Rente og Rettighed, de plejede at give deres
Herskab 128.

12 5 Diplom. Norveg. III, Nr. 1132.
126 D. Mag., 3 Række, V, 172.

12 7 Utrykt Dok. Cragii Ann. Addit, p. 95.
S. 104 f. D. Mag. 3 Række. VI, 255.

Heiberg, Peder Palladius,

1 •’6 Afskr. i Pet. Resenii Tractat om de rette fattiges i Kbhvn Under
holdning o. s. v. (Vartov Arkiv).
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M. Peder Hansen omtales som Kannik i Universitetsordinansen 1539 129. Aaret efter indgik han et Mage
skifte med Dr. Christen Terkildsen Morsing, hvorved denne
fik hans Kannikeresidens, og M. Peder Hansen fik den
Residens, der laa til S. Margrete Alters Vikariat. Han er
upaatvivlelig identisk med den Peder Jensen, Kannik i
Kjøbenhavn, der 24 Juni 1545 gjør vitterligt, at han med
sin Husfru Elsebey med deres ægte Børn og Arvinger har
i Leje annammet af M. Jens Terning, Kannik og Aposto
lorum Alters Procurator, en samme Alter tilhørende Gaard
paa Nørregade. Da M. Peder Hansen (eller Jensen) var
gift, kan man slutte, at han bestemt har sluttet til Refor
mationen, og deraf forklares det, at han ikke nævnes blandt
de Kanniker, som tog Del i Religionsdisputatsen 1543.
M. Jens Terning var 1527 Vicarius perpetuus til
Helligtrefoldigheds Alter 130. Som Kannik nævnes han først
1539. Han deltog i Religionsdisputatsen 1543, og synes
ikke at have været meget haardnakket, da han snart er
klærede, at han bifaldt den evangeliske Lære; men for
modentlig har der været Grund til at antage, at dette Bi
fald just ikke var saa ganske ærligt ment, thi 1544, Ons
dagen efter Trinitatis, maatte han, efterat have prædiket i
Frue Kirke, oplæse en udførlig latinsk Erklæring: 1. at
den Lærdom, som nu forkyndtes i de danske Kirker, var
den sande kristne Lærdom og Guds Ord. 2. at alle
Mennesker af Naturen ere Syndere og Guds Vrede under
kastede, og ikke kunne frelses fra Synden ved deres egne
Gjerninger. 3. At Syndsforladelse allene opnaas ved Troen,
og at Menneskene retfærdiggjøres for Gud allene ved Gud
Faders Barmhjærtighed, der er erhvervet ved Kristus.

Gragii Ann. Addit. p. 95. Maaske er han den Mag. Petr. Johannis
der allerede 1513 nævnes som Vicarius i Frue K. (Dok.), eller den
Petrus Johannis, clericus Roskildensis dioc., der 1520 blev ind
skreven »ad artes« ved Kjøbenhavns Univ. (Thura, p. 32).
/3u Ny D. Mag. I, 186.
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4. at Daaben og den hellige Nadvere i Sandhed forvaltes
af de Præster, der ere ordinerede af Superintendenterne,
og at det er Jesu Kristi sande Legeme og Blod, som ud
deles af samme Præster ved Nadverens Forvaltning. 5. at
de Præster, som nu kaldes af Staten og af Superinten
denterne ved Haandspaalæggelse indvies til Prædikeembedet,
ere den hellige Kirkes sande Tjenere, og have Magt og
lovlig Ret til at forvalte de af Kristus indstiftede Sakra
menter131.
Som ovenfor er bemærket, var M. Jens
Terning - 1545 Procurator ved Apostlenes Alter, og altsaa
formodentlig ogsaa Besidder af det til Alteret hørende
Vikariat.

IX.

Vor Frue Kirkes Kapeller og Allcre.
Oprindelig havde Vor Frue Kirke kun et Hovedalter,
indviet til Kirkens Patronesse, Jomfru Maria, og to Sidealtere 1 (hvilke vides ikke med Sikkerhed), men efterhaanden
oprettedes der flere Altere, og henimod Reformationstiden
var Kirken næsten overfyldt dermed. Oprettelsen i Kirkerne
af særegne Altere, indviede til denne eller hin Helgen,
var nemlig en almindelig Fromhedsytring i Middelalderen;
den mindre formuende skjænkede sin Sjælegave til et
allerede oprettet Alter, idet han betingede sig visse Sjæle
messer, der skulde læses for det saaledes doterede Alter,
den rige oprettede selv et nyt Alter og lagde dertil saameget Gods, at en Alterpræst (Vicarius perpetuus eller
Altarista) kunde lønnes af Indtægten til at forrette den
Gudstjeneste, de Messer og Vigilier, som Giveren fandt
for godt at bestemme. Denne Maade at vise sin Guds31 Heiberg, Ped. Palladius, S. 104—09.

1 Sml. Brunius, Skånes Konsthist. S. 518.
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frygt paa synes for Vor Frue Kirkes Vedkommende især at
være bleven almindelig fra det 15de Aarhundrede af, og
bidrog til at give Kirken dens middelalderlige Udseende:
et stort Alter, Højalteret, midt i Choret, og rundf om i
Kirken, i selve Choret, ved Pillerne og paa enhver dertil
passende Plads en Mængde mindre Altere.
Stifteren af et Alter kunde forbeholde sig og sin
Slægt eller visse bestemte Personer Retten til at beskikke
Alterpræsten, der dog skulde have Biskoppens Kollats;
hvor der var et saadant Forbehold kaldes Altrene private;
i modsat Tilfælde havde Kapitlet Kaldsretten2. I Stiftelsesog Gavebreve findes gjeme Bestemmelser om, at hvis
Gaven ikke blev anvendt efter sin Bestemmelse, og den
betingede Gudstjeneste ikke blev holdt, skulde Kapitlet
sørge for, at Godset blev henlagt til et andet fattigt Alter,
hvor Tjenesten rigtig kunde blive holdt. Hvert Alter havde
sin egen »Indvielsesfest«, paa hvilken Besøgernes Gav
mildhed især blev paakaldt.
Altrenes Indtægter bestod
dels i de halvaarlige Afgifter (Landgilde, Jordskyld) af
deres Ejendomme, dels i tilfældige Indkomster som Offer
og Sjælegave. Hvad der saaledes kom ind, anvendtes til
Vedligeholdelse af Alteret og »Messeredet« (d. e. alt det,
der udfordredes til at holde Messe, Alter- og Messeklæder,
Kalk, Disk o. s. v.), til Voxlys og Lønning for Præsterne.
Altrene falde i to Hovedklasser, dem ved hvilke der var
ansat særegne Vicarii perpetui (Vikariernes Altre), og dem
der ikke havde saadanne egne Alterpræster, men som

Prøver paa Kaldsbreve til Altertjenester (Vikariater) haves i Tillæg
Nr. 114 og 132. Selve Overdragelsen skete efter en bestemt Form
ved at lægge den kaldede Præsts Haand paa Alterets Horn (Hjørne).
Jeg meddeler her den sædvanlige Formular for det skriftlige Vidne
om en saadan Overdragelse: N. N. Notarius publicus et N N.
rector sive plebanus ecclesiæ sive capellæ N. N. requisiti dominum
N. N. in realem, actualem et corporalem possessionem vicariæ
ad altare N. N. inducunt divisim et coniunctim manum dextram
dicti N. N. prehendentes et in cornu altaris apponentes.
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Kannikerne lod betjene ved private Vikarier (Chorvikarier,
Kapellaner) eller ved andre Alteres faste Vikarier.
Foruden Altrene var der i og ved Kirken endnu en Del
Kapeller, der enten vare større eller mindre Udbygninger
paa Kirken eller ogsaa Aflukker i Kirkens Sideskibe. Ogsaa
disse vare indviede til en eller anden Helgen, og i hvert
Kapel var et eller flere Altere.
Kapellernes Antal er
vanskeligt at angive med Sikkerhed, da man ikke har nogen
samtidig Fortegnelse over dem. Jeg skal anføre dem, jeg
har truffet paa.
Kapeller ved Vor Frue Kirke.

1. Vor Frue Kapel. Naar det er oprettet, vides
ikke. Det omtales første Gang 1240, da Hertuginde Inge
borg af Halland og Samsø oprettede en Gudstjeneste i
Kapellet, nemlig to ugentlige Sjælemesser for hendes af
døde Husbond Knud Porse og en ugentlig Messe »pro
defunctis« x. Senere forekommer det i et Gavebrev af 1466,
hvorved Gertrud Nielsdatter, Enke efter Jes Pedersen
Værkmester, skjænkede sin Stenhusgaard med Grund og
Bygning i S. Klemens Sogn »til Vor Frue Kapel i Kjøben
havns Domkirke«, paa Vilkaar at Kirkeværgen til Vor
Frue Kirke og Kapel skulde lade holde to evige Messer
hver Uge i Kapellet og derhos tvende Aartider2. 1482
forpligtede Graabrødrene sig til en daglig Gudstjeneste i
Vor Frue Kapel for en Gave, Povl Laxmand havde skjænket
deres Kloster, og da man ellers ikke ved noget om, at
Graabiødrekirke har haft et saadant Kapel, ligger det nær
at antage, at det var Kapellet i Vor Frue Kirke,, der
menes; men sikkert kan det ikke afgjøres3. Af senere
Dokumenter ser man, at S. Lucii og S. Olufs Altere stod
i Vor Frue Kapel, og at dette laa ved Kirkens søndre
1 Se Tillæg, Nr. 6.
2 Se Tillæg, Nr. 48.
3 Se Tillæg, Nr. 68.
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Side. Det var formodentlig dette »Vor Frue Kirkes Kapel«,
som Universitetet 1597 overlod til den bekjendte Bog
handler M. Hans Aalborg for hans Livstid, for en Afgift
af 100 Rdl. en Gang for alle, at han deri kunde have sin
Boglade, saalænge han levede, og efter Døden sit Lejersted4.
2. S. Katrine Kapel omtales 1403 i de kjøbenhavnske Bagersvendes Gildeskraa, ifølge hvilken Broder
skabet hvert Aar skulde »lade holde tvende Messer i S.
Katrine Kapel i Vor Frue Kirke«5. Her stod da udentvivl
S. Katrine Alter, der nedenfor skal omtales.
3. Helligtrefoldigheds Kapel med tilhørende
Alter (s. d.) doteredes ved Midten af 15de Aarh. af Anna
Peder Andersens Datter, og af Jep Klavsen »af Vaaben«
(senere Borgemester i Kjøbenhavn). Paa Opfordring af
disse Kapellets Velgjørere skjænkede tvende Kardinaler
1468 hundrede Dages Aflad til alle dem, der paa visse
Helligdage besøgte Kapellet og ofrede Gaver til dets Ved
ligeholdelse G.
4. Helligtrekongers Kapel omtales 1476 i et Brev
udstedt i Rodneby i Bleking af Ærkebiskop Jens Brostrup af
Lund, og biskopperne Oluf Mortensen af Roskilde, Jens af
Aarhus, Jep af Børglum, Peder af Ribe, Jens af Skara,
Karl af Odense, Johannes af Bergen og Andreas af Garde,
hvorved de lovede 40 Dages Aflad til alle dem, der paa
Helligtrekongers Dag og paa Kapellets Indvielsesdag be
søgte Kapellet og hørte Messer, Prædikener og anden
Gudstjeneste i det, eller som bad til Gud for den hellige
Kirkes og det danske Riges Vel, eller som, naar Aften
eller Morgenklokken lød, paa Rommerkirkens Vis tre Gange
med bøjede Knæ fremsagde Englehilsenen (Ave Maria), eller
som læste Herrens Bøn, Englehilsenen og andre Bønner
ior Kapellets Alter af Ærefrygt for dets Patroner (o: de
4 Se Tillæg. Nr. 151.

5 Pontopp. Ann. JI, 499.
6 Se Tillæg. Nr. 49.
Kbhvns Kirker og Klostere.
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hell, tre Konger), eller som rakte hjælpsom Haaüd (o: ved
Gaver) til Alterets Vedligeholdelse, til Lys, Billeder eller
andre Prydelser.
5. S. Laurentii Kapel ved den søndre Kirkedør,
hvor siden Daabschoret var indtil Branden 1728 7. Her
stod sikkert S. Laurentii Alter, der nedenfor skal omtales
under Nr. 5. Kapellet var formodentlig stiftet tilligemed
Alteret af Dekanen Boecius (f 1354).
6. S. Rochi Kapel, paa Kirkens søndre Side lige
ud for Prædikestolen, blev stiftet 1500 af Kantoren Mag.
Anders Friis, som en gammel Indskrift skal have vidnet8.
I Kapellet, der som det synes dannede en Udbygning paa
Kirken, var et Alter. Efter Reformationen indrettedes det
1543 til Lokale for Universitetets Bogsamling, der dog
1554 fik en egen Plads i Universitetsbygningen 9. Senere
ophængtes under Kapellets Hvælving en Del Faner, der

7 Dette Kapel har jeg kun fundet omtalt i et Mnskr. om Frue Kirke,
Ny kgl. Saml. 683. 4.
e Langebek siger herom i sine Excerpter: »S. Rochi Kapel er stiftet
1500 af Hr. Anders Friis, hvilket kan sluttes af hosføjede
gammeldags Vers, som synes at have være brugt som Inscription
i Kapellet, endskjønt det hverken findes iblandt Resenii eller
andres Inscriptioner.
De Sacello S. Rochi etc. (af Dr. J. Bircherods Papirer)".
Men desværre anfører Langebek ikke hele Verset. Derimod har jeg
i Resens Descriptio Hafniæ msc. (Thottske Saml. 37 Fol.) fundet
følgende gamle Vers om S. Rochi Kapel, der dog paa sine Steder
er ilde medhandlet:
M. D. quando datur Christo præsul tumulatur
Dum Roschildensis Nicolaus nomine mensis
Quando November erat justius ut præerat
Trina nimis sane quum regna regente Johanne
Te Deus auctore quis tis (?) stat matris hoqore
Hic chorus initium fertur habere suum
Quo domino placeant cuncti qui cælica psaltant (?)
Quem dedit ipse strui Fris et amore sui.

9 D. Mag. 3 R. VI, 11. 248-49. 252.
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vare erobrede i Ditmarskerkrigen (1559)1 °. Flere berømte
Mænd, som Thomas Bartholin, Rasmus Vinding o. a., havde
i sildigere Tider deres Begravelser i dette Kapel11.
7. Hellig Løsens Kapel stod paa Frue Kirkegaard ;
det omtales som noget forfaldent kort efter Reformationen,
og er formodentlig ikke længe efter blevet nedbrudt12.
Det er muligt det samme som det Capella salvatoris,
der omtales i en Fortegnelse over Vor Frue Kirkes Ind
tægter 1520—21, hvoraf det tillige erfares, at Dn. Jacobus
Godofredi skjænkede Kapellet 3 Mk. 8 Sk. i Sjælegave13.

Altrene i Vor Frue Kirke.
Det er temmelig vanskeligt at bestemme, hvor mange
Altere Vor Frue K. har haft: i en aldeles paalidelig Op
tegnelse fra Reformationstiden over »Vikariernes Altres«
Indkomster nævnes sex og tyve saadanne 1534; af
Dokumenter og andre sikre Kilder kan det bevises, at der
desuden har været i det mindste sytten til, ved hvilke
man altsaa maa antage, at Kannikerne have besørget
Gudstjenesten enten selv eller ved deres private Vikarier,
men maaske adskillige af dem var forsvundne, dengang
den ovennævnte Fortegnelse forfattedes. Dette kunde være
sket derved, at de Indtægter, hvorved Alteret holdtes ved
lige og Præsten lønnedes, vare tabte ved tilfældige Om
stændigheder, eller af Kapitlet anvendte til andet gudeligt
Brug. Eller maaske kunde et Alter have faaet et andet Navn
ved en ny og rigere Dotation end den oprindelige. Da et
Alter ikke sjældent var indviet til flere Helgene, kunde det

10 Wolf, Encom. Regni Dan. S. 336-37. Der hang ogsaa andre Faner i
Vor Frue K. Da Hr. Aage Hansen af Sverrig, som med et stort Antal
Folk var falden ind i Skaane 1510, blev slagen af Tyge Krabbe,
blev deres Banner erobret og ophængt i Vor Frue Kirke i Kbhvn.
11 Se Resen, Inscr. Hafn. p. 93.

12 Se Tillæg, Nr. 147.
13 Fortegnelsen i Konsist. Arkiv. Pakken Nr. 161.
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maaske ogsaa betegnes paa flere Maader, uden at Identi
teten nu sikkert kan oplyses, hvilket dog vistnok hørte til
Sjældenhederne. Undertiden, men langtfra altid, kjende vi
Navnene paa Altrenes Stiftere; en enkelt Alterstifter, Hr.
Henrik Jensen (Johannis) af Lethhøfwæ, nævnes i Minde
bogen (u. IX Kai. Apr.) uden Bemærkning om, hvilket
Alter det var, han funderede.
Øverst i Rækken af Altrene staar naturligvis Høj
alteret (summum altare chori), der udentvivl er det samme
som S o g n e al t e r et (a. parochiale), hvorved en af Kannikerne
var Præst. Da dette Alter imidlertid ikke modtog særegne
Donationer saaledes som Bialtrene, omtales det sjeldnere
end mange af disse.
Jeg skal derefter gjennemgaa de øvrige Altere, idet
jeg først tager de 26, som havde særegne Vicarii perpetui,
og som findes paa ovenomtalte Fortegnelse:
1. Helligtrekongers Alter (a. trium regum v.
magorum) stod, idetmindste fra 15de Aarh. af, upaatvivlelig
i Kapellet af samme Navn. En af dets tidligste Velgjørere
var en vis Henrik Knob, som omtales i Mindebogen1. Den
6 Febr. 1438 skjænkede Marine2 Widers, Enke efter Jens
(ogsaa kaldet Niels) Wider, Borgemester i Kjøbenhavn,
dette Alter en Jord i S. Peders Stræde mellem Klavs
Lubertsøns, Kantors, Jord og Evert Guldsmeds Jord, med
saadant Vilkaar, »at hvilken Præst det fornævnte Alter ejer
og perpetuus Vicarius er, han skal have Fuldmagt at bruge
den fornævnte Jord til sin Nytte og skal hvert Aar give
hæderlige Kanniker i Kjøbenhavn, dem som ere in vigiliis,
to Skilling grot for begges vores Begjængelse aarlig at
holdes i Højechor i Vor Frue Kirke cirea festum divisionis

1 Scr. Rer. Dan. VIII, 543. Jfr. under S. Peders Alter, o: Nr. 34.
2 Dette er formodentlig en Fejl, naar der i Mindebogen under II. Id.
Julii staar: K a trina uxor Nicolaj Wider habet anniuersarium de
II. solidis grossorum per possessorem altaris trium regum (S. R.
D. VIII, 544).
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Apostolorum«3. Nogle Aar efter skjænkede den samme
Marine »Niels« Widers Efterleverske sin Gaard og Sten
hus i Kjøbenhavn til Helligtrekongers Alter. (Vidne herom
er udstedt paa Forlangende af Alterets Vicar. perp. Hr.
Hans Hermansen4 1441). Samtidig gav denne Kvinde
Alteret en Del Gods i Gunderød By, Karlebo Sogn, der
var tiiskjødet hende af Oluf Axelsen Thott til Vallø. Da
de i Rodneby 1476 forsamlede Bisper skjænkede 40 Dages
Aflad til Besøgerne af Helligtrekongers Kapel, blev Alteret
med det samme betænkt (s. ovf.) 1485 tilskjødede Hans
Povlsen, Borger i Kjøbenhavn, for fuldt Vederlag Hr. Hemming
Pedersen, Vicar. perp. til Helligtrekongers A., »en Gaard og
Bolig, liggende norden ved Strædet, som er fra det danske
Kompagni ad østen næst Strandbadstuen i Vor Frue Sogn«.
1510 gjør M. Povl Andersen, Kannik i Kjøbenhavn og perpetuus Vicarius til b. Agathe virginis Alter i Roskilde
Kirke, vitterligt, »at han med hæderlige Mænds Hr. Jeip
Nielsen sin procuratoris, Hr. Peder Hemmingsen prioris
og alle andre sine kjære Medbrødres vicariorum i Roskilde
Raad og Samtykke under, oplader og skjøder fra sig og
sine Efterkommere, rette Ejere af S. Agathe Alter, til
Trium Regum Alter i Vor Frue K. i Kjøbenhavn, som Hr.
Mogens Nielsen, Vicarius, nu i Være haver, og alle hans
3 Ogsaa det følgende gjælder min tidligere Bemærkning, at jeg for
at spare Plads som oftest undlader enkeltvis at anmærke, hvor de
benyttede utrykte Dokumenter findes, de allerfleste haves i Orig.
eller i Afskrift i Gehejmearkivet.
4 Denne Mand forestod Alteret i en meget lang Aarrække. 1465 var
han med i en Oldinggang, og kunde vidne om Forhold i Kjøben
havn 40 Aar tilbage (se S. 175 Not.). 1468 skjøder Hans Hermansen,
Præst og perp. Vie. i Vor Frue K. i Kjøbenhavn, paa sin Broder
Hans Møllers Vegne til Jens Knudssøn Bager en Gaard sønden ved
Vor Frue Kirkegaard, vesten næst Skolen, og kvitterer for Kjøbesummen (Arne Magn. Dipi. Fase. IV Nr. 14). Han levede endnu
1472 (Pont., Orig. Hafn. S. 147), og er udentvivl den Dn. Johannes
Hermanni, som Hr. Jens Unger 1477 i sit Testament (Till. Nr. 53)
skjænkede »unum Polidrum« (Hest), og som forekommer i Vikariernes Retstrætte med Ped. Unger 1481, se foran S. 88.
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Efterkommere, samme Alters rette Ejere, en S. Agathe
Alters Gaard i Sudereboderne mod Vederlag i en Gaard i
samme Stræde«. Ved Aaret 1530 havde Alteret en fast
aarlig Indtægt af 9 Pund (d. e. omtr. 36 Tdr.) Korn og om
trent 40 Mark. Den ovennævnte Vikar Hr. Mogens Nielsen
forestod Alteret i en lang Aarrække og var efter Reforma
tionen Vikariernes Prior; som saadan dSltog han i Religions
disputatsen 1543 fra katholsk Side, men erklærede sig
dog snart overbevist med Hensyn til Hovedpunktet i Striden,
Transsubstantiationslæren, og villig til at underskrive den
lutherske Bekjendelse, som han i sine sidste Leveaar synes
oprigtig at have vedkjendt sig6. Han maa være død 1547,
thi i et Brev af d. Å. gjør Christian III vitterligt, »at Knud
Heye vor Skriver har nu for os haft et Brev og Præsentats, som Kanniker og menige Kapitel i Kjøbenhavn have
udgivet, lydendes, at de have undt og samtykt ham et
Vikariat, som er Helligtrekongers Alter i Vor Frue Kirke,
som de skulle have Magt til at præsentere, som Hr. Mo
gens Nielsen nu fra døde og sidst i Være havde: og derpaa begjæret vor Bevilning«, som herved meddeles0. I en
Synsforretning over Kannike- og Vikarieresidenserne i Kjø
benhavn (1558) siges der om Knud Heyes Gaard, at det
ene Hus var vel færdig (o: ved Magt), de andre Huse vare
forfaldne paa Tømmer og Tag7.
2. S. Dines’ (Dionysii) Alter har jeg ikke fundet
nævnt før 1513, da Gerid Geridsen8, perp. Vicar. til S.
Dieniss Alter, bortlejer med sine Medbrødres Samtykke en
Alterets Gaard i Kjødmanger-Boder. Dette Alter, som var
5 Heiberg, Ped. Palladius, S. 104—5.

Ny kirkehist. Saml. I, 691.

6 Reg. over alle Lande Nr. 5, Fol. 159. 1549 beboede Knud Heyes
Moder Alterets Residens i S. Peders Stræde (Ny kirkehist. Saml.
I, 650). Om Hr. Mogens Nielsen vil findes flere Oplysninger under
S. Anne Alter og Allehelgens Alter (S. 194. 206).

7 Se Tillæg, Nr. 148.
8 Nævnes 1512 som Vie. perp. i Vor Frue Kirke og Præst til S. Ger
truds Kapel i Kbhvn.
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et af de fattigere, havde en egen »Servitium« hvilende paa
sig, nemlig at der paa dets Bekostning skulde vedlige
holdes en Kulpande i Vor Frue Kirke, hvorved Fattigfolk
kunne varme sig. Denne Pande var funderet af Dekanen
Dr. Erik Nielsen (Rosenkrands), der maaske ogsaa var Al
terets Stifter. Den vedblev at bestaa en Tidlang efter Re
formationen. I November 1551 tilskrev K. Christian III
fra Odense Biskop Dr. Ped. Palladius: »Vider, at som I
skriver os til og giver tilkjende, at Gud almægtigste har
kaldet Hr. Jens Madsen9, og efter hannem ledigt er et
Vikarie, som er stiftet til at holde en Pande med Ild udi
Vor Frue Kirke til fattige Folk og Peblinge at varme dem
ved, og begjærer, at samme Vikarie maatte forlenes den
Person, som er Sognepræst til Helliggestes, og ban dog
skulde holde den Pande med Ild udi forskrevne Vor Frue
Kirke, som samme eders Skrivelse videre derom bemelder:
da give vi eder tilkjende, at vi ville, at samme Vikarie
skal fremdeles blive hos samme Pande, og bede vi eder
og begjære, at I ville bestille det, at samme Pande bliver
ved Magt holden af samme Vikaries Rente, til saalænge
vi komme der tilstede, at vi da ville tale med eder derom,
og siden en anden Person med samme Vikarie at forlene«.
Et Brev af lignende Indhold tilskrev Kongen samme Dag
Borgemestere og Raad i Kjøbenhavn; men da han var vendt
tilbage til Hovedstaden, tillod han i Juli 1552 Palladius selv »at
maa have, nyde, bruge og beholde det Vikarie, som ligger
til S. Dionysii Alter og Jens Madsen sidst udi Være havde,
med samme Vikaries Residens, Bønder, Tjenere og rette
Tilliggelse, intet undtaget, udi hans Livstid, dog saa at
han skal opholde Panden med Ild, som samme Vikarie til
funderet er, efter gammel Sædvane, og den altid ved god
Hævd og Magt at holde, og de Tjenere, der tilliggende er,

9 Om denne Mands gudelige og fromme Henfart af denne Verden
have vi Ped. Palladii Beretning, meddelt i Ny kirkehist. Saml.
I, 690-91.
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ved Lov, Skjel og Ret«10. Den 13 Novbr. 1562 gav
Niels Lange til Kjergaard, Ridder, og hans Broder Gunde
Lange til Holme, »>til den Ildpandes Vedligeholdelse i Vor
Frue Kirke, en Residens i Studiestræde, liggende til S.
Dionysii Alter, med dens tilhørende Bygning, Boder og
Have, som Hr. Dr. Erik Nielsen tilforn til samme Ildpandes
Ophold havde givet, fattige Folk til Nytte, Varme og Bedste,
og skulde Superintendenten med Borgemestere og Raad
være Forstandere derfor, som for andet Vikariegods. Men
dersom fornævnte Ildpande blev øde og ikke holdet ved
iMagt, da skulde fornævnte Residens, Boder og Have være
forfalden til dem eller deres Arvinger igjen, og dem
det da at forunde til andre Almisse-Gjerninger« 11. 1563
fæstede Biskop Hans Albretsen og hans Hustru Karine
Andersdatter S. Dionysii Alters Residens af Borgemestere
og Raadmænd, der vare Forstandere for Vikarie- og Alter
godset i Kjøbenhavn, for en aarlig Afgift af 12 Mark, hvor
for der skulde kjøbes Kul til at holde Udpanden ved Magt
med12. I Aaret 1607 blev Ildpanden afskaffet, og Godset
anvendt til Underholdning for fattige Skolebørn, paa Grund
af den Forstyrrelse og Støj, som opstod, naar Almuen
under Gudstjenesten trængte sig om Ildpanden13.
3. S. Eligii Alter var formodentlig stiftet af Guld
smedenes S. Loyes eller Eligii Gilde, som da har haft sin
aarlige Messe for Medlemmernes Sjæle ved dette Alter14.
I 0 Disse tre Breve ere trykte i Heibergs Ped. Palladius, S. 173—74.

II Orig. i Kbhvns Magistrats Arkiv.
stand 1558 se Tillæg, Nr. 148.

Om S. Dionysii Residenses Til

12 Se Tillæg, Nr. 149.
13 Resenii Atlas msc.: „Usus calefaciendi illud labrum cessavit a.
1607, cum plebs inter sacra hoc circa labrum ita tumultuaretur
ac streperet, ut tolerari amplius haud posset; ex eoque tempore
eo destinati reditus aliter in pauperum scholasticorum errogatus
commodum“. I Nyeste Skilderi af Kbhvn, 1829, S. 1010, be
mærkes, at „Ildpanden [det vil sige Godset, hvorved den opholdtes]
1607 solgtes for 200 Rdl.“

14 Se D. Mag. 3 R. I, 48. 51 og D. Mag. III, 332. 336-27.
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Det havde 1534 en fast aarlig Indtægt af 15 Pund Korn
og 3 Mark Sølv. Forresten vides ikke stort om det. I
Novbr. 1536 fik Hans Mortensen, Skriver paa Kjøbenhavns
Slot, Kongebrev paa S. Eligii Vikarie »efter den Resignatses
Lydelse, som han derpaa haver, ad novam et futuram re
formationem« 15.
4. De hellige Apostles Alter var stiftet af en
Borger i Kjøbenhavn, Gotfred (Godichinus) v. Unna (f 12 Sept.
1346) og hans Hustru Katrine, der maaske var en Søster
til Dekanen Johannes Kraak. D. 5 Sept. 1352 stadfæstede
Biskop Henrik af Roskilde Alterets Stiftelse og Overdragelsen
af Ejendommene, der bestod af tre Gaarde i Kjøbenhavn,
en i S. Nicolai, en i Vor Frue og en i S. Peders Sogn16.
Senere skjænkede Stifterens Søn, Gerhard v. Unna, der
opholdt sig i Køln, en Gave af 20 Mark purt Sølv efter
kølnsk Vægt til Alteret, hvoraf der aarlig skulde anvendes
2 Skilling grot til efter Giverens Død at holde lians Aarsbegjængelse. Disse 20 Mark laante Dekanen Johannes
Kraak tilligemed Katrine, Godechini de Unnas Efterleverske,
1357, hvorfor de pantsatte Alterets Ejer, Hr. Luchbert, en
dem arvelig tilfalden Gaard i Roskilde17. I Fortegnelsen
over Kjøbenhavns Grunde ved Aaret 1400 anføres fire til
hørende Apostlenes Alter1 R. 1501 skjænkede Bernd Bernitzson, perp. Vicar. i Vor Frue Kirke19, sin Fædrenegaard
paa Gammeltorv »til de hellige værdige tolv Apostolorum
Alter udi Vor Frue Kirke hos Løvekarret«, »den alsom
mægtigste Gud, hans velsignede benedide Moder Jomfru
Marie, de hellige værdige tolv Apostle og alle Jesu Kristi

15 Reg. over alle Lande, Nr. 4, Fol. 118. Jfr. D. Mag. 3 R. VI, 78,
hvor vedkommende kaldes Jens Mortensen.

: 6 Se Tillæg, Nr. 12.

Jfr. Obit. 11 Id. Sept.

17 Se Tillæg, Nr. 14 og 15.
1S Ser. Rer. Dan. VII, 76. 78. 80.
19 Formodentlig den Dn. Bernardus, der 1472 nævnes som Vie. perp.
til Sjæle Alter (Pont. Orig. Hafn. S. 148). Tillæg, Nr. 93.
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værdige Helgene til Hæder og Ære, mig fattige syndige
Menneske, mine Forældre og alle kristne Sjæle til den
evige Salighed«, paa Vilkaar »at den Dannemand, som nu
Vikarius er til forskrevne Alter, som er Hr. Hans Wegge,
og alle hans Efterkommere til evig Tid skulle aarlig Aars
holde to læsne Messer om Ugen for mig og mine For
ældre«. D. 23 April 1513 sælger Jens Mikkelsen, Borger
i Roskilde, »til M. Matthis Persen, Vicarius alt. apostolorum,
og alle hans Efterkommere til fornævnte Alter, al den
Rettighed, som var ham tilfalden efter hans Fader og
Moder udi Hus og Bygning, som bygt er paa den Jord og
Grund, som ligger til Apostolorum Alter, og han nu selv i
Være haver, liggende i S. Mikkels Sogn (i Roskilde)«.
D. 3 Juni 1514 afstod og tilskjødede ogsaa Jep Smed,
Borgemester i Nykjøbing, til M. Matthis Persen og hans
Efterkommere, Vikarier til Apostolorum Alter i Vor Frue
Kirke i Kjøbenhavn, al sin Andel i den ovennævnte Grund.
I Anledning af Apostlenes Alters Vikariat havde den oven
nævnte M. Matthis Pedersen en Del Stridigheder med Dr.
Hans Luchesen, Kantor i Roskilde, der dog endte med,
at Alteret 1521 af Biskop Lage Urne blev tildømt den
førstnævnte 20.— 1532 tilskrev Frederik I Kapitlet, og an
modede det om at overlade Hr. Holger Ulfstand, Lensmand
paa Laugholm Slot, en af Apostlenes Alters Gaarde til Leje,
som Lavrits Grersen nu havde dog uden at have Arvebrev
paa den; Kapitlet opfyldte Begjæringen, men da det neppe
var lovligt at udsige en Mand af hans Fæstegaard, uden
dén ved Tolvmænds Dom var sagt i Fald, ordnedes Sagen
vistnok paa den Maade, at Holger Ulfstand mageskiftede en
anden (udenbys) Ejendom med den forønskede Gaard i
Kjøbenhavn, som han behøvede til Bolig, naar han opholdt

20 Se foran S. 147-48.

31 Kongens Brev Tillæg, Nr. 137. D. 22 Juli 1533 omtales „Holger
Ulfstands Gaard, han fik af Apostolorum Alter i Frue Kirke til
Magelav“ (Dok.).
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sig der med Kongen. 1545 var Kanniken M. Jens Terning
»Procurator« til Apostlenes Alter, og bortlejede en af dets
Gaarde paa Nørregade. D. 20 Maj 1558 gav Christian III
Hr. Rasmus*, der var Kapellan ved Vor Frue Kirke, Brev
paa, at naar han ikke længere for Alderdoms og Sygdoms
Skyld kunde fuldgjøre sit Embede ved Kirken, skulde han
alligevel maatte nyde og beholde i sin Livstid det Gods, som
kaldes Apostolorum Gods, og han nu i Være havde, hvor
med Kapitlet tilforn havde forlenet ham22. Samme Aar
omtales Alterets Residens ved den vestre Ende af Raadhuset som slet forfalden23.
5. S. Laurentii Alter var stiftet af Dekanen Boecius (f 1354). Alterets Vikar var 1496 Hr. Jep24, der
formodentlig er den Hr. Jep Jørgensen, der i Slutningen af
15de Aarh. ofte forekommer som Vikariernes Prior. Alteret
havde 1534 en fast Aarsindtægt af 53 Mark. 1558 var
Alterets Residens endnu vel ved Hævd.
6. S. Margretes Alter omtales første Gang i
Mindebogen under VIII Id. Novb., hvor det hedder: »Aar
1316 døde Hr. Johannes Drucken, Præst, som har en Aartid af en Gaard, liggende ved S. Nicolai K., og to Messer ved
S. Margretes Alter af samme Gaard«. 1457 udlejer Jo
hannes Petri, perp. Vicar. og Ejer af S. Margrete Alter, med
Kapitlets Samtykke til beskeden Mand Lavrens Toddæ, Bor
ger i Kjøbenhavn, en samme Alter tilhørende Gaard i Vor
Frue Sogn i Tydskemannegade, for en aarlig Afgift af
12 Skilling grot. 1479 var Niels Brun Alterets Vikarius25,
1481 omtales denne Mand som Procurator Vicariorum;
men 1491 var han død; i sit Testamente skjænkede han
Vikarierne en Gaard for sin Aartid. 1496 skjænkede Niels

22 Reg. over alle Lande, Nr. 6.

Fol. 164.

23 Se Tillæg, Nr. 148.

24 Pontopp., Orig. Hafn. S. 440.
25 Ny D. Mag. I, 182. Allerede 1472 nævnes Niels Brun som Vikar i
Frue K. (Pont., Orig. Hafn. S. 148).
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Andersen Guldsmed, Borger i Kjøbenhavn, Alteret tre
Boder med et Herberg ud til Stranden og tilhørende Bod
sted paa Dragør for en aarlig Messe for hans egen, hans
Hustrus og deres Forældres Sjæle. Gaven modtoges af Al
terets Vikarius Hr. Lavrids Mortensen. Samme Aar gav
Gertrud Pedersdatters, Gert Grubbes Efterleverske, For
standerske for Vor Frue Kloster i Roskilde, til Alteret en
Gaard i Kattesundet, »Jomfru S. Margrete, Hr. S. Bartholomæus, Hr. S. Nicolaus og de uskyldige Børn og alle Kristi
værdige Helgene til Lov, Hæder og Ære« for sig, sine
kjære Husbonders, deres Børns og Forældres og alle kristne
Sjæle, til Hjælp og Trøst, Ro og Lise af deres Pine;
Vilkaaret var en evig ugentlige Messe, »som læses og
holdes skal af Hr. S. Klemens Pave« p: den Kollekt o. s. v.,
der hører til S. Klemens Dag). Samme Aar modtog Al
teret endnu en Gave til, idet Gregers Mogensen, Raadmand i Kjøbenhavn, med Hustrues og Datters Raad og
Samtykke skjænkede det en Gaard paa Amagertorv »de
hellige værdige Trefoldighed til Lov, Jomfru Maria, den
Kristi benedide Moder, Fru S. Anne, Jomfru S. Margrete,
Hr. S. Bartholomæus, Hr. S. Nicolaus, de hellige værdige
uskyldige Børn, som have taalt Pine og Død for Jesu
Kristi Navns Skyld, og alle Kristi værdige Helgene hver
ved sit Navn, mig syndige Menneske, min kjære Husfru,
min kjære Datter og begges vore Forældre og alle kristne
Sjæle til Hjælp og Trøst af den svare bitre Pine, de ere
skikkede udi for deres Synder: at den milde, barmhjærtige
Gud, som alle gode Gjerninger lønner, og alle onde Gjerninger piner, vil unde os saa udi Verden at leve, at vi
maa undgaa saadan bitter Pine efter vor Død, og til sta
digt Haab, at vi maa besidde Himmeriges Rige efter dette
Liv«. Gavens Vilkaar vare, at Alterets Vikarius skulde
holde eller lade holde to læsne Messer om Ugen til evig
Tid, en af Fru Moder S. Anne, og en af de værdige fem
Vunder og en Aarsbegjængelse i Choret med alle Vikarier.
Endnu en fjerde Gave modtog S. Margrete Alter 1496, idet
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Borgeren Jep Pedersen skjænkede det to Gaarde i Kjøbenhavn og en i Ishøj for to ugentlige Messer og en Aarsbegjængelse. Hvad Grunden var til, at den fromme Gav
mildhed saaledes paa engang fortrinsvis vendte sig til dette
Alter fremfor til noget af de andre, vide vi ikke; skulde
man slutte fra Analogier af bekjendte katholske Tilstande,
kunde man tænke sig, at der var forefalden en eller anden
tilsyneladende underfuld Begivenhed ved det, der havde
henvendt den almindelige Opmærksomhed paa det. For
øvrigt overlod Kapitlet 1497 dette Alter med dets Ejen
domme til Universitetet, uvist efter hvilken Foranledning.
Den tidligere Vikarius, Hr. Lavrids Mortensen, vedblev dog
indtil videre at være Alterets »Ejer« som tilforn, hvorvel
det er muligt, at Universitetet søgte at berøve ham det
for at overdrage det til en af Professorerne som Vikarius.
Herpaa kunde idetmindste et Beskyttelsesbrev tyde, som
Kong Hans den 26 November 149S udstedte for denne
Mand, der imidlertid var bleven Kongens Kapellan, hvori
han tager Hr. Lavrids Mortensens »Gods, Tjenere og be
synderlige de Gods og Tjenere, som han har liggendes til
sit Alter her i Kjøbenhavn udi vort Forsvar, Fred, Hegn,
Værn og Beskjærmelse besynderligen at forsvare og fordagtinge til Rette« 26. Efter Lavrids Mortensens Afgang
var formodentlig stadig en af Universitetets Læsemestere
Vikarius til S. Margretes Alter: 1504 boede Dr. Peder
Skotte i Alterets Gaard i Gamle Raadhusstræde (nu Studie
stræde)27, 1531, og formodentlig allerede 1529, var den
siden saa berømte M. Christen Terkildsen Morsing Alterets
26 En samtidig Afskrift af disse Gavebreve og en Del kgl. Stadfæstel
ser af dem ere tilsammen indførte i et lille Hefte, der findes i
Konsist. Ark. Pakken Nr. 161, og hvoraf de fleste ere meddelte som
Tillæg Nr. 81—86, 88 og 90. — I Geh.-Ark. findes en Klage (uden
Aar) af Bo Bagers Enke over Forurettelser tilføjede hende af Hr.
Laurens Vicar. til S. Margrete Alter. — Hr. Lavr. Mortensen havde
1498 en Gaard i Kjødmangerstrædet til Leje af Helligaandskloster
(Dok.). Jfr. Pont. Orig. Hafn. S. 446—47.
27 Ny D. Mag. I, 184 (jfr. smstds S. 182).
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Vikarius28. Ved denne Tid havde det en aarlig fast Ind
tægt af 54 Mark. S. Margretes Vikariat med tilhørende
Residens i Studiestræde hørte til de Ejendomme, som det
ny Universitet arvede fra det gamle 29. 1558 omtales Resi
densen som forfalden.
7. Helligtrefoldigheds Alter; et Alter af dette
Navn blev oprettet 1424 af Ridder Anders Jepsen Lunge
til Egede paa noget Gods i Herlev, Gladsaxe Sogn, og i
Strandboderne i Kjøbenhavn30. I Stiftelsesbrevet bestemtes,
at følgende Messer skulde holdes for Alteret: Søndag, af
den hellige Trefoldighed; Mandag, af alle kristne Sjæle;
Tirsdag, af S. Johannes Evangelist; Onsdag, af S. Nico
laus; Torsdag, af det hellige Legeme; Fredag, af det hel
lige Kors; Lørdag, af Vor Frue. Dette Alter var imidlertid
et Kapitelsalter, hvortil der ikke hørte noget særegent Vi
kariat, et saadant blev først oprettet senere ved en fornyet
Stiftelse 1463. I et Brev af 21 Sept. d. Å. gjør Kong Christiern I vitterligt, at for ham var skikket i Kansleren Kjeld
Nielsens Gaard i Kjøbenhavn og i mange gode Mænds
Nærværelse »velbyrdig Mand Jep Klavsen i Kjøbenhavn vor
elskelige Tjener, vederkjendendes sig at have stiftet nylig
den hellige Trefoldigheds Alter til et Vikariedømme
udi Vor Frue Kirke, for Guds Tjenestes Øgelses Skyld,
til hvilket Alters Ejer og Vikariedømme han disse afskrevne
Gaarde og Gods undte, gav og frit fra sig og sine Arvinge
antvordede og skjødede«, nemlig tre Gaarde i Kjøbenhavn,

2ff Werlauff, Kbhvns Univ. Hist. S. 90. D. 24 Decbr. 1529 udstedte
Christiern Torchelsen, Vicarius i Kbhvn, et Brev (Orig. bl. Langeb.
Excerpt. Nr. 220).

29 Cragii Annal. Addit. p. 121 (Overs. I, 680).
1552 lejer Jakob
Brockenhus en Univ.s Gaard, „som ligger til Dr. C hr. Tore kild søns Vikariedømme“ (formodentlig endnu S. Margrete).
30 I selve Stiftelsesbrevet (Tillæg, Nr. 28) nævnes Alterets Navn ikke
udtrykkeligt, men det findes i et Lejebrev, udstedt 1425 af De
kanen Jens Klemensen paa den til Alteret hørende Gaard i Strand
boderne.
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to Kaalgaarde (Haver) sammesteds og to Gaarde i Ferslev
1 Hornsherred. Jep Klavsens eget Stiftelsesbrev er først
udstedt d. 7 Sept. 1464; heri bestemmes, at »Alterets
perpetuus Vicarius skal holde eller holde lade en daglig
siungen Messe af de hellige Trefoldighed, som Alters Pa
tron er, og en Aartid, som Kanniker skulde holde med
Messer og Vigilier for Stifterens og alle kristne Sjæle, paa
hvad Tid som han (o: Aartiden) indskrives i Aartidsbogen
at holdes, for hvilke dem skal gives *2 Skilling grot, og
skulle perpetui Vicarii holde en Aartid, ligervis og have
2 Skilling grot, og skal fornævnte perp. Vicarius skikke
Lys og anden Redskab til Alteret, og indlægge hvert Aar
en lødig Mark til saadanne Alters Ornamentum, som des
Behov gjøres«. Stifteren forbeholdt sig og sin Slægt Jus
patronatus og præsentandi, men naar hans Slægt var ud
død, skulde Borgemestere og Raad i Kjøbenhavn have denne
Ret, »og værdig Fader med Gud Biskop udi Roskilde skal
altid tilhøre at give derpaa Vocation« 31. — Jep Klavsen »af
Vaaben«, der senere blev Borgemester i Kjøbenhavn, lod
det ikke være nok med at stifte Vikariatet, men søgte ogsaa at gavne det paa forskjellig Maade; saaledes førte han
1465 en Proces med Kapitlet om en Grund, der laa imel
lem det Stenhus, hvori han boede, og en Gaard, der til
hørte Kirken. Sin egen Gaard havde han skjænket Alteret
og søgte nu ogsaa at vindicere dette den tilstødende Grund.
Kapitlet synes dog at være gaaet af med Sejren32. Det
31 De ovenanførte tvende Breve tilligemed en Mængde andre Helligtrefoldighedsalter og Vikariat vedkommende findes trykte i Ny D.
Mag. I, 123—28. 151—60. 181—88. Biskop Oluf Mortensens Stad
fæstelse af Vikariatets Stiftelse, af 10 Okt. 1465, findes smstds.
32 Den kgl. Stevning til Kapitlet (af 22/3 1465) findes i Ny D. Mag.
I. 159. Utrykt er derimod Kbhvns Bytingsvidne (udstedt Mandag næst
efter Helligkorses inventionis s. Å.), hvori Borgem. og Raad vidne,
at for dem var „skikket hørsommelige Prælat Hr. Mester Jasper Degn
med nogre af Kapitlet, som fremledte et fuldt Tingsvidne med 8
adstadige Dannemænd, Klerker og Lægfolk, af de ældste Oldinge i
Kbhvn“, hvoriblandt Vikarierne Hr. Hans Hermansøn og Hr. Magnus
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var formodentlig Jep Klavsen, der 1466 bragte de i Kjøbenhavn forsamlede danske Biskopper til at udstede et
Brev, hvori de lovede 40 Dages Aflad til alle dem, der
besøgte Helligtrefoldigheds Alter og lod det nyde godt af
deres Gavmildhed33; i alle Tilfælde vide vi, at det var
ham og en anden af Alterets og det tilhørende Kapels
Velgjørere, Anne Pedersdatter, der 1468 udvirkede i Rom,
at tvende Kardinaler udstedte et Brev, hvorved der lovedes
100 Dages Aflad til dem, der besøgte Kapellet paa visse
Festdage34. — Alteret betjentes i en lang Aarrække af Hr.
Peder Henriksen, der 1491 omtales som Vikariernes »Procurator«, og som 1501 skjænkede sin Ejendomsgaard i
Gamle Raadhusstræde til sit Alter35. 1527 var den senere
Kannik M. Jens Terning »perp. Vicarius og ret Ejer til S.
Trinitatis Alter«, som dennes Eftermand i Vikariatet nævnes
1541 Hr. Hans Henriksen30. — Alterets aarlige faste Ind
tægt var 1534 32 Mark og 3 Pund Korn.
8. S. Barbare Alter var som det synes stiftet af
Hr. Mogens Giøe, Ridder, der derfor siden med sin Hustru
havde en Aartid af Alterets Procurator3 7. Dette havde
1534 en fast aarlig Indtægt af 44 Mark og 6 Pund Korn,
de paahvilende Forpligtelser vare en sjungen og 6 »læsne«
Messer ugentlig.
Som Alterets Velgjørere omtales Hr.
Jens Due, Ridder, og hans Hustru Gisle38.
Jakobsen, „hvilke vidnede paa deres Sjæl dem vitterligt at være, at
den Jord og Grund, liggende mellem Jep Klavsens Stenhus og Vor
Frue K.s Stenhus paa Hjørnet, som Jep Klavsen siger at høre til
sit Stenhus, har været til forskrevne Kirkes Stenhus paa Hjørnet
uilet og ukæret i 40 Aar“ (L. Dipi.).
33 Mnscr. Bartholin., Tom. F. Fol. 153.
31 Se Tillæg, Nr. 49.

3 5 Ny D. Mag. I, 184-85.
36 Ny D. Mag, I, 186-88.

37 Se Tillæg, Nr. 42; jfr. Pont., Orig. Hafn. S. 149.

38 Se Tillæg, Nr. 130; jfr. Pont., Orig. Hafn. S. 149.

Altrene i Vor Frue Kirke.

177

9. Kalente Alter nævnes saavidt vides første Gang
i den kjøbenhavnske Jordebog af 1496, hvor »den Gaard,
Hr. Per Olsen (maaske Alterets Vikarius) gav Kalente Alter«,
omtales39. 1529 var Her Jep Andersen, der endnu fore
kommer 1538, Vikarius. Alterets faste Aarsindtægt var
1534 44 Mark. Formodentlig stod dette Alter i Forbindelse
med Kalentelaget40, og vel nærmest saaledes, at Laget, der
da rimeligvis har stiftet Alteret, lod holde visse Messer for
sine afdøde Medlemmer for dette Alter, hvis Præst det da
i det væsentlige lønnede.
10. S. Lucii Alter stod i Vor Frue Kapel, det
nævnes 1495. Hr. Christoffer Andersen var 1515 Alterets
Vikarius; ved sin Død S. Barbare Dag 1525 skjænkede
han Kapitlet (Vikariernes) en Bibel (textus biblie), noget
Husgeraad og sit »Bryggerede«, paa Vilkaar at Vikarierne
skulde holde hans Aartid »med tre Lektier i Chor hvert
Aar med 24 Skilling, saalænge som samme Kjedel og Kar
kan vare«41. Den følgende Vikarius var Hr. Søren Olsen
Kock, i hvis Tid Alterets faste Aarsindtægt beløb sig til
67£ Mark; han er formodentlig den Severin Olsen, om
hvem det vides, at han under Grevefejden sluttede sig til
Christian III.s Parti, hvorfor Grev Christoffer af Oldenborg
d. 14 Maj 1535 tilskrev Kapitlet i Roskilde, at da han
havde forfaret. »at en Joachim Rønnovs Skriver, som
hedder Severin Olsen, har et Vikarie i Vor Frue Kirke i
Kjøbenhavn og Strøby Sogn i Stevns Herred, og efterdi
samme Severin er nu hos vore Fjender og hos dem, som
føre Avindsskjold mod os og deres Fædreland, bede vi
eder kjærlig, at I for denne vor Bøns og Skrivelses Skyld
ville unde og forlene vor Skriver Svend Pedersen med
forskrevne Vikarie og Sogn og give ham eders Kollats
39 Pont., Orig. Hafn. S. 442.
40 Om dette skal meddeles nærmere Oplysning under Gilderne.

!1 Se Tillæg, Nr. 122.
Kbhvns Kirker og Klostere.
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derpaa«42. Om Grevens Skriver fik Vikariet, vide vi ikke,
men i alle Tilfælde fik Søren Olsen det snart igjen. Han
overlevede Reformationen i mange Aar, deltog i Religions
disputatsen 1543 og udlejede endnu som »Vikarius og ret
Ejermand til S. Lucii Alters Gods« en af Alterets Gaarde i
Decbr. 1553.
11. S. Olufs Alter blev oprettet 1423 af Lavrens
Nielsen Vinnere, Raadmand i Kjøbenhavn, en Mand, der
der med sin hele Slægt ogsaa paa andre Maader viste sin
Kjærlighed til Kirken43. Alteret blev funderet paa noget
Gods i Buddinge og Mørkhøj i Gladsaxe Sogn44, »Gud til
Hæder, Herre S. Oluf og Jomfru S. Gertrud, til Lise og
Salighed for Stifterens og hans kjære Husfruers Margretes,
42 Danske Mag. V, 77—78. Strøby Sogn har noppe stadig hørt til dette
Vikarie, thi af Per Persens (Vie. til S. Joh. Evang. Alt.) Testament
(Tillæg, Nr. 116) synes det at fremgaa, at denne Mand har haft Strøby
Sogn (til 1521), uagtet han ikke havde S. Lucii Vikarie.
43 Se Obit. Kai. Jul. og VII Kai. Aug.; Tillæg, Nr. 18. — Lavrens
Vinnere forekommer allerede 1398 og endnu 1428 som Raadmand
i Kjøbenhavn. En Gade opkaldtes efter ham. 1519 omtales „Lasse
Winners Stræde, som nu kaldes gi. Hyskenstræde“, i et andet
Dok. fra samme Aar omtales Lasse Winners Stræde som „thet
strædhæ, som løffuer fran fiske torwet oc neder till weger liwselli“
(Jfr. Pont., Orig. Hafn. S. 195). — I dette Stræde, hvor L. Vinnere
udentvivl selv har boet, oprettede han et „Sjælehus, fattigt Folk
inden at bo“ (Dok.).
44 Dette Godses Historie kan forfølges temmelig langt tilbage ved
Hjælp af en Række Pante- og Kjøbebreve og Tingsvidner, som jeg
har anset det for rigtigt at opbevare samlede, jfr. Tillæg, Nr. 4. 5. 7.
(8) 9. 10. 22. 26. 27. 35. L. Vinnere havde faaet det med sin
Hustru Margrete (Moder til Sønnen Mikkel V.), der var en Datter
af en kjøbenhavnsk Borger Hans van Dulmen, denne havde ved
Arv eller Kjøb faaet det af Jakob Thythebjerg ogsaa Borger smstds,
denne havde 1349 kjøbt Godset i Buddinge af en Adelsmand Peder
Nielsen, Søn af en vis Niels af Buddinge, hvilken sidste 1342 — det
Aar Niels Ebbesen faldt — havde pantsat Godset til en anden Adels
mand Hans Biug for Kappe, Hest og Vaaben. — Godset i Mørkhøj
havde Henneke Moltekes Enke 1338 pantsat til Fru Aleke, Berlold
Thythebergs Enke, og hendes Svigersøn Ulf i Kbhvn, fra dem er
det formodentlig kommet til den ovenomtalte Jak. Thytheberg.
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Lucies og Karines og alle kristne Sjæle«. Stifteren for
beholdt sig og sin Søn Mikkel Lavrenssen Patronatsret til
Alteret, men efter deres Død skulde Degnen i Kjøbenhavn
med sit Kapitels Samtykke have Magt til at bortgive Al
teret til en Mand, der altid vilde bo i »Hafn«, uden saa
var, at han med sin Biskops Samtykke var til »Skole«
(o: ved fremmede Universiteter), i hvilket Tilfælde han
maatte holde en Kapellan. Vilde nogen Præst af Stifterens
Slægt have Alteret, da skulde han, naar det var ledigt,
have Fortrinnet. Af Vikaren betingede Stifteren sig fire
ugentlige Messer og en Aartid i høje Chor45. Af senere
Optegnelser vide vi, at S. Olufs Alter fik sin Plads i Vor
Frue Kapel. 1441 stadfæstede den ovennævnte Mikkel
Vinnere, der imidlertid selv var bleven Vicarius perpetuus
ved Alteret, sin Faders Gave af det omtalte Jordegods i
Buddinge og Mørkhøj. Ikkedestomindre opkom der nogle
Aar efter Strid derom mellem Kapitlet og Abbed Henrik i
Esromkloster, som, uvist med hvad Ret, gjorde Fordring
paa Godset som Klosterets Ejendom. Ved Tingsvidne, som
Kapitlet 1445 lod optage, afgav dog en Del Oldinge af
Gladsaxe Sogn Vidnesbyrd om, at Godset havde været
Lavrens Vinneres ubestridte Eje indtil 40 Aar, inden det
kom i Vor Frue Kirkes lovlige Besiddelse; og da vi se, at
Alteret beholdt Godset, maa Abbeden ikke have kunnet
bevise sin Paastand46. Et Par Aar efter døde Vikaren
Mikkel Vinnere, efter selv at have lagt ny Ejendomme til
sit Alter. I et Brev af 23 Decbr. 1448 tilstaar nemlig
Knud Mikkelsen, Degn i Kjøbenhavn, og alt Kapitlet samme
steds, at have annammet til S. Olufs Alter til evig Eje af
Oluf Platz, Borger i Kjøbenhavn, og Jens Tygesen i Strø
lille en Badstue, Hus og Grund, som kaldes Vommebad
stuen og en Gaard næst ved, i hvilken Mikkel Vinnere,
fordum Vie. perp., boede, hvilken Badstue, Gaard og Grund
45 Se Tillæg, Nr. 26 og 27.
4fi Se Tillæg, Nr. 35 og 36.
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Mik. Vinnere i sit Testament gav til S. Olufs Alter, men
»nu for Bygning, Udgjerd af forskrevne Testament og anden
Kost og Tæring, som 01. Platz har gjort og betalt efter
Mikkel Vinneres Død«, forpligter Kapitlet sig til at give
ham og hans Husfru Mette aarlig en Afgift af 4 lødige
Mark og efter deres Død 2 Mark aarlig til Arvingerne i
Afgift af fornævnte Badstue og Gaard47. 1460 var Jens
Olsen Alterets Vikar48. 1481 tilstod Biskop Oluf Mor
tensen Kantoren i Kjøbenhavns Kapitel, naar den daværende
Vikar afgik ved Døden, Indtægten af S. Olufs Alter, for at
han kunde holde en Succentor, som da altsaa blev Alterets
Vikarius; denne Bestemmelse forsøgte senere en vis Jo
hannes Vitzendorp at faa kuldkastet som uoverensstem
mende med Alterets Fundats, men efter adskillige For
handlinger lykkedes det Kantoren at sikre sig denne Er
hvervelse ved 1492 at forskaffe sig Pave Alexander VI.s
Stadfæstelse paa Alterets Forening med Kantordømmet49.
1528 indgik Dr. Ditlev Smyther, der som Kantor ejede
Alteret, et Mageskifte med Kirkeværgerne ved S. Peders
Kirke, hvorved han overlod denne den ovenfor omtalte
Vommebadstue i S. Klemens Stræde, og til Vederlag for
Alteret modtog en Gaard i Studiestræde. Dog skulde S.
Peders Kirke, saalænge Kapellanen Hr. Markvar levede,
give 11 Mark aarlig til Alteret. I Aaret 1534 havde dette
en aarlig Indtægt af 21 Mark og 10 Pund Korn, men me
dens der ved de andre Altere anføres en vis »Servicium«
/Messer, Udgift til Vox m. m.), der paalaa dem, nævnes
ingen saadan ved dette Alter. 1558 omtales Alterets Resi
dens som »slet forfalden« 50.

47 Dok. i Geh.-Ark.
4S Dok. i Geh.-Ark.
Tillæg, Nr. 41.

Jfr. Tillæg, Nr. 38.
Han er den Johannes Olaui, som nævnes i

49 Se foran, S. 114 og 119.

50 Se Tillæg, Nr. 141 og 148.
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12. S. Christoffers Alter høre vi først omtale 1487,
da Biskop Niels Skave tilskrev Vikariernes Kapitel, og bad
dem, at Niels Andersen »camerarius curie nostre Roskil
densis« og Vicar. perp. til S. Christoffers Alter i Vor Frue
Kirke, som han havde antaget til sin Commensalis (Bord
fælle, □ : i sin private Tjeneste) for et Aar maatte beholde
Indtægterne af sit Alter, uagtet han var fraværende 51. Af
et lidt senere Brev fra Niels Andersen til hans Medbrødre
i Kjøbenhavn se vi, at de indvilligede i Bispens Begjæring.
Man maa antage, at Alteret 1509 er bleven flyttet eller
ombygget; thi d. 12 Juli d. Å. indviede Biskop Anders
Mus fra Oslo et Alter j Vor Frue Kirke til S. Chri
stoffer Martyr, Benedikt Abbed, S. Katrina af Siena og
alle Helgene. Det stod ved søndre Side af Kirken, og dets
aarlige Indvielsesfest henlagdes til Søndagen efter Egidii
Dag. Samme Dag Alteret indviedes, udstedte Biskop Jens
af Roskilde et Brev, hvori han skjænkede 40 Dages Aflad
til alle dem, som hørte Gudstjenesten ved Alteret og ved
frivillige Gaver bidrog til dets Vedligeholdelse, til Messers
Læsning eller til Anskaffelse af Kalke, Bøger, Klæder eller
andre Prydelser, der vare nødvendige til Gudstjenesten 52.
Dog kunde det tænkes, at dette Alter har været et nyt, der
enten bar Navn efter en anden S. Christoffer (der var to
Helgener af dette Navn) eller efter en af de andre hellige
Personer, til hvem det indviedes. I saa Tilfælde kjende
vi intet videre til dette Alter. — I Jan. 1509, altsaa før
den omtalte Indvielse, forekommer Hr. Hans Mogensen
som Vikar til S. Christoffers Alter53, han var det endnu
1521, men 1529 var Hr. Niels Heye Vikar og modtog paa
51 Se Tillæg, Nr. 68. Det var en Maade, hvorpaa Bisperne uden Ud
gift for sig selv skaffede sig Skrivere og lignende Betjente.

52 Pontopp., Annal, eccl. Dan. II, 733.
53 D. 31 Jan. 1509 tilstaar Hans Moensen Præst og Vikar til S. Chri
stoffers Alter i Frue K., at have lejet af S. Peders Kirkes Forstan
dere en Gaard østen op til den, lille Hr. Lavrids nu ibor, for 2 Sk.
grot aarlig.
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Alterets Vegne som Gave en Gaard i Kjøbenhavn. Dets
faste Indtægt var 1534 42 Mark og 3 Pund Kom. I et
Brev, udstedt 11 Sept. s. Å., gjør Hans Bilde til Egede
vitterligt, at hæderlige Mænd, Degn, Kantor og Kapitel i
Kjøbenhavn have nu gjort ham et Brev fyldest, som de gav
ham paa, at det første Vikariedom, der faldt i Vor Frue
Kirke og Kapitel, skulde han have til en Person, som han
vilde unde det, »saa at jeg takker dem, derfor melder jeg
samme deres Brev dødt og magtesløst, og aldrig at skal
komme forskrevne Kapitel under Øjne i nogen Maade, dog
undtaget det Brev fornævnte Degn, Kantor og menige Kapitel
mig og mine givet have, at jeg skal have Jus patronatus
til S. Christoffers Alters, saa tit det vacerer«. 1549 havde
en Mand ved Navn Niels Buck Alterets Residens, for
modentlig har han da haft Vikariatet tilligemed54.
13. Johannes den Døbers og S. Birgitte Al
ter nævnes første Gang 1466, da Ærkebiskop Tue af Lund
og en Del andre i Kjøbenhavn forsamlede danske Bisper
skjænkede 40 Dages Aflad til dem, der besøgte dette Alter
og ofrede Gaver til dets Vedligeholdelse55. Senere skulde
man antage, at der var blevet to Altere af det ene, og at
det Alter, der bar Johannes den Døbers Navn, tilhørte
Kapitlet, medens S. Birgitte Alter havde en egen Vikarius.
1501 bortlejer nemlig Dr. Erik Nielsen, Dekan, og Kapitlet
en af Vor Frue Kirkes Gaard ved Stranden, liggende til Alt.
Joh. Baptistæ, til (Erland Jensen) Snare, Raadmand i Kjø
benhavn56. 1479 omtales Jep Jensen, Vikar til S. Birgitte
Alter57, 1496 havde Hr. Jens Pedersen denne Bestilling58.
Dennes Eftermand var Hr. Jens Jonsen »Præst og Vikar

54 Ny kirkehist. Saml. I, 650.

55 Pontopp. Annal. II, 637—38.
1)6 Om Snare se Pont., Orig. Hafn. S. 43 Not
Snaregaden sit Navn.

57 Ny D. Mag. I, 182, jfr. foran, S. 137.
56 Pont., Orig. Hafn. S. 441.
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til S. Birgitte Alter«, som 1507 gjør vitterligt, at han med
hæderlige Faders, Hr. Johan Jepsens, Biskops i Roskilde,
og Peder Myltikes, rette Patrons til forskrevne Alter, Raad
og Samtykke har gjort et Mageskifte med Kong Hans, i
saa Maade at han og hans Efterkommere Vicarii til Bir
gitte Alter skulle paa Alterets Vegne have af Hans Naade
og Kronen to Gaarde i Klovtofte (Højetostrup S.), to Gaarde
i Vritsløse lille (Hersted vestre S.), en Gaard i Brøndby
østre, en Gaard i Nybølle (Smørum S.), og en Gaard i
Blaserød. Derimod skal Kongen have af Alterets Ejendom
ti Gaarde i Ordrup (Gjentofte S.). 1527 gjør Ditlev Smyther, Kantor, Jep Heye, Vicedekan, og menige Kapitel
vitterligt, at de »efter Raad og Samtykke« af Hr. Jens
Jonsen, perp. Vicar. til S. Birgitte Alter, har i Leje ladet
Oluf Jakobsen kaldet Skriver, Raadmand i Kjøbenhavn, en
Vor Frue Kirkes og S. Birgitte Alters Gaard liggende ved
Stranden, som kaldes Snaresgaard, vesten næst Hr. Markvard Rønnovs, Ridders, Børns Gaard, østen for de Boder,
Karine Snares selv tilhører, og for de Boder, som høre til
Danske Kompagni59.
Denne Gaard er aabenbart den
samme, som tidligere omtales som tilhørende Joh. Baptistæ
Alter, hvorledes end Forholdet saa forøvrigt maa forklares.
S. Birgitte Alters faste Indtægt var 1534 8 Sk. grot og 20
Pund Korn. Vikaren Jens Jonsen overlevede Reforma
tionen, efter hans Død skjænkede Christian III Vikariatet
med tilhørende Residens, der laa bag S. Peders Kirke, til
Livlægen, Dr. Kornelius Hamsfort, som 1544 mageskiftede
Residensen med en af Professorgaardene, og overlod Vi
kariatet til Universitetet for en aarlig Afgift af 60 Mark i
hans Livstid60. 1548 fik Universitetet kongelig Bekræftelse
paa, at det til evig Tid maatte beholde Vikariatet »til at
opholde en Skole og Pædagogium (der skulde oprettes i
50 Dette Lejebrev er 19 Avg. 1542 stadfæstet af Christian III i alle
sine Punkter (L. Dipi.).

60 Bartholin, Cista Medica, p. 77—78.
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den omtalte Residens) at optugte og lære unge Personer,
Religionen til Bedste og Forførdring«6 l. — Det Stræde i
Nærheden af S. Peders Kirke, hvor Hr. Jens Jonsen havde
boet, bar endnu længe efter hans Død Navn efter ham.
14. Sjæle Alter (a. animarum) omtales første Gang
1423.
Som Alterets Vikarier nævnes 1469 Hr. Henrik
Bernitzøn02, 1472 Hr.Bernt63, 1488 Hr. Jens PedersenG4,
1514 Hr. Mads Pedersen66 og 1529 Hr. Jens Pedersen06.
Dette var formodentlig det rigeste af alle de kjøbenhavnske
Altere; dets faste Aarsindtægt var 1534 80 Mark, og da
de mere formuende Altere samme Aar ansattes for Bidrag
til Kjøbenhavns Befæstning, maatte dette udrede 5 Mark,
den største Sum, noget Alter ansattes for.
61 Reg. over alle Lande, V, 180.
62 Mnskr. om Frue Kirke, Ny kgl. Saml. 683. 4.

63 Pont., Orig. Hafn. S. 149 (jfr. Apostl. Alt. o: Nr. 4).
64 1485 sælger og skjøder Olaf Jensen af Vallensbæk paa sin Moders,
Katrine Jens Lavridsens Enkes, Vegne til Jens Pedersen, Præst i
Kbhvn, en Bod og Bolig, liggende norden for gi. Raadhusstræde’(Dok.).
1488 20 Juni sælger og oplader Lyæke Gerwensen, Bager i Hel
singør, Hr. Jens Pedersen, Kapellan til Sjæle Alter, og hans Ar
vinger en Gaard i Raadhusstræde. Kongens Stadfæstelse af dette
Skjøde er udstedt 1491, 25 Maj, paa Rettertinget paa Helliggejsthus
Kirkegaard i Kbhvn; deraf ser man, at Lydike Gervensen havde
faaet Gaarden med sin Hustru, der var en Datter af Borgemester
Jep Klavsen (se Trefoldh. Alt. Nr. 7). 1489 8 Maj sælger og oplader
Anders Andersen, Klerk i Kbhvn (se Andreæ Alt.), Hr. Jens Peder
sen, Præst i Malmø, en Bod og Bolig liggende norden ved gamle
Raadhusstræde, vesten næst den Bod, som samme Hr. Jens Peder
sen nu selv i Være haver og udi bor (Dok.). Der er ingen Tvivl
om, at det er den samme Mand, der saaledes formodentlig forenede
to Embeder. 1493 skjænkede Hr. Jens Pedersen begge disse Boder
til Vor Frue Alter i S. Peders Kirke (Dok.).
65 Se foran, S. 68 Not. 59. 1517 16 Jan. lejer M. Knud, Degn, og menige
Kapitel til Hans Elgen, Borger i Kbhvn, en Vor Frue Kirkes Gaard
med den Bod, som Sjæle Alters Kapellan eller Vikarius plejer at
have sin Vaaning i. Heraf kunde man antage, at der paa denne
Tid ingen Vikar var.

66 „Hr. Jens til Sjæle Alter“ fik 1521 i Per Persens Testam. (Tillæg,
Nr. 116) et Sølvspænde og en „Mullu“.
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15* De hellige fem Vunders Alter (a. quinque
vulnerum) stod »nedre i Taarnet paa den søndre Side«;
det omtales først 1515, da Jesper Isaksen, der var Vicar.
perp. derved og tillige Sognepræst i Birkerød, skjænkede
sin Fædrenegaard paa Vestergade i S. Klemens Sogn til
Alteret, paa Vilkaar at Alterets Vikar efter hans Død skulde
holde en sjungen Messe hver Onsdag »af Jomfru Maries
Undfangelse cum collectis de vulneribus Christi« m. m.,
som nøje bestemmes i Gavebrevet67. Kort efter maa Hr.
Jesper Isaksen have afstaaet Alteret, da Hr. Severin Hans
sen 1518 som dets Vikar lejer en af dets Gaarde ud, men
Hr. Jesper forekommer dog endnu 1531 som Præst i
Birkerød. Alterets Indtægt var 1534 28 Mark og 2| Pund
Korn; dets Residens var givet af en Hr. Bo Lavridsen08.
Den Gaard, Hr. Jesper havde givet, forekommer endnu 1569
som »hørende til de hellige fem Vunders Alter« da en
Borger Niels Jensen lejede den for 8 Mark af Dr. Hans
Albertsen, Superintendent i Sjællands Stift, og Borgemestere
og Raad i Kjøbenhavn, Forstandere for Vikarierne og Alter
godset.
16. S. Sebalds Alter havde 1534 en fast aarlig
Indtægt af 8 Mark 7 Sk. og 8 Pund Korn; til Hovedstadens
Befæstning maatte det samme Aar yde 2 Mark. 1558 havde
Stig Pors Sebaldi Alters Gaard (o: Residens), der omtales
som vel vedligeholdt09.*
17. De hellige 24 Oldefædres (el. Cideres) Al
ter (a. xxiv Seniorum) havde sin Plads paa nørre Side i
Taarnet, og blev stiftet 1483 af Kanniken Hans Haniin
paa følgende Ejendomme: en Gaard i Tydskemannegade,
som gav 10 lybske Mark i aarlig Skyld, en stor Gaard
sammesteds med 4 Boder, som gav 9 lødige Mark, og en
Gaard paa Nørregade, som gav 2 lødige Mark. Alteret
67 Se Tillæg, Nr. 103.
“Se Tillæg, Nr. 130. Boecius Laurencii forekommer som Vikar 1491.

69 Se Tillæg, Nr. 141 og 148.
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stiftedes den almægtige Gud og Jomfru Marie til Hæder,
Vor Herres Jesu Kristi Forklarelse og de 24 Oldefædre
til Lov. Stifteren forbeholdt sig Patronatsretten, saalænge
han levede, men efter hans Død skulde den tilfalde Ka
pitlet. For Gaven betingede Stifteren sig kun en Aartid
med Kanniker og Vikarier i Højechor for sin egen og
sine Forældres Sjæle, i Forbindelse med den dertil hørende
Messe og Vigilier. Alterets første Vikar var Hr. Mattis
Matssøn, hvem Hans Haniin 11 Decbr. 1486 paa Kongens
Retterting gav Skjøde paa Godset. Han var tillige, idetmindste 1493, Præst i Ballerup. 1504 fik han af Povl
Jensen, »som nu er i Ballerup«, Torsten Jepsen, Skrædder,
og Jens Hansen, Skomager, Borgere i Kjøbenhavn, Skjøde
paa »al deres Del, Ejendom og Rettighed, som de havde
arvet og kjøbt udi en Gaard paa Nørregade«. Denne
Gaard var det formodentlig, Hr. Mattis paa sin Dødsseng
middelbart skjænkede til sit Alter, efter hvad et Brev, ud
stedt 8 Juni 1517, indeholder, hvori Karine Jensdatter gjør
vitterligt, at hun, »efter sin kjære Broders Hr. Mattises udi
Ballerup yderste Vilje og Begjæring, og paa det Guds
Tjeneste kan des ydermere forbedres og opholdes udi den
hellige Kirke, den alsommægtigste Gud, hans benedide
Moder Jomfru Maria og alle Guds Helgen kunne loves og
æres«, har, sin egen, sin Broders og deres Forældres
Sjæle til Ro, Trøst og Salighed,* skjødet og givet til de
hellige 24 Oldefædres Alter i Vor Frue Kirke, »hvilket Alter
min kjære Broder Hr. Mattis udi mange Aar var ret Ejer
og perp. Vicar. til, en vor fædrene Gaard i Kjøbenhavn paa
Nørregade, østen ud med Adelgaden paa et Hjørne, norden
op til den Rende, som løber bag Biskopsgaarden, mod at
Vicar. perp. til bemeldte Alter skal holde »en læsen Messe
af de hellige Trefoldighed hver Mandag til evig Tid med
en Collecta pro sacerdote. Og skal han lade holde en
Begjængelse i høje Chor hvert Aar om S. Valborgs Dags
Tid med Vicariis, med Messer for Altrene i Kirken og
Vigiliis i Chor«, for hendes egen og de ovennævnte Per-
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soners Sjæle. — Hr. Mattis Matssøns Eftermand ved Alteret
var Hr. Peder Henriksen, i hvis Tid Alteret havde en fast
Aarsindtægt af lidt over 50 Mark. Han overlevede Refor
mationen, men mistede en en stor Del af sine Indtægter,
hvorfor han i et Brev (uden Aar) gjør vitterligt, at da han
ikke selv er formuende at holde sin Residens ved Hævd
og Magt, har han nu med sine Medbrødres Vidskab i Leje
ladet sin Søster Birgitte Mortens, Borgerske i Kjøbenhavn,
samme Residens. I et andet Brev (af 23 Juni 1540) gjør denne
Birgitte Mortens vitterligt, at hun har i Leje annammet af
sin Broder Hr. Peder Henriksen, Vikar til Seniorum Alter,
en hans Vikaries Residens, Hus og Have, »liggendes udi
Uroen«, næst op til hendes Moders Gaard, som hendes
Broder Lavrids Henriksen bor i, og at hun maatte beholde
den i sin og sin Datters, Ingeborg Oluf Jakobsens (Borge
mester i Kjøbenhavn), og begges deres Børns Livstid mod
en aarlig Afgift af 10 Mark danske. Brevet indeholder det
mærkelige Vilkaar: »Dersom Gud almægtigste har forset,
at Kgl. Maj. vor kjæreste Herre eller Hs. Naades Efter
kommere Konninger i Danmark lade skikke Altere igjen
i Vor Frue Kirke, saa samme Alter eller Alters Rente skal
gange udi Forlening til nogen Præstemand eller gejstlig
Person, der vil eller skal residere hos sin Tjeneste, da
ville vi og være forpligtige strax igjen op at lade til hans
Haand samme vort Brev og være saipme Residens, Hus og
Have aldeles ubevaret i alle Maader«. — Hr. Peder Hen
riksen deltog 1543 fra katholsk Side i Religionsdisputatsen
i Kjøbenhavn, og levede endnu i Marts 1547.
S. Katrine Alter stod upaatvivlelig i S. Katrine
Kapel (se S. 161). Det var stiftet af Hr. Johannes Svenson,
hvis Aartid Alterets Ejer derfor stadig skulde holde70.
Ved Aaret 1400 ejede Alteret to Gaarde i Kjøbenhavn71.
Senere omtales det 1471 i et Brev, hvorved Fru Hæbele
70 Obit. XI Kai. Sept. (S. R. D. VUI, 545).
71 Ser. Rer. Dan. VII, 78. 82.
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Lydikesdatter sælger Kanniken Hr. Simon Lavrentsøn en
Jord, Hus og Bygning at bruge og beholde i S. Katrine
Alters evindelige Eje. I et andet Brev af 28 Sept. 1471
gjør Maghens............... , Præst i Kjøbenhavn, vitterligt »at
endog han har talet det bedste paa S. Katrine Alters Vegne
med Hr. Simon udi det Kjøb, som er gjort imellem Fru
Hebbele og fornævnte Hr. Simon paa en Jord og Grund i
Klosterstrædet, eftersom »Hoffwet« udviser, og ladet sit
Navn der indskrive, bekjender han dog alligevel, at han
aldeles ingen Rettighed har udi forskrevne Jord eller Byg
ning«. 1472 nævnes Hr. Johannes Nicholai som Alterets
Vikar. 1513 havde Hans Luchesen, Kannik i Roskilde,
S. Katrine Alters Vikarie7 2; da man nu af Universitetsordinansen 1539 ved, at »beneficium Catharinæ« hørte til
det gamle Universitets Gods, og M. Hans Luchesen 1507
havde været Universitetets Rektor, bliver det sandsynligt,
at det enten var i denne Egenskab eller maaske som Pro
fessor, at han havde dette Beneficium. Forøvrigt ved man
ikke, naar S. Katrine Alter blev afstaaet til Universitetet;
dets Aarsindtægt var henimod Reformationen 37 Mark.
19. S. Mikkels Alter var stiftet af en Borger i
Kjøbenhavn ved Navn Jens Ebbesen; Stiftelsen stadfæstedes
8 April 1432 af Biskop Jens i Roskilde. Formodentlig
har der været noget ubestemt ved det oprindelige Gave
brev, idetmindste førtes der 1476—82 en langvarig Strid
mellem Alterets Vikar, Hr. Morten Mogensen, og en af
Stifterens Arvinger Esbern Skriver, der dog endelig af
gjordes i Mindelighed ved den lundske Ærkebisps Mæg
ling73. Hr. Morten Mogensen, der alt forestod Alteret
1472, skjænkede det 1499 en Gaard paa Amager Torv.
Dets Aarsindtægt var 1534 45 Mark. 1516 var Hr. Peder
Nielsen Vikar; men ved Reformationen fik M. Jørgen Jen
sen Sadolin, den første evangeliske Sognepræst ved Frue
72 Se foran, S. 147—48 og Tillæg, Nr. 101.

73 Se foran, S. 55-60.
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Kirke, dette Beneficium; han overlod det med kongelig Be
villing 1537 til sin Søn Hans »til at optugtes og holdes
til Skole med«74. Hans Jørgensen Viberg, som Sønnen
kaldte sig, havde Vikariatet gjennem en lang Aarrække,
som Student i Kjøbenhavn og Vittenberg og endelig som
Præst i Flintinge paa Laaland, indtil han 1576 blev dømt
fra sit Kald først af Fyens Biskop og siden af Kjøbenhavns
Professorer, fordi han havde beligget en Jomfru i Maribo
Kloster. Efterat denne Dom nemlig var overgaaet ham,
befalede K. Frederik II, at Vikariatet skulde fratages ham,
og ligesom det andet ledige Altergods henlægges til de
kjøbenhavnske Sognepræsters Underhold75.
20. S. Jørgens Alter modtog i Midten af 15de Aarhundrede flere Gaver: saaledes skjænkede Hr. Hans Hermansen (se Helligtrekongers Alter) det 1442 en Gaard paa
Landet, 1447 gav Borgemester Anders Lavridsen det en
Gaard paa Nørregade, 1452 gav Jep Olufsen Sugge det en
halv Gaard i S. Peder Stræde, hvorfor der skulde holdes
Sjælemesser for ham i Vor Frues Højechor. Som Alterets
Vikarier nævnes 1451 Hr. Jens Didriksen og 1461 Hr.
Jens Dynesen76. Siden høre vi ikke stort om det før
1522, da Biskop Lage Urne henlagde Helligholdelsen af
Alterets Indvielse til Søndagen før Mikkelsdag, og tilsagde
alle dem, der paa den Dag søgte Tjenesten ved samme
Alter og gav noget dertil, 40 Dages Aflad. 1524 befaler
74 Udtoget af Kongebrevet i Reg. over alle Lande Nr. 4 Fol. 121
lyder: „Hans Jørgensen fick Breff paa S. Mickels Vicarie xvdi wor
Frue Kircke i Kiøbinghaffn, som hans fader M. Jørgen Jensen Prædickant ther sammestedz her till wdj were hafft haffuer, med ald
sin rette tilliggelse, renthe, huse, Jorde, Eyendom. gaardc, Och
godtz Inden byes og xvden byes, Intet wnderthaget, wdi sin LiilTs
thiid att haffue, nyde, bruge, till at optuchtis och holdis til skolie
med. Cum inhibitione solita. Datum Gottorp, Dom. proxima post
st. Fabiani et Sebastiani Dag. — Relator Petrus Suaue“.
75 Se Tillæg, Nr. 150.

76 Alle disse Notitser findes i et Mnskr. om Frue Kirke i Ny kgl.
Saml. 683. 4.
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K. Frederik I Anne Povisdatter, paa Fordring af Hr. Hans
Gundersen, perp. Vicar. i Kjøbenhavn, at møde for at svare
til den Tiltale, Hr. Hans Gundersen paa S. Jørgens Alters
Vegne havde til hende for en Gaard paa Nørregade. Det
er udentvivl om den samme Sag, Ditlev Smyther, Kantor
og Sognepræst til S. Peders Kirke, og Kirkeværgerne
sammesteds 1528 udstedte det Vidne, at da Regnskab var
aflagt for S. Peders Kirke, »fremgik Hr. Hans Gundersen,
Vikar til S. Jørgens Alter i Vor Frue Kirke, med nogle
Vidner paa en Gaard liggende paa Nørregade, som af
Rette skulde høre til samme hans Alter, og var begjærendes, at vi skulde høre samme hans Vidne paa samme
Gaard«; da fremgik en Kvinde, Elnæ Hennings, og svor
med Haand paa Bog, at hendes Moderssøster Tyre Hans
Siersens, hvis Sjæl Gud naade, gav forskrevne Alters
Vicario, Sorte Hr. Hans, hvis Sjæl Gud naade, paa for
skrevne Alters Vegne en lødig Mark til Jordskyld. Det
samme vidnede ogsaa en Borger Hans Madsen. — Vi
karen Hans Gundersen, der alt var i denne Stilling
1521, fik 22 Juli 1532, maaske paa Grund af sit Alters
ringe Indkomster, som aarlig kun var 15 Mark, af Frede
rik I »Præsentats paa Brøndby Kirke (om det var B. vestre
eller østre siges ikke) ved dens sidste Ejers, Hr. Niels
Andersens, Afstaaelse, eftet den ny Præsentationsformular«7 7.
Dette Embede har han dog ikke beholdt længe, thi 1536
fik Hr. Oluf Jensen kgl. Beskjærmelsesbrev paa Brøndby
østre og Vallensbæk Kirker, og c. 1539 træffe vi en Hr.
Christoffer Jensen som Præst i Brøndby7*, medens vi
senere stadig finde Hr. Hans Gundersen i Kjøbenhavn. Saaledes deltog han i Novbr. 1538 i at sætte Jordskylden af
Universitetets Lejevaaninger. 1543 deltog han i Religions-

77 Reg. over alle Lande, Nr. 3. Fol. 277. Den ny Formular, der
væsentlig er luthersk, findes i Ny D. Mag. VI, 146—48.
78 D. Mag. 3 R VI, 99. 211. Det sidste Sted findes der heller ingen
Bemærkning om, hvilket Brøndby der menes.
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disputatsen fra katholsk Side79, og endelig forekommer han
1547 endnu engang som Medlem af en Kommission, der
dengang regulerede Jordskylden af det gejstlige Gods i Kjøbenhavn80. Han døde som en gammel Mand d. 1 Sept.
156481. Alterets Residens omtales 1558 som »passelig
ved Hævd«.
21. Vor Frues Medlidenheds Alter (a. com
passionis b. Mariæ) kaldes ogsaa »Jomfru Marie Alter
paa Gulvet standendes«. Den 9 Febr. 1504 gjør Al
terets Vikar, Hans Nielsen, vitterligt, at han af velbyrdige
Svend Jep Lang til Jomfru Marie Alter har annammet to
Gaarde og Gods, liggende udi Arsherred, i Fugtede lille
Sogn og By, hvilke gav i aarlig Landgilde 6| Pund
Kom (halvt Rug og halvt Byg), et fedt Svin, et Faar, et
Lam, to Gjæs, 4 Høns og 14 Grot Penninge. Gaven var
skjænket med saadant Skjel og Forord, at Vikaren skulde
holde eller holde lade en Messe udaf den hellige Trefolfoldighed hver Søndag for Jep Lang og hans Forældre, og
en Messe hver Lørdag af værdige Moder Jomfru Maria,
Jomfru Marie til Lov og Ære«. D. 14 Maj s. Å. gjør den
ovennævnte Vikar og en Borger, Hans Terkelsen, vitterligt,
»at paa det Guds Tjeneste skal formeres og til dens yder
mere Opholdelse«, give de en Gaard i Kjødmangergaden
til /Uteret, »med saadan Skjel og Forord, at hvo som er
Vikarius eller Kapellan der til samme Jomfru Marie Alter,
han skal hvert Aar give til Jomfru Marie Kirke en Skilling
grot Jordskyld, og der til med skal han holde eller holde
lade hver Fredag en læsen Messe pro defunctis, sc. Requiem for os, vore Forældre og alle kristne Sjæle, Gud til
Lov og dem til Hjælp og Trøst til evig Tid, og skal for
skrevne Vikar eller Kapellan give Capitulo vicariorum
4 Sk. grot for tvende Anniversariis hvert Aar«. 1510 var
79 Heiberg, Ped. Palladius, S. 104.

60 Pontopp., Orig. Hafn., S 342.
61 Nicolaysen, Norske Magasin I, 272.
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Hr. Peder Jepsen Alterets Vikar. — Alterets Indtægt var
1534 21 Mark og 8 Pund Korn; det ejedes ved denne
Tid af Nederlænderen Vincentius Kampe, Tilularbisp af Grøn
land, en forhenværende Graabroder, der som »Biskop«
1520 indtog den tilsyneladende meget beskedne Stilling
som »Portner ved Biskopsgaarden i Fyn«, men dog i Virke
ligheden var Suffragan for Biskop Jens Andersen Beldenak,
medens denne sad fangen82, og 1530 blev antagen af
Biskop Joachim Rønnov til hans Viebisp, der skulde ud
føre de egentlige biskoppelige Forretninger, som Rønnov ikke
selv kunde udføre, paa Grund af at han ikke var og aldrig
blev rettelig indviet. For nu selv at slippe for at lønne
Viebispen søgte Rønnov at trænge ham ind i forskjellige
kirkelige Beneficier, deriblandt ogsaa det her omtalte Vi
kariat. 1533 gjør en Borger i Kjøbenhavn vitterligt, at
han »har i Leje annammet af Hr. Jep Persen, Priori Vi
cariorum og Biskop Vincentii visse og sande Procurator til
Compassionis b. Marie Virginis Alter i Vor Frue Kirke, en
samme Alters Gaard i Kjødmangergaden«. Endnu 1537
d. 20 Juni giver Biskop Vincentius Kampe Beynt Koch,
Borger i Maribo, Fuldmagt til at indkassere Huslejen af
3 Gaarde, »som ligge til vort Præbende i Vor Frue Kirke i
Kjøbenhavn, til Vor Frue Alter, som Hr. Kønicke (Jepsen),
Provst i Roskilde (f 11 Novbr. 1531), havde næst for os«83.
22. Herrens Opstandelses Alter (a. resurrec
tionis Domini) blev rigt doteret 1501 saavel med Jordegods
som med rede Penge af Christiern Daa i et Testament,
han oprettede, inden han i Kongens Ærinde rejste til
Sverrig84. 1534 havde Alteret i Aarsindtægt 33 Mark og
udenfor Portene 1| Pund Korn, 19 Sk. grot og | Td.

82 Dok. af 6 April 1520 i Langeb. Dipi. Om hans Stilling i Odense
se forøvrigt Knudsen, Joach. Rønnov, S. 71 og Paludan Muller,
Jens And. Beldenak, 2 Udg. S. 44.

83 Grønlands hist. Mindesmærker, III, 198 (jfr. D. Mag. 3 R. VI, 78).
84 Se Tillæg, Nr. 92.
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Smør. Den paahvilende »»Servicium« var en sjungen og fire
læsne Messer, 5 Mark til Vox, og 7 Sk. grot til Aartider.
1558 havde Hr. Oluf Skonning, der tidligere havde været
Vikar til S. Andreas’Alter, »»Resurrectionis Gaard« (o: Re
sidens), som dengang var forfalden85.
23. S. Andreas’ Alter var stiftet af Anders Syundessen, afVaaben (f 1390), hvis Aartid Frue Kirkes Værger
siden stadig holdt for de særdeles Gaver, han havde skjænket
Kirken for sin Sjæls Frelse; hans Hustru Margrete Gerikes
havde ogsaa skjænket Kirken en Grund med to Boder for
sin og sin Mands Aarstid80. Som Alterets Vikarer nævnes
1458 Lavrens Hiort87, 1472 Olaus Johannis88, 1488 og 93
Anders Andersen kaldet Orgemester, formodentlig fordi han
har spillet Orgelet89, 1506 Gregorius Hansen. 1479 mod
tog Alteret ved Kanniken Hans Pedersens Testament 3
Boder i Raadhustrædet; dets Aarsindtægt var 1534 22
Mark. Paa denne Tid var den ved Herrens Opstandelses
Alter (Nr. 22) omtalte Hr. Oluf Skonning Vikarius, i et Brev
af 1541, hvorved han lejer en af Alterets Gaarde ud, kalder
han sig tillige »»Skolemester i Kjøbenhavns 1560 var
Præsten Lavrids Jensen, Vikarius og ret Ejer af S. Andreæ
Alter og udlejede en af Alterets Gaarde90.
24. S. Anne Alter. I et Brev af 20 November
1491 gjøre fire rommerske Kardinaler vitterligt, at de af
Hensyn til den særdeles Ærbødighed den ærværdige Mand
Jens Pedersen (Joh. Petri), Lægmand og Doktor i Medicinen,
bar for S. Anne A., og paa hans Begjæring skjænke 100
Dages Aflad for paalagte Bodsøvelser til alle dem, der paa
85 Se Tillæg, Nr. 141 og 148.
86 Obit. II Kai. og III Non. Avg.
67 Havde anf. Aar noget Gods i Pant af Hr. Mikkel Rud til Vedby,
Ridder; jfr. Vedel Simonsen, Familie-Efterr. om de Ruder. I, 53.
Han havde en Aartid for Gaver til Vikarierne, Pont., Orig. Hafn. S. 149.

Pontopp., Orig. Hafn. S. 148.
89 Se foran under Sjæle Alter (Nr. 14).

00 Danske Selskabs Tilvæxt. S. 227.
Kbhvns Kirker og Klostere.
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visse Festdage, deriblandt paa Alterets Indvielsesdag, med
andægtigt Sind besøgte det og ofrede deres Gaver91. D. 29
Sept. 1506 gav M. Peder Nielsen, Kannik i Vor Frue Kirke,
og hans Broder Hr. Mogens Nielsen, perpetuus Vicarius smsts,
til S. Anne Alter en Bod med Hus og Jord i S. Peders
Sogn, østen op til S. Andreæ Alters Gaard, som Hr. Gregorius Hansen iboede, paa det Vilkaar at Vikaren skulde
holde »en sjungen Messe hver Tirsdag om Ugen til evig
Tid, S. Anna selv tredie til Lov og Hæder« 92. Efter Re
formationen forandrede Hr. Mogens Nielsen denne Guds
tjeneste til en sjungen Messe »af den Helligaand«. Alterets
Vikarius var i Begyndelsen af 16de Aarh. M. Haagen
Pellesen, der allerede forekommer 149393 ; i et Brev af
25 Febr. 1 509 bekjendtgjør han, hvorledes han som Testa
mentarius har ordnet det med den af M. Hans Nymand94
stiftede Messelæsning »af alle Guds Helgene« i Vor Frue
Kirke, hvortil han i sit Testamente havde givet 200 Mk.
danske. Herfor havde M. Haagen nemlig kjøbt en Gaard
i Rødh (Ørslev S., Ringsted Herred), hvilken nu var lagt
til S. Anne Alter. Fra 1513, om ikke før, var M. Haagen
Pellesen Vikariernes Prior, og han er sikkért den Mag.
art. Haquinus som 1515 deltog i Rektorvalget ved Univer
sitetet, hvorved han da maaske har haft en Ansættelse95.
Han døde 1520, og 31 Juli s. Å. overdrog Dekanen M.
Knud Valkendorf og Kapitlet det ledige Vikariat til Præsten
Niels Jensen, Baccalaureus artium96, hvoraf man altsaa ser,
at Kapitlet har haft Patronatsretten til dette Alter. Dets
91 Pontoppidan, Ann. eccl. Dan. II, 704.

92 Om Brødrene Peder og Mogens Nielsen se foran, S. 144. 166.
93 Werlauff, Kbhvn. Univ. Hist. S. 91, Not. 8. Jeg har dog ikke
fundet ham nævnet før 1498, da han som Vic. perp. beseglede et
Dokument.

94 Var maaske Kannik; jfr. Pontopp. Orig. Hafn. S. 435 og Tillæg,
Nr. 121.

9 5 Thura, Infantia et pueritia Acad. Hafn. p. 30. 61.

96 Se Tillæg, Nr. 114.
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faste Indtægt var ved denne Tid »indenfor Portene« 6 Mk.,
»udenfor Portene« 10| Mk. og 9 Pund Korn. Til den
udenbys Ejendom hørte »en Slette, kaldet Stensager Slette
i S. Anne Skov i Karlebo Sogn«, angaaende hvilken Hr.
Niels Jensen 1524 lod optage et Tingsvidne paa Tryherreds
Ting. Alterets sidste Vikar var Hr. Magnus Matsen; efter
hans Død henlagde Christian III 16 November 1557 dette
Vikariats Jordegods, der laa i Vassingerød og i Karlebo
Sogn, tilligemed Residensen i Studiestræde (og desuden
S. Jørgens Vikarie i Roskilde) til Underholdning for »Ka
pellanen« paa Kjøbenhavns Slot, der fik »sin Værelse og
Vaaning« i den ovennævnte Residens97.
25. S. Josts Alter (altare S. Jodoci, ell. a. quatuor
doctorum) blev oprettet 1462 af Dekanen M. Jesper Hen
riksen, »til Lov og Hæder for vor Herre Jesus Kristus
og særdeles for hans værdige (gloriosa) Moder Jomfru Maria,
samt for den hellige Jodocus, Augustinus, Ambrosius og
Hieronymus«. Det opførtes i Krogen mellem S. Anne og
S. Jeps Alter, og funderedes paa noget Gods i Fyn, som
Stifteren dog indstændig paalagde Godsets tilkommende
Procurator, Dekanen i Kjøbenhavn, at se at faa mageskiftet
med andet Gods, der laa bekvemmere. I intet Tilfælde
maatte Stifterens Slægtninge faa noget at gjøre dermed,
men naar det var mageskiftet, kunde Bestyrelsen overlades
til Vikaren. Stiftelsesbrevet indeholder den nøjagtigste
Bestemmelse, om hvilke Messer med tilhørende Officier og
Kollekter, Vikaren skulde holde, tillige forpligtedes han til
at deltage i Processionerne og de større Tider (horæ), med
97 Regist over alle Lande, Nr. 6, Fol. 142—43* 1572 henlagde
Frederik II Godset til Frederiksborg Slot, men gav istedetfor noget
af Roskildegaards Gods i Ringsted Herred til Slotspræstens Under
holdning (Sjæll. Regist. Nr. 11, Fol. 12). 1603 fik Organisten
ved Vor Frue K., Truid Sistinus, af Christian IV Rrev »ad gratiam«
paa Slotsprædikantens Vaaning i Studiestræde (se M. Anders Arrebos
Levnet og Skrifter I, 40, Not. 30).
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mindre han tillige var Official eller Sognepræst98. Kapitlets
Dekan var Kaldsretten forbeholdt, derfor se vi 1531 M. Klavs
Gjordsen, efter den tidligere Vikars, Kalixt Pedersens, Død at
kalde Præsten Anders Jensen efter den sædvanlige Formular:
»altare et vicariam tibi conferinus, investientes te per bireti
impositionem« ". Alterets faste Indtægt var 1534 22 Mark
og 8 Pund Korn. Om noget af dets Gods, en Gaard i
Egens i Skamherred, havde Kapitlet 1493 en Retstrætte
med Hr. Predbjørn Podbusk, hvis Fordring støttede sig til
et Gjældsbevis udstedt 1421 af Alterstiflerens Fader, Henrik
Nielsen, «af Vaaben«. Sagen blev foretagen paa Kongens
Retterting i Roskilde 30 April n. Å., og endte med at
Alteret erkjendtes for den omtvistede Gaards rette Be
sidder100. 1538 fik Alterets Vikar Hr. Anders Jensen
kongeligt Protectorium paa Besiddelsen af sit Altergods«101.
26. S. Jeps Alter (a. S. Jacobi) var et af de ældre;
Kanniken Hans Nielsen, der døde 1400, skjænkede det en
Gaard i S. Peders Sogn tæt ved Raadhuset 102. 1445
»vederkjendes« Præsten Klavs Jensen, perp. Vie. i Kjøbenhavn, at han til sin Sjæls Frelse har givet og skjødet til
S. Jeps A., som kaldes primarum to Gaarde, en i »Saltbodher vesten vid her strædhet, som er ær mit rættæ
fædhernæ oc oldeleffue«, den anden i S. Peders Stræde,
der er Kjøbegods, med saadant Vilkaar, »at S. Jeps Alters
Ejer skal hver Mandag holde eller lade holde for forskrevne
Alter en Sjælemesse de S. Trinitate til evig Tid og et
Anniversarium (med) Vicariis inden Ottedagen efter S. Jeps
Dag for 2 Sk. grot., og choralibus Peblinge 6 Sk. grot«...
»og det tillagt, at mine Sønner, som hedde baade Lavrens,
skulle de tvende Gaarde nyde i Leje, hver Gaard for 3
98 Se foran, S. 102 og Tillæg, Nr. 45.

98 Se Tillæg, Nr. 132.

100 Arne Magnussens Danske Diplom.

Fase. VII.

101 D. Mag. 3 Række. VI, 147.
102 Obit, XV Kai. Nov. (S. R. D. VIII, 546).
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Sk. grot om Aaret, i deres Levedage«. — Da Dr. Peder
Albertsen 1482 skjænkede en Del Bøger til de fri Viden
skabers Fakultet ved Universitetet, gjorde han det paa det
Vilkaar, at Lærerne i dette Fakultet hvert Aar Tirsdagen
efter Peders og Povls Dag skulde holde en Messe rnidt i
Frue Kirke foran S. Jakobs Alter, til Minde om ham og
Fakultetets andre Velgjørere og om dem, der fra Universi
tetets Stiftelse af havde været Lærere i de fri Videnskaber 103.
Denne Messe blev dog maaske 1497 forenet med den
større Gudstjeneste i Kirkens Chor til Amindelse af Høj
skolens Velgjørere104. 1511 overgav Biskop Jens Jepsen
med Roskilde Kapitels Samtykke (Kjøbenhavns Kapitel nævnes
ikke) Universitetets Syndikus Præsentationsretten til S. Jakobs
Alter, hvis Indtægter skulde tilfalde en duelig Lærer i det
filosofiske Fakultet (ydoneo magistro in artibus legenti), der
dog ingenlunde derfor maatte forsømme sine Pligter som
Alterets Vikar106. 1517 gav Dr. Peder Albertsen »til
103 I et Exemplar af Stephani Orlandi Practica Medicina i det gamle
Univ.-Bibl. fandtes følgende Antegnelse: »Anno Domini 1482,
egregius Vir, M. Petrus Alberti, artium et decretorum Doctor,
Medicinarum Licentiatus, Almæ Universitatis Studii Hauniensis
Vice Cancellarius, contulit hunc librum cum pluribus aliis similis
dispositionis ad usum literariæ Facultatis Artium almæ Universi
tatis Generalis Studii Hauniensis tali conditione, quod futuris
perpetuis temporibus, singulis annis, tertia feria proxima post
festum Sanctorum Petri et Pauli apostolorum in ecclesia beatæ
Mariæ ordinabunt Magistri ejusdem Facultatis unam missam per
dictam Facultatem celebrandam, in medio Ecclesiæ ante altare
beati Jacobi, pro ipsius ac omnium benefactorum memoria sæpe
dictæ Facultatis artium et illorum, qui ab initio hujus Universitatis
lectiones et exercitia in artibus suis laboribus et expensis in
choarunt«. (Resen, Descriptio Hafniæ msc.)
104 Se foran, S. 36.

105 I Werlauffs Univ. Hist. S. 83—84 er Brevet trykt; i Modstrid med
dette Brev antager Forf. S. 8, at S. Jakobs Vikarie hørte til det
Gods, hvorpaa Universitetet oprindelig funderedes, og han støtter
denne Mening til nogle Ytringer af Svaning, som beretter, at
Christiern I »ex senatus consilio duos vicariatus S. Margaretæ et
B. Jacobi ... in usum stipendiorum professoribus conferendorum
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Universitatis Altere S. Jacobi iuxta chorum situato« fire
Boder i S. Peders Stræde, paa Vilkaar, at Alterets Kapellan
efter Giverens og hans Søns Død skulde holde en læsen
Messe hver Uge de quinque vulneribus med Kollekten for
de Døde: Deus veni; før Dr. Peder Albertsens Død skulde
der kun læses visse bestemte Kollekter til ved den sæd
vanlige Messe106. Alterets faste Indtægt var 1534 52
Mark og 5 Pund Korn; Ejendommene, der bestod af
Vikarens Residens i S. Peders Stræde, 3 Gaarde og 7
Boder i Kjøbenhavn, en Gaard i Soderup og en i Vangede,
forblev efter Reformationen ved Universitetet107. Den
første Besidder af dette Vikariat efter Universitetets Gjenoprettelse var, saavidt vides, Professor M. Petrus Parvus108.
Alterets Residens, der laa umiddelbart op til det tidligere
Karmeliterkollegium i S. Pedersstræde, blev maaske an
vendt ved Oprettelsen af det saakaldte Pædagogium (se S.
Birgitte Alt. Nr. 13).
Dette var de 26 Altaria Vicariorum; opsummere
vi disse Alteres faste Indtægter, da beløb de sig kort før
Reformationen til 884 Mark 11 Sk. danske, 3 Mark Sølv og
27 Skilling grot, Kornindtægten var desuden 100 Pund,
der omtrent vil svare til 400 Tdr. 109 efter vor Tids Behuic novæ scholæ adiecit«. Denne Angivelse er imidlertid urigtig,
hvad*S. Margrete Alter’angaar (se foran S. 61 Not.), og upaatvivlelig
ogsaa hvad S. Jeps A. angaar; ikke at tale om, at et Udtryk som
»ex senatus consilio« kun maadeligt passer til den Tids Forhold,
da hverken Kongen eller Rigsraadet som saadant havde noget med
Vikariater at gjøre. Hos Thura (Inf. et puer. Acad. Hafn. p. 28)
hedder det under Aaret 1505: »Ordinatum est a Dno Johanne
Jacobi Ravensberg, Episc. Rosk. et Acad. Cancellario, ut Altare S.
Jacobi in eccl. b. Mariæ Virg. Hafn. circa chorum esset ad repræ
sentationem (? præsentationem) Rectorum«. Men Aarstallet maa
være urigtigt, da det originale Rrev, som Werlauff har meddelt,
tydeligt nok har 1511.

106 Se foran S. 36 og Tillæg, Nr. 110.
107 Cragii Ann. Addit, p. 122 (Overs. I, 680—81).
108 Se Ny kirkehist. Saml. II, 245-46.

109 Svarer i Penge efter den Tids Priser omtrent til 200 Mark.
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regning, og | Td. Smør. Derimod vare Vikarierne herfor
forpligtede til at holde 20 sjungne og 120 læsne Messer
ugentlig. Altrenes faste Udgifter til Vox (til Lys) beløb
sig omtrent til 120 Mark danske. Da Altrene 1534 maatte
udrede en Skat til Hjælp til Kjøbenhavns Befæstning, blev
18 af disse 26 Altere ansatte tilsammen for 48 Mark 2
Sk., de øvrige 8 bleve formodentlig fritagne. Som tidligere
er bemærket var der imidlertid endnu en god Del Altere
i Vor Frue Kirke, som Kannikerne enten selv besørgede,
eller, hvad der vistnok var Regelen, lod besørge ved Alter
præster (Altaristæ, Sacrificuli), Vicarii non perpetui (Chorvikarier). Dog forekommer ogsaa Vicarii perpetui ved
nogle af disse Altere, skjønt Forholdet ikke nærmere kan
oplyses. Om disse Altere have vi ikke saa mange og saa
sikre statistiske Oplysninger som om de fornævnte, imidler
tid skal jeg dog opregne dem med de Oplysninger, jeg
har kunnet indsamle.

27. S. Theobalds Alter er omtalt under Dekanen
Jakob Klemensen, der berigede det ved flere Gaver og
selv synes at have betjent det, da han døde, medens han
forrettede Gudstjenesten for det110. 1 senere Tider om
tales det ikke.
28. S. Knuds Konges Alter stod ved Kirkens
søndre Side111. 1490 lejer Tyge Matthisen, Alterpræst
til S. Knuds Alter i Vor Frue K., en Jord, »vesten ved
Rosengaarden« af S. Peders Kirke. Den samme Mand,
der formodentlig døde 1526, havde siden »tilligemed S.
Knuds Brødrene« en Aartid i Frue Kirke, som Procuratoren
til S. Knuds Alter skulde lade holde112. Udentvivl har
da Alteret staaet i Forbindelse med et S. Knuds Gilde.
29. S. Povls Alter var oprettet af en Mag. Knud
Nielsen og Kanniken Svend af Vestenskov og maaske
110 Se foran S. 122, jfr. Obit. III Id. Jul., Id. Sept. og XIV Kai. Novbr.
111 Ny D. Mag. I, 160.

112 Se Tillæg, Nr. 130.
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endnu en tredie; Stiftelsen stadfæstedes 1436 af Biskop
Jens i Roskilde. Alteret skulde lægges til »Sacristia Haffnensis«, saaledes at den Kannik, der var »Sacrista ecclesie
Haffhensis«, skulde have det under sin Bestyrelse (ordinatio)
og hæve Indtægten af Alterets Ejendomme til sit eget
Brug, mod at han ugentlig holdt tre Messer og aarlig tre
Aartider for Stifternes Sjæle 113. 1527 bortlejer Knud
Valkendorf, Degn, og menige Kapitel en S. Povls Alters
Gaard i S. Peders Sogn, men ikke længe efter synes
Alteret at være henlagt under Universitetet, thi i Univ.Ordinansen 1539 nævnes blandt det gamle akademiske
Gods, »det Gods, der ligger til S. Povls Alter i Vor
Frue Kirkes Højechor«. Det bestod af 6 Gaarde i Kjøbenhavn, der gav et aarligt Landgilde af 42 Mark114. (Sml.
u. S. Peders Alter i Højechor, Nr. 35).
30. Helligkorses Alter omtales 1462115. D. 4
Decbr. 1527 lejer en Borger Rasmus Skræder af M. Klavs
Gjordsen, Degn, og menige Kapitel en Helligkorses Alteres
Gaard i Færgestrædet mod at give i aarligt Landgilde 11
Mark til »den Kannik, som Procurator er til forskrevne
Helligkorses Alter«.
31. S. Cecilie s Alter var stiftet af Jon Jonsen
Litie, som d. 14 Januar 1283 gav alt sit urørende Gods i
Wathsingeruth (Vassingerød i Uggeløse Sogn) og Kirkholt
(i Karlebo S.) til dette Alter, hvorfor der skulde læses Sjæle
messer for ham og hans Slægtning Cecilia. Gavebrevet
besegledes af Biskop Ingvar Hjort og Kapitelsherrerne ved
Vor Frue Kirke110. Følgende Notits findes i Mindebogen:
»5te December døde Hr. Lavrens Henriksen, Præst, fordum
Ejer af S. Cecilies Alter, hans Aartid skal holdes af Vor
Frue Kirkes Værger for en Grund, som en vis Benedikt
*13 Se foran S. 129 Og Tillæg, Nr. 33.

114 Cragii Ann. Addit. p. 122 (Overs. I, 681).
115 Ny D. Mag. I, 154.

116 Efter en Optegnelse i Ny kgl. Saml. 683, 4to.
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Wrahrad i lang Tid har beboet«. Senere omtales Alteret
ikke, og man kunde formode, at dets Gods var benyttet
ved Oprettelsen af Kannikepræbendet Vassingerød, og at
Alteret ved denne Lejlighed var nedbrudt. En anden For
modning ligger imidlertid ligesaa nær, nemlig at S. Cecilies
Alter senere er indviet til S. Anna, da denne Helgenindes
Alter netop havde sit Jordegods i Vassingerød og Karlebo
(se ovenfor S. 195).
32. S. Markus’og S. Lukas’Evangelisters Alter
eller, som det i daglig Tale kaldtes, Skomager Alter,
blev oprettet 1434 af Kanniken Hans Kortsen »til Jesu
Kristi Hæder, og hans værdige Moders og de hellige
Markus og Lukas Evangelisters og S. Aniani Biskops Lov«.
Han gav til Alteret en Gaard i Tydskmannegade og »oflicium Sutorum villæ Hafn« (Skomagerlagets Messer, o: Ind
tægten af de Messer, Laget lod holde, hvilken Hans Kortsen
hidtil havde haft). Sagen ordnedes da saaledes, at Gaarden
blev overgivet i Vor Frue Kirkes Eje, mod at Kirkeværgen
afgav 2 lødige Mark Sølv til den, der var Alterets Vikar,
der tillige fik Indtægten af de to Messer, Laget lod holde.
Men 1517, da Frue Kirke var i Pengetrang i Anledning af
Spirets Opførelse, solgte Kapitlet Gaarden til »beskedne
Mænd udi Skomagerlaget, som ere Patroner og Procuratores
til forskrevne Alter, til evindelig Eje have og bruge
skullende, til Alterets Forbedring og Guds Tjenestes yder
mere Formerelse« 117. Saaledes bevaredes Gaarden for
Alteret, og Kirken fik dog Penge. — 1528 omtales endnu
»den Stenhusgaard i Sudereboderne (Tydskmannegadens
senere Navnj, der ligger til Skomageralter«.
32. S. Johannes Evangelistes Alter. Vi vide
ikke, naar det er oprettet, men 1482 forekommer en Ebbe
Jensen (Johannis) som »Capellanus ad alt. S. Joh. Evang.«.
Senere var Præsten Per Persen kaldet Toiler, »perpetuus
Vicarius« ved dette Alter i en Række Aar. Han siges
117 Se Tillæg, Nr. 32 og 107.
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tidligere (eller samtidigt) at have været Skriver paa Kjøben
havns Slot118. 1512 oprettede han Allehelgens Alter (se
Nr. 36), »for at hans Synder derved kunde udslettes, og
han desto roligere kunde træde for Guds Domstol og
gjøre Regnskab for sine Gjerninger, og tillige for at alle
de, levende og døde, som havde samlet de Midler, hvorpaa Alteret stiftedes, maatte faa Ro og Trøst deraf«. Den
22 April 1521 oprettede han sit Testament, hvori han be
tænkte alle Kjøbenhavns Kirker og Klostere, Universitetet, et
Par Gilder og en stor Del af Vikarierne foruden en Mængde
andre Personer.
Blandt Executores Testamenti nævner
han Hr. Lavrens Perssen »min Successor« 119. Ikke længe
efter døde han, thi i en Fortegnelse over Sjælegaver, til
faldne Vor Frue K. 1521, forekommer »Dn. Petrus Toiler
6 Mk. for en Psalter«. 1538 gjør en Borger vitterligt, at
han har i Leje annammet af Hr. Jeip Andersen, perpetuus
Vicarius til S. Johannes Apostels og Evangelists A. udi
Vor Frue K., en fornævnte Alters Gaard og Grund i
Kjødmanger Strædet sønden næst Resurrectionis Alters
Boder for en Landgilde af 8 Mk.
33. S. Marie Magdalene Alter var nylig stiftet,
da Hr. Didrik Staghæ 1 Juni 1464, i Overværelse af Notaren
Jens Frost og flere Vidner, overrakte Dekanus og Kapitlet
den ham af Biskop Oluf Mortensen givne Kollats til Alteret.
»Denne modtog Kapitlet med skyldig Ærbødighed og ad
mitterede ham i Kraft af den til samme Alters Rettighed
(Jus), idet det fastsatte følgende Vilkaar: at Kapitlet paa
syv bestemte Festdage (Kristi Legemsfest, Kirkens Indvielses
fest, Marie Besøgelsesdag, Marie Magdalene Dag, Relikvie
festen og Marie Himmelfarts og Fødselsdag) skulde have
Ret til at fremstille Kirkens Relikvier paa (super) Alteret,
og at det Offer, som ved den Lejlighed indkom, udelukkende
118 Mnskr. om Frue Kirke, Ny kgl Saml. 683. 4.
*19 Se Tillæg, Nr. 116.
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skulde tilhøre Kapitlet«120. Om noget af Alterets Gods
forefaldt 1534 en Strid mellem Kapitlet og Borgemestre
og Raad. Det var en Jord, som i tidligere Tid var af
hændet af Byen til Alteret, men som Magistraten ikke
destomindre nu havde solgt paany til en Kvinde, Katrine
Anders Wulffs. Sagen paakjendtes d. 9 Februar 1534 i
Helsingør af Abbed Henrik af Soer, Hr. Holger Ulfstand
og endel andre Rigsraader; Biskop Joachim Rønnov førte
Kapitlets Sag, og Dommen faldt, at Jorden skulde blive
ved Alteret efter det første Skjødebrevs Lydelse. Endnu
1545 omtales et Stenhus, »der hører til S. Marie Magdalene
A. i Vor Frue Kirke«, og 1558 omtales som hørende til
dette Alter to murede Boder ved Gaden (Alterets Residens),
som M. Peder Dus (Sognepræst ved Helliggejst Kirke) har.
34. S. Peders Alter, ved den nørre Indgangsdør
til Choret, var vistnok et af Kirkens ældste Altere, thi
allerede 1374 gav Køpekinus kaldet Græwesmøll og Hannes
van der Kulen, Bymænd i Hafn, en Gaard, der laa ligeoverfor de danske Skomageres Boder, og som var tilfalden
dem ved Arv efter Henrik Knop, til S. Peders Alter i Vor
Frue Kirke. Gaarden var oprindelig given af Henrik Knop
til Anskaffelse af Fakler, der skulde bæres foran Hostien
ved Processioner, men nu gav Arvingerne den til det for
nævnte Alter, idet de paalagde Kapitlet at lønne en skikkelig
Præst for at holde en daglig Messe for Givernes og Henrik
Knops Sjæle. Men senere træffe vi ikke paa dette Alter,
og det maa antages, at det ikke længe efter enten er ned
brudt, eller det siden fik Navn af Helligtrekongers Alter
(se S. 164). Idetmindste kom den omtalte Gaard til at
høre til det sidstnævnte Alter121.
35. S. Peders Alter i Højechor (Laxmands A.)
er forskjelligt fra det fornævnte Det blev stiftet 1491 af
Danmarks Riges Hofmester Hr. Povl Laxmand, »de hellige
120 Pontopp. Ann. II, 634—35.

121 Se Tillæg, Nr. 16 (mærk Paategningen).
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Trefoldighed, Jomfru Marie, S. Peder og alt Himmeriges
Herskab til Lov, Ære og Værdighed«. Alteret, der blev
oprejst i Kirkens Højechor paa den nørre Side nærmest
ved Højalteret, og funderet paa nogle Stenhusboder i
Klosterstræde, blev overgivet til Dr. Peder Albertsen, efter
ham skulde det tilfalde en af Professorerne, hvorfor det
ogsaa undertiden benævnes Universitetets Alter. Saalænge Stifteren levede, skulde Forleningen ske med hans
Samtykke, siden tilfaldt den Degn og Kapitel. Den der
var forlenet med Alteret, skulde holde en daglig Messe af
den hellige Trefoldighed, og efter Stifterens Død en aarlig
Begjængelse med Doctores, Mestere og Studenter i Høje
chor122. Til dette Alter skjænkede Dr. Peder Albertsen
1512 sin Gaard i Kannikestrædet paa Hjørnet af Kjødmangerboder, og gav derhos en Del Bestemmelser om den Guds
tjeneste, han til Gjengjæld forlangte holdt, og Aaret efter
overdrog han til Borgemestre og Baad at paase, at denne
virkelig blev forrettet overensstemmende med hans Fundats123.
1521 bortfæster Mester Matthis Persen som Alterets Pro
curator, »med Rectoris, Doctorum og Magistrorum Sam
tykke«, til Hans Povlsen, Borger i Kjøge, Alterets Gaard
»liggende i Kjødmangerstrædet, sønden til Rosengaarden
og østen til S. Jørgens Gaard«, mod en aarlig Afgift af
12 Mk. Man skulde antage det som noget, der fulgte af
sig selv, at dette Alters Gods blev ved Universitetet efter
Reformationen ligesom det øvrige Altergods, der laa til
det ældre Universitet; imidlertid finde vi ikke S. Peders
Vikarie nævnet i Univ.-Ordinansen. Der maa derfor vist
være en Fejl i denne, idet enten S. Povls Alter er en
Skrivfejl for S. Peders, eller ogsaa det sidste Alters Gods
er opført imellem S. Povls Alters Gods uden særskilt Be
tegnelse. At der maa være begaaet en saadan Unøjagtig
hed fremgaar deraf, at den ovenanførte Lejer af S. Peders
122 Se Tillæg, Nr. 76.
123 Se foran, S. 139. og Hofmans Fundationer I, 10.
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Gaard i Kjødmangerstrædet, Hans Povlsen, opføres blandt
Lejerne under S. Povls Alter124.
36. Allehelgens Alter »hos Funten« blev oprettet
1512 af Præsten Per Persen Tolier (se Joh. Evang. A. Nr. 32).
Allerede d. 8 Marts 1512 bortlejer han til Borger Klavs Knofflogh »Halvdelen min Gaard og Grund liggende ved Amagertorv,
som jeg har skjødet til det Alter, jeg har funderet i Vor
Frue Kirke«. Men selv Stiftelsesbrevet er først udstedt 5
April s. Å.; heri bestemmes, at der ugentlig skulde holdes
sex Messer, om Søndagen af den hellige Trefoldighed, om
Mandagen af Jomfru Maria, om Tirsdagen af S. Anna, om
Onsdagen af alle Helgene, om Fredagen af de fem Vunder,
og om Lørdagen for alle kristne Sjæle125. 1513 bortlejer
Per Persen til Skipper Hermyn Wickill »en min Gaard og
Grund liggendes i Færgestrædet, sønden næst op til en
Vicariorum Kapitels Gaard og Grund, som jeg nu skjødet
og givet haver til det Allehelgens Alter hos Funten, som
jeg har funderet af ny i Vor Frue Kirke«. 1514 stadfæster
Christiern II det Skjøde, som Hans Mikkelsen, Borgemester
i Malmø, som Værge for Karine Mogens Skrivers Efterleverske
havde udstedt til Hr. Per Persen, perpetuus Vicarius i Vor Frue
K., og til Allehelgens A., som nylig funderet er, paa tvende
Boder i Kjøbenhavn ved Stranden, ved Vejerboden, hvilke
hun gav Alteret til evig Eje. 1529 var Lavrids Pedersen,
Præst, ret Ejer af alle Guds Helgens A. hos Funten; 1538
oplod Borgemester Peder Villadsen »som en fuldmyndig

124 Cragii Ann. Addit. p. 122. Jeg har undersøgt Stephanius’s for
træffelige Kopi af Univ.s Privilegier (Ny kgl. Saml. 1219 i 4to),
men deri findes det samme som i Grams Udg. af Univ.-Fundatsen
og Ordinansen.
13 5 Brevet er ufuldstændig trykt i Pontoppidans Ann. II, 734, idet der
mangler Oplysning om de Ejendomme, hvorpaa Alteret funderedes.
Brevet har oprindelig været paa Dansk, og Pontoppidan har kun
meddelt den latinske Oversættelse, Resen havde forfattet til Brug
for sit Atlas. Originalen haves nu ikke mere.
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Procurator« Taarnby Kirke paa Amager til denne Lavrids
Pedersen, hvem det i det Kaldsbrev, Kapitlet derpaa ud
stedte, paalagdes at forkynde den evangeliske Lærdom saaledes, som en ret Sognepræst sit Sognefolk pligtig er.
1541 fik Hr. Mogens Nielsen af Christian III »Livsbrev paa
Allehelgens A. og Vikarie med alt det Gods, der tilligger
efter det Fundats Brevs Lydelse, som hans Faders Broders
Søn, Hr. Per Persen, dertil givet haver« 126.
37. S. Vilhelms Alter blev indviet den 12 Juli
1509 af Biskop Anders Mus i Oslo til S. Maria Magdalena,
S. Dorothea Jomfru og S. Vilhelm. Alterets Plads var paa
Kirkens nørre Side tæt ved Taarnet. Samme Dag det
indviedes lovede Biskop Jens Jepsen af Roskilde 40 Dages
Aflad for paalagt Pønitens til alle dem, der besøgte det og
ofrede Gaver til dets Vedligeholdelse127. Skjønt Alteret,
saavidt vides, ikke senere omtales, har jeg dog ovenfor
kaldt det »S. Vilhelms«, uagtet Maria Magdalena nævnes
først blandt de Helgene, som det var indviet til, af den
Grund at der 1517 nævnes en »S. Vilhelmi Jord«, som
jeg ellers ikke ved at henføre til nogen anden Helligdom128,
og fordi der iforvejen var et Marie Magdalene Alter i Vor
Frue Kirke. Muligt er det imidlertid, at det ældre Alter
af dette Navn var blevet ombygget eller flyttet og derfor
paany indviedes (sml. S. Christoffers A. Nr. 12).
38. S. Niniani Alter (skrives ogsaa Niciani eller
Nymani A.) var oprettet af en Del skotske Borgere i
Kjøbenhavn, hvoraf der i første Halvdel af 16de Aarh.
forekommer mange, der vare forenede i S. Niniani Gilde.
D. 12 Sept. 1539 lagde Alterets Tilsynsmænd, syv Skotter,
alle de Penge og Klenodier, som havde hørt til Alteret, til
126 Regist. ov. alle Lande, Nr. 4, Fol. 169.
foran S. 166. 194.

127 Se Tillæg, Nr. 98.
128 Se Tillæg, Nr. 110.

Om Hr. Mog. Nielsen se
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Helligaands Hospital i Kjøbenhavn, paa Vilkaar at »den
skotske Nation« skulde have to Senge i Hospitalet129.
39. S. Antonii Alter i Choret nævnes kun en
enkelt Gang henimod Reformationstiden. Dette Alters
Procurator havde at holde Hr. Niels Brøidhes Aartid, der
altsaa har været dets Velgjører 13°. Formodentlig stod
Alteret i Forbindelse med S. Antonii Gilde.
40.
Kristi Legems Alter (a. corporis Christi
Hafnis) omtales i Slutningen af 14de Aarh. som Ejer af
en Jord paa Nørregade, hvorpaa der stod fire Boder. At
Alteret var i Vor Frue K. siges ikke udtrykkelig, men Til
læget »Hafnis«, hvormed det betegnes i det gi. Register
over Grundene i Kjøbenhavn, tyder dog sikkert derpaa131.
Forøvrigt har jeg ikke senere fundet dette Alter omtalt.
41. S. Gregors Alter nævnes i en Fortegnelse
over Altrene hos Pontoppidan 13 2, ellers forekommer det
først ved Reformationstiden, da Borgeren And. Olsen 1543
lejer »af Hr. Truels Hemmingsen, perpetuus Vicarius til
det ny S. Gregorii A. i Kjøbenhavn, tvende forskrevne
Alters Boder, liggende i det Stræde, som kaldes Per Bro
læggers Strædet, sønden ud mod Algaden, østen næst
Danske Kompagnis Bod, som Agterudgangen er af samme
Kompagni tvert overfor Skrædderhuset, og vesten næst
samme S. Gregorii Alters Boder, Niels Stemp fordum
Brev paa havde« 133. 1558 omtales Alterets Residens som
»slet forfalden« 134.
129 Hofmans Fundationer X, 156—57. Den kgl. Stadfæstelse (af 11
Okt. 1539) findes smsts S. 155—56 og i Christian den Tredies
Hist. II, 324—25. I Pont. Orig. Hafn. S. 151 Not. nævnes Alteret
urigtigt: Viviani. Jfr. Tillæg, Nr. 145.

130 Se Tillæg, Nr. 130.
131 Ser. Rer. Dan. VII, 77.
132 Origines Hafn. S. 150.

133 Langeb. Dipi. At Alteret var i Frue K. siges ikke udtrykkeligt, men
det ligger uden Tvivl i Tillæget »i Kjøbenhavn«, da Frue K. under
tiden blot kaldes »Kjøbenhavns Kirke« i udmærket Forstand.
13 4 Se Tillæg, Nr. 148.
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42. S. Konning Eriks Alters Gaard i Vandmølle
strædet forekommer 1530 og 1549; forøvrigt bemærkes
ikke udtrykkeligt, om Alteret var i Vor Frue K., men det
er dog det rimeligste.
43. S. Knud Hertugs Alter »circa chorum« nævnes
kun enkelt Gang c. 1530 13 5.
44. S. Luciæ Alter forekommer paa en Fortegnelse
over 16 af Vor Frue K.s Altere, som Pontoppidan har be
varet136, forøvrigt har jeg ikke fundet det omtalt.

Der har maaske endnu været enkelte Altere, hvis
Navne tilfældigvis ikke ere opbevarede; naar der t. Ex.
saaledes 1548 omtales en S. Mogens Gaard i Kjødmangerstrædet, ved jeg ikke at henføre den andetsteds end til et
Alter i Vor Frue Kirke. Men selv om der ikke har været
flere, var der nok endda, og neppe har nogen af Dom
kirkerne, uden Lund, hvor der idetmindste var 60 Altere,
og maaske Roskilde, kunnet opvise saamange. De fleste
af dem nedbrødes ved Reformationen, efterat de ved Kirke
stormen 1530 og senere under Grevefejden havde mistet
største Delen af deres Ornamenter og øvrige Messerede.
1538 var der af alle Sidealtrenes Kalke kun fire (S.Dionysii,
S. Lucii, S. Jørgens og S. Andreas’) tilbage, som da bleve
solgte og Værdien, omtrent 105 Lod Sølv, dels uddelt
mellem de tiloversblevne Vikarier, dels anvendt til Betaling
af den Skat, Christian III havde paalagt Gejstligheden, og
til andre Udgifter137.
Imidlertid blev dog ikke alle Altrene strax nedbrudte,
kun de, der vare mest ivejen, blev ryddede tilside, en
Del fik Lov at staa, indtil de efterhaanden forfaldt. Heller
ikke ophørte Altertjenesten aldeles, kun Sjælemesserne og
Helgentjenesten maatte ophøre. I Kirkeordinansen paa-

135 Se Tillæg, Nr. 130.

136 Orig. Hafn. S. 150.
137 Se Tillæg, Nr. 144.

Altrene i Vor Frue Kirke.

209

lægges det Præsterne, ikke at læse andre »Præstetider«,
uden dem »de tempore«, og flitteligen vogte sig, at de
intet synge, som kan være den hellige Skrift imod. Den
nærmere Anvisning om, hvorledes hermed skulde forholdes,
gav Bugenhagen i et udførligt latinsk Skrift, der føjedes
til Kirkeordinansen. Skjønt ogsaa han anpriser Sangene
(cantus) de tempore som den eneste Bestanddel af den
ældre Altertjeneste, der ikke var blandet med papistiske
Vildfarelser, lode de gamle Helgenkollekter o. s. v. sig
dog ikke strax fuldkomment afskaffe, flere af dem vare
ogsaa i og for sig kun lidet anstødelige, og vilde endnu
mindre have været det, hvis ikke andre grove nær tilgrændsende Misbrug havde været i saa frisk Minde. I
mange Klostere varede det en rum Tid, inden de papistiske
Kollekter og Tider bleve fuldt afskafTede; det holdt haardt
for mange Præster og Munke at komme ud af den gamle
Tankegang. Til Oplysning om den lemfældige Maade,
hvorpaa Overgangen skete i Vor Frue Kirke, kan et Brev
tjene, som Vikariernes Prior Hr. Mogens Nielsen 1546
udstedte. Han havde, som tidligere er omtalt, tilligemed
sin Broder for 40 Aar siden ved S. Anne Alter oprettet
en sjungen Messe hver Tirsdag om Ugen, S. Anna selvtredie til Lov og Hæder; men bekjendtgjør i det oven
nævnte Aar, at han nu har erfaret, at den sjungne Messe
de S. Anna var skikket mod Alterets første Fundats, som
ikke maatte tilintetgjøres, og som lød paa, at der skulde
læses en Messe om Tirsdagen af den Helligaand. Derfor
gjenkalder han den af ham stiftede Tjeneste de S. Anna,
og skikker det derimod saaledes, at den oprindelig læsne
Messe af den Helligaand nu skulde være sjungen med
en Kollekt de s. anima. Herved maa det nu i Alminde
lighed bemærkes, at en sjungen Messe med tilhørende
Kollekt var en anseeligere og kostbarere Gudstjeneste end
en læsen Messe, men forøvrigt er det aabenbart, at det
hele kun er en sømmelig Form, hvorunder Mogens Nielsen,
der er bekjendt som en af dem af Vor Frue Kirkes gejstKbhvns Kirker og Klostere.

14
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lige, der senest gav Slip paa det gamle, forandrede den af
ham stiftede Helgentjeneste til en anden, der ikke kunde
give Anstød. Thi det er klart, at han i de forløbne 40
Aar kunde have erhvervet det Kjendskab til det af ham
doterede Alters Fundats, som han siger at han nu først har
faaet. Tillige se vi, at en Helgentjeneste har kunnet gaa
i Landets Hovedkirke under Dr. Peder Palladius’s Øjne ind
til 10 Aar efter Reformationen, og vi kunne deraf slutte,
hvorledes det er gaaet paa mere afsidesliggende Steder.
Hvad Altergodset angaar, da gik endel af det ikke
længe efter Reformationen over i privat Eje, da de adelige
havde faaet Ret til, naar de daværende Besiddere døde,
at inddrage det Gods, som de kunde bevise, at deres
Forfædre havde skjænket til Kirker og Klostere138. Da
imidlertid de færreste Altere i Vor Frue Kirke vare stiftede
af Adelsmænd, eftersom ingen Herremand havde maattet
besidde <Sste Ejendomme i Kjøbenhavn, saalænge Bisperne
vare Stadens Herrer og endnu senere139, havde Reclamationsretten ikke der saameget at betyde, som andensteds,
og de fleste Vikariater vedblev indtil videre at bestaa; de
ældre Besiddere beholdt dem i deres Levetid. De ledige
Vikariater skjænkede Kongen til hvem han vilde, ogsaa til
saadanne Personer, der ikke kunde regnes til Gejstligheden,
som t. Ex. Livlægen Dr. Kornelius Hamsfort. Snart blev
der imidlertid truffet en Bestemmelse, der sikrede Godsets
Anvendelse paa den Maade, der efter Omstændighederne
nærmest maatte stemme overens med Givernes Hensigt.
Den 8 Novbr. 1554 gjør nemlig den kirkeligsindede Christian
138 Chr. III.s kjøbenhavnske Reces 1536 (Rosenvinge, GI. danske Love.
IV, 165).

139 Jfr Kbhvns bispelige Stadsretter 1254 og 1294 (Rosenvinge, GI.
danske Love, V, 99. 103. 106). Endnu i Erik af Pommerns Stads
ret for Kjøbenhavn have vi Artiklen: »Om nogen Kvinde bor i
Kjøbenhavn og gifter nogen fribaaren Mand, hun skal fare ud af
Kbhvn og sælge sin Arv eller lade sine Arvinge, om de bor i
Kbhvn, og det skal hun gjøre inden tre Maaneder (anf. Skr. V, 129).
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III vitterligt, »at efterdi vi forfare, at der ligger Vikariegods
udi vor Stad Kjøbenhavn, som Adelen ikke stiftet har, og
er befrygtendes, at samme Gods skulde med Tiden for
rykkes derfra, da paa det at samme Gods maatte komme
til Guds Ære, have vi bevilliget og samtykket, at os elske
lige Dr. Peder, Superintendent i Sjællands Stift, og Borgemestere og Raadmænd i Kjøbenhavn maa tillægge samme
Gods til Kirkens Tjenere og Skoletjenere udi Kjøbenhavn
til deres Underholdning, dog saa at de Personer, som
dennem nu udi Være haver, dennem nyde efter vor Reces
og Forleningsbreve, som derpaa givne ere; og skal for
skrevne Borgemestere og Raadmænd have flittig Tilsyn, at
samme Gods ikke forrykkes, og lade opsøge de Fundatser,
som derpaa gjorte ere, at man deraf kan forfare, hvad
Gods som liggendes er til samme Vikarier«140. "dag te t
Godsets Anvendelse til kirkeligt Brug saaledes syntes sikret,
viser den følgende Tids Historie, at det ingenlunde blev
uantastet, men at forskjellige Personer søgte at gjøre deres
Arvekrav derpaa gjældende og at lægge Beslag paa den
Rente, Godset afgav. I den Anledning befalede K. Frederik
11 d. 6 December 1570 Kjøbenhavns Magistrat at forhindre,
at noget af Godset kom fra Kirken og den Brug, hans
Fader havde henlagt det til, •— »uden det for os selv og
vort elskelige Raad vindes derfra, saafremt I ikke ville det
igjen vederlægge og derfore stande til Rette; og at I løs
give den Arrest, som allerede er gjort paa slig Rente, og
den lade følge Præsterne, som den er tillagt« 141. Ved et
senere Kongebrev af 4 Oktober 1571 gjentoges dette For
bud, idet der tillige nøjere bestemtes, paa hvilken Maade
Renten af Godset skulde indkræves og fordeles mellem
Stadens Kirketjenere142.
140 Christian den Tredies Hist. II, 502—03; jfr. Hvitfeldt, S. 1336.

1,1 Pontoppidan, Orig. Hafn. S. 418—19.

14 - Register over alle Lande, Nr. 10. Fol. 392—95.
IP
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X.

Vikariernes Kapitel.
Foruden de Chorvikarier, som Kannikerne ved Vor Frue
Kirke underholdt1, og andre Alterpræster og Kapellaner,
hvis Stilling beroede paa rent private Overenskomster, var
der en anden Klasse Vikarier ved Kirken, hvis Stilling
nærmest maa opfattes som et fast Embede, hvorfra de ikke
kunde afsættes, uden de bevislig forsømte den Gjerning,
hvortil de vare kaldede, Altertjenesten, eller gjorde sig
skyldige i saadan Brøde, der ogsaa for faste Sognegejstlige
vilde medføre Embedsfortabelse. Det var de saakaldte
evige Vikarier (perpetui vicarii). Benævnelsen fore
kommer, saavidt jeg har bemærket, først fra 15de Aarhundrede af, tidligere kaldtes de, som det synes, alminde
lig blot Præster (sacerdotes). Den forskjellige Maade,
hvorpaa de beskikkedes, alt eftersom Kapitlet eller en
Privatmand havde Patronatsretten til vedkommende Alter,
er alt omtalt i Indledningsbemærkningerne om Altrene.
Her skal endnu kun tilføjes, at medens de private Patroner
kun kunde give Kaldsbrev, meddelte Kapitlet tillige Kollats,
dets Kaldsbreve til Vikariater ligne derfor meget de Kaldsog Kollatsbreve, Biskopperne gav paa Sognekirker2.
En almindelig Betegnelse for en saadan Vikarius var
»ret Ejer af N. Alter«. Heri laa ikke allene, at Vikaren
nød Indtægten af Altergodset efterat have afholdt de nød
vendige Udgifter ved Alterets og Messeredets Vedlige
holdelse, men heraf fulgte tillige Forpligtelsen for ham til
at forsvare Alterets Ejendomme mod de Angreb, som mulig
kunde ske paa dem3.
Vi kunne oplyse dette ved et
1 Se foran, S. 83.
2 Sml. Tillæg, Nr. 114 med et Kaldsbrev udstedt for en Sognepræst af
Biskop Iver Munk i Ribe 1526 (Ny kirkehist. Saml. II, 255—56).

3 Hvad der ovenfor S. 55 f. er sagt om Kapitlets Bestyrelse af og
Forsvar for Altrenes Gods, burde rettest være indskrænket (hvad
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Exempel. Hr. Nikolaus Christiernsen var Vicarius perpetuus
til et Alter i Vor Frue Kirke, det er ikke bekjendt hvilket,
en Adelsmand Frederik Vordenberg gjorde Fordring paa
og bemægtigede sig en Del af Alterets Gods, som laa i
Herløv (Gladsaxe Sogn). Vikaren havde da nærmest at
søge Forsvar hos Kapitlet og dernæst hos Biskoppen i
Roskilde eller dennes Official. Formodentlig har han ogsaa gjort det; herom er imidlertid intet opbevaret os; der
imod have vi en Stevning udstedt 1440 af Ærkebiskop
Johan Laxmand i Lund, hvorved denne paa Grund af
Nikolaus Christiernsens Klage indkalder bemeldte Frederik
Vordenberg for sig eller sin Vicarius in spiritualibus, for
at gjøre Rede for, med hvad Ret han tilegnede sig Vika
riatets Gods, hvis ban ikke vilde falde under Kirkens Straf.
At denne Stevning ikke har hjulpet noget, kunne vi slutte
af et andet Brev (af 1 Avg. 1441), hvori Lunds Ærkebiskops
Vikarius i denne Sag hilser alle Prælater, Kanniker, Vikarier,
Kjøbsted- og Landsbypræster og deres Kapellaner i Ros
kilde By og Stift, som ere udnævnte til at undersøge
denne Sag, og især Kustos i Choret i Roskilde Domkirke
samt Sognepræsten ved S. Ips Kirke sammesteds, og med
deler dem, at Væbneren Frederik Vordingberg er indstevnet
til at møde i Lund for den gejstlige Ret med Breve og
Dokumenter angaaende noget Gods, som tilhører Nikolaus
Christiernsen, Præst i Kjøbenhavn, men at han modvillig
ikke er mødt og har vist oprørsk Foragt for Kirkens
Disciplin. De skulde derfor i deres Kirker og til Tinge
lyse det større Band over samme Frederik Vordingberg,
saalænge indtil han mødte for Retten. I en Paategning
bag paa Brevet underretter Benedikt Trugotsen Læseren
om, at han har fuldført denne Bandsættelse i Vor Frue

forøvrigt ogsaa fremgaar af de der meddelte Exempler) til de Til
fælde, naar Alterets rette Ejer eller Vikarius søgte Kapitlets Hjælp,
hvilket det naturligvis laa ham nær at gjøre, saasnart han mærkede,
at han ikke selv kunde sætte sin Sag igjennem.
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Kirke i Kjøbenhavn i en talrig Forsamling4. Videre høre vi
ikke om Striden, men at den omtalte Adelsmand har forsonet
sig med Kirken, og da formodentlig gjengivet Præsten det
omtvistede Gods, kunne vi slutte deraf, at han og hans
Hustru senere nævnes blandt de kjøbenhavnske Vikariers
Velgjørere, som de aarlig skulde mindes i deres Bønner.
Hvorvidt forøvrigt en saadan Sag om Altergods kunde
gaa, og hvorledes hele Kannikekapitlet kunde blive Part i
Sagen, fremgaar tilstrækkelig af den tidligere udførlig omtalte
Strid angaaende S. Mikkels Alters Gods. Det var jo paa
det nærmeste, at Sagen var kommen for Paven6.
Vor Frue Kirkes faste eller evige Vikarier udgjorde
et eget Samfund eller Kapitel, der til Adskillelse fra
Kannikekapitlet kaldtes Capitulum minus eller C. vicariorum.
Dette mindre Kapitel omtales først i Midten af det 15de
Aarhundrede, og det var ogsaa først fra denne Tid af, at
Vikariernes Antal steg saa betydeligt ved Oprettelsen af de
mange Altere. Imidlertid kan det ikke benægtes, at det jo
kan have bestaaet før, skjønt det er mindre sandsynligt.
Som særegent Samfund modtog Vikariernes Kapitel Gaver
med Forpligtelse til at holde den ved Gaverne betingede
Gudstjeneste; vi have endnu flere Fortegnelser over Vi
kariernes Velgjørere og deres Gaver0, ingen af disse ere,
saavidt man kan se, ældre end den ovenanførte Tid.
En af Kapitlets tidligste Velgjørere var Hr. Asker
Jensen, der selv var en af Kirkens Vikarier, han skjænkede
1450 den Grund nordvest for S. Peders Kirke, hvorpaa
‘ Fremstillet efter Tillæg Nr. 34 og et Dok. i Geh-Ark, som jeg for
sent blev opmærksom paa til at jeg kunde optage det blandt Til
lægene, hvor det vel burde have været medtaget som Supplement
til Nr. 34.
5 Se foran, S. 55—60.

fi En saadan er trykt i Pont., Orig. Hafn. S. 148—50. Tre andre
Fortegnelser i Tillæg, Nr. 42, 121 og 130. I Kirkens Mindebog (S. R.
D. VIII) findes kun Gaver til Kirken og Kannikerne antegnede.
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Vikariernes Kapitelshus opførtes7. Til dette Hus
gav senere flere Personer enkelte Glarvinduer8, og her
var formodentlig Vikariernes tidligere omtalte Bogsamling9.
En anden Velgjører var Per Hansen i Brandeløf, som 1456
tilskjødede perpetuis Vicariis i Kjøbenhavn den Bod, Hus
og Jord i S. Nicolai Sogn i det lidet Stræde, som løber
til Stranden, som tilfaldt ham efter hans afdøde Farbroder
Hr. Henrik Krøyer, der ogsaa havde været Vikar ved Vor
Frue Kirke.
Vikariernes Kapitel havde oprindelig to Embedsmænd,
en Prior og en Procurator. Prioren styrede de fælles
7 D. 12 Marts 1452 gjør Tughe Jenssen, Kannik i Roskilde, og Oleff
Basse, Kannik i Kjøbenhavn, vitterligt, at Hr. Ascer Jensson, perp.
Vie. i Kbhvn, hvis Sjæl Gud have, skjødede, afhændede og oplod
perpetuis Vicariis smsts i Biskop Jenses Nærværelse en Jord nord
vest for S. Peders Kirke (Dok.). Sml. Orig. Hafn. S. 149: »D.
Ascerus dedit Vicariis fundum pro domo capitulari«. Om Asker
Jensen kan endnu meddeles følgende Oplysninger: 1423, 23 Juni,
Petrus Jacobi dictus Lale, presbyter, tilstaar af Dn. Ascero Johannis presbytero at have laant 6 Mark Sølv »in albis sterlingis«,
hvorfor han pantsætter ham fire Boder, der laa mellem Hr. Askers
Gaard og S. Peders Kirkegaard i Kbhvn, som han havde arvet
efter sin Fader Jakob Lale og Moder Tryda. 1424 besegier Dn.
Ase. Johannis presbyter & perp. Vie. in eccl. Hafn. et Brev. 1444,
27 Okt., Petrus Jacobi dictus Lale, plebanus eccl. Horeby (nu
Holeby) in Lalandia, bekjender, at han har solgt Dn. Ase. Johannis
presb. & perp. Vie. in eccl. Hafn., lire Boder mellem S. Peders
Kirkegaard og Hr. Askers Gaard. 1448, 28 Marts, tilstaar Ase.
Johannis presbyter, qvondam vicar. in eccl. Hafn., at han har over
draget (contulisse) beskeden Mand Claxvs Pedersen de ovennævnte
fire Boder. 1450, 17 Avg., Kbhvns Bytingsvidne, at Karl Sal
matzen paa Christine Ungers Vegne lod Klavs Pedersøn og Jes
Ascerssøn og deres Arvinger fri, kvit, ledige og løse for al Arv og
Rettighed, som hende kunde tilfalde efter hæderlig Mands Død,
Hr. Asker, hvis Sjæl Gud have 1457, 14 Maj, Claws Pedhersøn,
Bymand i Kbhvn, oplader Hr. Jens Ascersøn, Præst (formodentlig
en Søn, af Ask. Jensen), et Hus og Jord i S. Peders Stræde, vesten
næst S. Peders Kirkegaard, hvorfor han har annammet Fæ og
fuldt Værd {L. Dipi).
s Se Pont., Orig. Hafn. S. 149—150 og Tillæg, Nr. 116.
9 Se foran S. 88—89.
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Anliggender, ordnede og fordelte Gudstjenesten ved de
forskjellige Altere, saa den ene Vikar ikke forstyrrede den
anden, forte an ved Processionerne og de Aartider, det
paalaa Vikarierne allene at holde, og endelig havde han
Tilsyn med Overholdelsen af Samfundets Statuter. Procuratoren havde nærmest at gjore med de praktiske For
retninger, Bestyrelsen af Kapitlets Ejendomme og Mod
tagelsen af Gaverne10. Vi kjende følgende Priorer: Hr.
Jep Jørgensen 14S9—99 (S. Laurentii Alter), M. Haagen
Pellesen 1513—20 (S. Anne A.); dennes Eftermand var
indtil Reformationen Hr. Jep Persen (se Compassionis
Mariæ A.); efter Reformationen var den oftere omtalte Hr.
Mogens Nielsen (Helligtrekongers A.) Vikariemes Prior.
Af Procuratores kan nævnes Hr. Niels Brun 1481—c. 1490
(S. Margrete A.), hvis Eftermand var Hr. Peder Henriksen
(Trefoldigheds A.). — Senere, da Kapitlet ved Gaver havde
faaet en stor Samling af Bryggerkjedler og Pander, var en
af Vikarierne Procurator cacaborum, han lejede Kjedlerne ud og gjorde Regnskab for den indkomne Lejeafgift.
Vi have ovenfor omtalt, at Vikariemes Hovedindkomst
bestod i den Del af Indtægten af Altergodset, som blev
tilbage, efterat Alteret var forsynet med det nødvendige
til Messehold og Reparationer. En anden Indtægt for
dem var Distributionerne i Choret eller Betalingen for de
ministerielle Forretninger. Denne sidste tilfaldt imidlertid
ingenlunde udelt Vikarierne, tvertimod maatte de som oftest
afgive den største Del heraf til Kannikerne og beholdt kun
10 Dog var Prioren med at udstede Lejebrevene; jeg vil meddele Ud
tog af et fra Juli 1499: Jeip Jøriensen perp. Vie. i Kbhvn og Prior
Vicariorum, Petrus Henrici (paa denne Tid Kapitlets Procurator) og
Martinus Magni, presbiteri et perp. Vicarii smsts, gjøre vitterligt, at
vi „consensu totius nostri Capituli« have undt og i Leje ladet
beskedne Mænd Truels Olufsen og Per Andersen, Kirkeværger til S.
Petri Kirke, en øde Jord, som given er til vort Kqpitel, liggende i
Kbhvn hos forskrevne S. Petri Kirkegaard, vesten næst op til vort
Kapitelshus, inden for den Laage, som indgaar paa den nørre
Gade af vort Kapitelshus.
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selv en mindre Del som Betaling for deres Arbejde. For
holdet blev tildels ordnet af Biskop Oluf Mortensen. I
Slutningen af Februar 1464 var han med flere af de roskildske Prælater og Kanniker tilstede i Kjøbenhavn og af
gjorde flere omstridte Spørgsmaal, blandt andet ogsaa en
Trætte mellem Kannikerne og de faste Vikarier ved Vor
Frue Kirke, der drejede sig om følgende Punkter: 1. Hvem
der skulde have Altrenes Stiftelsesbreve i sin Værge.
2. Hvem det Offer tilkom, som faldt paa Højalteret ved
Fester, som udelukkende holdtes af Vikarierne. 3. Hvem
Offeret ved alle Altrene tilkom ved Begravelse og Ligfølge.
Med Forbehold af Uforanderligheden af de Bestemmelser,
Biskop Peder i sin Tid havde truffet om Adskillelsen mellem
Kirkens og Kapitlets Ejendom, bestemte Biskop Oluf nu:
1. Alle Stiftelsesbrevene skulde skaffes tilveje, Vikarierne
skulde tage Afskrifter af dem, og Originalerne bevares
under Kannikernes og Vikariernes fælles Lukke. 2. Offeret
paa Høj- og Sognealteret skulde saavel paa Kannikernes som
paa Vikariernes Fester tilfalde Kapitlet som den rette Sogne
præst (tanqvam vero curato), med mindre den ofrende be
stemte det anderledes. 3. Offeret i Anledning af Ligbegjængelse ved de private Altre skulde af samme Grund
tilfalde Kapitlet; men den tjenstgjørende Præst skulde for
sit Arbejde og Tidsspilde have 2 (Penning) Sterling 11 ; beløb
Offeret sig til 2 Skilling (lybsk) eller derover, skulde den
tjenstgjørende Præst have en Skilling. Løftegaver (votiva),
som overraktes den tjenstgjørende Præst, eller lagdes paa
Alteret med udtrykkelig Bemærkning om, at det var Løfte
gaver, skulde udelukkende tilfalde vedkommende Alters Ejer12.
Samtidig med det mindre Kapitels Oprettelse fik det
visse Statuter, i alt væsentligt overensstemmende med de
Statuter, det roskildske Vikarkapitel havde. Disse modtoge
1 1 Med Hensyn til Myntberegningen bemærkes, at 1 (Penning) Sterling
var =. | Skilling (lybsk).
12 Se Tillæg, Nr. 47.
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senere adskillige Tillæg og Ændringer, hvoriblandt kan
fremhæves, at Straffen for at aabenbare Kapitlets Hemme
ligheder blev skjærpet. I den ændrede Form modtoge de
den 5 Januar 1468 Biskop Oluf Mortensens Stadfæstelse.
De vigtigste Sætninger af disse confirmerede Statuter ere12:
»Enhver ny udnævnt Vicarius perpetuus skal aflægge
Ed paa Statuterne, og før han faar Del i de fælles Maaltider med os, skal han inden et Aar gjøre alle Brødrene
et Gjæstebud. Han skal have en Overkjole og en Præstehue og indtræde i Choret med os og underkaste sig Byr
der og Tjenester paa Festdage og ved andre Lejligheder,
som Skik er. Ved sin Indtrædelse skal han give en rhinsk
Gylden og saa forresten være delagtig i de fælles Indkomster«.
»Hvis nogen Broder har Klage eller Sag mod den
indtrædende, skal den indtrædende først slutte venligt Forlig
med ham, inden han antages til Broder«.
»Hvis nogen har Klage mod en Broder, skal han først
se at komme til Forlig med ham for Prioren og de andre
Brødre. Men hvis han i første Instans stevner ham eller
anklager ham for en anden Dommer, skal han bøde en
Tønde tydsk 01«.
»Dersom nogen indtrædende er Prioren ulydig i nogen
Sag eller Tjeneste, inden eller udenfor Kirken, da skal han
betale en Skilling inden enMaaned, og ellers det dobbelte«.
»Hvis nogen af Brødrene vil bortleje en Grund eller
Gaard tilhørende hans Alter, da skal han gjøre det med
Priorens Samtykke og Brødrenes Raad; og dersom det
angaaende en saadan Lejekontrakt udstedte Brev er be
seglet med Ejerens, Priorens og to eller tre Brødres Segl,
da skal det staa ved Magt, og Efterfølgeren skal ikke have
Ret til at kalde det tilbage, naar ellers Vilkaarene overholdes«.
»Ingen maa driste sig til at aabenbare nogen vore
Hemmeligheder; vover nogen sig dertil, skal han som
12 Her meddelte i Overs, efter Pontopp. Ann. 11,648—50.
Form af Statuterne er meddelt som Tillæg, Nr. 40

Den ældste
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Nidding udstødes af vort Broderskab, og ikke igjen indtræde,
før han har bødet, hvad Prioren og Brødrene bestemme«.
»Ingen af Brødrene maa tale uden Priorens Tilladelse
og ikke forstyrre en anden i hans Tale, gjør han det, skal
han strax betale to Penning, og hvis han ikke strax be
taler, skal han erlægge det dobbelte«.
»Hvis nogen fornærmer Prioren i Kapitelshuset eller
udenfor med krænkende Ord, skal han bøde efter Brødrenes
Bestemmelse«.
»Hvis Prioren for at fremme Enighed og god Forstaaelse sammenkalder Brødrene til Kapitelshuset, og nogen,
skjønt paamindet, ikke kommer, skal han betale 1 Grot,
kommer han efterat den første Time er forløben, skal han
betale 1 Hvid13, hvis han ikke har lovligt Forfald, som
Forretninger for Herrerne (o: Kannikerne), Sygdom eller
Ærinde udenfor Byen«.
»Hvis nogen i Hidsighed i Kapitlet eller udenfor udskjæider en af sine Medbrødre i to Brødres eller andre
hæderlige Mænds Nærværelse, skal han give en Tønde 01«.
»Ingen af Brødrene maa driste sig til at sværge i
Kapitlet ved Kristi Død, ved hans Blod, ved de fem Saar
eller ved den Helligaand, under en Straf af 3 Skilling, der
skal betales strax, og det saa tit han gjør det«.
»De evige Vikarier skulle staa i Chor, gaa i Proces
sioner, og sidde ved Maaltider efter deres Embedsalder.
Den yngste Vikar skal altid være vor Dørvogter og Skjænk,
og han skal holde Messen ved Aartider i Choret, saalænge
til der kommer en yngre. Gjør han det ikke, skal han
bøde en halv Tønde 01, og den næstyngste i alle Dele be
sørge hans Tjeneste«.
»Naar nogen bliver beskikket til at tjene i Choret og
forsømmer det, skal han for Højmessen betale en Tønde
tydsk 01, for Evangeliet 6 Skilling, for Epistelen 3 Skilling,
for hver af de andre Tider skal han give en Hvid«.
13 En Grot er = | Skilling, en Hvid — | Skilling.
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»Naar en Broder ligger længe syg, ere alle de sunde
Brødre pligtige til, to ad Gangen, saamange de ere, at
holde ugentlig to Messer for hans Alter«.
»Naar en Broder dør, skal enhver af de efterlevende
Brødre holde eller lade holde en Messe for hans Sjæl,
inden han spiser Kjød«. *
»Enhver fraværende skal have en Vikarius af vort Ka
pitel og ingen anden til Procurator, som skal svare og
gjøre Fyldest for ham og bestyre hans Præbende«.
»Enhver af Brødrene, som ikke er ved Kirken, skal
give to Skilling grot14 aarlig for sin FYaværelse«.
»Hvis nogen, naar der er Procession for en død, ikke
kommer, inden Processionen gaar ud af Kirkegaardens
Port, skal han kun have halv Andel af Indtægten. Det
samme skal være Tilfælde ved Sjælemesser, om nogen ikke
kommer, førend der begyndes paa Epistlen til Vigilien, før
»Dirige« er sunget«.
»Naar en af Brødrene rettelig paamindes af vor Prior
om at betale sin Gjæld til en Kreditor inden vort Kapitel,
og han sidder den første Paamindelse overhørig i 15 Dage,
da skal han bøde en halv Tønde 01; lyder han saa ikke
Paamindelsen inden 10 Dage, skal han bøde en hel Tønde
01; gjør han det saa ikke inden 5 Dage, skal han som
gjenstridig og mensvoren udstødes af vort Samfund, indtil
han har ydmyget sig og vundet Broderskabet paany ved et
Gjæstebud og ved at betale en rhinsk Gylden som Ind
trædelsesgebyr«.
»Alle Brødrene skulle fire Gange om Aaret komme
sammen og holde Aartider med Vigilier og Messer i Højechor for de afdøde Brødre og Kapitlets Velgjørere. Den,
der forsømmer nogen af disse Tjenester, skal for hver bøde
to Sterling«.
»Dersom nogen holder Messe, medens Processionen,
saavel den paa Højtiderne som den daglige, staar paa, skal
14 En Skili. grot er = 12 Grot = 9 Skilling (lybsk, og senere dansk).
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han betale fire Grot, navnlig om han foretager Elevationen
eller noget andet Tegn med Kristi Legeme, medens Pro
cessionen varer«.
»Ingen maa begynde at synge Messen, før en anden
syngende har endt Præfationen, under en Straf af fire
Grot«.
»Hvis nogen taler ilde om en af Medbrødrene i hans
Fraværelse, eller bruger saa fornærmelige Udtryk om ham,
at hans gode Navn og Rygte derved i nogen betydelig
Grad kan sværtes, da skal han, naar han bliver overbevist
derom, give en Tønde 01«.
Efter Biskop Oluf Mortensens Død (1485) skulde Vikarierne have hans Efterfølgers, Niels Skaves, Stadfæstelse
paa disse Statuter. Af ubekjendte Grunde nølede de en
Tidlang med at søge denne; men da Bispen 1487 med
deres Samtykke havde antaget en af deres Medbrødre, Vi
karen Niels Andersen, til sin Kommensal, søgte de igjennem
denne at opnaa Stadfæstelsen. I et Brev, Niels Andersen i
Novbr. 1487 tilskrev Vikarierne, lovede han at gjøre sit
bedste, for at de kunde naa deres Ønske, og anviste dem
tillige den sikreste Vej til at faa Bispens Stadfæstelse paa
Statuterne med de Forandringer i dem, som de ansaa for
ønskelige. Imidlertid er Stadfæstelsen først udstedt i April
1490; ved denne Lejlighed ere Statuterne i nogle Stykker
formodentlig bievne lidt forandrede, da vi imidlertid ikke
have nogen Optegnelse af dem sildigere end i den ovenfor
omtalte stadfæstede Form fra 1468, kunne vi ikke meddele
nøjere Oplysninger i denne Henseende10. Senere Stad
fæstelser af Vikariernes Statuter kjendes ikke. Da Vikariernes
Kapitel endnu bestod en Tidlang efter Reformationen, have
Statuterne formodentlig ogsaa beholdt deres Lovskraft, saalænge indtil Kapitlet opløstes, forsaavidt deres Indhold for
øvrigt kunde forenes med den evangeliske Kirkeordning.
15 Se Tillæg, Nr. 68. 69. 72.

II.

S. Peders Kirke.
i.

Kirkens almindelige Historie indtil Reformationen.
Der siges almindelig, at S. Peders Kirke oprindelig har

været Sognekirke i Landsbyen Seritslev, der laa tæt ved
Kjøbenhavn og efterhaanden opslugtes af den tilvoxende
By, men dette kan ikke afhjemles med nogetsomhelst Be
vis, ligesaalidt som Jonges Beretning, at Kirken alle
rede i det ellevte Aarhundrede stod paa det selvsamme
Sted, hvor den nu staar. Rigtignok føjer samme For
fatter til, at dette kan bevises af ældgamle Dokumenter,
men det er en ligefrem Opdigtelse eller maaske rettere en
Udsmykning af nogle løse Formodninger hos Pontoppidan1.
1 Hvad Pontoppidan siger (Orig. Hafn. S. 12. 38) om, at S. Peders
Kirke oprindelig skulde have været Seritslev Bys Sognekirke, er
senere gjentaget saa ofte, at hvis en Efterretning kunde blive paalidelig ved ofte at repeteres, maatte denne være blevet det; men
heldigvis har Pontoppidan angivet sin Kilde, et Haandskrift (nu
Nr. 30. 4to) i den rostgaardske Samling paa Univ.-Bibi. Men
denne kan rigtignok ikke bidrage til at gjøre hans Ord paalideligere, thi det er en ny (ikke stort ældre end 1700) Kompilation
af den allersletteste Art, der tildels bestaar af latterlige Fejltagelser
eller ligefremme Opdigtelser. Alt hvad der i dette Haandskrift
findes om S. Peders Kirke i Middelalderen indskrænker sig til føl
gende Ord: „S. Peders Kirke er den allerældste, thi før Kjøben
havn blev funderet, var den Sersløf Bys Kirke; siden den af Jarmaro med S. Mariæ og S. Klemens Kirke afbrændt var, stod den
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Sandhéden er, at S. Peders Kirke forekommer temmelig
sent, og da saavidt vides første Gang i Aaret 1304, i Præ
sten Hinze Bagges Testament, hvori der skjænkes Kirken
to Mark. Imidlertid er der al Sandsynlighed for, at Kirken
dengang allerede har bestaaet i lang Tid, mulig i henved
hundrede Aar; maaske er den bleven udplyndret af Lvbekkerne 1248, men noget Bevis kan der ikke føres
herfor.
Der er noget paafaldende i, at Kirken blev opført saa
tæt op til Vor Frue Kirke, men dens Beliggenhed passede
dog ganske til det lille tilhørende Sogn, der bestod af de
omliggende Gader (S. Peders Stræde, Raadhusstræde eller
det nuværende Studiestræde, den vestre Side af Nørregade,
noget af Gammeltorv, og nogle smaa Tværstræder, der
forstørstedelen nu ere forsvundne eller have faaet andre
Navne2) — idethele altsaa den nordvestlige Del af Byen
tilligemed »Birket udenfor Byen« 3 (Resterne af Seritslev
By og maaske ogsaa fjernere boende Bønder, Dele af det
nuværende Hvidovre Sogn). Forøvrigt er det rimeligt, at
de ovennævnte Gader oprindelig have hørt til Frue Sogn,
og at de først ere bievne adskilte derfra, dengang S. Peders
Kirke opførtes.
Om Kirkens Udseende og de Forandringer, dette under
gik i Middelalderen, have vi kun meget sparsomme Efter
retninger. Kun dette er vist, at Kirken i Aaret 1386 af
brændte ; som det føleligste Tab ved denne Lejlighed om-

øde, indtil K. Frederik 11 bevilligede den tydske Menighed at lade
den igjen opbygge“. Men en Forfatter, der ikke ved bedre Besked,
end at han siger, at Kirken stod øde fra Midten af 13de Aarh. til
Frederik II.s Tid, kan rigtignok ikke staa til troende, naar han
meddeler noget, som ikke kunde øses af noget trykt Skrift til
hans Tid.
- Se Pontopp., Orig. Hafn. S. 198.

3 Hvitfeldt, S. 1335. „Rustici ex Parochia Petri“ henlagdes efter
Reformationen til Vor Frue Kirke (Univ.-Ordin. Cragii Ann. Add.
p. 97/
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tales, at Kirken mistede sine to Klokker4. Den opførtes
dog snart igjen. At den idetmindste i den senere Tid har
haft et Taarn, fremgaar deraf, at der 1499 omtales et
Stræde, der »indløber af Østen i Vesten fra S. Petri Kirketaarn«; gamle Billeder af Kjøbenhavn vise, at dette Taarn
har været forsynet med et lille Spir5. Det er rimeligt, at
Kirken har været temmelig lille, i alle Tilfælde meget
mindre end den nærliggende Vor Frue Kirke. Ligeledes
synes den endnu i 15de Aarhundrede at have været fattig,
saaledes maa nemlig de Indulgenser, som i rigeligt Maal
blev Kirken tildel, rettest forstaas. 1 Aaret 1445 gav
nemlig Ærkebiskop Tue af Lund og Biskopperne Jens af
Roskilde, Ulrik af Aarhus, Christiern af Ribe, Gert af
Børglum, Jens af Oslo, Thorlak af Viborg, Henneke af
Odense og Erik af Strengnæs fyrretyve Dages Aflad for
paalagt Bod til enhver, som i gudelig Hensigt besøgte S.
Peders Kirke og der overværede Messer, Bønner eller
anden Gudstjeneste; eller som fulgte Kristi Legeme eller
den hellige Olie, naar den blev baaren til syge; eller som
rakte hjælpsom Haand til Kirkens Vedligeholdelse, ved at
skjænke den eller bringe andre til at give den aarlige
Indtægter, Jorder, Lysestager, Ornamenter, Kalke, Bøger,
eller hvad andet der kunde være til Kirkens Nytte; eller
som med Knæfald tilbad Kristi Legeme, naar det under
Messen opløftedes i Kirken; eller som kastede sig ned for
den korsfæstedes Billede, og andægtigt ihukom hans bitre
Pine; eller som efter Rommerkirkens Skik ved Aftenklokkens
Slag tre Gange bøjede sig ned for Jomfru Marias Billede
og fremsagde Englehilsenen; eller som til Jesu Kristi og
hans velsignede Moders Ære bøjede Knæ og sænkede
Hovedet, naar deres hellige Navne bleve sungne eller læste
i Kirken; eller som gik Kirkegaarden rundt og bad for de
døde, eller overværede Begravelser sammesteds; eller som
4 Se foran, S. 14.

Not. 14.

5 Pontopp., Orig. Hafn. S. 198. 151.
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bad for Givernes, deres Kirkers og hele Kristenhedens
Lykke og Fred6.
Dette Afladsbrev synes imidlertid ikke at have haft
den tilsigtede Virkning; thi allerede 1453 fornyedes det af
Ærkebiskop Tue af Lund og Biskopperne Oluf af Roskilde,
Henneke af Odense, Jens af Aarhus, Gunner af Hammer,
Bent af Skara og Knud af Viborg7. Siden modtog Kirken
adskillige Gaver; saaledes gjør Hans Hanyn, Kannik og
Kirkeherre til S. Peders Kirke, tilligemed Holger og Jes
Pedersen, Kirkeværger, 1454 vitterligt, at de paa Kirkens
Vegne havde modtaget af beskeden Mand Hogen Jonssøns
Arvinger, som vare Povl Stænkelsøn, Borgemester i Malmø,
paa sin Husfrues Vegne, Lasse Jonssøn i Ællinge, Nis
Jonssøn i Saltorp og Jes Thorbjørnssøn i Vixæbothæ paa
sin Husfrues Vegne, en Jord og Grund i S. Peders Sogn,
paa Vilkaar at Kirkeværgerne skulde aarlig lade holde fire
Messer og en Vigilie for Hogen Jonssøns og hans For
ældres Sjæle. 1458 kundgjør Præsten Peder Unger, »at
efterdi naturligt Skjel det saa siger, at det er gudeligt, nytte
ligt, og fuldkommelig tilbør alle kristne Mennesker at øge
og mere Guds Tjeneste Dag fra Dag og jo længer jo mere
(»elengger meræ«), og den hellige Kirke til Hjælp at komme
til Bygning og Ornamenter, hvad hendes Bestandelse være
kan«, saa skjænker han den ham tilhørende Bod og Jord
i Lasse Winners Stræde til S. Peders Kirke til evinde
lig Eje 8.
Nogle Aar efter ansaas de tidligere Indulgensbreve
ikke mere for kraftige nok, og 1466 erhvervede Kirkens
Forstandere derfor et nyt, idet Ærkebiskop Tue og Biskopfi Pontopp. Ann. II, 592—93.
7 Orig. i Geh.-Ark. (Kbhvns Gejstlh. og Kap., Voss. Saml.).

8 D. 3 Maj 1444 havde Mikkel Lavrenssøn Winnere, perp. Vicar, i
Kbhvn (se S. 179) solgt Hr. Peder Unger, Præst, ,,boende i Amaghæ
i Thornby", en Jord i Vor Frue Sogn i Lasse Winners Stræde
(Langeb. Dipi.). Det er aabenbart den samme Jord, som nu skjænkedes til S. Peders Kirke.
Kbhvns Kirker og Klostere.
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perne Oluf Mortensen af Roskilde, Knud af Viborg, Mogens
af Odense, Jens af Aarhus, Jep af Børglum, Peder af Skara
og Anders af Grønland paany skjænkede 40 Dages Aflad
til dem, der besøgte Prædikener, Officier og anden
Gudstjeneste i S. Peders Kirke, eller berigede den ved
Gaver9. Af de Tilvæxter i Ejendom, Kirken i den følgende
Tid modtog, kan mærkes, at Kanniken Mikkel Madsen 1473
skjænkede den en Gaard i Raadhusstræde med en Bryggerkjedel og tilhørende Bryggerede. 1481 gav Præsten Hans
Henriksøn til Kirken sin Gaard og Grund paa Nørregade,
mod at Værgerne hvert Aar efter hans Død skulde lade
holde med 2 Skilling en Aartid og Begjængelse for ham,
med Vigilier og Sjælemesse med Lys og andet, som Sæd
vane var10.
1484 skjænkede den ovennævnte Kannik
Mikkel Madsen og hans Broder Knud Madsen, Borger i
Kjøbenhavn, Kirken deres Fædrenegaard paa Nørregade,
for deres og deres Forældres Sjæles Ro, Lise og Salighed,
paa det Vilkaar at Kirkeværgerne skulde hvert Aar give
Knud Madsens Døtre, Søster Karine og Søster Margrete i
S. Klare Kloster (i Roskilde) en lødig Mark, saalænge de
levede, og dertil holde en evig Aartid med en Vigilie og
tre Messer, og siden efter de to Nonners Død en evig
Messe hver Søndag for fornævnte lødige Mark11. 1485
skjænkede. Hr. Jost Pedersen, Sognepræst i Skanør og Falsterbode, Kirken to Gaarde i Kjødmangerstræde i S. Nico
lai Sogn, med saadant Forord, at han skulde være den
9 Orig. i Geh.-Ark. (Kbh. Gejstlh. og Kap., Voss. Saml.).
10 Brevet er af 19 Okt. 1481 (Langeb. Dipi.). I et andet Brev af 22 Okt.
1481 gjør Dr. Erik, Degn i Kbhvn og Kirkeherre til S. Peders K.,
tilligemed Kirkeværgerne vitterligt, at „for synderlig god Vilje og
Kjærlighed, som Hr. Hans Henriksen, Præst, gjort og bevist haver
forskrevne S. Petri K., da have vi undt ham og hans Moder Gesæ
det Hus, som staar sønden Porten op til Gaden i den Gaard, som
han gav til S. Petri K., fri og kvit at nyde og beholde uden Leje,
saalænge de baade eller „noger there“ lever, og dertil 6 Sk. grot
aarlig“ (Dok. i Geh.-Ark.).
11 Orig. i Geh.-Ark.

Om Hr. Mikkel Madsen se foran, S 132—33.
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nærmeste til at leje disse Gaarde af Kirken, saalænge han
levede, og efter hans Død skulde Sognepræsten og Kirke
værgerne lade holde en evig Messe for hans Sjæl12.
Det var ikke allene ved Gaver, men ogsaa ved Kjøb
og Mageskifter, at Kirkens Ejendomme forøgedes. Saaledes tilskjødede Per Skrædder, Borger i Kjøbenhavn, 1511
paa den IJelligaands Klosters Vegne i Kjøbenhavn, S. Pe
ders Kirke til evindelig Eje en Klosteret tilhørende Gaard
paa den østre Side af Nørregade. 1513 solgte Broder
Peder Jensen, Abbed i Knardrup Kloster, og menige Kon
vent sammesteds til beskedne Mænd Niels Skomager og
Rasmus Kellesmed, Kirkeværger til S. Peders Kirke, paa
Kirkens Vegne, en Klosteret tilhørende Gaard og Grund
ved S. Peders Kirkegaard ud til Gaden. 1519 sluttedes et
Mageskifte mellem Broder Anders Christiernsen, Provincial
over Jomfru xMarie Orden i Danmark de monte Carmeli, og
Broder Anthonius Franchonis, Prior for Karmeliterklosteret
i Helsingør, paa den ene Side, og Dr. Ditlev Smyther,
Kannik og Kirkeherre til S. Peders Kirke, og Kirkens
Værger paa den anden Side; herved fik Kirken en Gaard
i Lasse Winners Stræde (Hyskenstræde) og to Boder i
Vandmøllestræde, medens den overlod Klosteret en Ejen
dom »strax vesten næst op til Karmeliternes Gaard i S.
Peders Stræde«. I Januar 1528 kundgjør Borgemestre og
Raadmænd i Kjøbenhavn, at de »med alle Rodemestrenes
og 32 af Menighedens Mænds her i Staden, paa menige
Almues Vegne, Fuldbyrd, Vilje, Raad og Samtykke«, sælge
til S. Peders Kirke en Kjøbenhavns Stad tilhørende Jord
og Grund, liggende paa Rosengaarden, hvorfor Staden
havde modtaget fuld Betaling. Samme Aar erholdt Kirken
ved Mageskifte den saakaldte Vommebadstue i S. Klemens
Stræde af S. Olufs Alter i Vor Frue Kirke mod en Gaard
12 Orig. i Geh.-Ark. D. 22 Juni 1489 udstedtes Kbhvns Bytingsvidne
om dette Skiøde (Langeb. Dipi.).
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i Studiestræde. Mageskiftet afsluttedes paa Kirkens Vegne
af dens Værger Rasmus Kellesmed og Jens Pedersen.
Af disse her omtalte Gave-, Kjøbe- og Skiftebreve,
ligesom af en ikke ringe Mængde af Kirkens Lejebreve,
der endnu ere bevarede, ser man, at den idetmindste fra
Slutningen af 15de Aarhundrede har besiddet temmelig
mange Ejendomme; endnu andre vare nærmest lagte til
Kirkens Altere, der nedenfor skulle anføres. — Men ogsaa
ved denne Kirke lod de reformatoriske Grundsætningers
Indflydelse sig mærke. Omtrent fra 1530 skal en evan
gelisk Prædikant (Hr. Anders Madsen?) have forkyndt den
lutherske Lære i Kirken, men vi have ingen nærmere Op
lysning herom. Senere synes Biskop Rønnov at have for
søgt at bemægtige sig Kirkens Ejendomme; idetmindste
fremførte K. Christian den Tredie 1536 bl. a. den Klage
imod ham, at »den Tid Konning Frederik var død, og
efterat Regjeringen og Riget og Kronen var uden Hoved
og Konning, da haver han (Rønnov) tænkt intet andet end
at drage de tre danske Kirker her i Staden ind, da lidet
hver havde, uden alt Huden, som siges, over Ørerne«13.
Ved de tre danske Kirker i Kjøbenhavn maa upaatvivlelig
forstaas S. Peders, S. Nicolai og S. Klemens, hvor siden
1529 og 30 den latinske Messetjeneste ganske eller for
størstedelen var afløst af dansk Prædiken, Psalme- og
Messesang. Vi vide vel ikke, under hvilket Paaskud Biskop
Rønnov har søgt at tilegne sig disse Kirkers Ejendomme;
men det er højst sandsynligt, at han har gjort Fordring
paa dem som tilhørende den katholske Kirke, hvis Hoved
han for sit Stifts vedkommende var.
Efterat Christian III havde indtaget Kjøbenhavn, foregik en
omfattende Forandring i Sogneinddelingen i Staden; ved denne
Lejlighed blev Gudstjenesten i S. Peders Kirke afskaffet og den
største Del af Sognets Beboere, saavel de i som udenfor
Byen, henvistes til Vor Frue Kirke, nogle henlagdes til det
13 Ny D. Mag. III, 18.

Jfr. Knudsen, Jo. Rønnov, S. 58, Not. 2.
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nyoprettede Helliggejst Sogn. Kirken stod i nogen Tid øde, og
anvendtes til et Klokke- og Kanonstøberi (Gjethus)14, indtil
den af K. Frederik II 1575 blev indrømmet de tydske Fa
milier i Kjøbenhavn til en Sognekirke15. Kirkens Ejendomme,
der tilsammen gav en aarlig Indtægt af 306 Mark, bleve
henlagte til Vor Frue Kirke1 G.

II.

Gudstjeneste, Allere og Præsier i S. Peders Kirke.
Det eneste særegne, der er at bemærke med Hensyn
til Gudstjenesten i S. Peders Kirke, er, at Universitetets
højtidelige Messe blev holdt her den 31te Juli (in profesto S.
Petri ad vincula) hvert Aar. Ved denne Lejlighed skulde alle
Højskolens Lærere samt alle graduerede og studerende Per
soner møde; den, derudeblev uden lovligt Forfald, eller kom
for sent, eller forlod Gudstjenesten, før Messen og den derpaa
følgende latinske Prædiken var forbi, skulde bøde 3 Skilling1.
Det juridiske Fakultets Statuter indeholdt endnu strængere
Bestemmelser og vise os nærmere, hvorledes det gik til:
14 I Ny D. Mag. V, 66 omtales 1564 Bøssestøberne i S. Peders Kirke.
Jfr. D. Mag. 3 R. VI, 255.

15 Aaret 1585, som Wolff har (Encom. Regni Dan. S. 365), har hidtil
som oftest været angivet som det, hvori S. Peders Kirke atter blev
tagen i Brug. Andre nævne Aaret 1574 (Mart. Zeiller, Descript.
Dan. p. 184). D. 20 Febr. 1575 kaldte imidlertid Frederik II M.
Laurits Pedersen til som „tydsk Prædikant at skulle gjøre Tjeneste
til den Kirke, som vi have ladet tilfly i Kjøbenhavn“,
og 31 Marts 1575 fik Theophilus Næuinus, tydsk Skolemester i
Kbhvn, kgl. Tilsagn om Løn og fri Vaaning, „for han skal med
hans Discipler synge i den tydske Kirke, naar Tjeneste holdes“
(Sjæll. Reg. XI, 145. 151). Aaret 1575 vil vistnok derfor være
det rette.

16 Univ.-Ordin. af 1539 (Cragii Annal. Add. p. 96).

1 Statuta Acad. Hafn., S. R. D. VIII, 337. 343. 345.
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Alle Fakultetets Doktorer, Licentiater, Bakkalavrer og Stu
denter skulde, naar Universitetets Messe forrettedes i denne
eller nogen af de andre Kirker, indfinde sig til rette Tid,
for Messens Begyndelse, i Huset hos den fornemste Pro
fessor ordinarius i Kirkeretten; fra hans Hus skulde de
med ham paa sømmelig Vis, ordnede efter Alder og Vær
dighed, parvis begive sig til Kirken; udeblev nogen, da
skulde han, om han var Doktor eller Licentiat, udelukkes
af »Kollegiet« (Fakultetet), var han Bakkalavr eller Student,
skulde han formenes Adgang til de højere Grader2. Vi
have en Beretning fra Aaret 1520 af Universitetets Rektor,
Dr. Amelung, om denne Messe i S. Peders Kirke; den
blev afsungen i Overværelse af ham og de øvrige Læse
mestere og Supposita, »som Skik var« ofrede Rektoren ni
Skilling til Uddeling mellem Præsten og de andre, der del
tog i Messesangen (aliis interesse habentibus)3.
S. Peders Kirke har, saavidt vi vide, ikke haft ret
mange Al ter e, maaske ikke flere end dem, der fandtes
næsten i enhver Kirke i Middelalderen, nemlig et Hoved
alter og to Sidealtere. Da det imidlertid er tilfældigt, at
selv disse omtales, kan der gjerne have været flere. De,
vi kjende, ere:
1. S. Peders Alter var udentvivl Højalteret; i Aaret
1477 testamenterede Præsten Jens Unger i Ballerup, for
Sjælemesser og en Aartid, til S. Peders Kirke og S. Peders
Alter sammesteds, hvor han udvalgte sit Lejersted, sin
Gaard ved samme Kirke4. 1517 tilskjødede Borgemester
Peder Jørgensen i Kjøbenhavn, med sin Husfrues Karine
Matthisdatters, og Karine Naffnes5 og hendes Børns Sam
tykke, Kirken en Gaard paa Vestergade »for nogen Guds-

2 Ser. Rer. Dan. VIII, 350.
3 Thura, Infantia et pueritia Acad. Hafn. p. 33.

4 Se Tillæg, Nr. 53.
6 Maaske Enke efter Nafne Jensen, Høvedsmand paa Kbhvns Slot
1479 (Ny D. Mag. 1, 183).
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tjeneste, som holdes Gud til Lov og Jomfru Maria, for dem
og deres Forældres Sjæle og for deres Husbonders Sjæle,
for ham og hans Hustru og alle kristne Sjæle til evig Ro
og Husvalelse«. Tjenesten skulde holdes for S. Peders
Alter og bestaa i en læsen Messe hver Mandag »af vor
Herres Opstandelse og af Jomfru Maries Glæde, som hun
fik af hendes kjære Søns Opstandelse«, og en læsen Messe
hver Fredag »af Jesu Kristi Død og Pine«6.
2. Vor Frue Alter forekommer 1493, da Præsten
Jens Pedersen7 afhændede og tilskjødede S. Peders Kirke
to Boder »norden ved gamle Raadhusstræde« til at holde
Gudstjeneste for ved dette Alter. Kirkens Værger skulde
have Fuldmagt til dertil at beskikke en skjellig og gudelig
Præstemand ved Alteret.
3. S. Povls Alter forekommer 1511, da Mogens
Saxen, Borgemester i Kjøbenhavn, efter Befaling af velb.
Mand, Dr. Peder Skotte (Professor ved Universitetet) og
hæderlige Kvinde Viveke, Niels Overlenders Efterleverske,
tilskjødede dette Alter en Vejrmølle, »vesten udenfor Kjø
benhavn liggende, med Jord, Grund og Bygning8«.
Ligefra sin Opførelse af var S. Peders Kirke annek
teret til Kjøbenhavns Kapitel, og Indtægten af Kirkens Tiende
(10 Pund Korn) tilligemed Afgiften af to Gaarde i Glostrup
(3 Pund Korn) udgjorde »Præbenda S. Petri«. En af Kannikerne (en enkelt Gang Dekanen) var Sognepræst ved
Kirken, og havde Bestyrelsen af dens Gods i Forbindelse
med to af Sognemændene som Kirkeværger. Disse tre i
Forening udstedte i Almindelighed Kirkens Lejebreve, der
dog ikke sjældent udfærdigedes af Værgerne allene, der
6 Kirkehist. Saml. II, 390-91.
7 Formodentlig den Jens Pedersen, der forekommer som Vikar til
Birgitte Alter i Vor Frue Kirke (se S. 182.)
8 Orig. i Geh.-Ark. I et Dok. af 21 Dec. 1526 omtales »en Gaard i
S. Peders Sogn, som Viveke Offwerlenders, hvis Sjæl Gud naade,
gav S. Peders Kirke«. Det er altsaa en anden Gave af samme
Kvinde.
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ogsaa paa andre Maader optraadte, naar Kirkens Tarv skulde
varetages. Saaledes kundgjør t. Ex. Peter Holthus, Borge
mester i Malmø, 1 Maj 1511, at han nu er kommen til
endrægtig »semmyæ i villiæ ok wenskapp« med Hans Gryde
støber og Niels Jude Skomager, Kirkeværger til S. Peders
Kirke i Kjøbenhavn, der havde tiltalt ham for den Brøst,
der var paa en Bolig i den Bygning, han havde i Leje af
Kirken; Sagen var bleven saaledes forligt, at det Lejebrev,
han havde paa den omtalte Bolig, »skulde nu fra den Dag
ved ingen Magt være;« — med andre Ord altsaa: Kirke
værgerne nødte ham til selv at erklære sit Fæstebrev for
dødt og magtesløst, fordi han ikke havde overholdt Betin
gelserne deri om Bygningens Vedligeholdelse.
Antallet af de gejstlige ved S. Peders Kirke har neppe
nogensinde været ret stort, navnlig vide vi ikke, at der har
været Vicarii perpetui ved denne Kirke til Besørgelsen af
Altertjenesten. I Aaret 1304 bestod Kirketjenerne som det
synes kun af Præst og Degn, 1531 nævnes Sogneherren,
Kapellanen, Degnen og Klokkeren.
Af Sognepræsterne
eller »Kirkeherrerne« kjendes følgende (de tilføjede Aarstal
angive den Tid, da vi med Vished vide, at vedkommende
have indtaget denne Stilling, men det er for de fleste rime
ligt at antage, at de have haft den baade før og efter):
Hr. Niels Olufsen, 1436 (se foran S. 129).
Hr. Hans Klavsen Hanyn, 1454 (se foran S. 131).
Dr. Erik Nielsen (Rosenkrands), 1481—95 (se
foran S. 103).
Hr. Hans Albertsen, 1499—1501 (se S. 140).
Hr. Jørgen Hintze, 1512 (se S. 143).
M. Matthis Pedersen, 1517 (se S. 147).
•
Dr. Ditlev Smyther, 1519—28 (se S. 121).
Hr. Matthis Jensen, 1530 (se S. 154). Samtidigt
med at denne Mand var Sogneherre, synes der at have
været en evangelisk Prædikant ved Kirken, thi i et Brev
Hans Mikkelsen, Christiern II.s Ledsager i Udlændigheden,
d. 20de Maj 1530, skrev fra Antverpen til sin Konge, be-
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retter han, at han nylig havde talt med Borgere fra Kjøbenhavn, som havde fortalt ham, at »de kjøbenhavnske
have nu endrægteligen over al Staden annammet Evangelium
og have fire Prædikanter, og maa ingen prædike udi Staden
uden disse, som dertil kejste ere9«. Regne vi nu, at Hr.
Mads var Prædikant ved Frue Kirke, og M. Hans Tavsen
ved S. Nicolai (flere vide vi intet sikkert om), maa der
aabenbart falde en af disse omtalte fire Prædikanter paa
S. Peders Kirke.
Efter Aaret 1530 finde vi ingen kalholsk Sognepræst
nævnt; fra 1533 have vi adskillige Lejebreve paa Kirkens
Ejendomme, men de ere alle udstedte af Kirkeværgerne
Søren Poske og Lavrids Nielsen allene. Disse Breve inde
holde ikke nogen Bestemmelse om, jt Fæsterne skulde
modstaa Luthers Kjætteri, hvorimod en saadan Bestemmelse
endnu findes i Breve udstedte 1530 af den ovennævnte
Hr. Matthis Jensen10. Ogsaa dette vidner for, at der 1533
ikke mere har været nogen katholsk Præst ved Kirken.
Derimod beretter Hvitfeldt, at »Hr. Anders, som tilforn
havde været Sognepræst til S. Peders Kirke, (1536) kom
til Helliggejstes« som den første lutherske Prædikant efter
Belejringen ved denne nyoprettede Sognekirke. Formodent
lig har da denne Mand, der nok er den M. Anders
Madsen, der senere blev Superintendent i Oslo11, været
evangelisk Prædikant ved S. Peders Kirke, fra den Tid af
at den katholske Gudstjeneste ophørte der.
9 Allen, Breve og Aktstykker. I, 594.
10 Se Theol. Tidsskr. , 1 Bind. II, 103.
11 Hvitfeldt, S. 1335—36, sammenlignet med Resens Inscript. Hafn.
p. 133 og Pontopp. Ann. III, 188.

III.
8. Klemens Kirke.

S.

Klemens Kirke var den uanseeligste af Kjøbenhavns
Sognekirker; Hvitfeldt antager, at den var Byens ældste
Kirke, en Antagelse jeg dog ikke kan tiltræde, da jeg maa
tillægge Vor Frue Kirke denne Plads. Kirkens Historie er
meget vanskelig at oplyse, da næsten alle Kilder, hvorfra
Oplysning skulde kunne hentes om den, forlængst ere for
svundne. Sikkert kan den først paavises 1304 i Hinze
Bagges forhen omtalte Testament1, men at den er omtrent
et hundrede Aar ældre, kan man vistnok anse for rimeligt.
Langebek har, skjønt rigtignok meget tvivlende, peget paa
denne Kirke, naar der i en af vore allerældste Krøniker
omtales, at Biskop Peder (I) af Roskilde (som faldt i Slaget
véd Fodevig 1134) »lagde Huse og Jorder til S. Klemens
Kirke, for at der skulde være en Kongregation af Munke
der2«. Men at denne S. Klemens Kirke laa i Kjøbenhavn,
siges ikke, og er neppe heller rimeligt, naar man ser hen
til, hvad tidligere (S. 7—9) er bemærket om Vor Frue Kirke
som Kjøbenhavns ældste Sognekirke; heller ikke ved man
noget om, at der har været en Kongregation af Munke for
bundet med S. Klemens Kirke. Jeg antager for sikkert, at
Kirken i det tidligste er bygget i Begyndelsen af det 13de
1 Se Tillæg, Nr. 2.
2 Krøniken, der ender med Aaret 1157 (Anonym. Rosk.).
I, 380.
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Aarhundrede. Den laa paa den vestre Side af Kattesundet,
en Vig, der skar ind i den sydvestlige Del af Byen; nær
op til Kirken strakte sig den Grav, som omgav Kjøbenhavn3.
Skjønt Lokaliteter nu ere meget vanskelige at bestemme i
denne Del af Byen, navnlig efter Ildebranden 1728, vil
Kirkens Plads dog sikkert kunne søges omtrent der, hvor
nu Lavendelstræde strækker sig4. Det til Kirken hørende
Sogn bestod af de omliggende Gader: Vestergade, Be
binder Boder, S. Klemens Stræde, Vommestrædet, Smediegade, Vandmøllestræde, Pugestræde, Kattesundet, Strædet
vest for Ny Raadhus Haven, Strædet mellem S. Klemens
Kirke og Gammel Torv5; endvidere hørte til Sognet endel
Bønder, der boede udenfor Byen, maaske Solbjerg6,
Valdby og Valdbyøstre og Vigerslev7, forsaavidt nogle af
disse ikke hørte til S. Peders Sogn, noget som nu vanske
ligt kan afgjøres.
Hvad vi kjende til Kirkens Historie er som ovenfor
bemærket højst ubetydeligt. Der fortælles almindelig, at
en vis Asser Uddebrudsen og hans Hustru Abild 1256 lod
3 Hvitfeldt betegner (S. 1335) Kirken som liggende ,,Sønden ved
Vester Port“. I Fortegnelsen over Grundene i Kblivn i Slutn. af
14 Aarh. nævnes (S. R. D. VII, 84) en, som laa „prope fossam
ecclesie S. Clementis“. Ved denne ,,fossa“ kan ikke menes andet
e end Graven om Byen.
4 1 en Jordebog over Kbhvns Hospitals Grunde i Kbhvn 1600 findes
en Gade opført som kaldes „Ved S. Clemid“, derefter Kattesundet,
og saa en, der blot kaldes „S. Clemid“. Blandt dem, der havde
Hospitalets Grunde i Leje, opføres i „Ved S. Clemid“ Christoffer
Hestemøllers Arvinger — her er altsaa Oprindelsen til Hestemøllestræde, og Pladsen for S. Klemens Kirke nær derved.
5 Pontopp., Orig. Hafn. S. 199—200. Pugestrædet nævnes i et Do
kument i Geh.-Ark.
6 Solbjerg By bestod endnu 1599, se Lassen, Aktst. til Kbhvns Be
fæstnings Hist. S 30, Note.
7 I et Dok. fra 1257 nævnes „Walby iuxta Hafnæ“ og „Walby østre
iuxta ciuitatem“ som to forskjellige Byer (Langeb. Dipi.). I Univ.Ordin. af 1539 nævnes „rustici ex parochia Clementis“ som henlagte
til Vor Frue Sogn (Cragii Ann. Add. p. 97). Jfr. Ny kirkehist.
Saml. I, 356, Not. 10.
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bygge »et Stykke af Kirken« og skjænkede et Stykke Jord
til en Kirkegaard; men denne Efterretning er meget
usikker8. Imidlertid er det rimeligt, at Kirken omtrent
ved denne Tid tildels er opfort paany, da den sikkert har
lidt meget, dengang Lybekkerne 1248 plyndrede og afbrændte
Kjobenhavn9. 1304 skjænkede Hinze Bagge Kirken 2 Mark,
Præsten ved samme en halv Mark og Degnen 2 Ører.
Forøvrigt var Kirken upaatvivlelig kun fattig og uanseelig,
henved Aar 1400 ejede den kun 1 Grund i Kjøbenhavn,
og medens vi endnu have Gavebreve næsten i hundredevis
til Stadens øvrige Sognekirker, have vi ikke et eneste be
varet, hvorved denne Kirke betænkes. Det kan derfor ikke
undre os 1419 at finde omtalt, at Kirken »paa Grund af
sin yderlige Fattigdom var ynkelig forfalden«, hvorfor endel
Biskopper, som i dette Aar vare forsamlede i Kjøbonhavn, nemlig Ærkebiskopperne Peder af Lund, og Johannes
af Upsala, og Biskopperne Johannes af Slesvig, Bo af Aar
hus, Lage af Viborg, Peder af Børglum, Johannes af Odense,
Brynjolf af Skara, Thomas af Ørkenøerne, Navne af Vesteraas, Christiern af Ribe og Jakob af Gardar udstedte et
Brev, hvorved de skjænkede 40 Dages Aflad til dem, der
med andægtigt Sind besøgte Kirken og skjænkede den
Landejendomme, Huse, Agre, Kvæg, Gods, Lysestager,
Klædningsstykker eller andre Kjærlighedsgaver. Ved en
ganske ejendommelig Beregning, som maaske dog oftere
brugtes, synes man at have faaet den skjænkede Aflad be
tydeligt forøget, idet man nemlig regnede: 12 Bisper gav
hver 40 Dages Aflad, og det gav en Sum af 480 Dage

8 Dette berettes i Pontopp. Ann. II, 135 under Aaret 1328; men i
Orig. Hafn. S. 37 under det ovenangivne Aar. Søger man imid
lertid Pontoppidans Kilde, da er det upaatvivlelig den ovenfor
(S. 222 Not.) karakteriserede elendige Kompilation (hvor forøvrigt
Navnet skrives: Asser udde brodersøn). Der lader sig altsaa ingen
sikker Slutning bygge herpaa angaaende Kirkens Alder og Op
førelse: det hele er maaske en Fabel.
0 Suhms Hist. X, 103.

S. Klemens Kirkes Historie.

237

— det kan man kalde at aagre med Kirkens Pund1 °. Om dette
Afladsbrev forresten har hjulpet, vide vi ikke, vi have ialfald
ikke noget Spor deraf11.
Som tidligere er omtalt, var S. Klemens Kirke annek
teret til Kjøbenhavns Kapitel, og en af Kannikerne var som
Følge deraf »Sogneherre« her. Som saadan forekommer
1436 Hr. Hans Pedersen12 og 1473 Hr. Kjeld. Den
sidste havde i det nævnte Aar en Strid med sine Sognemænd om Kirkens Tiende, som han paastod tilkom ham
som Medlem af Kapitlet, medens Kirkeværgerne gjorde For
dring paa den til Bedste for Kirken. Da Striden alt er
omtalt under Kapitlet (S. 51), skal det kun her bemærkes,
at den som alle lignende Stridigheder i Kjøbenhavn i
Middelalderen endte med, at Dommen gik Sognemændene
imod. — 1 Universitetets ældste Statuter findes den Bestem
melse, at der hvert Aar den 3die Marts, eller Dagen før
S. Lucii Dag (denne Helgen var Patron for Roskilde Stift,
hvori Universitetet var stiftet), skulde holdes en Messe med
latinsk Prædiken i S. Klemens Kirke i Overværelse af alle
Højskolens Lærere og Studenter13.
Ved Reformationstiden er den lutherske Lære udentvivl
ogsaa bleven forkyndt i S. Klemens Kirke, her har for
modentlig en af de fire evangeliske Prædikanter virket, som
Hans Mikkelsen omtaler i sit Brev af 20 Maj 1530 til
Christiern II14; men noget nøjere kunne vi ikke oplyse
derom. At denne Kirke var den ene af »de tre danske
Kirker« i Kjøbenhavn, som Biskop Joachim Rønnov 1536
beskyldtes for at have villet berøve deres Ejendomme efter
10 Se Tillæg, Nr. 25, mærk Paategningen.
11 De eneste Gaver til S. Klemens K., som kjendes, ere i saadanne
Testamenter, hvori alle Kbhvns Kirker betænkes, f. Ex. Jens Ungers
1477 og Pod. Toliers 1521 (Till. Nr. 53. 116).
12 S. R. D. VIII, 259. Se foran, S. 130.
13 Ser. Rer. Dan. VIII, 337. 345.
14 Se foran, S. 232-33.
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K. Frederik den I.s Død, derom kan der ikke tvivles15.
Derimod maa det meget betvivles, hvad Pontoppidan be
retter , at Kirken allerede skal være bleven nedbrudt
1530 10, vi antage med Hvitfeldt, at det først skete 1536
eller 1537, efter at Christian III var kommen i Besiddelse
af Kjøbenhavn og Omordningen af Sogneforholdene var
begyndt. Endnu 1528 tilbyttede Kirkens Forstandere sig
paa dens Vegne en af de Klokker, Frederik I havde taget
fra Landsbykirkerne, mod saa meget Kobber, som Klokken
vejede17. — Som Aarsag til Kirkens Nedbrydelse angives,
at den kun var »en ringe Bygning, ubelejlig og nu bygfældig«.
Ved Kirkens Tilintetgjørelse, opløstes tillige
S. Klemens Sogn, og Beboerne henlagdes dels til Vor Frue
dels til den nyoprettede Helliggejst Sognekirke. Det Jorde
gods med Huse og Gaarde, som tilforn hørte S. Klemens
Kirke til, blev lagt til Helliggejst Kirkes »fabrica18«.
15 Se foran S. 228. Kirkerne kaldes „danske“, fordi der var indført
dansk (o: luthersk) Messesang.
16 Orig. Hafn. S. 37.
17 1 „Register paa Klocker, som komne ere till Kjøbenhaffuens Slott
Aar Mdxx 8°“ (Geh.-Ark.) anføres blandt „Udgift“: „Item kam cn
klocke till Sancti Clementz kiirke wtj Kiøbenhafl'uenn, och haffuer
the (o: de, der holdt Regnskab med de indsamlede Klokker) saa
møgett igien, som same klocke weigett till, eflther Her Johan Vrnes
beffaling“.
18 Hvitfeldt, S. 1335.
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Kirkens almindelige Historie indtil Reformationen.
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Nicolai Sognekirke kan med temmelig Sikkerhed an
tages at være opført i Begyndelsen af det 13de Aarhundrede. Jonge har, uvist hvorfra, Aaret 1216 1, og skjønt
denne Forfatter ellers ikke er af dem, hos hvem man skal
søge paalidelige Efterretninger, kunde jeg dog være til
bøjelig til at tage denne Angivelse for gode Varer, da den
passer til min øvrige Bestemmelse af de kjøbenhavnske
Kirkers Alder. S. Nicolaus ansaas for de søfarendes Be
skytter, og det var derfor i sin Orden, at Kirken byggedes
nær ved Stranden, hvor Fiskerne og Skipperne især havde
deres Boder. Forøvrigt skar Havet i den ældre Tid be
tydeligt længere ind end nu, og ældre Forfattere have
ment, at S. Nicolai Kirke oprindelig har ligget nordligere,
ud til Østergade, medens den Plads, hvor Kirken senere
byggedes, endnu dengang udgjorde tre Smaaholme i Stran
den2. At der tidligere har staaet et Kapel enten paa
Kirkens Plads eller i Nærheden, er vel ikke usandsynligt,
1 Jonges haandskrevne Fortsættelse af hans Kbhvns Beskr. (trykt
i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1829 Nr. 13).

2 I et Manuskript af Oliger Jacobæus hedder det: ,,Locus, in quo
hodie situm est templum D. Nicolai, in insulas tres olim disscissus
ab undis marinis alluebatur“ (Nyeste Skilderie af Kbhvn 1829,
S. 1105).
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men vi vide intet vist derom3. Kirken forekommer første
Gang i Aaret 1261, da Ridder Pæter Olafsun af Kalwæris
(Karise) testamenterede den alie de Skibe, han havde i
Kjøbenhavn, og dertil, som det synes 100 Mark Penge til
Erstatning for hans uopfyldte Løfte om at tage Korset4.
I Aaret 1296 finde vi S. Nicolai Kirkegaard nævnet som
natlig Samlingsplads for de oprørske Borgere, der lagde
Raad op mod deres mægtige Herre, den roskildske Biskop5.
1304 testamenterede Hinze Bagge Kirken 2 Mark, Præsten
sammesteds en halv Mark, og Degnen 2 Ører6.
Efter alle- Kjendemærker at dømme var S. Nicolai den
anseeligste Kirke i Kjøbenhavn næst efter Vor Frue. Det
tilhørende Sogn indbefattede omtrent den Del af Byen, der
laa øst for det nuværende Hyskenstræde og øst for Kjødmangergaden, denne Gades-østre Side iberegnet7. Herved
maa dog erindres, at Kjøbenhavn dengang ikke strakte
sig længere i Øst end omtrent til midt paa Østergade.
Yderst laa den saakaldte Østregaard, en anseelig Ejendom,
der tilhørte den roskildske Biskop. Omkring Kirken var endel Smaagader, som nu tildels ere forsvundne, da Pladsen
3 Den Efterretning, Pontoppidan meddeler (Orig. Hafn. S. 36) efter
et Mnskr. (det S. 222, Not karakteriserede), og som gaar igjen i
alle senere Skrifter om dette Emne, fortjener aldeles ingen Tiltro.
I Wolfs Ene. Regn. Dan. S. 382 siges: S. Nicolai Kirke har været
udi al sin Tid en Sognekirke.
4 Suhms Hist. X, 975: „Item ecclesie saneti Nicolai in Hafn. omnes
naues meas, quas habeo ibidem. Item ad redimendum crucem
meam centum marcas denariorum“. Den sidste Gave synes ogsaa
at maatte henføres til S. Nicolai Kirke.

5 Suhms Hist. XI, 241. Af et senere Brev ser man, at der var al
mindelig Vej over denne Kirkegaard. Paa S. Nicolai Kirkegaard
begravedes Gustav Vasas Moder Citzele og hans Søster Emmerentze,
der døde i Fangenskab i Kbhvn (Hvitfeldt, S. 1271).
6 Se Tillæg, Nr. 2.
7 Se Orig. Hafn. S. 196—98. Til de Gader, som der ere anførte,
kan føjes: ,.et lidet Stræde, som er ud med Helliggejstes i S.
Nicolai Sogn“ (1435).
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S. Nicolai Kirkes Historie.

241

nord for Højbro efter Ildebranden 1728 udlagdes til Torv,
medens den tidligere var bebygget. Henimod Aaret 1400
besad Kirken ti Gaarde og Grunde i Kjøbenhavn, deriblandt
»en Jord, som kaldes Rosengaard, hvilken Kong Valdemar
(Atterdag) med Vold og Uret fratog denne Kirke8», en Be
givenhed, hvis nærmere Omstændigheder vi dog ikke kjende.
Der fortælles i et Haandskrift, der har været en Hoved
kilde for Pontoppidan og dermed for alle senere Forfattere,
der have behandlet Kjøbenhavns ældre Historie, at S. Nico
lai Kirke blev ombygt 1447 af K. Christoffer af Bajren, og
at dette Bygningsarbejde først blev færdigt 1509. Da hint
Haandskrift imidlertid er en aldeles upaalidelig Kilde9, kan der
ikke tillægges Beretningen nogen Betydning, uden den bekræf
tes af andre paalidelige Vidnesbyrd; men det er saa langt fra,
at noget saadant er Tilfældet, at det modsatte med temme
lig stor Sikkerhed kan bevises. For det første passer det
kun lidt til, hvad vi ellers kjende til K. Christoffers Karak
ter, at han for sin egen Regning skulde opbygge en Kirke.
Er Kirken opbygget eller ombygget, er det upaatvivlelig
sket paa dens egen Regning, men i saa Tilfælde vilde den
sikkert dertil have haft alle sine disponible Midler behov.
Imidlertid se vi, at Kirkens Værger tvertimod i den nær
mest følgende Tid efter det angivne Aar vare ifærd med at
indkjøbe faste Ejendomme for Kirkens ledige Kapitaler.
Saaledes sælger f. Ex. Johanne, Frændæ Waks Efterleverske,
1453 en Jord og Grund i Pilestræde til S. Nicolai Kirke;
1458 sælger Per Jepsen kaldet Beyer, Bymand i Kjøbenhavn,
paa sine egne og sin Søsters Vegne, en 4em tilhørende
Jord og Grund i Pilestræde til Sywort van der Rynne, paa
S. Nicolai Kirkes Vegne. Hele Beretningen om Kirkens
Ombygning paa Kong Christoffers Tid maa derfor forkastes

a Scr. Rer. Dan. VII, 82: »Item ecclesia beati Nicolai (habet) I. terram,
que dicitur Rosengaard, quam dominus Waldemarus rex minus
juste et violenter surripuit eidem ecclesie».
l’ Mskr. i Rostgaardske Sami. Nr. 30. 4to; jfr foran S. 222 Not.
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som uhjemlet og kan ikke sættes i Forbindelse med den
Restavration, der foregik 1509, og nedenfor skal omtales.
Af de Gaver, Kirken modtog, og andre Ejendoms
erhvervelser, den gjorde, kan nævnes: 1446 gjør Mette,
Jens Klemenssens Efterleverske, vitterligt, at efterdi hendes
Husbonde i sin levende Live gav til S. Nicolai Kirke sin
Gaard i Pilestræde, saa overgiver hun nu Hr. Kantor og
og Kirkeværgerne samme Gaard, paa Vilkaar, at de aarlig
skulde holde to Aartider der i Kirken for Givernes Sjæle.
Fra 1473 haves et Kjøbenhavns Bytingsvidne om, at Barquord
van Hamelen, Borgemester i Kjøbenhavn, paa Byens Vegne
tilskjødede Albrekt van Anklem og hans Medkompan 10, Kirke
værger til S. Nicolai Kirke, »til evindelige Eje al den Del, Byen
havde i en Jord og Grund, liggende sønden ved Kirkegaarden,
som Wentzløff nu ibor.» Ligeledes tilskjødede samme Borge
mester paa Byens Vegne Kirken »en Kjøbenhavns Bys Jord,
Hus og Grund», beliggende paa den nordre Side af den
ovennævnte »Kirkegaard», »som Kirken hende til Sogne
præstens Behov nu i Være haver», paa Vilkaar »at Kirke
værgerne paa Kirkens Vegne skulde holde en Begængelse
i samme Kirke for alle kristne Sjæle med tre Messer og
Vigilier Mandag efter Midfaste Søndag». 1480 tilskjødede
Erik Jensen Færgemand, paa sin Hustru Sidse Marsilii
Datters og hendes Medarvingers Vegne, S. Nicolai Kirke
»Marsilii Gaard norden ved Østergade». 1501 skjænkede
Kristiern Daa i sit Testament Kirken tre Mark lybsk11.
1502 tilskødede Johannes Metzenheim kaldet Bogbinder og
Peder Henriksen kaldet Bogbinder, Raadmænd i Kjøben
havn, paa Anders Nielsens Arvingers Vegne, Borgemester
Jeppe Jensen paa S. Nicolai Kirkes Vegne et Hus bygget

10 Almindelig havde Kirken to Værger, 1462 nævnes dog tre: Gerlag Floer,
Dankort Lange og Lasse Bager. Ofte var det efter Navnene at
dømme Udlændinge, som i det hele en stor Mængde af Kbhvns
Indvaanere i Middelalderen vare fremmede.
11 Se Tillæg, Nr. 92.
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paa Kirkens Jord paa den søndre Side af Kirkegaarden 12.
1504 gjør Elline Hansdatter, Borgerske i Kbhvn, vitterligt,
at hun med sin kjære Husbondes Olef Guldsmyts Samtykke
har givet S. Nicolai K. to Boder, den ene i det lille Stræde,
som løber ud af Færgestrædet og op til S. Nicolai Kirke,
den anden i det lille Stræde, som løber fra Amagertorv og
op til samme Kirke, paa Vilkaar at Kirkens Værger og For
standere derfor skulde lade holde to evige Messer hver
Uge, »som sjunges skulle for Højalteret i samme Kirke,
den ene om Onsdagen af alle kristne Sjæle, den anden om
Fredagen af Jesu Kristi hellige fem Vunder». — En ulige
større Mængde Gaver skjænkedes til Kirkens mange Altere,
der senere skulle omtales.
Da Kirken var annekteret til Kjøbenhavns Kapitel, til
faldt Kirketienden ikke Kirken selv men den af Kannikerne, sædvanligt Kantoren, som var Sogneherre. Imidlertid
gjorde Kirkeværgerne og Sognemændene gjentagne Gange
(1464 og 1487) Paastand paa den, som det maatte synes,
Kirken med Rette tilkommende Fisketiende; men det lykkedes
dem ikke at sætte deres Sag igjennem mod Kapitlet13.
Fra Universitetets Stiftelse af og indtil 1487, i hvilket
Tidsrum der to Gange om Aaret holdtes Rektorvalg, fore
gik dette Valg altid den ene af Gangene i S. Nicolai Kirke;
og selv efterat Rektorvalget i denne Kirke var ophørt, blev
der dog fremdeles holdt en »Missa Universitatis» hvert Aar
d. 5 December (profestum S. Nicolai) i S. Nicolai Kirke14.
12 Hvor kun Bytingsvidnet om Overdragelsen af vedkommende Ejendom
er bevaret, er det tit vanskeligt at afgjøre, om Kirken havde er
hvervet Ejendommen ved Kjøb eller ved Gave. Enkelte af de oven
anførte Ejendomserhvervelser kunne derfor muligvis idetmindste
tildels grunde sig paa Kjøb. Dette gjælder navnlig de ovennævnte
Erhvervelser af Stadens Grunde.
13 Se foran under Kapitlet, S. 50. 52—53.
14 Ser. Rer. Dan. VIII, 337. 345(Progr. 1850) S. 47.

Jfr. Werlauff, Kbhvns Univ. Hist.
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Fra Aaret 1509 have vi et Dokument, der vilde være
af megen Betydning i Kirkens Historie, om vi kjendte de
nærmere Omstændigheder, der have foranlediget det. Anders
Mus, Biskop i Oslo, gjør vitterligt, at han, ifølge den
roskildske Biskops Overdragelse og med hans fulde Sam
tykke , den 1ste Marts 1509 havde indviet S. Nicolai
Sognekirke i Kjøbenhavn med dens Højalter til S. Nicolaus
Konfessor, det hellige Kors og S. Oluf Konge og Martyr,
og at han havde henlagt Kirkens aarlige Indvielsesfest til
Søndagen efter S. Mortens Dag15. Tillige skjænkede han
40 Dages Aflad for paalagt Bod til alle dem, der med an
dægtigt Sind besøgte Gudstjenesten der i Kirken eller ved
Gaver bidrog til Alterets og Kirkens Vedligeholdelse eller
til Anskaffelse af Gjenstande, der vare nødvendige for Guds
tjenesten16. Vanskeligheden ved dette Brev er den, at vi
ellers ikke vide noget om, at Kirken har været underkastet
nogen Ombygning. At en saadan dog maa være foregaaet ved denne Tid, fremgaar imidlertid klart nok af
Brevet, omendskjønt man ikke kan bestemme, hvilket
Omfang Arbejdet har haft; rimeligvis har Ombygningen
indskrænket sig til Koret og Højalteret, da forskjellige
Donationer, som skulle omtales under Kirkens Altere, synes
at vise, at Gudstjenesten i Kirken ikke har været afbrudt,
uden i det højeste i en ganske kort Tid. Ifølge en Efter
retning hos Hvitfeldt, hvis Paalidelighed ikke videre kan
afhjemles, skal Kirken først være bleven fuldt færdig med
Hvælving og Tag 1517 17. Omtrent ved samme Tid fik den
tre ny Klokker, hvoraf den ene ifølge Resen havde Ind
skriften :
Almi Pontificis Nicolai Sancti ad honorem,
Johannes de Wastenovich me fecit. Anno Domini M. D. X).
15 Biskop Anders Mus forrettede, uvist af hvad Grund, adskillige Ind
vielser i Kbhvn for Biskop Johan Jepsen 1509 (se foran S. 181. 206).
*® Se Tillæg, Nr. 97.

J 7 Danmarks Riges Krønike. S. 1335. Aarstallet 1517 skal have staaet
paa Taarnmuren ud til Lille Kirkestræde.
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Paa den anden stod der:
Canutus cognomine Valkendorf opus istud eluxeram-,
Hafniensis quando Decanus eram.
Johannes Factenome me fecit anno Domini M. D. XX18.
En tredie Klokke erhvervedes 1528, da Kirkeværgen
Povl Hansen tilbyttede Kirken en af de Klokker, som K.
Frederik I havde frataget Landsbykirkerne, mod saa meget
Kobber, som Klokken vejede19.
Pontoppidans Beretning, at Kirken ikke havde noget
Taarn før Aaret 1582, da Christoffer Valkendorf lod et op
føre, er sikkert urigtig. Formodentlig staar Valkendorfs Taarnbygning i Forbindelse med Kirkens Restavration, efterat den
havde lidt betydelig Skade ved Lynildens Nedslag i Aaret 1560.
Af Sognepræster ved S. Nicolai kjendes følgende:
Hr. Klavs Lubertsen, Kantor, 1436, se foran, S. 116.
Hr. Oluf »Jensen, Kantor, 1448 — 52, se foran, S.
116—17.
Hr. Ficko nævnes 1455 som »plebanus ecclesie beati
Nicolai Hafnensis».
M. Anders Friis, Kantor, var Sognepræst ved S.
Nicolai 1520 og formodentlig alt 1515 (se foran, S. 119—21).
1517 forekommer Hr. Lavrens Borwin som »Kapellan til
S. Nicolai Kirke paa Kapitlets Vegne her sammested»;
herved kan ikke forstaas nogen almindelig Alterpræst, men
kun Sognepræstens personlige Kapellan.

Fra Aaret 1520 af blev S. Nicolai Kirke Brænd
punktet for den reformatoriske Bevægelse i
18 Resen, Inscr. Hafn. p. 181 — 2. Klokkestøberens Navn er idetmindste paa sidste Sted læst fejl; det er begge Gange den bekjendte
Johannes Fastenove. I Regist. over alle Lande VI, 499 findes et
Brev af 1556, hvorved »Barbara Hans Førstenøuérs Efterleverske»
benaades af Kongen med en Bod i Malmø. Skulde det muligvis
være den bekjendte Klokkestøbers Enke?
16 »Register paa Klocker, som kornene ere till Kiøbenhaffuens Slott
Aar Mdxx80,» i Geh.-Ark.
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Kjøbe nhavn. Christiern II var nemlig bleven opmærksom
paar hvilken Hjælp han kunde have af den lutherske Præ
diken til at bøje den mægtige Gejstlighed og faa Haand i
Kirkens rige Ejendomme. Han skrev derfor til sine Mor
brødre, Kurfyrsterne af Sachsen, og udbad sig en Prædikant,
der kunde forkynde den ny Lære. Efter Luthers Anbefaling
sendtes Mag. Martin Reinhart fra Eifelstedt i Bispedømmet
Wurzburg. Saasnart denne havde meldt sig hos Kongen i
Kjøbenhavn, i Efteraaret 1520, blev Nicolai Kirke ham an
vist, for at han paa Søn- Qg Helligdage, og saa ofte om
Ugen, han ellers fandt for godt, kunde prædike der for
Folket20. Ikke saa snart havde han begyndt med sine
Prædikener, før Nyhedens Tillokkelse samlede en stor Mængde
Tilhørere, ikke allene tydske, men ogsaa danske, om hans
Talerstol. Mandens sære Lader i Forbindelse med Ejen
dommeligheder ved hans Udtale, bevirkede imidlertid snart,
at Tilhørerne mere fæstede Opmærksomheden paa hans
Ydre end paa hans Ord, og allevegne talte man om og
spottede Prædikantens forunderlige Fagter. Kannikerne og
20 Engelstoft mener (Nyt hist. Tidsskr. II, 42), at Kongen havde »nogen
Patronatsret» til S. Nicolai K., siden han kunde tillade Reinhart
at prædike her, men sligt er neppe antageligt. Den egentlige
Patronatsret (til Højalteret) var jo hos Kapitlet, og der vides ikke
noget om, at Christiern eller nogen af hans Forgjængere have op
rettet Altere i denne Kirke, hvortil de kunde have speciel Patronats
ret. Det hele maa sikkert forklares som en Vilkaarlighedshandling
af Kongen. Hvad der smst. siges om, at der paa den Tid ikke var
noget Slotskapel, vil senere vise sig * som urigtigt. Det er neppe
heller antageligt, at Reinhart blot skulde være Aftensangsprædikant;
dette omtales først hos Hvitfeldt (S. 1152). Jeg har her og i det følgende
især fulgt Svaning (Chr. II, p. 153 sq.) som Øje- og Ørevidne. Pontoppidans Fortælling om Povl Fliesens Forhold til Reinhart (Ann. II,
767) anser jeg med Engelstoft og Paludan Müller for lidet paalidelig. Det maa højlig betvivles, at Povl Eliesen vilde nedlade sig
til at være blot Tolk, han var en Mand, der godt selv kunde have
en Mening. For en stor Del af Kbhvns Indvaanere, som enten selv
vare Tydskere (og dem var der en stor Mængde af i Middelalderen)
eller stod i stadig Forbindelse med Tydskerne, især paa Handelens
Vegne, var en Tolk overflødig.
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Vikarierne ved Vor Frue Kirke, der meget godt indsaa, at
hvis denne Lære fik Fremgang, vilde deres Indflydelse være
forbi, indskrænkede sig, som tidligere er omtalt, ikke til
at advare imod Mester Morten og til at tale imod ham,
men de lejede en opløben Dreng, der besad heldige Gaver
som Skuespiller, til at efterabe den tydske Prædikants sære
Lader, idet han paa Gaden og i Samkvem, hvor man havde
indbudt ham til det samme, fremsagde allehaande grov
Spas som Prædikantens Ord, blandt andet Verset:

Aldrig haver jeg gjort noget godt,
ej heller jeg agter at gjøre.
Enhver mig kjender, han ved jo nok,
hvad jeg i Skjoldet mon føre.
Under disse Omstændigheder udrettede M. Reinharts
Prædiken kun lidet, »det nys antændte Evangelii Lys udsluktes paany« , som Svaning siger; i alle Tilfælde var
Reinharts Ophold i Kjøbenhavn for kort til at det kunde
have varige Følger. I Februar 1521 rejste han nemlig atter
ud til Tydskland for at hente andre evangeliske Prædikanter
herind og — vendte ikke tilbage21. Imidlertid kunne vi
ikke betvivle, at mange ere bievne vakte til Opmærksom
hed paa Tidens Tegn, om de end ikke endnu vidste, hvor
hen de skulde vende sig. Først da den evangeliske Prædiken
ved M. Hans Tavsen atter kom til Orde i S. Nicolai Kirke,
blev Forkyndelsen saa klar og levende, at ingen kunde
forblive tvivlraadig om, hvad Parti han skulde tage; men
da var ogsaa et Tidsrum af over otte Aar hengaaet, i hvilke
meget, der 1520 var dunkelt og ubestemt selv i Reforma
tionens Fædreland, var kommet til fuld Udvikling og Klarhed.
Man kan regne, at M. Hans Tavsen i Foraaret 1529
saavidt havde fuldendt Reformationsværket i Viborg, at dets
Bestaaen kunde være sikker, hvis ellers ikke udvortes Vold

21 Se Grams Afhandl, om Chr. II.s forehafte Religions Reformation i
Danmark (Kbhvnske Vid. Selsk. Skr. 111, 7—16).
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skulde faa Held til atter at trænge det tilbage. Under
disse Omstændigheder kunde denne Mands energiske Virk
somhed vel behøves andensteds, thi til at slaa Hul paa
Aarhundreders Vildfarelser og aabne Øjnene for det bestaaendes Brøst havde han særegne Gaver, som maaske
ingen anden af de danske Reformatorer, medens der vel
kunde være andre, som ligesaa godt om ikke bedre end
han forstod at bygge op og at nære det ny Liv, der alle
vegne rørte sig som Blomsterspiren i den løste Jord ved
Foraarstide.
Der kan ikke være nogen Tvivl om, at det var K.
Frederik den Førstes personlige Indflydelse, og ingenlunde
de rette Patroners Vilje, der i Avgust 1529 kaldte Hans
Tavsen til Prædikant ved S. Nicolai Kirke22, hvorfor ogsaa
en af de Anklageposter, som Biskop Joachim Rønnov efter
K. Frederiks Død rejste mod Tavsen, lød paa, »at denne,
uden at være kaldet eller indviet af Biskoppen, havde be
mægtiget sig S. Nicolai Kirke, som han vanhelligede med
kjætterske Taler, medens Almuen skarevis flokkedes om
ham, og at han, da han blev krævet til Regnskab herfor i
en Forsamling af gejstlige, ikke allene ikke havde kunnet
give noget ordentligt Svar, men endogsaa havde ladet sin
skamløse Mund strømme over med Forsmædelser23». Da
Tavsen imidlertid havde Kongen og en god Del af Borgerne
paa sinSide, lod det sig ikke gjøre at faa ham bort igjen;
og snart viste Virkningen af hans evangeliske Forkyndelse
sig paa en Maade, der maatte sætte den papistiske Gejst
lighed i Forfærdelse. Povl Eliesen har paa sin Maade be
vidnet den Indflydelse, Hans Tavsen udøvede, naar han
siger, at fra den Tid denne alle Lutheranernes Fænnike-

22 Se Hvitfeldt, S. 1313. »Sidst i Avgust Maaned» angives hos Røn
(S. 36) som den Tid, da Tavsen kom til Kbhvn; men maaske er
det en Omskrivning for »Høsten» hos Hvitfeldt, hvilket denne atter
har fra M Hans Thomesen.

23 Cragii Annal, p. 18 (Overs. S. 21).
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drager (Fanebærer) var kommen til Kjøbenhavn, voxede
Ondskaben saaledes, at denne Stad, der før standhaftig
havde elsket og holdt fast ved Fromhed og Gudsfrygt, nu
blev al Ugudeligheds og Skjændsels mest forbryderske Hule;
thi den forførte, raa og uvidende Almue24 rasede med en
saadan Afsindighed og Forbitrelse mod Kirkernes Hellig
domme, at de ikke allene omstyrtede Helgenernes Billeder,
men med gruelige Forsmædelser vanærede det højhellige
Messeoffer, og tilsidst gik ligesaavidt i deres Ugudelighed,
som de havde hørt, at de mensvorne Malmøboer og de
afsindige Viborgere vare gaaede, og de forbryderske Borgere
lod ikke nogen af Lutheranernes Byer overgaa dem i nogen
Skjændsel og Ugudelighed26.
Forøvrigt har Tiden ikke efterladt os sønderlig meget
angaaendeHans Tavsens Virksomhed ved S. Nicolai Kirke, uden
forsaavidt hans Historie falder sammen med hele Beformationsbevægelsen i Danmark, hvis Brændpunkt Kjøbenhavn
blev fra Aaret 1529.
Vi vide, at han indførte dansk
Psalmesang i S. Nicolai Kirke, ligesom tidligere i Viborg,
til Glæde for Menigheden, som derved fik Lejlighed til en
hidtil ukjendt Selvvirksomhed ved Gudstjenesten, men til
stor Forargelse for Povl Eliesen og andre ligesindede, der
fandt det stridende mod S. Pauli Bud, at Kvinder »kvæde
og klynke med de Noder og Lader, som mere have Fadson
efter Springe viser end hellige Psalmer og Lovsange20».
Herved benyttede Tavsen de Psalmer, som Klavs Mortensen
havde oversat fra Tydsk, og udgivet 1528 i Malmø. »I det
Aar 1529», siger M. Hans Thomesen i Fortalen til sin
Psalmebog, »blev danske Psalmer først sjungne her i
Kjøbenhavn om Høsten af Mester Hans Tavsen, salig Ihu-

2‘ Man kommer uvilkaarlig til her at tænke paa Joh. VII, 47—49.
2 > Chron. Skib S. R. D. II, 585—86. Det falder vanskeligt at gjengive paa Dansk alle de udsøgte Skjældsord, Povl Eliesen i sin bitre
Harme formaar at hobe ovenpaa hinanden.

2G Anført af Engelstoft, Nyt hist. Tidsskr. II, 447.
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kommelse, som kom da hid fra Viborg, og her saavelsom
der prædikede dristelig Jesu Kristi klare Evangelium med
stor Frugt«. Og visselig var dette en glædelig Begivenhed,
naar vi betænke, hvormeget Psalmesangen i Modersmaalet
har bidraget til at styrke og nære det kristelige Liv. Det
var især Psalmen: »Vi tro allesammen paa én Gud, som
Himmel og Jord og alting skabte» osv., der idelig blev
sungen i S. Nicolai Kirke, og »til en bestandig Erindring
om, at Gudstjenesten paa en evangelisk Maade først i S.
Nicolai Kirken er bleven forrettet i Kjøbenhavn, synges
denne Psalme der endnu», siger Tavsens Biograf Povl Røn
1757, »da ellers den anden Psalme, Vi tro allesammen paa
én Gud, Himmelens Skabere ogJordens osv., synges over
alt i de andre Kirker27». Senere udarbejdede Tavsen i
Forbindelse med nogle andre »Prædikere» i Kjøbenhavn en
Haandbog til Brug ved Gudstjenesten; i denne Bog vare de
vigtigste Dele af den lutherske Liturgi meddelte paa Dansk
til Tjeneste for de evangeliske Prædikanter; men vi kjende
ellers ikke nærmere til Skriftet28. Forøvrigt foretog Tavsen
i Begyndelsen saa faa Forandringer i de tilvante Kirke
skikke som muligt; i December 1530 siger han, at han,
for ikke at give Forargelse i noget, som han selv ansaa
for uvæsentligt, »endnu hørtildags har holdt alle vanlige
Ceremonier i Messen, og intet forvandlet enten i Messe
klæder, Lystænding eller Sakramentets Opløftelse». Ikkede&tomindre paadrog han sig Beskyldningen som den, der
havde berøvet Sakramentet sin Værdighed og Betydning.
Povl Eliesen »begræder af stor Medynk Kjøbenhavn, at der
hvor han tilforn havde en Herre og Gud i By med sig, der
havde Tavsen forjaget Kristunjj alle kristne Menneskers

27 Røn, S. 37 Den først anførte Psalme staar i Kingos Psalmebog
bag iblandt Ligpsalmerne, den sidste (der forøvrigt er Klavs Morten
sens Bearbejdelse af Luthers Credo) staar foran i Psalmebogen.
28 Det kjendes kun af en Ytring af P. Palladius, anf. af Heiberg i
Theol. Tidsskr. 4 B. I, 119.
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Herre og Gud, og ladet Kjøbenhavn et Stykke Brød og en
Slug Vin igjen», — en Beskyldning, som Tavsen aldeles
tilstrækkelig besvarer, naar han siger, at han vel har kaldt
Sakramentet et Tegn, »men saadant et Tegn, som fører
med sig lige det samme som det betegner, at under det
synlige Brød og Vin annammes Jesu Kristi sande Legeme
og Blod, med Uskyldighed og Retfærdighed, formedelst
Troen til det Ord, som Kristus haver hos det samme
Sakramente bestillet20».
1 den Religionsforhandling, der forefaldt i Juli 1530
samtidigt med Herredagen i Kjøbenhavn, indtog Tavsen
den forreste Plads — ikke allene paa Papiret, thi ogsaa der
nævnes han først, men i Gjerningen — blandt de 21 evan
geliske Prædikanter, som vare tilstede. At gaa ind paa de
ved denne Lejlighed stedfundne Forhandlinger, vilde imidlertid
her føre os for vidt. Som Religionsmødets vigtigste Re
sultater maa det anses, at de evangeliske fik Lejlighed til
samlede at afgive en udførlig Forklaring angaaende deres
Lære og dens Afvigelser fra den hidtil gjængse, at deres
Mod og Kraft forøgedes, idet Samfundsbevidstheden klarere
opgik for dem, og endelig at Reformationsbevægelsen i
Kjøbenhavn vandt i Styrke ved de evangeliske Prædikanters
daglige Forkyndelse af Ordet under og efter Herredagen30.
Snart skiltes imidlertid disse ad hver til sit, Hans Tavsen
blev tilbage i Kjøbenhavn, hans Sag blev det da nærmest
29 Hanss Thaussøn, Suor til then falske oc vchristelige vnderuiisning
som lector Powell screff til Raadet y Københaffnn om then Papi
stiske Messe. 1531. Bl. H. ij. Efter en saa klar Erklæring af Tavsen
selv forekommer det mig, at man ikke bør lægge den Vægt, som
i nyere Tid er lagt (jfr. Hist. Tidsskr. 3 R. I, 50—52) paa de mod
sigende og uklare Angivelser om Tavsens Nadverlære, som findes i
Chron. Skib. 1. c., p. 592— 93 og i Dommen hos Hvitfeldt, S. 1400,
hvor det i begge Tilfælde er Tavsens svorne Fjender, der referere
hans Ord. At Tavsen ikke kunde bruge Konkordieformlens fine
Distinktioner, følger af sig selv.

3 0 Se Engelstofts omhyggelige Monografi over Herredagen i Kbhvn 1530
i Theol. Tidsskr. 1 B. II, 1-114.
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at forsvare, hvad der . var vundet, og at bringe Orden i den
store Forvirring, som de mange ny og gjærende Tanker
frembragte. Han var heldigere i det første end i det sidste,
thi med sejrige Vaaben tilbageviste han Povl Eliesens hef
tige Angreb paa ham og »de ny Messedræbere», idet han
viste, at Papisterne havde »opført en Kristenhed, som ikke
var bestedt i Aand og Sandhed, som bun skulde være, men
var fattet i Ædelse og Beklædning, i Kirkebygning og
Klosterlevnet, i Lystænding og Vandviening, i Ofring og
Pilegrimsløb, i lang Læsning og Sang, i døde Mænds Bens
Beprydelse og Sakramentets Højtidelighed etc.31.» Derimod
lykkedes det ikke Tavsen at lede Bevægelsen i Kjøbenhavn
i en rolig Strøm; den forargelige Kirkestorm tredie Juledag
1530 er alt tidligere omtalt. Kunde vi tro Tavsens bitre
Modstander, Forfatteren af den skibyske Krønike (Povl
Eliesen), skal Tavsen i Begyndelsen have set igjennem
Fingre med, men siden heftig have dadiet dette Skridt.
Men Sandheden er formodentlig den, at han ikke har magtet
Forholdene: han forstod vel at sætte Gemytterne i Be
vægelse, men ikke • i samme Grad atter at bringe dem til
Rolighed.
Imidlertid var det dog ham, som med sit
Ord standsede Stormen paa tredie Juledag32; men vistnok
maatte denne Begivenhed alligevel være en alvorlig Lære
for ham om for Fremtiden at gaa frem med større Besinhed, uden derfor at opgive den Sag, som han havde ind
viet sit Liv til.
I de nærmest følgende Aar høre vi ikke meget til
Tavsen. Ifølge den skibyske Krønikes Beretning satte
han sig forgjæves imod, at Vor Frue Kirke paany over
gaves til de katholske Kanniker. Forøvrigt har han sikkert
benyttet de forholdsvis roligere Aar 1531—32 til fastere at
begrunde sine Tilhørere i den lutherske Lære og til bestemtere at uddanne den ny Form for Gudstjenesten. Men
31 Tavsens Svar til Lektor Povl (se foran Not. 29) Bl. E. iiij.
33 Chron Skib. S. R. D. II, 587.
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med K. Frederik den Førstes Død var Freden ude. I Juli
1533 blev Tavsen indstevnet for Herredagen, som holdtes
i Kjøbenhavn, hvor en Mængde Beskyldninger fremførtes
imod ham som den, der i Skrift og Tale havde skamskjændet den katholske Gejstlighed og Kirkevæsen. Som
Stiftets Biskop havde Joachim Rønnov især Klage imod
ham, fordi han »havde befattet sig med alle Kirker i
Kjøbenhavn, besønderlig S. Nicolai Kirke», og fordi han,
da han var kaldet til Regnskab derfor, havde »talet Biskop
pen under Øjne med nogle haanlige og hovmodige Ord».
Til alt dette svarede Tavsen, at hvad han havde gjort,
dermed havde han allene.haft Guds Ære og Menneskenes
evige Salighed for Øje; for sin Person havde han intet
Fjendskab med nogen af Gejstligheden, og allermindst med
Biskop Rønnov, men hvis han af Uvidenhed og Uforstandig
hed havde talt ham for nær, da var han rede til at gjøre
ham ydmyg Afbigt derfor. Dommen over Tavsen kom ikke
destomindre til at lyde paa, at han skulde forvises Byen og
Stiftet og formenes al kirkelig og litterær Virksomhed; men
af Hensyn til det kjøbenhavnske og malmøske Raads ind
stændige Begjæring, og for ikke at ophidse Almuen for
meget, fik han en Maaneds Frist. Biskop Rønnov blev der
tilkjendt Ret til »at annamme og beholde sine Kirker i
Kjøbenhavn saa fri som hans Forfædre, Bisperne i Roskilde,
af en kristelig Skik og ærlig Sædvane altid tilforn ubehindret nydt og haft have; og skulde han skikke og ind
sætte Præster og Prædikanter, som lære og forkynde det
hellige Evangelium og Guds rene Ord, som de ansvare
ville og bekjendt være, desligeste ministrere Sakramenterne,
holde Messe og anden Gudstjeneste, som kristeligt og til
børligt er i alle Maader33».
Det er bekjendt, med hvor stor Fortrydelse Kjøben
havns Borgere optoge denne Dom, og hvorledes M. Hans
Tavsen fik Lejlighed til at samle gloende Kul paa sin Mod33 Cragii Ann. p. 18 (Overs. S. 21).

Hvitfeldt, S. 1400-1.
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standers, Joachim Rønnovs, Hoved, da han maatte ledsage
ham gjennem den oprørte Folkehob, for at han i Sikker
hed kunde naa til Bispegaarden, der laa paa den Plads,
som Universitetet nu.indtager. Den Forvisningsdom, der
var udtalt over Tavsen, blev ogsaa kun af kort Varighed,
thi allerede en Maaned efter tilstedte Bispen ham, paa
Bigsraad Hr. Mogens Gøyes og Borgemesteres, Raads og
Menigheds indstændige Begjæring, at vende tilbage til
Kjøbenhavn igjen, og »der at prædike og lære det hellige
Evangelium og Guds Ord rettelig og klarlig uden al Skjændsord og Tale paa Bisper, Prælater, Kanniker eller Præster,
ydermere eller videre end den hellige Skrift indeholder og
medgiver34».
Tavsens Fraværelse fra hans Præstegjerning i S. Nico
lai Kirke kan derfor neppe have varet mere end en Uges
tid35, og kunde altsaa ingen Spor efterlade sig, uden
forsaavidt Menigheden kom endnu stærkere til at føle,
hvorlidt de kunde undvære ham. Om der forøvrigt er sket
nogen Forandring i hans Stilling, vide vi ikke. Men til
denne Tid henviser K. Christian den Tredies Beskyldning
mod Rønnov, at han søgte at inddrage de danske Kirkers
Ejendomme i Kjøbenhavn30 (altsaa ogsaa S. Nicolai Kirkes),
idet han formodentlig har støttet sig til Rigsraadets oven
anførte Dom. Da nemlig den katholske Gudstjeneste væsentlig
var ophørt, mente Bispen sandsynligvis, at han havde den
nærmeste Ret til de Ejendomme, der ikke længere kunde
faa Anvendelse efter Givernes Bestemmelser. Imidlertid
vidner Hvitfeldt, at Kirken selv beholdt det Gods og den
Rente, den tilforn havde37, saa Bispens Forsøg altsaa maa

34 Hvitfeldt. S. 1401-2.
35 Dommen over Tavsen fældedes d. 14 Juli 1533. Heri blev der sat
ham en Maaneds Frist; men allerede 16 Avgust udstedte Mogens
Gøye sit Forløfte for ham ved hans Amnestering.
36 Nye D. Mag. III, 18.

37 Hvitfeldt, S. 1335.

Knudsen, Joa. Rønnov, S. 58. Not. 2.
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være mislykket. I Grevefejdens Tid var Tavsen, saavidt
vides, hele Tiden i Kjøbenhavn. Efterat Byen 1536 var
kommen i K. Christian III.s Hænder, erholdt han kongeligt
Beskyttelsesbrev for sig, sin Hustru og sine Børn38, og
forblev der indtil videre som den første lutherske Sognepræst
ved S. Nicolai Kirke; men da hans vækkende Gjerning nu
væsentlig var fuldendt her, kaldtes han snart derfra til anden
Virksomhed, thi allerede i Februar 1538 finde vi ham som
Læsemester i Roskilde39.

IL

Kapeller og Allere i S. Nicolai Kirke.
Næst Vor Frue Kirke var S. Nicolai den af Kjøben
havns Kirker, der i Middelalderen var rigeligst forsynet
med Kapeller og Altere. Vi kjende saaledes Navnene paa
to Kapeller og tretten Altere, uden at vi sikkert kunne
sige, om der ikke har været endnu flere. Kirkens Arkiv,
hvorfra Oplysning i denne som i andre Henseender nærmest
maatte være at hente, brændte tilligemed Kirken 1795.
Da imidlertid alt tidligere en stor Mængde af Kirkens gamle
Pergamentsbreve ved Langebeks Omsorg vare bievne af
skrevne, kan det da lidte Tab af skrevne Kilder til Kirkens
Historie dog neppe anslaas højt1. — De tvende Kapeller
vare:
1. S. Nicolai Kapel, er muligvis stiftet af Kirkens
Sogneherre, Kantoren i Kapitlet, Klavs Lubertsen; i alle
38 Danske Mag. 3 R. VI, 42.
39 Munter, Bugenhagii in Dania commor. p. 110.
’ Afskrifterne bevares i det store haandskrevne Diplomatarium i Geh.Arkivet. De ere for en stor Del skrevne med den flittige Islænder
Jon Mortensens Haand.
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Tilfælde vide vi, at han skjænkede S. Nicolai Kapitel en
Gaard i S. Peders Sogn, paa Vilkaar at der skulde holdes
tvende ugentlige Messer i Kapellet for hans Sjæl2.
2. Vor Frue Kapel var muligvis stiftet 1501 af
Rigets Hofmester Hr. Povl Laxrnand, i alle Tilfælde vide vi
med Sikkerhed, at han i nævnte Aar stiftede et Vor Frue
Alter i dette Kapel. I samme Kapel var ogsaa et S.
Mikkels Alter, der betegnes som »stiftet ved den nørre
Kirkedør», hvor da ogsaa Kapellet maa have været. Om
disse Altere skal nedenfor meddeles, hvad der er bekjendt
om dem (Nr. 8 og 9).

S. Nicolai Kirke har, saavidt vides, haft følgende Altere:
1. S. Nicolai Alter. Man skulde paa Forhaand an
tage, at dette har været Kirkens Højalter; imidlertid om
tales det i flere Dokumenter paa en Maade, der synes at
gjøre dette tvivlsomt, uden at det nu lader sig gjøre
nærmere at oprede Forholdet. 1517 solgte Kjøbenhavns
Kapitel til Kirstine Søffrens, Borgerske i Kjøbenhavn, en
af Vor Frue Kirkes Gaarde for 200 Mk. danske, paa Vil
kaar at »samme Gaard og Grund skulde fremdeles bebreves,
skjødes og afhændes kvit og fri fra hende og alle hendes
Arvinger til S. Nicolai Alter i S. Nicolai Kirke, og stiftes
Messer og anden Gudstjeneste derudaf . . helst fordi at
Hr. Niels Lavrenssøn, som nu er fornævnte Alters rette
Kapellan, har udlagt og betalt i fornævnte tohundrede Mark
80 Mk. danske Penge paa samme Alters Forbedring». 1
April s. Å. udstedte Hr. Niels Lavrenssøn og den oven
nævnte Borgerske deres Stiftelsesbrev paa Gudstjenesten for
S. Nicolai Alter, der bestemtes til en læsen Messe hver
Lørdag af Jomfru Maria med Officiet: Rorate celi desuper
etc. for deres egne, deres Forældres og alle deres Velgjøreres Sjæle3. Ved samme Tid oprettedes ogsaa en
3 Se Tillæg, Nr. 37.

Jfr. foran S. 116.

3 Dok. i Lang. Dipi. Smst. findes Kbhvns Bytingsvidne af 21 Marts
1519, om at Hr. Niels Lavrenssøn, Præst og Kapellan til S. Nicolai
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anden Gudstjeneste ved dette Alter, idet nemlig Brødrene
og Søstrene af S. Katrine Gilde og Sognefolkene af begge
Kjøn i S. Nicolai Sogn, til Guds Ære og deres Sjæles
Frelse, oprettede en sjungen Guds Legems Messe hver Fre
dag for S. Nicolai A. med Orgelspil og Procession inden
Kirken, som de skulde bivaane og deltage i med tændte
Lys i Hænderne. Denne Stiftelse stadfæstedes d. 2 Januar
1517 af Biskop Lage Urne med den Betingelse, at Proces
sionen skulde ske i Overværelse af Sognepræsten og skikke
lige Kapellaner eller Klerker, og at den ikke skulde være
Kollegiatkirkens Procession til Forfang eller Skade i nogen
Maade. For at opflamme Andagten skjænkede han 40
Dages Aflad til dem, der overværede denne Gudstjeneste
eller paa en eller anden Maade rakte hjælpsom Haand til
Alterets Vedligeholdelse. Dette Brev blev atter stadfæstet
s. Å. af den pavelige Legat og Afladskræmmer Arcimbold,
som derhos tillod Gildebrødrene selv at kalde og lønne en
Alterpræst, og med Tiden, naar de fik Raad dertil, selv
at oprette et nyt Alter, for hvilket Gudstjenesten kunde
holdes, og endelig tillod han dem aarlig at holde to Aartider for S. Nicolai Alter for de afdøde Gildesødskendes
Sjæle 4. — 1520 oprettede Sognepræsten M. Anders Friis
tilligemed Kirkeværgerne Engelbret Fincke og Niels Læste
mager en evig Gudstjeneste ved S. Nicolai Alter for alle
deres Sjæle, som i nogen Maade havde hjulpet eller hjalp
til Kirkens eller Alterets Forbedring; hertil skulde Kirkens

Alter, paa sine egne Vegne, og fornumstige Mand Jens Brolægger,
Raadmand, i Fuldmagt og Befaling af hæderlig Kvinde Kirstine
Søwerins, oplod og skjødede til Alteret en Gaard paa Østergade,
først efter det Kjøbebrevs Indeholdelse, som de have af Kapitlet, og
siden efter den Fundatses Lydelse, som de baade velvillig gjort og
udgivet have. (Jfr. foran S. 25, Not. 38).

4 Se Tillæg Nr. 105, 108 og 112. (Man fristes til at antage, at den
pavelige Legats Indulgensbreve betaltes efter Alenmaal, saa uende
lig vidtløftige ere disse — paa Æselshuder skrevne — Breve i
Almindelighed).
Kbhvns Kirker og Klostere.

17
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Værger for Fremtiden aarlig give 8 Mark, derimod skulde
Alteret miste de »Farepenge», som tidligere havde været
til det, og disse skulde herefter tilfalde Kirken. Guds
tjenesten skulde bestaa i en ugentlig læsen Messe af S.
Nicolaus, med Oficiet: Statuit et dominus etc., med en
Kollekt5. 1539 fik Peder Svave (til Gjorslev) Livsbrev af
Kongen »paa den Gaard, liggendes i S. Nicolai Kirkegaard
i Kjøbenhavn, som Hr. Hans Kjøge sidst iboede, og hører
til S. Nicolai Alter der sammesled»; dog under Forud
sætning af, at det var »Kongens Forlening og Herlighed,
og ingen anden tilforn havde Brev paa Gaarden6».
2» S. Anne Alter. 1 Aaret 1452 udlejer Olaf Jensøn,
Kantor i Vor Frue Kirke og Forstander til S. Nicolai Kirke,
og Gerlag Floer og Sy vort van der Bynne, Kirkeværger, en
S. Nicolai Kirke tilhørende Jord; Lejebrevet har den Paategning: »dette Brev lød paa S. Anne Alter, som Fru
Citzele Podbuskes bar». 1506 udlejer Johannes Mesenheim
kaldet Bogbinder, Borgemester, og Malthis Busk, Raadmand,
Kirkeværger og Forstandere til S. Nicolai Kirke, en S. Anne
Alters Gaard, »som daglig erste (o: første) Messe fore
holdes i samme Kirke». Afgiften skulde være til dermed
at lønne »erste Præsten fore samme Alter». Endnu
1524 nævnes den samme Gaard og dens særegne Be
stemmelse.
3. S. Antonii Alter forekommer 1461, da Syvort
van der Bynne med hans Husfrue Tale, og senere Borge
ren Jes Knudsen tilskjødede Baadmand Gerlag Floer, paa
Alterets Vegne, al deres Rettighed til en Gaard ved Fiske
torvet. Til Gaardens rette Forsvar var højbaarne Fyrstinde
Dronning Dorothea tilkejst paa Alterets Vegne 7. 1473 gav
Jon Pedersen og hans Hustru en Bod paa Dragør til Aite5 Se Tillæg Nr. 115.
6 Beg o. a. Lande. IV. 151. Till. Nr. 121. Hr. Hans Kjøge omtales
1539 som Prædikant i Malmø (jfr. Ny kirkcliist. Saml. H, 229-30).
7 To Dok. af 27/4 og 3'8 14G1 i Lang. Dipi. cg Tillæg, Nr. 44.
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rets Præst og Ejer Hr. Lavrens Henriksen og hans Efter
kommere , paa Vilkaar at de skulde holde en sjungen
hellig Trefoldigheds Messe hver Mandag for Alteret, og i
hver Messe holde en Amindelsesbøn for Givernes og alle
kristne Sjæle8.
4. S. Barbare Alter omtales tilfældigvis 1528, idet
der nævnes en Gaard »norden ved Gammeltorv i S. Peders
Sogn, østen næst S. Barbaræ Jomfrues Alteres i S. Nicolai
Kirke Gaard». 1546 omtales »en S. Nilaus Kirkes Jord
og Grund, som tilforn var Residens til S. Barbare Alter».
5. S. Brandani eller S. Hjælpers Alter blev
stiftet 1463 af Peder Unger, offentlig Notar og Raadmand
i Kjøbenhavn9, og hans Hustru Elne Andersdattcr. Deres
Stiftelsesbrev er endnu bevaret, og indeholder ualmindelig
nøjagtige Bestemmelser. Først omtales Gavens almindelige
religiøse Betydning saalcdes: »Medens det saa er, at alle
Mennesker og hvert særdeles skulle komme med deres
Gjerninger for Guds strænge Dom, annamme skullendes,
hvad de her i Verden have forskyldt udi og med deres
Levnet, godt eller ondt: at vi da maa have noget godt frem at
bære for ham, der os kan skikke hans Venskab, vide vi ingen
Ting dertil bedre at være blandt alle miskundelige Gjer
ninger end Almissegave, thi hun aftor Synden og igjen
skikker Menneskene Guds Naade». Med Biskop Oluf Morten8 Se Tillæg, NT. 50. Indledningen er et ganske godt Exempel paa
den katholske Betragtning af Almissens Betydning.
9 Langebek har i D. Mag. III, 204 ff. givet nogle Oplysninger om
denne Mand og hans Stiftelse; hertil kan føjes: 1450 forekommer
han som »clericus Roskildensis diocesis, publicus apostolica auc
toritate notarius» (Knudsen, Diplom. Chr. 1. p. 25. 28); men han er
sikkert forskjellig fra den Ped. Unger, der 1444 forekommer som
Præst i Taarnby paa Amager. 1455 var han gift, og der siges, at
han havde været K. Christoffers og Christiern l.s tro Tjenere i mange
Aar (Ny D. Mag. I, 29, det her udaterede Brev er af 20 Marts 1455\
1457 var han Fjerdingsmand i Kbhvn (Ny D. Mag. I, 128). 1461-74
forekommer han som Raadmand i Kbhvn , som offentlig Notar
nævnes han endnu 6 Febr. 1490 (Lang. Dipi.). Jfr. foran, S. 88—89.

17*
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sens Samtykke havde de derfor stiftet et Alter ved den
nørre Indgangsdør i S. Nicolai Kirke, og dertil lagt en
Gaard vesten næst Højbro ved Stranden og nogle Boder paa
Dragør. Følgende »Skikkelse» blev fastsat: Først at Alteret
skulde kaldes Altare S. Salvatoris, paa Dansk S. Hjælpers
Alter, og skulde tilvies S. Erasmus og S. Brandanus (efter
den sidste Helgen benævnedes Altret siden altid). Alterpræsten,
som skulde have det fornævnte Gods i sin Være med fuld
Magt til at leje det bort til hvem han vilde10, skulde holde
en daglig Messe for Alteret, nemlig tre Messer om Ugen
for den Gaard, der hørte til Alteret, liggende i S. Peders
Stræde, som Hr. Jens Albretsen havde Ret til at beholde i
sin Livstid 11 , og fire Messer for Gaarden ved Højbro og
Boderne paa Dragør. Desuden skulde han holde to Aartider hvert Aar med tvende Vigilier og saa mange Messer
hver Tid, som der var Altere i Kirken, »og Peld at bredes
og Lys at tændes» ved Alteret. Ved de to Aartider skulde
Præsten give Kirkeværgerne fire Skilling til Kirkens Bygning,
og Fattigfolk ligesaameget. Peder Unger og hans Hustru
forbeholdt sig Patronatsretten til Alteret i deres Livstid,
men siden skulde perpetui Vicarii i Vor Frue Kirke og
og Borgemestere og Raad i Forening med Kirkeværgerne
til S. Nicolai Kirke have denne Ret, og den, som de præsen
terede, skulde give dem en Kost eller et Gjæstebud. Hvis
nogen af Stifternes Slægt begjærede at præsenteres til
10 Af senere Dokumenter synes det at fremgaa, at Roskilde Bisp dog
har haft den højeste Myndighed i denne Henseende; saaledes lejer
Biskop Lage Urne 1513 med Oluf Nielsens, perpetui Vicarii til S.
Brandan i Alter, Samtykke en bemeldte Alters Gaard paa Hjørnet af
Højbrostræde til en Borger Jørgen Møller for en Leje af 24 Mk.
lybsk, der skulde betales Vikaren.

11 Denne Gaard synes ikke at være skjænket til Alteret af Peder Unger,
men det er maaske den Gaard; Kantoren Hr. Klavs Liibertsen tid
ligere havde givet for Messer i S. Nicolai Kapel, og som nu fik en
anden Bestemmelse (se Tillæg Nr. 37). Hr Jens Albretsen var død
1474, og Gaarden henlagdes da under S. Brandani Alterpræsts Be
styrelse (D. Mag. III, 211).
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Alteret, skulde han være nærmest dertil. Naar saa Præsten
havde faaet Kollats af Bispen, skulde han af Patronerne
indføres i Gaarden* ved Højbro, og der tage sin Residens.
Gjorde han ikke dette, skulde han atter berøves Alteret,
med mindre han med Bispens Samtykke var in studiis eller
til Skole, i hvilket Tilfælde en anden paa hans Vegne skulde
besørge Altertjenesten. Forsømtes nogen Messe for Alteret,
skulde Præsten bøde en Skilling til Kirkens Bygning 12. —
1513 finde vi Hr Oluf Nielsen som Præst og evig Vikar til
S. Brandani Alter; han var 1515 Forbeder (Orator), for
modentlig for Gejstlighed ved S. Nicolai Kirke, hos Paven,
og erholdt af denne et saakaldet »Fiat» paa Retten til at
give Aflad i mange forskjellige Tilfælde, saadanne Tilfælde
allene undtagne, som den pavelige Stol havde forbeholdt
sig i Bullen »Coena domini»; endvidere meddelte dette Brev
»Oratoren» Ret til at løse fra Løfter, til at have et Altare
portatile, til at holde Gudstjeneste under Interdikt, med
med mindre han selv havde foranlediget dette, og til at tilstaa
Nydelsen af forbudne Spiser i Fasten. Disse Indrømmelser
skulde gjælde for »Oratorens» Livstid13; de ere et Vidnes
byrd mere om, hvorledes Pave Leo X brugte alle Midler
til at fylde den pavelige Kasse — thi at disse Indrømmelser
kun ere givne for en klækkelig Erkjendtlighed i klingende
Mynt, derom kan der ikke tvivles , naar man kjender
Kuriens Praxis fra denne Tid, der tilsidesatte ethvert Hen
syn til Kirkens Værdighed. Hvad Hr. Oluf Nielsen angaar,
da foretog han 1518 et Mageskifte paa Alterets Vegne med
Kapitlet, hvorved dette fik den ovenomtalte Gaard i S.
Peders Stræde, som Dr. Peder Albertsen tidligere havde
haft i Leje, og hans Søn efter ham nu havde Livsbrev paa
(saalænge Dr. Peders Søn levede, eller indtil Gaarden blev
aldeles fri, skulde Alterets Ejer »efter Hr. Olufs velvillige
Vedertægt» aarlig give 2 Mk. lybsk til Vor Frue Kirke); til
12 D. Mag. III, 206—10.
13 Se Tillæg, Nr. 102.
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Vederlag skulde Alteret have fire af Vor Frue Kirkes Boder
i S. Nicolai Sogn. Hr. Oluf overlevede Reformationen14,
1543 deltog ban fra katholsk Side i Jleligionsdisputatsen
med Bispen og Professorerne15, og han nævnes endnu
1547 som »»Hr. Oluf Brandanus»».
6. S. Jostes Alter nævnes 1521, da Karine Mons
datter, Skipper Peders Efterleverske, skjænkede det fire
Boder i Strandbadstustræde, som hendes afdøde Husbonde
havde bygget paa S. Jostes Alters Jord, og som gav til
aarligt Landgilde 21 Mark. Giverinden betingede sig Brugen
af Boderne i sin Livstid, mod at give »Alterens Person»»
6 Mk. aarlig; efter hendes Død skulde Alterets Præster og
Kapellaner til evig Tid holde to evige Messer for Alteret;
den ene af Messerne skulde dog strax begynde, og for den
skulde hun særligt lønne Præsten, saalænge indtil han kunde
faa Bodernes fulde Indtægt. Efter hendes Død skulde der
af Indtægten henlægges 6 Mark aarlig i et besønderligt
Gjemme i Kirkeværgens Forvaring, til at forbedre Boderne
med, naar Behov gjordes, eller til Forbedring i Alterets
Ornamenter.
7. Helligkorses Alter nævnes første Gang 1499,
da Adser Tygesen oplod og tilskjødede Valter Kniphoff,
Borger og Kirkeværge til S. Nicolai Kirke, paa dette Alters
Vegne al den Del og Rettighed, ham i ret Arv kunde til
falde i en Gaard ved Stranden.
1501 skjænkede Olef
Jonsen, Borger i Kjøbenhavn, til Helligkorses A., »»som nu
nylig stiftet og funderet er ved den nørre Kirkedør i S. Nicolai
Kirke», en Bod med Bodested paa Dragør og en Præstegaard, der laa paa Nicolai Kirkegaard, hvilken han tidligere
havde kjøbt af Kirken. Herfor betingede han sig en ugent
lig Messe af S. Anna og Gud alsommægtigste, Jomfru Maria
14 D. 12 Avg. 1529 udlejede Hr. Oluf Nielsen en Alteret tilhørende
Gaard i Lille Fælgestræde, Lejeren maatte forpligte sig til at modstaa Luthers Kjætteri og Vildfarelse.

15 Heiberg, Peder Palladius, S. 104.
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og alle Guds Helgene til Lov, Hæder og Ære. Aaret efter
skjænkede samme Mand Alteret en Gaard ved Stranden,
som han i sin Tid havde kjøbt af Adser Tygesen og dennes
Medarvinger, paa en Part nær af samme Gaard, som afdøde
Adser Tygesen selv havde givet til Alteret. Kort efter maa
Olef Jonsen være død; thi fra 1503 haves et Bytingsvidne
om, at Hans Bogbinder, Borgemester, Kirkeværge og For
stander til S. Nicolai Kirke, paa Kirkens Vegne og med
Sognemændenes Samtykke solgte hæderlig Kvinde Anne
Olef Jonsens Efterleverske Halvdelen af et Hus ved S.
Nicolai Kirkegaard, hvilken hun atter tilskjødede Helligkorses Alter, hvis Kapellan paa den Tid Hr. Lavrens var1G.
8. Jomfru Marie eller Vor Frue Alter og 9. S.
Mikkels Alter stode i Vor Frue Kapel. Det førstnævnte
Alter var stiftet 1501 af Bigets Hofmester Hr. Povl Laxmand, der for Messer og anden Gudstjeneste skjænkede
det temmelig betydelige Ejendomme, nemlig en Gaard ved
Stranden, hvis aarlige Lejeafgift var 8 Mk., nogle Boder i
Færgesirædet, som »rentede» 8 Mk., foruden det Hus,
Alterpræsten boede i, en Gaard paa Kjødmangergaden »med
tiere Gaarde og Boder i Kjøbenhavn 17». Borgernestere og
Baad i Kjøbenhavn vare Alterets Patroner og havde med
Kapellanen Bestyrelsen af Godset under sig. Forøvrigt synes
begge Altrenes og Kapellets Ejendomme at være bestyrede
under ett, og nævnes derfor snart som tilhørende det ene
og snart det andet af dem. 1521 gjør saaledes Borgernestere
og Baad og lir. Peder Andersen, »som nu er Kapellan til S.
Mikkels Alter i S. Nicolai Kirke, som stiftet er ved den
nørre Kirkedør i samme Kirke», vitterligt, at de have udi
Leje ladet Anders Ulf (ell. Wulflj, Borger i Kbhvn, en
samme Alters Gaard i Klædeboderne, vesten op til den
1R Dette og de foranførte Breve findes i Afskrift i Lang. Dipi. Dette
sidste har den gamle Paategning: »Hans Bogbinder paa Sogne
præstens Gaard».
17 Rosenvinge, Gamle danske Domme, II, 275, og Dok. i Geh.-Ark.
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Stenhusgaard, som ligger til S. Marie Magdalene Alter i
Vor Frue Kirke; men 1524 gjør Anders Ulf (»Wlluff»)
vitterligt, at han med Borgemesteres, Raads og Hr. Per
Andersens1* Vilje og Samtykke sælger og afhænder til
Knud Kræmmer den Gaard i Klædeboderne, »som ligger til
Vor Frue Kapel i S. Nicolai Kirke, vesten næst den
Gaard, som ligger til S. Marie Magdalene Alter.» Kjøbesummen var 566 Mark og 6 Alen Engelsk19. Endelig har
man et Brev af 13 Marts 1533, hvorved Borgemestere og
Raadmænd gjøre vitterligt, at de paa Jfr. Marie Alters
Vegne have lejet Knud Kræmmer en Stenhusgaard i Klæde
boderne vesten næst op til Jfr. Marie Alters Gaard i Vor
Frue Sogn, paa Vilkaar at han skulde give Alterets da
værende Kapellan 12 Mark aarlig, saalænge han levede,
men efter hans Død skulde denne Landgilde gives til
Borgemestere og Raad, eller hvem de tilskikkede. Der
kan neppe være Tvivl om, at det er den samme Gaard,
der menes i alle tre Dokumenter og endnu i et fjerde,
hvorved Borgemestere og Raad 1545 »paa Jfr. Marie Alteres
Vegne i S. Nicolai Kirke» paany gav Knud Kræmmer
Fæstebrev paa den Gaard i Klædeboderne vesten næst op
til den Stenhusgaard, der hørte til S. Marie Magdalene
Alter. 1556 udlejede Borgemestere og Raad, som »rette
Patroner til S. Mikkels Alter i S. Nicolai Kirke udi Ka
pellen efter Fundatsens Lydelse», en S. Mikkels Alters
Gaard ved S. Nicolai Kirkegaard, vesten næst op til ’den
S. Nicolai Kirkes Gaard, som Mester Jens Pedersen, Sogne
herre til forskrevne Kirke, da iboede20. Da Kong Christian
III i sin kjøbenhavnske Reces 1536 havde indrømmet
Adelen Ret til at tilbagefordre, hvad dens Forfædre havde
18 Allerede 1517 nævnes Hr. Peder som Vicarius til Jfr. Marie Alter.

1 v Dette Salg grunder sig paa den Kontrakt af 22 Sept. 1524 mellem
Borgerne og Kirkerne, hvorved disses Ejendomme bleve Arvefæste,
medens de før vare Livsfæste; nu kunde altsaa Fæsterne sælge, dog
kun til en anden »besidden Borger» (se foran S. 63—64).
20 Alle de omtalte Dokumenter findes i Afskrift i Lang. Dipi.
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skjænket til Kirker og Klostere, benyttede Fru Tale, Enke
efter Povl Laxmand til Sandolt, sig heraf til at gjøre For
dring paa det Gods, der af hendes afdøde Mands Fader
var givet til Jomfru Marie Alter, og ved Kongens og Rigsraadets Dom 1559 blev Retmæssigheden af hendes Fordring
væsentlig anerkjendt2
10. S. Mauricii Alter blev oprettet omtrent 1508 af
en Borger i Kjøbenhavn ved Navn Peder Bødker, der alle
stedsfra sammenkjøbte Gaarde og Ejendomme, som han
alle skjænkede til dette Alter. Hertil kom saaledes en Gaard,
som han 1496 havde kjøbt af Graabrødrekloster, en Gaard
som han 1508 kjøbte af Borger Anders Thomesen, en Bod,
som han samme Aar kjøbte af Borgemester Olef Adsersen,
en Jord med tre Boder i Pilestræde, som han 1511 kjøbte
af Borgerne Tyle Kock og Albert van Gock, to Boder paa
Dragør, som han 1514 kjøbte af Borgeren Hans Garnat.
Del Alter, hvortil disse Ejendomme skjænkedes, betegnedes
altid som »S. Mauricii Alter i S. Nicolai Kirke paa den
nørre Side ved Højekoret, som Jomfru Marie Billede udi
Solgislen (o: Straalekrandsen om Hovedet) midt paa samme
Alter standendes er22».
11. HelligtrefoldighedsAlter stod paa den søndre
Side af Kirken næst østen op til Kirkedøren, det var stiftet
af Borgemester Hans Mesenheim kaldet Bogbinders Svigerfor
ældre. Hans Bogbinders Hustru var K. Christiern II.s bekjendte
Plejemoder Birgitte, der roses som en ypperlig Kvinde, men
hendes Forældre kjendes ikke23. Man ser, at Alterets
Stiftere havde forbeholdt deres Slægtninge Patronatsretten,
thi i Aaret 1511 oplod Hans Bogbinder det til Hr. Peder

21 Rosenvinge, Gamle danske Domme, II, 274—80.
22 Se Tillæg Nr. 87 og Langeb. Dipi. under e/3. 17/,. 20/3 1508,
ia/3- 3l/3- ,3/4 1511, 14/3 1514 og 5/3 1515. Jfr. Orig. Hafn. S. 169.
23 Svaning, Christiernus II. p. 9. Birgitte Bogbinders døde 1521, ved
hendes Død blev der givet 10 Mark i Sjælegave til Vor Frue Kirke
(Regnskab over Kirkens Indtægter 1520—21 i Konsist. Ark.)
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Jonsen, hvem det derhos tilstodes at oppebære al den Rente
og Landgilde, der var tillagt Alteret, mod ubrødelig at holde
de ved Stiftelsen betingede Messer og anden Gudstjeneste24.
12. S. Sebastians Alter -nævnes saavidt vides kun
en eneste Gang, i Aaret 1504, da Alterets Kapellan, Hr.
Gregorius Lavrenssen, beseglede Elline Ilansdatters S. 243
omtalte Gavebrev. Forøvrigt var denne Hr. Gregers upaatvivlelig en Broder til Kanniken Hr. Simon Lavrenssen (se
S. 134). Han nævnes 1499 som »Hr. Gregorius i S. Nicolai
Kirke» 25.
13. S. Sørens (Severini) Alter forekommer 1526,
da dets Vicarius perpetuus Hr. Hans Nielsen udlejede en
Alteret tilhørende Gaard i Kjødmangerstrædet, sønden næst
Ambrosius Bogbinders Gaard.
Hvad Altrenes og Altergodsets Skjæbne efter Reforma
tionen angaar, maa henvises til det, der herom ovenfor,
S. 208—11, er bemærket; thi hvad der gjælder Vor Frue,
gjælder ogsaa S. Nicolai Kirke. Kun disse to af Kjøben
havns fire Sognekirker fik jo nemlig Lov at bestaa efter
Reformationen, medens de to andre nedbrødes (S. Klemens)
eller anvendtes til profant Brug (S. Peders K.).
24 Brevet er trykt hos Behrmann, Christian II.s Hist. II, 6—7.

25 Se Tillæg, Nr. 91.

V.

Slotskapellet.
Det var ikke ualmindeligt i Middelalderen, at der paa de
større Slotte eller Borge, der tilhørte Konger og Fyrster,
Biskopper og rige Adelsmænd, var et Kapel, hvor en Slots
kapellan, der tillige som oftest tjente som Skriver, for
rettede Gudstjenesten. Ogsaa Kjøbenhavns Slot havde et
saadant Kapel. Nogle føre det tilbage til Absalons Tid,
idet der tillige af den Omstændighed, at der i senere Tider
i det mindre Slotstaarn hang en Klokke, der skal være støbt
under K. Christiern II 1520, med Indskrift:
Anna parens hujus patrona loci veneranda
Mox tibi devoto protege continuo.
ikke allene gjøres den sikkert urigtige Slutning, at Kapellet be
nævnedes S. Anne Kapel, men ogsaa den endnu dristigere, at
S. Anna var Absalons Patronesse 1, noget der ikke er fjerneste
Grund til at antage. Derimod er det ikke usandsynligt, at
1 Resens Atlas har bevaret ovenstaaende Indskrift, og der tilfajes:
»nonnulli ex mentione Stae Annae in versu, tanquam patrona loci,
colligunt templum hoc arcis primitus dictum esse S. Annae templum,
eique colorem conciliaturi adjiciunt, episcopum quoque Absolonem,
primum Hauniae fundatorem, etiam patronam habuisse eandem
Sanctam; ea quae denarrans aliorum committo judiciis». Denne Formodning har faaet en bestemtere Skikkelse hos Pontopp. Orig. Hafn.
290-91, jfr. Suhms Hist. VIII, 600.
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Kjøbenhavns Slot har haft et Kapel fra første Færd af, om
dette end først sent omtales.
I Biskop Johannes Krags Byret for Kjøbenhavn af 1294
bestemtes, at intet Brev maatte besegies med Stadens Segl,
inden det var undersøgt af Slotsfogden og hans Klerk
(clericus eiusdem) og af to Raadmænd, der vare Seglbevarere, og som havde den ene Nøgle til Seglgjemmet,
medens Slotfogeden og Slotsklerken (clericus de castro)
havde den anden2. Var der paa denne Tid, og da vel
ogsaa tidligere, en saadan Klerk eller Kapellan paa Slottet,
maa der vistnok ogsaa have været et Kapel sammesteds.
1 4 87 omtales »Stejikedegnen (saaledes kaldet, fordi han
stænkede Vievand) og Klokkeren» paa Kjøbenhavns Slot3,
hvilket ogsaa tyder paa, at en regelmæssig Gudstjeneste
har fundet Sted. Kapellet nævnes dog ikke ved en senere
Lejlighed, hvor man sikkert skulde have ventet at finde det
benyttet, nemlig ved K. Christiern II.s Bryllup med Dron
ning Elisabeth og Dronningens Kroning, der forefaldt Søn
dagen den 12te Avgust 1515 og holdtes paa Kjøbenhavns
Slot. Da Dronningen havde Trediedagsfeber og det just
var hendes onde Dag, blev denne dobbelte Højtid nemlig
ikke forrettet i Vor Frue Kirke, som ellers vilde være sket,
men »Messen læstes paa Slottet (i Kapellet?) og »das Ambt»
holdtes i Dronningens Forgemak, hvor et Alter var ind
rettet med to Stole foran og to bag ved». Ærkebispen af
Lund forrettede Gudstjenesten, medens to andre Biskopper
stod ham bi, nemlig Biskoppen af Ribe, som læste Episte
len, og Biskoppen af Aarhus, som læste Evangeliet4.
Kapellet omtales egentlig først udtrykkelig i et Brev
udstedt af den bekjendte pavelige Legat Arcimbold, 1517,
hvorved han tilsagde alle dem, der besøgte det kongelige
2 Rosenvinge, Gamle danske Love, V, 105.
3 K. Hanses Regnskabsbog i D. Mag. 4 Række. I, 67 o. fl. St.
4 Werlauff, Hist. Undersøgelse om de danske Kongers Salving og Kro
ning (i Aktst. ang. Christian III.s Kroning, S. XI).
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Slotskapel i Kjøbenhavn og holdt deres Andagt der enten
paa Fastedage eller til andre Tider, samme Aflad, som de
vilde have erholdt, om de paa disse Dage havde besøgt de
andre Kirker i og udenfor Byen og der bedet deres Bøn
ner 5. Herved blev Kapellet altsaa stillet lige med andre Kirker.
Idethele synes der at være tillagt Gudstjenesten paa Slottet
større Betydning fra Christiern II.s Tid af. Saaledes skriver en
ubekjendt Person til denne Konge: »Den hellige Herre,
Hellig Olef, han skal visselig bede for Eders Naade for den
store Gudstjeneste, Gud til Lov, hannem sker i Eders Naades
Kapel paa Kjøbenhavn6». Ligeledes blev der fra denne
Konges Tid holdt Prædikener her, idetmindste af og til.
Saaledes beretter deu skibyske Krønike, at Povl Eliesen
S. Hans (Halshuggelses) Dag 1522 prædikede paa Slottet
for K. Christiern II, og læste Kongen en skarp Text over
Dagens Evangelium om Herodes’s Grusomhed mod Johannes.
Fire Aar efter prædikede den samme Mand paa samme Dag
og samme Sted for K. Frederik I, og fremsatte ved denne
Lejlighed med temmelig Frihed sin Mening om Luther
dommen, idet han vedgik, at ingen af Parterne havde rent
Brød i Posen, men at den ene kunde trænge til at lade
sig sige af den anden. Denne Prædiken var efter hans
egen Beretning i ovenmeldte Krønike saa langt fra at vinde
Bifald, at de luthersksindede Soldater forfulgte ham med
Haansord, som: Hykler, Sjælemorder o. desl., og pudsede
Rigshofmester Mogens Gøyes Hofnar, Jakob Nar, efter
ham, der da forfulgte ham med draget Sværd lige til
Slottets Port7. Deraf at Karmeliteren Povl Eliesen begge
Gange prædikede paa samme Dag, har man villet gjøre
den Slutning, at de kjøbenhavnske Præster og Munke
prædikede paa Omgang for Kongen paa Slottet8; men det
5 Se Tillæg, Nr. 106.
Brevet, som er udateret, findes i Orig. i Geh.-Ark.
7 Ser. Rer. Dan. 11, 582.
H Engelstoft Paulus Eliæ, Nyt hist. Tidsskr. II, 61.
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er sikkert en for dristig Slutning, og minder for meget om
senere Forhold. Det beror vist paa en Tilfældighed, naar
Povl Eliesen kom til at prædike paa Slottet for K. Frederik
I over samme Text, som han fire Aar før havde udlagt for
hans Forgjænger.
Det maa vistnok antages, at Kapellet i Christiern II.s
Tid har modtaget adskillige Forskjønnelser og maaske ogsaa nogen Udvidelse, da det oprindelig vistnok kun har
været lille og uanseeligt. 1 dette lille Slotstaarn, der blev
nedbrudt i Begyndelsen af Kong Christian V.s Regjeringstid,
hang foruden den alt ovenfor omtalte Klokke endnu to andre
Klokker, som vel kunne antages at have haft kirkelig Be
stemmelse. Paa den ene fandtes følgende Indskrift:
Regnorum sceptra Christianus quando tenebat
M. D. cum sex fundimur eece Dco.
Paa den anden stod:
Flos decus et stella, confirmat tu ni pia bella
Filia Burgundis, Danica multa sålus.
i den sidste Indskrift hentydes aabenbart til Christiern
II.s Gemalinde , den burgundiske Prindsesse Elisabeth.
Endnu fandtes der i det andet Slotstaarn en ældre Klokke,
der ogsaa antages at have været bestemt til kirkeligt Brug;
af dens Indskrift ere dog kun følgende Ord bevarede:
Anno Domini Jesu Chrisli MCDXCI................Papa9.
Da der i Middelalderen nævnes saa mange Kapel
laner hos Kongerne og Dronningerne — Biskopperne næv
nede sig i Breve ofte saaledes — lader det sig vanskeligt
sige, hvem af disse der har været ansat ved det kjøbenhavnske Slotskapel, da der sjelden tilføjes noget om, hvor
vedkommende Kapellaner forrettede deres Tjeneste. Rime
ligt er det, at de fulgte deres Herskab paa de dengang saa
almindelige Rejser rundt om i Landet. Da Kjøbenhavn dog
u Denne og de ovenanførte Indskrifter ere bevarede af Resen i hans
Descriptio Hafniæ (Kaliske Saml. 37 Fol.). 1 den første synes der
at være nogen Fejl ved Aarstallet.
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under Kongerne af det oldenborgske Hus ordentligvis var
Residensstaden, vil jeg anføre de Hofkapellaner fra denne Tid,
jeg har mærket mig, uden at jeg tør love Fuldstændighed.
De kongelige Kapellaner, hvis Virksomhed udtrykkelig om
tales som knyttet til et andet bestemt Sted, forbigaas her.
Hr. Hans Wegge var Dronning Dorotheas Kapellan i
Kjøbenhavn 14S2 1 °, Aaret efter blev han indskreven i de
akademiske Borgeres Tal ved Kjøbenhavns Universitet, og
betegnes da som »Otthoniensis dioesesis, curatus ecclesiæ
Ottersløf i Lollandia, capellanus senioris Reginæ11». Da
han imidlertid neppe selv har kunnet besørge sit Præste
kald paa Laaland, har han sikkert kun draget Indtægterne
af Kaldet, medens dette besørgedes af en Kapellan. Efter
Dronningens Død finde vi ham 1501 som Vikar ved de tolv
Apostles Alter i Vor Frue Kirke12.
Hr. Peder Didriksen var 1481 K. Dans’s Kapellan,
og blev d. 29 Maj d. Å. indskreven ved Kjøbenhavns Uni
versitet 13.
Dr. Lav rids Bertelsen var Dronning Christines Ka
pellan 1490, han havde et Kanonikat i Ribe, som han i
i det nævnte Aar oplod for den kjøbenhavnske Kannik Hr.
Hans Albretsen14.
Hr. Lavrids Mortensen var 1498 K. Hanses Ka
pellan og samtidig Vikar ved S. Margretes Alter i Vor Frue
Kirke 15.
Hr. Niels Eriksen var Dronning Christines Kapellan
1500—6. I det sidstnævnte Aar udbetaltes der ham af
Dronningens Kasse 10 Mk. til Tærepenge, da han i sin

10 Se foran S. 67.

*1 Thura, Infant, et puer. Acad. Hafn. p. 17.
12 Se Tillæg Nr. 91 og 93.

13 Thura, anf. Skr. Samtidig indskreves ved Universitetet »Petrus
Nicolai, scriptor ejusdem seren. Regis».

1 ‘ Se foran S. 141.
s Sc foran S. 172-73 og Tillæg, Nr. 84. 85. 88. 90.
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Frues Ærinde rejste til Norge16. Formodentlig havde han
tidligere været i Dronning Dorolheas Tjeneste, da han rime
ligvis er den »Dn. Nicolaus Erici, scriptor dominæ reginæ
Dorotheæ», som 1484 blev indskreven ved Kjøbenhavns
Universitet. Samtidigt med denne havde Dr. Christine for
øvrigt ogsaa en anden Kapellan ved Navn Hr. Peder, der
1504 var hos hende i Odense, og da muligvis har haft sit
faste Ophold der17.
Hr. Niels Terkildsen var 1513 og senere K. Christiern II.s Kapellan. Han er alt tidligere omtalt blandt
Kannikerne (se S. 146).
Hr. Knud Markussen, Christiern 11.s »Huskapellan»,
fik 1519 kgl. Præsentation paa Sognekirken i Malmø ved
fri Afstaaelse af Hr. Otte Markussen, Kannik i Boskilde18.
Rimeligvis er han den Hr. Knud, som 1500 var Prindsesse
Elisabeths Kapellan19, og er saa formodentlig, da Prindsessen 1502 blev gift til Brandenborg, gaaet over i hendes
Broders Tjeneste.
lir. Johannes Mansuerus var Dronning Elisabeths
Skriftefader og var formodentlig fulgt herind til Landet med
Dronningen fra Nederlandene. Da Christiern II imidlertid
var misfornøjet med den Indflydelse, Mansuerus havde paa
den fromme Dronning, forviste han ham 1521 fra Hoflet,
og da senere Kejser Karl V tilskrev ham desangaaende og
begjærede, at Dronningen atter maatte faa sin Sjælesørger
tilbage, skal Kongen forbitret herover have ladet hendes
Kammerjunker Maximilian, der havde besørget hendes Brev
til Kejseren, hemmelig rydde afvejen20.
Molbech, Nord. Tidsskr. I, 450. 568.
17 Molbech, anf. Skr. S. 563. Maaske er denne Hr. Peder den i Not.
13 omtalte Petrus Nicolai.
18 Suhms Nye Samlinger. 2 D. Il, 160. Jfr. Friis, Skjelskørs Beskr.
S. 505. Ny kirkehist. Saml. 11, 34.
19 Molbech, Nord. Tidsskr. I, 450. Der udbetaltes 1500 Hr. Knud,
»min Frøkens Kapellan«, 2 Mk. af Dr. Christines Rentemester, »at
skifte blandt 8 Peblinge, som holde Blus over Peder Globs Grav».
2,) Zwergs Sjællandske Cleresie, S. 416—17.
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Hr. Laurentius Johannis, »Capellanus domini regis»,
fik 1516 kgl. Præsentation i S. Peders Sognekirke i Aalborg
med Annex S. Botulphi Kirke; men det lader til, at han
har frabedet sig denne Benaadning, da en anden faa Dage
efter fik Præsentation paa de samme Kirker21.
Hr. Gotskalk Andersen, »Sacellanus regius», fik
1522 kgl. Præsentationsbrev paaKjøbeløv Kirke paa Laaland22.
Aaret efter fik han, kort før Christiern II.s Flugt, et lignende
Brev paa »Ostrup Kirke i Odense Stift» (Aastrup paa Falster).
I det sidste Brev kaldes han »Capellanus regiæ Maiestatis23».
Hr. Johannes Johannis fik 1517 kgl. Præsentations
brev paa Torkilstrup Kirke paa Falster, i Brevet kaldes han
»Capellanus noster». Han maa vel være den samme som
den »Dn. Johannes Johannis, Capellanus dominæ reginæ»,
der 1518 fik kgl. Præsentation paa Sandby Kirke i Fyn24.
Hr. Erik Simensen, »Kong Christierns Kapellan»,
gav i Juli 1522 i Forening med en anden Person Kvittering
for 24000 Mk., de havde oppebaaret af Moder Sigbrit til
Lønning for Søren Norbys Orlogsfolk i Finland. Nogen Tid
efter (22 Sept.) gav Kongen denne sin Kapellan Forleningsbrev paa S. Jørgens Gaard udenfor Aabo i Finland, dog at
han skulde give de syge der deres Underholdning25.
Hr. Joachim Knudsen, »Dronningens Kapellan», fik
1518 kgl. Præsentation paa Herrested Kirke i Fyn, som han
atter afstod 1521; ved denne Tid har han formodentlig
faaet Indtægterne af Gammel Kirke og Greenaa, som ban
7 Jan. 1523 ombyttede med Sognekaldet i Nyborg og
Hjulby26. 1539 var han Præst i Skamby og maatte da af
21 Suhms Nye Saml. I, 159.

22 Suhms Saml. II. 2 H. 88.
23 Suhms Saml. II. 2 H.

58.

24 Suhms Saml. II. 3 H.

165. 2 H. 34.

2 5 Ekdahl,Christiern II s Ark. S. 268. Suhms Nye Saml. II. 2 H. 159.
26 Suhms Saml. II. 2 H. 33. 46. 57.
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»sit Arvegods og Forlening» stille en Skytte ved den Rust
ning, som i dette Aar paabødes den fynske Adel27.
Hr. Severin Olsen, »Sacellanus regius», fik 1521
kgl. Præsentation paa Nakskov Kirke28. Det gjælder om
denne som om de foranførte, at man ingenlunde, fordi de
fik Præsentation paa denne eller hin Sognekirke, kan slutte,
at de derfor opgav deres tidligere Stilling. Undertiden skete
det vel, at de virkelig selv overtog det Præsteembede, der
var blevet dem overdraget, men ofte lod de det ogsaa be
sørge af en Kapellan, den billigste de kunde faa, medens
de selv nød Indtægterne af Kaldet andensteds. Det var en
bekvem Maade for Kongen at lønne sine private Tjenere
paa. Opfindelsen var imidlertid ikke ny, da Bisperne alt
længe havde drevet den i temmelig vid Omfang.
Hr. Niels Pedersen nævnes i Christiern II.s Regi
strant »min Herres Kapellan», da han 4 Januar 1522 fik
Kvittering for den Landgilde, han paa Kongens Vegne 1520
havde oppebaaret af en Del Herreder i det nuværende
Ringkjøbing Amt. Kort efter tog Kongen ham og hans
Kirke Voxlev med Annex S. Jodoci Kapel i Nibe i Forsvar,
at han maatte have disse Kirker fri for al bispelig Tynge
undtagen Kathedratikum og Visitationspenge29. Han over
lod senere mod Erstatning disse Kirker til den tidligere
omtalte Dekan M. Christiern Hvid.
Om M. Jens Mikkelsen Mønbo, der var Christiern
II.s Hofprædikant i Udlændigheden, ogsaa har haft denne
Stilling tidligere, kan ikke sikkert afgjøres30.
37 Danske Mag. 3 R. VI, 229.
38 Suhms Saml. II, 2 H. 88.

29 Suhms Nye Saml. I, 374. 376.
30 Om denne Mand har Alien meddelt fortræffelige Oplysninger i sine
Breve og Aktst. I, 246 ff. Hertil kan endnu føjes, at Mag. Joannes
Michaelis, clericus Viburg. dioc., 1522 fik Præsentats paa et Vikariat
i Vejle (Suhms Nye Saml. I, 385).

VI.

Klostere og Hospitaler.
Det ligger nær at behandle Kjøbenhavns Klostere og
Hospitaler tildels under ett, da alle Klostrene vare Tiggerklostere, og deres .Beboere altsaa ligesom Hospitalernes
væsentlig levede af Almisser. Desuden var et af Klostrene
(Helligaands) tillige Hospital, og dette kom tilsidst til at
optage de andre Hospitaler i sig.
Kjøbenhavn var i lang Tid fattig paa Klostere i
Sammenligning med andre Byer; indtil 1475 var der egent
lig kun ett Kloster, Graabrødre, men ved dette Aar blev
Helligaands Hus en Bolig for regelbundne Augustiner
munke. Ikke længe før Reformationen stiftedes S. Klare
Kloster og Karmeliterklosteret, eller, som det mere
passende maa kaldes, Karmeliterkollegiet. Det er
derimod urigtigt, naar nogle have antaget, at der, om
end kun en kort Tid, har været et Dominikaner- eller
Sortebrødrekloster i Kjøbenhavn; hvad der herom siges,
grunder sig blot paa en Fejllæsning af Pontoppidan. Heller
ikke er der tilstrækkelig Grund til at antage, at Antoniterklosteret i Præstø har haft en Filial i Kjøbenhavn, som
enkelte Forfattere have formodet.
Af Hospitaler fandtes der inden Udgangen af det
13de Aarhundrede to, nemlig S. Jørgens Hospital og
Helligaands Hus, og derved blev det længe. I det
15de Aarhundrede er S. Gertruds Hospital formodent
lig kommet til; men dette synes kun at have haft liden
18*
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Betydning. Endelig oprettedes i Slutningen af Kong Hanses
Tid et S. Anne Hospital, der dog kun havde en kort
varig Tilværelse. Til samme Klasse Stiftelser som Hospi
talerne høre de »Sjæleboder» eller »Sjælehuse», som
undertiden omtales; det var Smaahuse, hvor flere eller
færre fattige havde fri Bolig. Som Stifter af et saadant
Sjælehus forekommer den ogsaa ved anden kirkelig Godgjørenhed bekjendte Raadmand Lavrens Winnere (f c. 1428).
Vi skulle nu gjennemgaa disse Stifteisers Historie saa
nøjagtigt som muligt, idet vi imidlertid maa beklage, at vi
om flere af dem, især om S. Klare Kloster og S. Gertruds
Hospital, kun have temmelig mangelfulde Efterretninger.

I.

Graabrødre-Klosler.
I Aaret 1232 kom Graabrødrene eller Franciscanermunkene vandrende paa deres bare Fødder herind til Dan
mark, og tyve Aar efter havde de alt Klostere i de fleste
af Landets Kjøbsteder. Ingen anden Munkeorden har haft
en saa hurtig Fremgang hertillands, som disse »Fra tre s
min o res», som de ydmygt kaldte sig selv. 1238 grundede
de deres Kloster i Kjøbenhavn; Grevinde Inger af Regenstein, Datter af Jakob Sunesen, skjænkede dem Byggegrund
her, ligesom ogsaa i Roskilde, Kallundborg og Næstved1.
Klosteret rejstes midt i Kjøbenhavn paa det Sted, hvor
endnu Klosterstræde, Graabrødre- Torv og Stræde minde
om det forsvundne Kloster. Her byggedes Munkecellerne,
Refektoriet, Konventsstuen og det øvrige Klostertilbehør;
en Kirke opførtes, og Pladsen til en Kirkegaard blev af
stukken2. Imidlertid gik Munkene ud med deres Tavle og
1 Ser. Rer. Dan. V., 512.
2 Graabrødre Klosters Kirke laa, ifølge Pontopp. (Orig. Hafn. S. 163),
paa Hjørnet af Klosterstræde og Skindergaden, hvor siden Bryggernes
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deres Kurve paa Gader og Stræder eller ved Stranden for
at »terminere» eller samle Almisser, som de ogsaa fik i
rigeligt Maal, da deres Efterligning af Herrens fattige, Liv
strax vakte almindelig Deltagelse3.
Ogsaa paa anden Maade viste Folk deres Yndest for
Klosteret, idet de hyppig i Testamenter betænkte det med
større eller mindre Gaver. Blandt saadanne kan nævnes:
1261 testamenterede Pætær Olafsun af Kalwæris 10 Mark
Penge til Fratres minores i Kjøbenhavn4. 1268 gav Fru
Gro, Esbern Vognsens Efterleverske, dem to Mark Penge,
og 1292 testamenterede Fru Gytha, Datter af Skjelm Bang
og Enke efter Esbern Karlsen, dem en Hægte, som vejede
to Mark purt5. 1299 testamenterede Jakob Herbørnsen
dem to Ører, og Præsten Hinze Bagge gav 1304 deres
Kirke en Mark6. 1307 gav Fru Cecilia, Hr. Jon Lities
Datter af Hyrningsbolm, i sit Testament fem Mark Penge
til Minoriternes Kirke i Hafn, 5 Mk. til deres Konvent og 20
Mark til Kirkens Bygning (fabrica). Hun betænkte ogsaa de
enkelte Brødre i Klosteret: saaledes fik Br. Nicolaus Grøn
ning (der var tilstede ved Testamentets Oprettelse) og Br.
Lavrens hver 4 Mk., Br. Johannes Paaske 3 Mk., Br. Peder Fuginus og Br. Augustin hver 2 Mk., og Br. Bo Lægmand 1 Mk.
Penge7, — maaske var der paa den Tid ikke flere Munke i
Klosteret. 1456 testamenterede Hr. Niels Pedersen (Gylden
stjerne) Graabrødrene i Kjøbenhavn 2 Sk. grot8. 1460 gav

3
4
5
6
7
8

Lagshus var. Wolf, der mulig er Pont.’s Kilde udtrykker sig dog
mere ubestemt herom (Ene. S. 368). Selve Klosteret laa ud med
Klosterstræde. 1511 omtales i et Dok. »Graabrødrestræde, som løber
ud til Kødmangerstræde», altsaa et andet end det nuværende Graabrødrestræde.
Et Dok. i Hofmans Fundationer. X, 194, giver et godt Indblik i den
Maade, hvorpaa Graabrødrene indsamlede Almisse i Kbhvn.
Suhms Hist. X, 975.
Suhms Hist. X, 996. XI, 120.
Pontoppidans Ann. I, 783. Suhms Hist. XI..312. Tillæg Nr. 2.
Pontoppidans Ann. II, 93. 95. Jfr. Suhms Hist. XI, 546—48.
D. Mag. 3 Række. III, 298.
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Dronning Dorothea dem 200 Mark lybsk, samt Kalk, Bog,
Messerede, Alterklæder og andet Tilbehør til et Alter i
Kirken, for hvilket hun betingede sig en daglig Messe9.
1474 gav Jørgen Gøye i sit Testament Klosteret 10 Mark,
og Holger Eriksen (Rosenkrands) 1495 tre rhinske Gylden,
Kristiern Daa 1501 to Mark, Fru Kirstine Eriksdatter
(Rosenkrands) 1509 to Pund Korn, Præsten Peder Peder
sen Tolier i Kjøbenhavn 1521 et Pund Byg10. Nogle
andre Pengegaver, hvortil der var knyttet Forpligtelsen til
at holde en vis Gudstjeneste, skulle nedenfor omtales.
Kong Hans’s Dronning, Christine, der var en stor Vel
ynderinde af Franciscanerordenen i det hele, viste Klosteret
sin Velvilje ved at lade kjøbe Levnetsmidler (»Gjæs, Graapenbrad og anden færsk Mad») og sende Munkene til For
æring 11.
Der er saavidt vides intet Gavebrev opbevaret, hvorved
der skjænkedes Klosteret faste Ejendomme; dog har det
ogsaa besiddet saadanne, skjønt Besiddelsen deraf kun
lidet stemmede med Ordenens oprindelige Karakter. I den
roskildske Biskops Jordebog omtales henimod Aaret 1400
adskillige Jorder, som »Monachi Hafnenses» eller »Claustrum
Hafnis» ejede i Kjøbenhavn12. Herved kan kun forstaas
Graabrødre Kloster, da dette var det eneste egentlige
Kloster, der paa den Tid fandtes i Kjøbenhavn. Endvidere
nævnes sammesteds »tre Ejendomme eller Gaarde (man
siones), som Munkene havde tilhjemlet og tilrevet sig» (ad
se vendicauerant et rapuerant) — et Udtryk, der forøvrigt
vel kun betegner, at det var imod Bispens Vilje, at de
vare komne i Besiddelse af disse Ejendomme, uden at det
videre kan oplyses, om det var med Rette eller Urette. De
sekulargejstlige saa, som bekjendt, med skjæve Øjne til den
9 Se Tillæg, Nr. 43.
10 D. Mag. VI, 125. 187. 268. Tillæg, Nr. 92. og 116.
’ ’ Dr. Christines Regnskaber i Molbechs Nord Tidsskr. 1, 450.

Ser. Rer. Dan. VII, 82. 83.
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store Fremgang, Tiggerordenerne havde, og den Yndest,
Folket nærede for dem, hvorfor der ogsaa paa Synoden i
Kjøbenhavn 1425 blev taget strenge Bestemmelser for at
tvinge Tiggermunkene til at yde Sognegejstligheden den
kanoniske Andel af hvad der korn ind ved deres Tiggeri,
ligesom det forbødes dem at prædike eller høre Skrifte paa
Steder, hvor de ikke vare lovlig kaldede og stadfæstede
dertil13.
Forat bevare Skinnet af, at Munkene ikke gave sig af
med verdslige Sager og kun vare Brugere men ikke Be
siddere af jordisk Gods, havde Klosteret visse »Procuratores» blandt Borgerne, som paa dets Vegne afsluttede de
Ejendomshandeler, som forefaldt, og muligvis ogsaa have
modtaget de Gaver i rede Penge, som skjænkedes.
I Slutningen af det 15de Aarhundrede synes Klosteret
at have afhændet de fleste af sine faste Ejendomme. Saaledes solgte det 1485 ved sine Procuratorer, Bertram
IJekeler og Bertel Pedersen, til en Mand ved Navn Lavrens
Ilemmingsen en halv Bod, som hans afdøde Hustru tid
ligere havde givet Klosteret for sin Sjæls Salighed14. I
Aaret 1491 omtales det, at Rigets Hofmester Hr. Povl
Laxmand af Graabrødrenes Procuratorer, Borgemester Esbern
Skriver og Borgerne Hans Korte og Oluf Skrædder,
havde kjøbt Klosterets Stenhusboder, der laa i Kloster
stræde15. 1496 afhændede ovennævnte Hans Korte og
Oluf Skrædder som Graabrødre Klosters Procuratorer med
Provindsialvikarens, Guardianens og Konventets Samtykke
en Klosteret tilhørende Gaard, der laa i det Stræde, der
løb fra Graabrødre Kirkegaard til Kødmangerstrædet, til en
’3 Ser. Rer. Dan. VI, 456 (i Aftrykket af den her anførte Statut i
Pontopp. Ann. II, 546 findes en meningsforstyrrende Trykfejl, der
har ledet Forf. af »Den katholske Kirke i Danmark. Kbhvn 1859»
til den Antagelse, at det overhovedet var Tiggermunkene forbudt at
prædike og høre Skrifte).
11 Se Tillæg, Nr. 152.
15 Se Tillæg, Nr. 76.
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Borger Peder Bødker16, Disse Salg antyde maaske, at
Folkets Interesse for Tiggermunkene var i Aftagende, og
at de indkommende Almisser ikke længere svarede til
Klosterets Behov; men det kunde ogsaa tænkes, at disse
Salg vare en Følge af den strængere Observans, som 1487
indførtes i Klosteret, hvorved det muligvis er gjort til Pligt,
at Klosteret ved forekommende Lejlighed skulde skille
sig af med sine faste Ejendomme, hvis Besiddelse kontra
sterede alt for stærkt med den fuldkomne Ejendomsløshed,
der jo skulde være Graabrødrenes Særkjende. Derimod
besad Klosteret endnu senere en anden Ejendom i meget
rigeligt Maal, som ingen Ordensreformator vilde falde paa
at formene det at besidde, nemlig en stor Mængde Helgen
levninger — mindst en 4—500 Stykker af alle mulige
Arter, hvorover en fuldstændig Fortegnelse endnu er be
varet17. Blandt Relikvierne fandtes, som rimeligt var, en
god Del af nordiske Helgener, som af S. Knud Konge og
Hertug, S. Oluf, S. Erik Konge, S. Birgitte, S. Henrik Bisp,
S. Eskil Bisp, S. Vilhelm Abbed, S. Villehad, S. Ansgar,
S. Sigfred, S. Botvid, S. Ragild o. a.
Klosteret i Kjøbenhavn bestyredes af en Guardian
(»Garden» kaldtes han almindelig); kun en enkelt Gang
forekommer her en Custos, der ikke tillige var Guardian,
nemlig Frater Nicolaus, 1393 18. Af Guardianerne kan
nævnes Broder Peder 1302 1 9; dennes Efterfølger var for
modentlig Br. Johannes Paaske (Paschæ), en afKlosterbibliothekerne meget fortjent Mand, der tillige (om samtidigt
eller til forskjellig Tid, bemærkes ikke) var Guardian i
Roskilde. Han afskrev i 22 Maaneder hele Bibelen i to

16 Se Tillæg, Nr. 87.

17 Ser. Rer. Dan. VIII, 282—93. jfr. D. Mag. III, 6.
18 Dok. i Lang. Dipi. Det var dog muligt, at han blot er nævnt efter
den vigtigste Bestilling, han havde, og at han har været Guardian
tillige.

19 Suhms Hist. X, 786.
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store Bind for Ordensministeren i Danmark, Johannes
Lydiksen (f 1299). Endvidere afskrev han for Klosteret i
Kjøbenhavn et Helgenlegendarium og Gregors Moralia (1299
og 1301). Det sidstnævnte Værk afskrev han paany 1307
for Klosteret i Ribe, medens han 1303 havde afskrevet
Legendarium de tempore et de sanctis for Graabrødreklosteret i Lund. Omtrent ved samme Tid (1301) afskrev
Broder Peder Kjeldsen den større Konkordans til Bibelen
for det kjøbenhavnske Kloster20. Af de følgende Guardi
aner kjendes Broder Mikkel 146021; dennes Eftermand var
maaske Br. Oluf Lavridsen, der tillige var Graabrødrecustos i Sjælland; han tilligemed alle Konventsbrødrene i
Kjøbenhavn forpligtede sig 1476 til at besørge den daglige
Gudstjeneste ved et Alter, som Borgemester Jep Klavsen
havde stiftet i »'S. Jørgens Klosterkirke» ved Kjøbenhavn. Til
Vederlag for denne Gudstjeneste havde Jep Klavsen givet
300 Mark lybsk til »Graabrødre Klosters og Kirkes store
Nytte og Behov22». 1482 var Broder Esbern Jensen
Guardian; han og Konventsbrødrene forpligtede sig til at
holde en evig Gudstjeneste Gud og Jomfru Marie til Lov i
Vor Frue Kapel, hver Dag efter Aftensang, til Vederlag for
en Gave paa 100 Mark, som Povl Laxmand havde skjænket
Klosteret23. 1485 var Br. Josef og 1496 Br. Christiern
Gardian24; senere Br. Hans Brun, der 1522 tilligemed en Br.
Hennike fulgte den pavelige Legat Johannes de Potentia paa
hans Rejse omkring i Sønderjylland for at bringe Graabrødreklostrene der til Observans25. 1528 blev Hans Brun valgt til
20 Ser. Rer. Dan. V, 515.

21 Se Tillæg, Nr. 43.
22 Hofmans Fundationer. X, 193—94.

23 Se Tillæg, Nr. 63. Om dette her forekommende Vor Frue Kapel
laa ved Graabrødre Klosterkirke, eller det var det bekjendte Kapel
ved Vor Frue Kirke, kan ikke sikkert afgjøres. Jeg er dog tilbøje
lig til at antage det sidste.
24 Se Tillæg, Nr. 87 og 152.

2 5 Kjøbenhavnske Selskabs Skrifter. III, 52—53.
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»Minister og Øverste over alle Graabrødreklostre i Dan
mark26». Den sidste Guardian var Broder Bernardinus
(1530), som jeg formoder er den samme, som ogsaa kaldes
Bernardus Symonis og indtil 1525 havde været Guardian i
Roskilde og derpaa i Treaaret 1525—28 var Ordenens
Provindsialminister. Samtidig med at Br. Bernardinus var
Guardian i Kjøbenhavn var Br. Hans Staffensen Viceguardian
sammesteds.
Franciscanernes Provindsialkapitel holdtes oftere i
Kjøbenhavns Kloster, nemlig 1299, 1386, 1417, 1495, under
Forsæde af Provindsialvikaren Br. Lavrens Brandere, og 1504,
under Forsæde af Provindsialvikaren Broder Anders Glob.
Ved den ovennævnte Lavrens Branderes nidkjære og ud
holdende Bestræbelser blev Klosteret i Kjøbenhavn 1487 —
ligesom tidligere eller senere de fleste andre Graabrødre
klostre i Danmark — bragt til Observans, d. e. bragt til
atter til en vis Grad at overholde den gamle strenge Ordens
regel, efterat en betydelig Slaphed i lang Tid havde hersket2 7.
Efter den Tid kaldtes Munkene her som andensteds, hvor
Regelen gjennemførtes, »fratres minores de observantia».
Af andre Begivenheder, der knytte sig til Graabrødrekloster, kan mærkes, at her 1346 sluttedes Fred mellem
K. Valdemar Atterdag og Grev Johan af Holsten28. I K. Christiern Ls Tid holdtes meget hyppig kongeligt Retterting og
andre offentlige Møder her. Stedet for disse Møder betegnes
nærmere som: »Graabrødre Klosters Stue», en enkelt Gang:
»refectorium estivale fratrum minorum Hafnis»29. I Graabrødrekloster maatte Kong Christiern II 1513 efter Pavens
26 Ser. Rer. Dan. V, 525-26 og Till. Nr. 124. Det Segl, Hans Brun
førte som Provindsialminister, er gjengivet Tab. II, Nr. 2, saaledes
som det findes under det Dokument, hvorved Graabrødre Kloster
1530 afstodes til Staden Kjøbenhavn.
27 Ser. Rer. Dan. V, 519. 521. 522. 523.

28 Ser. Rer. Dan. VI, 254.

Suhms Hist. XIII, 153.

29 Knudsen, Diplom. Christierni Imi. p. 56. 112. 155. 321. Langebeks
Diplom. *6/8 1460. 7/5. 1 2,/5 1461. 26/6 1462 og 1477.
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Fordring i Overværelse af Biskop Lage Urne af Roskilde
og Ærkebiskop Erik Valkendorp af Throndhjem gjøre Knæ
fald og love Bod, fordi han havde fængslet Biskop Karl af
Hammar30. — I Klosterets Kirke skal K. Christiern II.s Søn
Frands, der døde spæd, være begraven 1520; men denne
Beretning synes at være ligesaa usikker, som den, at den
bekjendte Hans Faaborg, Torben Oxes Skriver, skulde være
bleven jordet paa Graabrødre Kirkegaard31.
Efter saaledes at have gjennemgaaet det lidet, Tiden
har levnet til Graabrødreklosterets Historie, komme vi til
det sidste Optrin af samme, Klosterets Opløsning. — En
af de første Virkninger af den reformatoriske Prædiken var,
at Folkets Uvilje brød løs mod dets tidligere Yndlinger, Tigger
munkene. I Kjøbenhavn tilskrev man M. Hans Tavsens Præ
diken denne Indvirkning paa Folkestemningen32. Forøvrigt
kjende vi ikke nærmere til Begivenhedernes Gang; men saameget er vist, at Borgerne nægtede Munkene Tilladelse til »at
gaa i Termen og bede om Guds Almisse», og dermed var
med det samme Umuligheden af Klosterets Bestaaen givet,
da det neppe har haft stort andet at raade over, end hvad
Munkene tiggede sammen. Den 25de April 1530 udstedte
derfor Ordenens Provindsialminister Hans Brun, Guardianen
Bernardinus og Viceguardianen Hans Staffensen den Er30 Danske Mag. VI, 190—92.

31 Se WerlaufT, Helligtrekongers Kapel, S. 47 Hist. Tidsskrift. III,
106—7. Ved at fortælle Torben Oxes Historie har Hvitfeldt (S. 1118)
opbevaret en Notits, der synes at vise, at det var Graabrødrenes
Forretning at berede dem til Døden, som skulde henrettes; han
fortæller nemlig, at da Torben Oxe blev ført fra Slottet til S. Ger
truds Kirkegaard for at halshugges, mødte Munkene af Graabrødre
Kloster ham neden for Højbro med Sakramentet, »som vaanligt var
udi de Dage, naar nogen skulde rettes, at Sakramentet blev dem
budet».

32 Saaledes siger Magnus Matthiæ i sin Series Reg. Dan. msc. under
Aaret 1529 (dennes Kilde er atter Henrik Smith, der selv levede i
Reformationstiden, se Ny kirkehist. Saml. II, 205 Not. 120), jfr.
Suhms Saml. I. 2 H. 171.
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klæring, at da de vare »indelukkede» og ikke maatte tigge
mere, overlod de til Borgemestere, Raad og menige Bor
gere i Kjøbenhavn paa Kongens Vegne deres Kloster med
de Klenodier og Husgeraad, som deri fandtes. Samme Dag
optoges et Inventarium over Klosterets Ejendele, hvoriblandt
fandtes syv forgyldte Kalke, og en Kalk, som hørte det
tydske Kompagni til — hvoraf synes at fremgaa, at Kom
pagniet har haft sin Messe i Graabrødre Kirke, hvilket vi
ogsaa vide var Tilfældet med »Gildebrødrene i Skinderembedet». Endvidere fandtes her en stor Hob Messehagier
og en Del Fødevarer, hvoraf kan sluttes, at Munkene have
givet Kjøb, inden de endnu vare helt udsultede33.
Umiddelbart efter denne Overdragelse forlod Munkene
Klosteret, nogle af dem drog bort fra Byen, men otte af
dem, »som kunde et Embede» (Haandværk), gave sig til at
være Murmestere, Tømmermænd, Glarmestere, Skræddere
eller Skomagere, giftede og bosatte sig i Staden; »Raadet
og Almuen kom dem til Hjælp og Bistand med Huusraad
(o: Husgeraad) og andet, som dennem gjordes behov at
begynde med34». Nogen Tid efter, som det synes i Avgust s. Å., traf Kongen den Bestemmelse, »at Graabrødre
Kirke og Kirkegaard med de tre Huse, som ligge op til
Kirken, skulde blive til et Studium35» (d. e. tilfalde Uni
versitetet). Paa samme Tid bortgav Kongen ogsaa andre
af Klosterets Ejendomme; saaledes fik Jakob Ridesmaasvend
for sig og Arvinger Brev paa »et Bryggerhus i Graabrødrekloster og paa en Stue, deres Arbejdsfolk vare udi, med
det Gaardsrum og den Brønd, der næst op til ligger ud til

-3 Se Tillæg, Nr. 124 og 125. I Inventaret nævnes ogsaa noget smaat
Sølv, »som hører S. Karine til»; muligvis herved menes S. Katrine
Gilde, der ellers havde sin Gudstjeneste i S. Nicolai Kirke.
34 Dette meddeler Hans Mikkelsen allerede d. 20 Maj 1530 til Christiern
II. i et Brev fra Antverpen, efter nogle kjøbenhavnske Borgeres
Fortælling (Allen, Breve og Aktst. I, 594).
35 Se Tillæg, Nr. 126b.
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Gaden op til Graabrødrestræde 36».
Slotsskriver Peder
Villadsen fik 5 Avgust 1530 Brev paa, at han maatte an
namme »den Graabrødreklosters Kirke (?) og Hus af Kjøbenhavn, som ligger paa Dragør, sønden fra Toldboden», og
bruge og beholde den, saalænge til der blev truffet en
endelig Bestemmelse om, »hvad heller det skal blive til Kloster
igjen eller til anden Gudstjeneste37». Da der tillige var
bestemt, at Klosterets Abildgaard skulde udlægges til Smaastræder, hvor der skulde bygges Huse, af hvilke Afgiften
skulde tilfalde Helliggejst Hospital, saa var der formodent
lig, endnu samme Aar Klosteret ophævedes, disponeret
over alle dets Ejendomme, selve Klosterbygningen maaske
undtagen; denne bortskjænkedes to Aar efter, og ved
samme Lejlighed ophævedes den tidligere Gave til Univer
sitetet, da dette imidlertid af Mangel paa Disciple og Lærere
var standset i sin Virksomhed. Den 6te Avgust 1532 an
ordnede K. Frederik I. nemlig, at Borgemester og Raad i
Kjøbenhavn skulde »til dem annamme Graabrødre Kloster,
Kirke, Kirkegaard og alle de Huse, der paa staar, og al
fornævnte Klosters Gaard og Haver, som de nu forefindes»,
»fattige, vanføre og syge Mennesker, som ligge og ere udi
Hospitalet og Helliggejsthus i Kjøbenhavn til Hjælp, Trøst
36 Kirkehist. Saml. I, 405.

37 Kirkehist. Saml. 1. 406. Naar der i Brevet omtales Graabrødre
klosters »Kirke og Hus», maa det vistnok være en Fejl or »Kirkes
Hus» eller desl. Thi vistnok havde Ped. Villadsen senere Taarnby
Kirke paa Amager (se foran, S. 112, Not. 71), men den havde tid
ligere hørt under Kjøbenhavns Kapitel og laa desuden ikke paa
Dragør. Forøvrigt fik Ped. Villadsen 6 Decbr. 1532 et nyt Konge
brev paa, »at han maa og skal til sig annamme en Bod og Bodsted
liggendes paa Dragør, som hørte de Graabrødre til, som vare udi
Graabrødrekloster udi Kbhvn ... og siden den nyde, bruge og be
holde til sig og sine Arvinger for evindelig Ejendom» (Kirkehist.
Saml. anf. St.). Registrator Knudsen mente, og vistnok med Rette,
at dette ikke var en ny Gave, men en Bekræftelse af det ældre
Gavebrev, hvorved det fra gjenkaldeligt erklæredes for ugjenkaldeligt.
Dette andet Brev viser da ogsaa, at det første Gavebrev ikke har
lydt paa nogen Kirke.
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og deres Livs Nødtørft og Opholdelse38». For Hospitalets
Regning udlejede eller overlod da Borgemestre og Raad i
den følgende Tid Klosterbygningen eller Dele af samme til
forskjelligt Brug. Saaledes beretter Pontoppidan, at Kjøben
havns Skole ved Aaret 1546 blev holdt i det nedlagte Graabrødrekloster. En Tidlang skal der ogsaa have været et
Apothek her39. I en af Klosterets Bygninger havde Hans Vingaard fra Midten af 16de Aarh. sit Bogtrykkeri40. I Aaret 1600
navnes »Graabrødre» som en egen Lokalitet i Kjøbenhavn,
hvor blandt flere andre Sognepræsten ved Helliggejst Kirke,
M. Anders Bendtsen Dalin havde sin Bolig41. I det Hus,
hvori der i sin Tid havde været Pris on eller Fængsel for
ulydige Munke, lod K. Christian IV en Kirke indrette for
det af ham stiftede Børnehus42. Det er ikke bekjendt,
naar Klosterbygningen blev nedreven, Pontoppidan omtaler,
at Klosterets Taarn og Spir endnu ses paa Tegninger af
Kjøbenhavn fra Slutningen af det 16de Aarhundrede.
Klosterets Segl, som er afbildet paa Tavle 2, findes
under et Dokument fra 1530, men er efter Bogstavernes Form
38 Se Tillæg, Nr. 139.

39 Pontopp. Orig. Hafn. S. 167. 191. 292. 298.
40 D. 4 Juni 1555 gjøre Borgemestere og Raad i Kbhvn vitterligt, »at
vi nu efter højbaarne Fyrstes Kong Frederiks, salig Ihukommelse,
aabne beseglede Brevs Lydelse, har undt og tilladt, og nu med
dette vort aabne Brev unde og tillade, at beskeden Mand Hans
Vingaard, Bogprænter, Borger i Kbhvn, hans Hustru Karine Nielsdatter og begges deres ægte Børn og alle deres Arvinger, maa og
skulle have, nyde, bruge og beholde en Graabrødres Gaard og Grund,
liggendes udi det ny Graabrødrestræde, som forne Hans Vingaard
nu selv udi bor, østen næst op til Kirstine Krogmagers Gaard og
vesten op til Helliggejsthus Lade, strax sønden og næst op til
«Pr es s on en» (Munkefængselet) og norden næst op til Helligaands
Hospital.« Derfor skulde han give de fattige Mennesker i Hospitalet
i aarlig Afgift 10 Mark danske (Langeb. Dipi.).

41 I en Fortegnelse over Helliggejst Hospitals Jordebogsindtægter af
Gaarde og Huse i Kbhvn i Aaret 1600 nævnes under »Graabrødre»
følgende Jordskyld: Axel Tonnesens Arvinger 20
Af Sogne
herrens Gaard 6^ $ 8 Alb. M. Anders Bendtsen 2|
42 Wolf, Encom. Regni Dan. S. 368—69.
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i Omskriften betydeligt ældre, ja formodentlig saa gammelt
som Klosteret. Skikkelsen med Krone paa Hovedet, Septret
i den højre og Kuglen i den venstre Haand, er formodent
lig en symbolsk Fremstilling af Kristi kongelige Magt.
Baaden med de to Mænd ligeoverfor hinanden, nedenunder
den kronede Skikkelse, er sandsynlig S. Peders Skib, et
Symbol paa Kirken. Omskriften maa vel med Opløsning af
Forkortelserne læses: Sigillum fratrum minorum in Copmanhaven, skjønt der synes at være sket Fejl med den op
rindelige Gravering 4 3.

II.

S. Klare Klosler.
Den samme Fru Inger Grevinde af Regenstein, som saa
væsentlig havde bidraget til Stiftelsen af det kjøbenhavnske
og flere andre Graabrødreklostre, var ogsaa den, som 1259
kaldte den tilsvarende kvindelige Orden, Klarisserne, her
ind til Danmark 1. Disse Nonner bleve imidlertid langt fra
saa talrige som Graabrødrene; deres anseeligste Kloster
havde de i Roskilde. Først henved halvtrediehundrede Aar
efter at Ordenen var kommen her til Landet, fik den et
Kloster i Kjøbenhavn. Dette blev grundet 1497 af Kong
Hans og Dronning Christine2, hvilken sidste var en
stor Velynderinde af denne Orden; men det stod endnu
længe efter under Bygning. 1500 lod Dronningen ved sin
Rentemester udbetale Katarine Wernersdatter (formodentlig
Klosterets designerede Forstanderinde) 100 Mark til S. Klare
Bygning3. Siden gjorde formodentlig Dronningens Tog til
43 Det bemærkes, atOmskriften er læst saaledes, som den er gjengivet
i Stikket, af nogle af vore kyndigste Palæografer.
1 Hist. ord. fratr. min. in Dania. Ser. Rer. Dan. V, 528.
2 Hist. ord. fratr. min. in Dania. S. R. D. V, 514.
3 Molbech, Nord. Tidsskr. 1, 449.

288

Klostere og Hospitaler.

Sverig og langvarige Fangenskab der (hvorfra hun kom til
bage 1503) Standsning, thi først otte Aar efter at Grunden var
lagt, bleve Søstrene paaS. Klare Translationsdag 1505 høj
tidelig indførte i det fuldendte Kloster4. Til Klosterbygningen
med Kirke, Kirkegaard og Have skal have hørt al den Grund,
som ligger imellem Klareboderne (som har sit Navn efter
Klosteret, og som Navnet viser maa have været en Del
Boder eller Smaahuse opførte paa Klosterets Grund) og
Silkegaden, samt gammel og ny Mynt lige til Brøndstræde5.
Da S. Klare Kloster kun bestod i faa Aar, er dets
Historie kun meget lidt bekjendt. 1509 skjænkede Fru
Kirstine Eriksdatter Rosenkrands i sit Testament et Pund
Korn til Klosteret; Præsten Peder Pedersen Toiler gav det
1521 et Pund Byg6. Forøvrigt har Klosteret neppe været
meget besøgt, da det nærliggende langt rigere doterede
roskildske Kloster, der især var befolket af adelige Jom
fruer, vistnok har draget de fleste til sig, der i denne Del
af Landet kunde have Lyst til at indtræde i denne Orden.
Sidste Gang, vi finde Klosterets Tilværelse omtalt, er i et
Brev, Broder Anders, Skriftefader for S. Klare Kloster i Odense,
i Maj 1527 fra Mecheln, hvor han i Ordenens Ærende op
holdt sig, tilskrev Christiern II. Heri omtaler denne Graabroder som noget, der var Kongen bekjendt, at da Moder
Sigbrit var i Kjøbenhavn, og han paa den Tid var hos
Søstrene i S. Klare Kloster sammesteds (formodentlig som
4 Ser. Rer. Dan. V, 514. Pontoppidan (Ann. II, 729 og Orig. Hafn.
S. 163) anfører Aaret 1505 som Klosterets Stiftelsesaar, og siger
at Dr. Christine stiftede det for at vise sin Taknemmelighed mod
Gud, efterat hun var kommen tilbage fra Sverrig. Holberg henfører
(Danmarks Hist. 3 Opl. 1, 830—31) Stiftelsen til 1503, og citerer
en Ytring af Jakob Ulfeld om at Dronningen, »in Daniam reversa,
monasterium Claræ Hafniæ ædificari curavit». 1 Resens Atlas siges
at Klosteret blev bygget 1504. Den anf. Hist. ord. frat. min. afhjemler imidlertid tilstrækkelig Aaret 1505 som det, hvori Klosteret
traadte i Kraft.

5 Pontopp. Orig. Hafn. S. 190.
6 D. Mag. VI, 187 og Tillæg, Nr. 116.
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Skriftefader), havde hun givet ham et Skrin i Forvaring
med »et og andet», som hun havde samlet til de fattige.
Nu beder han paa Grund af Søstrenes store Armod saavel
i Odense som i Kjøbenhavns S. Klare Kloster, at Kongen
vilde være ham behjælpelig hos Moder Sigbrit, saa hun gav
sit Samtykke til, at Skrinets Indhold maatte deles mellem
Søstrene i disse toKlostere; det var jo samlet til de fattige,
og nu herskede der stor Armod blandt Søstrene paa begge
Steder, skjønt de søgte at holde den skjult, for ikke at
glæde deres Fjender, som de desværre nu havde mange af.
Han minder Kongen om, at Klarisserne havde været hans
afdøde Fru Moders »sønderlige og udkaarne Børn», og
siger, at de stadig anraabte Gud om, at han snart maatte
komme tilbage til sit Rige7. Om Begjæringen blev opfyldt,
vide vi ikke, men i alle Tilfælde viser den Tilstanden i S.
Klare Kloster; det havde sikkert kun faa eller ingen faste
Ejendomme, og var saaledes næsten udelukkende henvist til
fromme Menneskers Almissegaver, men disse maatte tabe
sig, naar Folket blev oplyst om, at det ikke lod sig gjøre
ved Gaver i Livet eller i Dødsstunden at kjøbe sig Himme
riges Salighed, som hidtil havde været den Trossætning,
der, saa at sige, havde overskygget alle andre.
Ligesom der berettes, at det var M. Hans Tavsens
Prædiken, som især bidrog til at lægge Graabrødreklosteret
øde, saaledes siges ogsaa det samme med Hensyn til S.
Klare Kloster8; men om de nærmere Omstændigheder er
os intet opbevaret. Resen angiver 1532 som det Aar, da
Nonnerne vandrede ud9. Efter Reformationen blev, som
Pontoppidan siger, Klosteret »omskiftet til tvende Slags
Brug, nemlig den ene Del til et Gjethus eller Stykke- og
Klokkestøberi, førend samme anlagdes i S. Peders Kirke,
den anden halve Del til en kongelig Mynt, hvoraf gammel
7 Allen, Aktstykker og Breve I, 477—79.
8 Se de S. 283 Not. 32 anforie Skrifter.
0 Descriptio Hafniae, Kallske Sami. Nr. 35 Fol.
Kbhvns Kirker og Klostere.
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dg ny Myntergaden siden fik sit Navn, da Klosteret laa
mellem den og Klareboderne1 °». Klosterkirken, som af
Wolf kaldes »en stor skjøn Kirke», omtales endnu 1570 1 x,
men er formodentlig ikke længe efter nedreven. Den an
førte Wolf beretter, at »førend den Krig mellem Danmark
og Sverig angik (1611), da var K. Christian IV bleven til
Sinds paa den Plads, hvor S. Klare Kloster og Kirke havde
staaet, ogsaa en Kirke at ville fundere og lade opsætte,
højlovlig Ihukommelse Dronning Anne Katrine, som da
levede, til et udødeligt Navn udi Danmark, til hvilken Byg
ning Fundamentet og Grundvolden blev lagt; men som
Krigen angik, fik Bygningen ingen Fremgang, og imidlertid
Krigen varede, bortkaldte Vorherre den si. højlovlig Dron
ning af Verden; dermed blev det, som det var tilforn12».

III.

Karmelilerkollegiel (Hvideklosler).
Karmeliterne eller de hvide Munke, som Folket gjerne
kaldte dem efter deres hvide Ordensdragt, kom her til
Landet paa K. Erik af Pommerns Opfordring; men først
omtrent hundrede Aar efter blev deres Kollegium i Kjøbenhavn anlagt; det var det yngste af alle danske Karmeliter
klostere, forsaavidt det overhovedet kan kaldes et Kloster,
hvad det kun uegentlig var. Det maa nærmest betragtes
som udgaaet fra Klosteret i Helsingør, og anlagdes efter
K. Christiern II.s Opfordring og Ønske, i den Hensigt der
ved at fremhjælpe Universitetet i Kjøbenhavn, der kun stod
paa temmelig svage Fødder og baade trængte til Forøgelse

10 Pontopp. Orig. Hafn. S. 293.
11 D. Mag. I, 170.

12 Encomion Regni Daniæ. S. 373—74.
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af sine Lærekræfter og til et talrigere Besøg af studerende1.
Den første Gang, Tanken om Kollegiets Anlæggelse offent
lig udtaltes, var i et Kongebrev af 3die Avgust 1517 til
»Vor Frue Brødre af Karmeliterorden udi Helsingør». Heri
gjør K. Christiern vitterligt, »at vi nu af vor sønderlig
Gunst og Naade, saa og den alsommægtigste Gud og Jom
fru Maria til Lov, Hæder og Ære, paa det at Jomfru Marie
Kloster i Helsingør af Karmeliterorden og Gudstjenesten
derudi maa herefter desmere forbedres, og sammeledes paa
det at de Præster og Brødre, som der nu inde ere og her
efter kommendes vorde, maa og skulle herefter des inder
ligere og troligere bede til den alsommægtigste Gud for
os, vor kjære Herre Fader Kong Hans og andre vore Forfædre, fremfarne Konger i Danmark . . da unde og tillade
vi, at vort og Kronens Hospital, S. Jørgens Kapel og Gaard
her udenfor Kjøbenhavn, maa og skal herefter, naar os
elskelige Dr. Peder Albretsen død og afgangen er, være og
blive til den Gaard, forskrevne Vor Frue Kloster i Helsingør
har i Kjøbenhavn, med al sin rette Tilliggelse til evig Tid,
til at opholde hermed det Kollegium, som Klosters Brødre
kunne udi studere og forbedres; dog med saa Skjel, at
naar Dr. Peder død og afgangen er, da ville vi og vore
efterkommende honninger have des Magt hos os, førend for
skrevne Brødre det annamme paa forskrevne Klosters Vegne,
at gjøre en Skikkelse paa Hospitalet, hvorledes bedst der
med kan skikkes, at dermed kan opholdes et Kollegium her
i Kjøbenhavn, med hvilket Universitetet her i Staden kan
forøges og forbedres, som da i alle Maader nytteligt kan
være for deres Klosterbrodre og andre Studenter, som her
i Kjøbenhavn studere og kommendes vorde2». Endnu

1 Det kjøbenhavnske Karmeliterkollegies Historie er saa tilfredsstillende
og grundigt oplyst af Dr. Engelstoft i hans Skrift om Paulus Eliæ
(Nyt hist. Tidsskr. 2 B.), at der for mig kun er ladt lidet tilbage at
tilføje.

2 Suhms Samlinger. II. 1 H., 157—58.
19*
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samme Aar døde Dr. Peder Albretsen, og den 8de December
1517 udstedte derfor Kongen et nyt Brev, hvori der gaves
Bestemmelse om de Betingelser, under hvilke S. Jørgens
Hospital og Kapel overlodes Karmeliterne. De forpligtedes
til at holde daglige Messer og om Helligdagene Prædiken i
Kapellet, og til at underholde tyve fattige og syge Mennesker i
Hospitalet; dertil føjedes: »Item skulle de til evig Tid holde
her i Universitetet en Doktor eller Bakkalavr i Theologien,
som idelig skal læse en Lektie om Dagen i Theologien, og
skulle de inden to Aar her efter det begynde, og det
saa forfølge, som forskrevet staar». Sluttelig forpligtedes
de til at holde Hospitalet og Kapellet vedlige og uden
Kongens Samtykke ikke ved Kjøb eller Salg formindske
eller forøge dets Jordegods3. Fire Dage efter (12te De
cember) udstedte Karmeliternes Provindsialprior Broder
Anders Christiernsen og alle Ordenens Localpriorer et Brev,
hvori de omtale S. Jørgens Hospital, Kapel og Gaard som
givet til deres Orden og forpligte sig til ubrødeligen at op
fylde alle de ovennævnte Vilkaar4.
1 det følgende Aar (1518) er formodentlig den Gaard,
det helsingørske Karmeliterkloster ejede i S. Pedersstræde
i Kjøbenhavn, saaledes omdannet, at den kunde tjene til
Bolig og Forelæsningslokale for »Præsterne og Brødrene»,
der for Fremtiden skulde have deres Ophold der. For at
faa bedre Plads var det formodentlig at Broder Anders
Christiernsen, »Provincial over Jomfru Marie Orden i Dan
mark de monte Carmeli», og Broder Anthonius Franchonis,
Prior i Helsingør, og menige Konventsbrødre sammesteds
den 24de Januar 1519 indgik et Mageskifte med S. Peders
Kirkes Præst og Kirkeværger, hvorved de overlod Kirken
nogle Ejendomme i Kjøbenhavn mod en Grund, der stødte
3 Suhms Samlinger. II. 1 H. 160 — 62. Se forøvrigt under S Jørgens
Hospital.
4 Se Tillæg, Nr. 111.
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op til den vestre Side af den ovennævnte Gaard i S. Pedersstræde 5.
Kollegiet blev opført og indrettet paa hele den danske
Karmeliterprovindses Bekostning, efter Foranstaltning af den
ovennævnte Provindsialprior Dr. theol. Mag. Anders Christiernsen. Det er med Grund bemærket, at naar netop denne Mand
arbejdede for at faa en saadan Stiftelse oprettet, hvis Formaal væsentlig var akademisk, forklares denne hans Be
stræbelse bedst deraf,, at han selv netop paa denne Tid var
Professor i Theologien ved Kjøbenhavns Universitet, og
derfor kjendte Højskolens Behov, ligesom det kan forud
sættes, at han selv var en Mand af grundig videnskabelig
Dannelse og besjælet af Kjærlighed til Videnskaberne6.
Kjøbenhavns Universitet havde endnu intet af disse halv
klosterlige Kollegier, som vi kjende saa godt fra Udlandets
større og mere besøgte Højskoler som Paris og Oxford,
hvor de videnskabelige Studier ofte dreves med Lyst og
Kjærlighed under en begavet Forstanders Ledelse. At heller
ikke Karmeliternes Kollegium i Kjøbenhavn blev uden Frugt,
skulle vi strax se: det danner saa at sige det eneste Lys
punkt i vort ældste Universitets kortvarige Tilværelse.
I Foraaret 1519 vare de forberedende Skridt saavidt
fremmede, at Kollegiet kunde træde i Virksomhed. Søndag
Lætare (den 3die April) holdt Karmeliterordenen et Provindsialkapitel i Landskrone, og her bestemtes, hvem af
Ordenens, ligesom af den mod Karmeliterne venlig stemte
5 Se Tillæg, Nr. 113. 1 Biskop Lage Urnes Stadfæstelse (dat. 20 Marts
1519) omtales det Gods, Klosteret fik, som »noget S. Peders Kirkes
Jordegods liggendes vesten næst op til forne Vor Frue Klosters Gaard
udi S. Pedersstræde i Kbhvn, og rækker fra samme Vor Frue Klo
sters Gaard udi vester indtil det Tverstræde, der løber af Algaden
og udi Nør neder til Bys Planker, med al forne Jordtgodses Grund,
Hus og Bygning».
6 Engelstoft anf. St. S. 15 — 16. Dr. Anders Christiernsen nævnes
1518 som »Sacre theologie Professor» (Arne Magn. Dipi. Fase VIII,
Nr. 16). Allerede 1497 omtales han som Lector et baccalaureus
theologiæ (Thura, Inf. et puer. Acad. Hafn. p. 22).
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Cistertienserordens, Medlemmer der skulde sendes til det
ny Kollegium7. Til Forstander udvalgtes en Karmelitermunk fra Helsingør, Broder Povl Eliesen fra Varbjerg
i Halland, en Mand, der var vel forfaren i sin Tids Viden
skab, og uden Spørgsmaal maa regnes for den dygtigste
Mand, der paa den Tid kunde findes i Danmark til at
overtage en saa vigtig Post. Han havde alt tidligere, medens
han var i Helsingør, vist, at han ikke var blind for Kirkens
Brøst, og at han ansaa en grundig Undervisning af Ung
dommen for et af de bedste Midler til at raade Bod paa
samme, og han manglede hverken den Klarhed eller den
Frimodighed, der for en Lærer er den vigtigste Betingelse
for at kunne virke paa Disciplenes Hoved og Hjærte8.
Mandag før Pindse (d. 6te Juni) 1519 tog Forelæsningerne
i Kollegiet deres Begyndelse9. At disse have været Hoved
sagen og de andre klosterlige Øvelser en Bisag, kunne vi
slutte af den forhen berørte Omstændighed, at ogsaa
Cistertiensermunke havde Plads i Kollegiet, hvad neppe
vilde have kunnet gaa, hvis Klosterlivet havde været Hoved
sagen. Heraf lader det sig ogsaa forklare, naar vi aldeles
intet Spor finde til, at Kollegiet har haft nogen egen Kirke
7 Ser Rer. Dan. II, 568. Engelstoft siger (anf. Skr. S. 20): »Saasnart
Karmeliterne kom i Besiddelse af S. Jørgens Hospital, skulde de
gejstlige Forpligtelser opfyldes; da det ikke kan antages at have
varet længe efter Peder Albretsens Død, inden dette maatte ske,
maa der altsaa rimeligvis i Aaret 1518 være sendt Præster og
andre Munke til Hvidekloster». Til denne Antagelse finder jeg dog
ikke tilstrækkelig Grund. Gudstjenesten m v. i S. Jørgens Kapel
kunde vel besørges af helsingørske Munke, som maaske kunne
have haft Bolig i Klosterets Gaard i Kbhvn. Men om »Hvidekloster»
(denne Betegnelse af Klosteret, der formodentlig har været den
gjængse, findes hos Hvitfeldt, S. 1152), kan der ikke tales, før Kol
legiets Oprettelse, og den kan ikke siges at være foregaaet, før der
ved det ovennævnte Kapitel blev udvalgt en Forstander og »promo
veret» et vist Antal Munke og Præster til Kollegianter.
8 Angaaende Povl Eliesens Personlighed og Forhold maa jeg atter
henvise til Engelstofts grundige og udtømmende Skildring.

9 Resen, Lutherus triumphans. Bl. F. 6.
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eller Kapel, hvad ellers neppe noget andet Kloster har
savnet. Til Forelæsningerne var der derimod indrettet en
meget rummelig Høresal i Kollegiet, saa der ikke allene
var Plads for Kollegiets egne Medlemmer men ogsaa for
andre Studenter. Her begyndte nu Lektor Povl Eliesen
sine Forelæsninger over den hellige Skrift. »Vel vare»,
siger hans nyeste Biograf, »de Grundsætninger og Lærdomme,
han udtalte, ikke uhørte og ny, men han havde et stort
Talent til at gjøre sit Foredrag indtrængende; den kraftfulde
Fremstilling og den varme Interesse, der gaar igjennem
hans Skrifter, kan ikke have manglet hans akademiske
Foredrag. Tiden viste, at ikke faa af de unge Mænd, der
vare hans Disciple, bleve ved ham vakte til en Erkjendelse,
der førte dem ud over Lærerens Standpunkt og bragte dem
til at stille sig i forreste Række blandt Evangeliets nidkjæreste Forsvarere og Prædikanter i Danmark10». Vi
kjende Navnene paa følgende ti unge Mænd, som have
haft Plads i Kollegiet i de Aar, Povl Eliesen forestod
Stiftelsen: Lektor Peder Lavrensen fra Næstved (siden
Lektor ved Gymnasiet i Malmø og endelig ved Domkirken
i Lund, en af den lutherske Læres ivrigste Forkyndere,
f 1552), Lektor Frands Wormordsen, der var her i Kol
legiet 1519—28 (siden Lektor i Malmø, død 1551 som
Superintendent i Lund), Lektor Anders Jensen Ljung fra
Malmø (siden Præst i Landskrone og tilsidst i Malmø,
f 1555), Lektor Movrits Samsing (en Præstesøn, siden for
modentlig Præst i Tjæreby ved Skjelskør ’ 0, Mogens Steen
fra Næstved, Oluf Pynd fra Aarhus, Markus Pedersen fra
Aarhus, Niels Mønbo, Lavrids Svendsen og Mogens Povl-

10 Engelstoft anf. Skr. S. 35.

11 I Tegn. o. a. L. VI, 211 findes et Kongebrev fra Beg. af Aaret
1560, hvori »Le c tor Mouritz« omtales som Sognepræst i Tjæreby.
Det forekommer mig ret sandsynligt herved at tænke paa Lektor
Movrits Samsing; nogen anden Lektor Movrits fra denne Tid er
mig idetmindste ikke bekjendt.

296

Klostere og Hospitaler.

sen12. Det er rimeligt, at de fire førstnævnte, der kaldes
Lektorer, snarere have været Lærere end Disciple i Kol
legiet, men der kan ikke oplyse noget nærmere derom.
Blandt de ovennævnte unge Mænd, hvis Berømmelse
det er, at idetmindste endel af dem vare blandt dem, der
først og fuldest sluttede sig til Reformationen, virkede Povl
Eliesen i tre Aar; han omfattede efter sit eget Vidnesbyrd
alle sine Tilhørere med en stor Kjærlighed og Omhu, og
fandt sig maaske netop derfor desto smerteligere skuffet,
da det kom til Brud mellem ham og dem, fordi de skred
fremad paa den kirkelige Oplysnings Bane, medens han
selv stod stille eller rettere gik tilbage, da han saa de
praktiske Følger af de ny Ideer, blandt hvis første For
kyndere her i Danmark han selv havde været13. Dette
Brud opstod imidlertid først, efterat han havde forladt
Karmeliterkollegiet, hvilket formodentlig skete i September
1522. Paa S. Hans Halshuggelses Dag (d. 29 Avgust) d. Å.
prædikede han nemlig paa Slottet for Kongen, og da han
gjorde en saadan Anvendelse af Dagens Text, at den blodbesudlede Konge ikke kunde andet end føle sig truffen,
tilbagekaldte denne Ottendedagen derefter Gavebrevet paa
S. Jørgens Hospital og Gods, som han tidligere havde til
lagt Karmeliterkollegiet »til evig Tid». Men herved hævedes
tillige Kollegiets Forpligtelse til at holde en Docent ved
Universitetet. Hvorvidt det for Fremtiden kunde bestaa,
maatte afhænge af Ordenens Evne. Da Povl Eliesen ikke
længere troede sig sikker i den forbitrede Konges Nærhed,
forlod han ikke længe efter Kjøbenhavn, og begav sig først
til Roskilde og senere til Aarhus, for at oppebie bedre
Tider 14.
Med Povl Eliesens Bortgang taber Karmeliterkollegiet
sig i et Mørke, som det er vanskeligt at opklare. Vel
12 Engelstoft, anf. Skr. S. 22—23.
13 Chron. Skib., Ser. Rer. Dan. II, 568.

14 Engelstoft, anf Skr. S. 61—63.
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nævner Lyschander i sin Fortegnelse over danske Skri
benter en Petrus Johannis som »Prior Collegii Hafnensis» i
Aaret 1522 15, og da der ikke var noget andet Kollegium,
han kunde være Prior for i Kjøbenhavn, end Karmeliternes,
maa det vel være dette, der menes; men vi vide ikke i hvad
Omfang de akademiske Øvelser ere bievne fortsatte, eller
om Stiftelsen maaske efterhaanden mere har antaget Præget
af et almindeligt Kloster, og den folkelige Benævnelse
Hvidekloster er kommen til at svare mere til Stiftelsens
virkelige Væsen, end den oprindelig gjorde. Formodentlig
har Klosteret ført en hensygnende Tilværelse indtil omtrent
1530, da det maa være hævet; men selv herom vide vi
intet paalideligt.
Ifølge Pontoppidans Beretning stod Klosterbygningen
siden længe øde og ubrugt, indtil den kom i Rigens Hof
mester Christoffer Valkendorfs Eje, som 1595 her stiftede
den bekjendte Studenterbolig, som endnu bærer hans Navn16.

IV.

Helligaands Hospital og Kloster.
1 Omsorgen for de fattige, syge og nødlidende aabenbarer sig, trods den Overtro, der var forbunden dermed,
en af de smukkeste Sider af Middelalderens kirkelige Liv.
Den almindelige Betragtningsmaade var denne: de fattige,
som kun lidet agtes af Menneskene, ere Vorherre kjære,
derfor er Godgjørenhed mod de fattige den bedste Vej til
at vinde Guds Venskab. »Almisse afrenser al Synd og
den frier fra Døden», var en Trosartikel. »Giver Almisse,
15 Westphalen, Monumenta inedita. III, 482.
Ifi Pontopp. Orig. Hafn. S. 293. »Coenobium Carmelitarum» omtales
i et af Universitetets Breve 1544 (Ny kirkehist. Sami. II, 250).
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og alt er rent«, var den vigtigste Anvisning til et kristeligt
Liv. At leve af Almisse betragtedes som et Gud velbehage
ligt Liv, ja som en særegen Maade at dyrke Gud paa.
Derfor kaldtes de fattige »Guds fattige»; de bad om »Guds
Almisse». Det kan ikke undre os, at Tiggerne førte sig
dette til Gode, og al mange drev Tiggeri som Næringsvej;
ja mangen en fattig kunde maaske rose sig af, at han
havde hjulpet en eller anden Rigmand gjennem Skjærsilden
ved at faa ham til at give Almisse i rette Tid.
Den Godgjørenhed, som saaledes i det enkelte blev
de fattige til Del, fremtræder efter en mere storartet
Maalestok i Helligaands husene, hvoraf der almindelig
fandtes et i enhver større Kjøbsted. Her fandt de fattige,
som paa Grund af Sygdom eller af andre Aarsager ikke
længere selv kunde sammentigge sig det fornødne til deres
Livs Ophold, et Tilholdssted, og »den Helligaands Hedere»
gik da paa de fattiges Vegne ud og indsamlede Almisser
til Husets Fornødenhed. Paa længere Rejser omkring paa
Landet førte disse »Bedere» Vogne med sig for lettere at
føre de indsamlede Gaver, der tilfaldt dem i rigeligt Maal.
Selv de umælende Dyr rnaalte hjælpe til at indsamle Almisser,
thi almindelig havde Helligaandshusene en Gris eller flere,
som forsynede med Klokker, forat skjelnes fra andre
mindre gudelige Staldbrødre og for desto lettere at kunne
melde deres Ankomst, løb omkring i Byerne og sankede
deres Føde for fromme Koners Døre.
Ogsaa Kjøbenhavn havde fra gammel Tid af et »Helligaandshus» (domus Sancti Spiritus), der laa omtrent paa
den Plads, hvor Helliggejstkirke har bevaret Mindet derom
lige til vore Dage. Vi kunne vel ikke med fuld Vished
sige, naar dette Hus er stiftet, men det er rimeligt, at det
skriver sig fra Slutningen af det 13de Aarhundrede, og at
det er grundet af den roskildske Biskop Johannes Krag.
Vi vide nemlig med Sikkerhed, at denne 1296 var ifærd
med at bygge (inceperat ædificare), et »Hospitalshus»
(domus hospilalis) i Kjøbenhavn, og at han til de syges
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Underholdning i dette Hus henlagde den aarlige Jordskyld
af nogle Grunde i Byen og af nogle smaa Jorder udenfor
samme, som hidtil ikke havde været skyldsatte, men som
paa denne Tid bleve skyldsatte, til Straf fordi Kjøbenhavns
Borgere havde gjort Opstand imod Biskoppen, der var
Stadens Herre. Det har hidtil været almindelig Antagelse,
at denne Beretning ikke skulde gjælde Helligaandshus, men
derimod S. Jørgens Hus; men da den sidstnævnte Stiftelse
laa udenfor Kjøbenhavn, medens der udtrykkelig siges, at
Biskop Joh. Krag byggede sit Hospitalshus i Kjøbenhavn
(in villa nostra) og da desuden »hospitale leprosorum», som
ikke kan være noget andet end S. Jørgens Hus, der var
Hospital for spedalske, omtales i Gavebreve, der ere ældre
end Aaret 1296, saa bliver det upaatvivlelig det rigtigste at
henføre denne Beretning til Helligaandshus1. I ethvert
Tilfælde vide vi med fuld Vished, at »domus S. Spiritus»
bestod faa Aar efter, da den kjøbenhavnske Præst Hinze
Bagge betænkte det med en Gave i sit Testament 1304 2.
Helligaands Hospital, der, skjønt det har forandret
Plads mange Gange, dog har fortsat sin Tilværelse lige til
denne Dag, og vel i mere end i én Henseende har sin
mest glimrende Periode i vore Dage3, har som Følge
1 Brevet, hvori Bisk Joh. Krags Hospitalsbygnmg omtales, findes i
Ser. Rer. Dan. Vil, 97.
2 Tillæg Nr. 2. Det er altsaa urigtigt, naar Wolf, Encom. Regni Dan.
S. 371 siger (og andre efter ham), at K. Valdemar Atterdag har
stiftet Helligaandshus. Idethele er der sagt saamange Urimeligheder
angaaende de kjøbenhavnske Hospitalers Historie, at det vilde være
vanskeligt og dertil overflødigt at omtale og berigtige dem alle.

3 Nu er Hospitalet mere bekjendt under Navnet Vartov, som det
har beholdt fra den Tid Christian IV havde flyttet Hospitalet fra
Pladsen ved Helliggejstkirke til Gaarden Vartov ved Strandvejen.
Jeg antager forøvrigt, at Vartov er en fordærvet Udtale af Forte
eller Fortaa, et Ord, der forekommer hyppigt i Love og Doku
menter fra Middelalderen og dels betyder »locus submoenianus,
Gadejord, eller Uddrift af By for Kvæg, langs ud for enhver Mands
Gaard» (Ostersen, Gloss.), dels »Udmark eller Fælled, som ligger til
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deraf en vidtløftig Historie; men vi have her kun med de
to første Tidsrum af denne at gjøre, nemlig Tiden før
1475 og Tiden mellem 1475 og 1530. Før 1475 var det
blot Hospital, om end Sygevogterne og Præsterne for en
stor Del bestod af Munke, (hvorfor det ogsaa undertiden
selv i den Tids officielle Aktstykker, skjønt mindre rigtigt,
kaldes »den Helligaands Kloster»); fra 1475 til 1530 var
det tillige Kloster for Munke af den Helligaands (eller Due
brødrenes) Orden, der fulgte S. Augustins Regel. Fra
1530 af blev det atter blot Hospital. De Gaver af Jorde
gods, som i Middelalderen skjænkedes Hospitalet, afgive til
dels endnu de væsentligste Midler til dets Bestaaen.
Til Helligaandshusets Historie i dets ældste Tidsrum
har jeg fundet følgende Smaanotitser. 1307 skjænkede Fru
Cecilia Jon Lities Datter i sit Testament 2 Mk. til »domus
S. Spiritus Hafnis», og 1 Mk. til syge sammesteds4. Mod
Slutningen af det 14de Aarh. ejede Helligaandshuset ni
Grunde og Huse i Kjøbenhavn, hvoraf de fleste vel stam
mede fra Biskop Johannes Krags ovenomtalte Gave5. 1406
skal efl Mand ved Navn Olde Niels, af Vaaben, med sin
Hustru Kirsten Ebbesdatter have givet en Gaard i Herløv,
(da) i Gladsaxe Sogn, til Hospitalet; 1425 gav samme
Kirsten Ebbesdatter, der da var Enke, det endnu 2 Dele
af et Bol i Herløv; ligeledes gav Iver Nielsen, Borger i
Malmø, og hans Hustru Johanne det 1407 et Hus i Malmø0.
en By eller flere: compascuum» (Moth, Ordb.). Det er rimeligt, at
Kbhvn har haft sin Fælledsgræsgang for Kvæget langs ud med
Stranden. Jfr. Molbech, Dansk Glossarium I, 234—35.

4 Pontopp. Ann. II, 93.

5 Ser. Rer Dan. VII, 72 sq.
6 Notitserne om disse tre Gaver findes i en haandskreven »Beretning
hvorledes Hospitalet i Kjøbenhavn er funderet, tilvoxet og conserveret indtil Aar 1676» (Ny kgl. Saml. 687. 4). Naar der til Be
mærkningen om Olde Nielscs Gave smst. føjes: »Derpaa er gaaet
Skjøde til Kbhvns Byting 1406, der Hr. Christen Torkildsen var
Prior», saa kunde det let gjøre os tvivlende om hele Beretningens
Rigtighed, da Chr. Torkildsen først var Prior i Slutningen af 15de
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1 K. Christoffer af Bajrens Sladsret for Kjøbenhavn
af 1443 bestemtes, at naar en Bager bagte Brødene for
smaa, skulde han give Bøder, og Brødene tilfalde Helligt
gesthus, som Hospitalet her kaldes, og S. Jørgen. End
videre bestemtes, at de, som vare indgivne i Helliggesthus,
ikke maatte kjøbslaa; gjorde nogen det, skulde han skatte
med Byen 7. —*1449 omtales »en Kronens Gaard liggende
i Kjøbenhavn østen Helliggestes Kirke8», hvilket altsaa
viser, at Hospitalet ogsaa i sin ældste Skikkelse har haft
sin egen Kirke. 1 denne Kirke fandtes i senere Tider en
Indskrift, der antydede, at Hospitalet havde modtaget nogen
Omordning 1469, men da Indskriften ikke er opbevaret
fuldstændig, lader der sig ikke udbringe noget sikkert
af den9.
I Aaret 1463 omtales Helliggejsthus Badstue som
en egen Bygning i vor Frue Sogn10. Det er muligvis den
samme Badstue, som menes, naar Dronning Christines
Rentemester i Aaret 1500 fører Dronningen 7 Sk. og 1 Hvid
Aarh. Imidlertid vide vi andensteds fra (se Till. Nr. 19), at Niels
Pedersen kaldet Oldeniels levede i Beg. af 15de Aarh , saa Tiden
for Gaven nok er rigtig. Endvidere tilføjer Beretn.: »Og tvivles,
at Hospitalet har anden første Adkomst til de Gaarde i Herløv, som
Christian IV.s Fundats confirmerer, end af denne Frue og hendes
Husbonde.»
7 Rosenvinge, Gamle danske Love. V, 155 159.
8 Knudsen, Diplomat Christierni Imi. p. 3.
9 I Indskriften (Pontopp. Ann. II, 624 og Orig. Hafn S. 160) nævnes
K. Christian og Biskop Oluf Mortensen (1461—85), men i Slutningen
Peder Plow, der var Prior 1501—36. Denne har da formodentlig
sat Indskriften op til en Erindring om hin Ordning. Forøvrigt er
det maaske rimeligt, at Aarstaliet kunde være urigtigt læst, da vi
ellers intet vide om Forandringer ved Hospitalet 1469, men vel om
en betydelig Omordning og Udvidelse af det, som skete nogle Aar
senere.

10 Dok i Hofmans Fundationer.
Brevene om Kbhvns Hospital
tryk af en haandskr. Foliant i
Tractat om de rette fattiges i
Ny kirkehist. Saml. II, 790).

X, 183. Det kan bemærkes at alle
i 10de Del af Fundationerne ere Af
Vartovs Arkiv med Titel: Petri Resenii
Kbhvn Handel og Underholdning (jfr.
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til Udgift, som Gertrud, Fadebursmø paa Kjøbenhavns Slot,
havde givet ud, »for fattige Folk vare baarne af Helliggesthus og til Badstuen udi Klosterstræde1’». Dog kan her
ved ogsaa tænkes paa den saakaldte Kannikebadstue, der
netop laa i Klosterstræde. Helliggejsthus Badstue maa for
øvrigt have været i privat Eje, da den, som senere skal
omtales, 1514 af tvende Privatmænd blev givet til Helligaands Kloster. Et andet nødvendigt Tilbehør ved Hospitalet
var »Helliggejsthus Hestemølle», der omtales som
liggende nær op til Hospitalsbygningen.
Af Gaver fra dette Tidsrum kan endnu bemærkes:
1471 gav Oluf Pedersen (Godov) i Svendstrup, af Vaaben,
en Gaard i Ølby (i Højelse Sogn), to Gaarde i Strand
hoved (Faxe S.) og endnu en Gaard, hvis Beliggenhed ikke
nævnes, til »den Helligaands Kloster» i Kjøbenhavn; 1474
gav Niels Olsen Overskjærer, Borger i Malmø, samme
»Kloster» en Gaard i Malmø12, og Jørgen Gøye tillagde
det samme Aar 6 Mark i sit Testament13.
I Aaret 1472 udstedte K. Christiern I det første
kongelige Beskyttelsesbrev for Hospitalet, som vi
kjende14. Heri tog han »den Helligaands Kloster udi
Kjøbenhavn og alle Præster og Sødskende15, som der
monne være og kommendes vorder, med alt fornævnte
Klosters og deres Gods, rørendes og urørendes, vornede

11 Molbech, Nord. Tidsskrift. I, 450.
12 Beretningen af 1676 (Ny kgl. Saml. 687. 4).

13 Danske Mag. VI, 125.
14 Brevet er trykt, »saavidt det kunde læses», i Hofmans Fundat. X,
185, og henføres der til Aaret 1472; i Pontopp. Ann. II, 657 og
Orig. Hafn. S. 162 meddeles et Udtog af samme Brev efter en
anden Kilde, men med Aarstallet 1473. Det første Aar er dog nok
det rigtige, da Resens ovenomtalte »Tractat», som er Hofmans Kilde,
har Aarstallet skrevet helt ud paa Latin (. . . . secundo), hvor
ved Forvexling vanskelig kunde finde Sted.

15 Udtoget hos Pontoppidan har her: alle dets Ordensfolk, Præster
og Sødskende.
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og Tjenere, i sin kongelige Værn, Hegn og Beskjærmelse».
Tillige tillod han, ligesom alt tidligere var tilladt af Bi
skopperne, at Klosteret maatte udskikke sine Bud over hele
Riget forat indsamle Almisse, for dermed at opholde og
udvide Gudstjenesten, skjelligen at skikke Sødskendene og de
syge Mennesker deres Nødtørft og forbedre Klosteret.
Brevet slutter med følgende Ord: »Og forbyde vi alle, hvo
de helst ere, og særdeles vore Fogeder og Embedsmænd,
fornævnte Klosters Bud, som de i saadanne deres Ærinde
efter Godtfolks Almisse udsendendes vorde, i nogen Maade
at hindre eller hindre lade, under vor Hyldest og Naade,
men dem heller for Guds Skyld i saadanne og andre gude
lige og skjellige Ærinde forde og fremme med det bedste,
og gjøre sig dermed hver sin Steds delagtig af den Guds
tjeneste, som sker i fornævnte Kloster, nu og til evig Tid.»
— Ikke længe efterat Christiern I saaledes havde taget
Hospitalet og dets Beboere i sin kongelige Beskyttelse, viste
han det paa en endnu mere fremtrædende Maade sin Gunst,
idet han tillige lagde sin Interesse for den Grundtanke, hvorpaa Helligaandshusene idethele hvilede, for Dagen.

I Aaret 1474 gjorde K. Christiern I sin berømte
Romerrejse. Ved denne Lejlighed gjorde han Bekjendtskab
med Helligaandshospitalet in Saxia ved Rom, der
var indrettet efter en storartet Maalestok og betragtedes
som Moderklosteret for alle Hospitalsklostrene af den Hellig
aands Orden, ligesom ogsaa dets Præceptor var hele
Ordenens Generalminister. Det var ikke allene syge og
fattige, her plejedes, men Hittebørn og faderløse (uægte
fødte) opfødtes og opdroges her. Dette tiltalte Kongen,
og han besluttede at sætte det kjøbenhavnske Helligaandshus paa en lignende Fod. Han udvirkede derfor hos Pave
Sixtus IV et Beskyttelsesbrev for Hospitalet, som derhos
underordnedes Helligaandshospitalet in Saxia og samtidig
reformeredes, idet der paalagdes de Munke og Præster,
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der hidtil havde plejet de syge og forrettet Gudstjenesten i
Hospitalskirken, for Fremtiden nøje at følge Augustins
Kegel, som var den Munkeregel, Brødrene af den Helligaands Orden havde at indrette deres Liv efter16.
Kort efterat Kongen var vendt tilbage fra sin Rejse,
tog han fat paa denne Omordning af Hospitalets Anliggender
og lod til den Ende opføre en ny Bygning; Aaret herfor
angives enten til 1474 eller, hvad rimeligere er, til 1475.
Naar imidlertid denne Indretning af Hospitalet ofte omtales
paa en Maade, som om der aldrig havde været noget
Helligaandshus før, da er det, efter hvad der ovenfor er
vist, meget urigtigt17. Men som det synes har Kongen
opført en ny Bygning (Lille Helliggejsthus?), nærmest be
stemt for Hospitalslemmerne, medens den ældre Bygning
benyttedes til Kloster18. En ældre Optegnelse bemærker,
at K. Christiern funderede Hospitalet »tæt op til Helliggejstes
Kirke udi en sær skjøn, fast, grundmuret Bygning, hvor
nu (1676) udi samme Bygning er Begravelsesteder for hver,
som af Kirken vil kjøbe19». Naar samme Optegnelse
imidlertid føjer til, at Kongen samlede flere mindre Helliggejsthuse, som tidligere bestod i Kjøbenhavn, i dette ene
større, da maa det bemærkes, at der i tidligere Tider kun
omtales ett Helligaandshus, saa der altsaa ikke med Grund
kan antages nogen saadan Forening. Foruden Bygningen
skal Kongen have givet saa stor en Sum Penge til Hospi-

10 Pave Sixtus’s Bulle er ikke opbevaret, men Indholdet af den an
gives i en senere Pavebulle, Till. Nr. 78.
17 Hvitfeldt siger (S. 1087): «Kong Christiern den Fjørste haffver aller
først til Kiøbenhaffn ladet samle de Fattige, vdi atskillige Huusz oc
Vereiser forstrødde, udi it Huusz sammens, hånd haffver ladet bygge,
kaldedis Helliggiestus, før end de finge Klosteret». Jfr. Pontoppidans
Ann. II, 665. Langebeks Jubeltale om Chr. I, S. 86.
18 Saaledes forstaar jeg en ældre Notits, som er opbevaret (men for
modentlig ukorrekt) i Hofmans Fundat. X, 191--92 (Den er taget
af Resens ovenanf. »Tractat»).

10 Den Not. 6 omtalte Beretning af 1676.
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talet, at der derfor kunde underholdes tyve Lemmer20.
Da det Fundationsbrev, som Kongen i saa Tilfælde for
modentlig har udstedt, ikke haves, og de historiske Efter
retninger ere magre, lader der sig ikke sige noget besterntere
herom. Paafaldende bliver det imidlertid, at mens vi endnu
have Afskrifter af saa mange andre Gavebreve til Hospitalet,
er dette Hovedbrev forsvundet, og man kunde let derved
komme paa den Formodning, at K. Christiern I, der som
bekjendt ikke havde Overflod paa Penge, har indskrænket
sig til at foretage den ny Indretning af Helligaandshuset
ved Hospitalets egne Midler. Imidlertid berettes der ogsaa
andensteds saa bestemt, at Kongen gav en stor Sum Penge
til Hospitalet, at der vel maa ligge noget rigtigt til Grund21.
Det gode Exempel, Kongens Omsorg for Helligaandshus havde givet, synes at have opmuntret andre Velgjørere
til at betænke Hospitalet, maaske ogsaa dets ny og bedre
Indretning kan have tilskyndet til at støtte det i dets gavn
lige Virksomhed. Saaledes gav Hr. Erik Ottesen (Rosenkrands) af Bjørnholm 1475 en Gaard i Kjøbenhavn til
Helligaands Kloster. Til Gjengjæld betingede han sig, at
der til bedste for hans egen, hans Faders, Hr. Otte Nielsens,
hans Moders, Else Holgersdatter (Krognos’s), hans Hustrus,
Sofie Henriksdatter (Gyldenstjernes), og alle kristne Sjæle
skulde holdes en daglig Messe i Klosterkirken foran S.
Peders, S. Povls og S. Marie Magdalene Alter tilligemed
to Aarsbegjængelser. Gudstjenesten skulde holdes af en
sækulargejstlig, som Klosterets Prior dertil skulde lønne.

20 Resen, Descriptio Hafniæ (msc.).
21 Herman Weigere siger saaledes i Fortalen til Reinike Foss (1554):
»Kong Christiern, den første af det naffn, salig i hukommelse,
hadde af Gudelighed loffuet sig til Jherusalem. Der han kom til
Rom, bleff han aff Paffwe Sixto den Fierde som en Weldig Kong
offuer trende Kongerige ærlige annammit, han gaff en stor Sum
Pendinge til det Hospital Sancti Spiritus, faar huilken hans skenck
och gaffwe Paffuen dispenserede met hannem, at han icke torde
fare til Jherusalem».
Kbhvns Kirker og Klostere.
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I et senere Brev (1495) gjorde Hr. Erik Ottesen den Be
stemmelse, at Messerne maatte holdes af en Klosterbroder,
hvorved Udgiften til en verdslig Præsts Lønning sparedes;
tillige gav han nogle nærmere Bestemmelser angaaende den
Gudstjeneste, han havde betinget sig, blandt andet at der
skulde bedes fra Prædikestolen for hans og hans Slægt
ninges Sjæle 22. 1477 gav Præsten Jens Unger i Ballerup
en Hest til Helligaands Konvent23. 1479 gav Bernt Hackenberg, Raadmand i Kjøbenhavn (forøvrigt var han Skrædder
og i sin Tid en meget anset Mand), med sin Hustrus, Anne
Pedersdatters, Samtykke en Gaard i Fisketorvgaden til S.
Anne Kapel i den Helligaands Kloster. Desuden skjænkede han Kapellet to Sæt Messeklæder med to blaa Ilageler,
en sølvforgyldt Kalk og 100 Mark lybsk. Herfor betingede
han sig en daglig Messe i Kapellet tilligemed anden Guds
tjeneste, som nøje bestemtes i Gavebrevet24. 1477 gav
Godske Barsebek, forhen Lensmand paa Gurre, og hans
Frue Klosteret en Del Jordegods paa Møen, som han tid
ligere (1469) havde faaet til Gave af K. Christiern 1 for de
Tjenester, han havde vist Kongen og Riget. Tillige skjænkede han et Alter i Kirken to Sæt Messeklæder, en Kalk,
en Disk og andre Ornamenter25. Efter Barsebeks Død
stadfæstede hans Enke, Fru Elsebe Hartvigsdatter, Gaven,
idet hun betingede sig, at Klosterets Prior skulde, til
bedste for hendes afdøde Mands og hans tvende Hustruers
Sjæle, lade holde en sjungen Messe af den Helligaand
hver Dag om Ugen for den Helligaands Alter i Klosteret,
med en evig Begjængelse hvert Aar, den Mandag næst
efter S. Hans Dag; Messen skulde begynde Klokken sex
om Morgenen, og to Personer skulde tjene i Messen for22 Se Tillæg, Nr. 51 og 80.

Hr. Erik Ottesen døde 1503.

23 Se Tillæg Nr. 53.
24 Se Tillæg Nr. 55.

S. Anne Kapel omtales ogsaa i Till. Nr. 80.

25 Beretningen af 1676, jfr. Paludan, Beskr. af Møen. II, 305—6.
Hist. Tidsskr. I, 477.
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uden den Præst, der forrettede den. Gavebrevet stadfæstedes 1479 af K. Cbristiern I paa det kongelige Retterting,
der holdtes i det Mag over Porten paa Kjøbenhavns Slot.
Klosteret modtog Tilskjødningen af Hr. Johan Oxe, medens
Fru Elsebe holdt hans højre Arm, og derved overdrog ham
Fuldmagt til paa hendes Vegne at udføre denne Forretning26.
I Aaret 1482 tilskjødede den ovennævnte Bernt Hackenberg,
der da var Borgemester, paa Enkedronning Dorotheas Vegne,
Hr. Peder Christiernsen, der paa Klosterets Vegne mødte
paa Kjøbenhavns Byting, en Gaard i Højbrostræde liggende
op til den Gaard, Hr. Erik Ottesen tidligere havde skjænket.
Til Gjengjæld betingede Dronningen sig en vis Gudstjeneste,
som vi dog ikke nøjere kunne bestemme, da det egentlige
Gavebrev ikke er opbevaret27. 1488 gav Herluf Skave
Klosteret en Gaard i Tjæreby i Tersløv Sogn, Ringsted
Herred28. 1490 gav Hr. Odde Hansen, Provst i Roskilde
Kapitel, i sit Testament et Pund Korn til Helliggesthus i
Kjøbenhavn29. Samme Aar gav Hr. Jost Pedersen, Sogne
præst i Skanør og Falsterbode, til Helligaands Kloster og
Hospital en Gaard ved Østerport i S. Nicolai Sogn i Kjøben
havn, »»liggendes norden Gaden imellem S. Nicolai (I) og den
Gaard, som Hr. Jost og hans Broder (Hr. Niels Brun, pro
curator vicariorum ved Vor Frue Kirke) tilforn givet haver30 ».
1491 gav Præsten Klavs Bertelsen, i Betragtning af alle
Tings Forgjængelighed og at Mennesket ikke beholder andet
af sit timelige Gods end det, han i sin Livstid skjænker
til gudeligt Brug, en Bod i Færgestrædet til Helligaands
Kloster. Herfor betingede han sig, at Prioren og Brødrene

26 Hofmans Fundat. X, 182—83. (Det er ligesaa urigtigt, naar denne
Stadfæstelse her henføres til 1520, som naar den i Pontopp. Ann.
II, 551 hensættes til 1429).
27 Se Tillæg, Nr. 61.

28 Beretningen af 1676 (Ny kgl. Saml. 687. 4).
29 Dok. af 31 Avg. 1490 i Langeb. Dipi.

30 Hofmans Fundat. X, 187.

Jfr. Tillæg Nr. 74.

20’
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hvert Aar paa S. Nicolai Dag skulde holde en Messe af
S. Nicolaus og derhos samme Dag bespise en fattig og
give ham et Par Sko samt en Hvid til en Badstugang.
Samme Præst forøgede senere (1499) sin Gave med sin
Andel i en Gaard og to Boder i samme Stræde, som han
havde arvet efter sine Forældre, hvorfor han betingede sig
en Aartid med Messe og Vigilier for sin og sine Forældres
Sjæle31» Tilsidst indgav han sig selv i Klosteret32.
I Aaret 1495 udvidede Enkedronning Dorothea Ho
spitalets Virksomhed betydeligt ved Oprettelsen af tolv
ny Senge. Hun overdrog nemlig Prioren og Brødrene i
Helligaands Kloster paany den tidligere skjænkede Gaard i
Højbrostræde og desuden en Del Jordegods i Ladager
(Dalby Sogn), Dalby, Jersie og Kraghave (Højetostrup S.) i
Farebæksholms Len i Sjælland, som hun havde kjøbt af
Klavs Rønnov. Herfor betingede hun sig, at Prioren og
Brødrene »skulde holde i Hospitalet tolv fattige syge Men
nesker, som ej længer føre eller mægtige ere, end at ligge
paa Sengene, og skikke dem deres Nødtørft efter Redelig
hed, som det behov gjøres med Mad, 01, Seng, Ild,
Klæder, Sko og Personer, dennem varetager, som de
ville ansvare for Gud og være bekjendt for ærlige skjellige
Dannemænd. Og naar nogen af fornævnte tolv fattige, syge
Mennesker dør og afgaar, da skulle Prior og Brødre strax
andre fattige syge Mennesker i deres Sted igjen indtage
og annamme, uden nogen Gunst og Gave af saadanne fat
tige syge Mennesker at tage derfor i nogen Maade, saa at
fornævnte Tal altid fuldt bliver og er». Fik noget af Hospi
talslemmerne sin Sundhed igjen, skulde han udvises, og en
anden indtages i hans Sted. Desuden betingede Giverinden
sig, at Prioren med alle Brødrene og Præsterne hver Hellig
trekongersaften skulde holde en Begjængelse med Messer
og Vigilier for Kong Christoffers, hendes første Husbondes,
31 Se Tillæg Nr. 75 og 91.

3 ’ Dette omtales i Anne Jensdatters Gavebrev til Klosteret 1503.
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Sjæl, og S. Erik Konges Dag en lignende Begjængelse for
K. Cbristierns og deres Børns, Forældres og Sødskendes
Sjæle. Naar Enkedronningen døde, skulde Prioren med
alle Præster og Brødre holde en Begjængelse med Messer
og Vigilier paa hendes Dødsdag. Sluttelig tilføjedes der:
• Og end desforuden skål hver Broder og Præst i Klosteret
en Tid paa Aaret, naar ham lyster, holde en Messe og
læse Vigilier for vor, fornævnte fyrstelige og alle kristne
Sjæle. Hvilken fornævnte Gudstjeneste skal holdes hvert
Aar i alle Maader, som forskrevet staar, til evig Tid33».
Samme Aar skjænkede Hr. Axel Lagesøn (Brok?), til
Klavsholm, Ridder (f 1498), Klosteret en Gaard i Vor Frue
Sogn i Kjøbenhavn ved Rosengaarden. Gaven modtoges
paa Hospitalets Vegne af Hr. Alexander, der efter nogles, dog
sikkert urigtige, Antagelse paa denne Tid eller senere skal
h^ve været Klosterets Prior34. Ligeledes gav Holger Eriksen
Rosenkrands samme Aar i sit Testament tre rhinske Gylden til
Helligaands Kloster35.
Efter disse mange Gaver falder det lidt besønderligt,
naar vi 1498 se Prioren Broder Christiern Torkildsen »for
Klosterets store Trangs og mærkelige Brøsts Skyld» at
sælge to af dets Gaarde i Kjøbenhavn for 400 Mk. til det
filosofiske Fakultet ved Universitetet. Trangen kan imidlertid
maaske forklares derved, at Kjøbenhavn paa denne Tid var
i rask Tiltagen, og da de fattiges Antal sikkert er steget
med det samme, er dermed ogsaa Trangen til Klosterets
og Hospitalets forøgede Virksomhed bleven følelig. For
øvrigt holdt Klosteret sig en Vej aaben til mulig atter at
33 Hofmans Fundationer, X, 178—81. Smsts findes S. 185 et Hjem
melsbrev paa noget af det af Enkedronningen skjænkede Gods. Et
andet Hjemmelsbrev af 1477 paa nogle Skovskifter i Dalby, som
ogsaa hørte med til denne Gave, findes i Hans Nielssøns Afskr. af
Kbhvns Hospitals Fundationsbreve, 1673 (Ny kgl. Saml. 686 4).
34 Beretningen af 1676. Her kaldes Hr. Alexander paa denne Tid
»Prior i Hospitalet», men det kan ikke være rigtigt.

35 Danske Mag. VI, 268.
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erhverve Gaardene tilbage, idet der i Skjødebrevet ind
førtes den Betingelse, at dersom Fakultetet skulde se sig
nødt til at sælge Gaardene igjen, skulde Klosteret have Forkjøbsret for samme Sum, som det havde modtaget for dem.
Gik Universitetet tilgrunde, skulde Gaardene uden Vederlag
falde tilbage til Klosteret, som det da skulde paaligge at
holde en Aarsbegjængelse for Mester Klavs de Polonia, den
afdøde Enkedronning Dorotheas Livlæge, for hvis Sjælegave
Fakultetet nu havde kjøbt Gaardene36.
Det var ej allene ved talrige Gaver, at Helligaandshospitalet styrkedes og udvidedes i Slutningen af det 15de
Aarhundrede, men ogsaa ved pavelige Privilegier, som
det maatte være Kongernes Opgave at skaffe det, da det
efter Christiern I.s fornyede Stiftelse til en vis Grad synes
at have staaet under Kongens Patronat, idetmindste hvad
dets Beskyttelse og Forsvar angik. Allerede Pave Sixtus
IV havde givet Hospitalet visse Privilegier, og skjønt vi ikke
mere have disse, kunne vi dog af de senere Frihedsbreve
se, at deres Hovedindhold har bestaaet i, at Hospitalet ind
lemmedes i de Friheder, Moderstiftelsen »inSaxia de urbe»
besad, og som sigtede til at fjerne alle de Hindringer, der
kunde stille sig ivejen for en saa vid som mulig Ud
strækning af dets Virksomhed ved Omsorgen for fattige,
syge og Hittebørn. Innocentius VIII havde ogsaa været
anmodet om Bekræftelse af Hospitalets Privilegier, og Bul
len var alt konciperet, da Paven døde. Imidlertid blev
den lagt hen, saalænge til Efterfølgeren, Alexander VI, var
valgt. Men da dette var sket, udfærdigede denne Pave
d. 26 Avgust 1492 Bullen, der indeholdt Stadfæstelse af
de af hans Forgjængere givne eller paatænkte Friheder for
Stiftelsen, deriblandt af Priorens og Konventets Ret til at
meddele al Slags Aflad, med Undtagelse af Plenarabsolution37. Dog hævedes denne Indskrænkning senere, idet
3tt Se Tillæg, Nr. 89.

37 Se Tillæg, Nr. 78.
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samme Pave i en Bulle af 14 November 1497, der ud
stedtes efter .Anmodning af Kong Hans samt af Gratianus,
Præceptor ved Helligaandshospitalet in Saxia, og Prior og
Broderskab i Kjøbenhavn, fornyede de tidligere Friheder
med Tillæg af Retten til tit meddele den fuldstændige Aflad
(peccatorum remissiones etiam plenariæ38). Dette Tillæg
var af Vigtighed, da Afladen var en god Indtægtskilde
for Hospitalet og naturligvis betaltes desto bedre, jo
videre Udstrækning den havde. Vi besidde endnu et saadant Afladsbrev, udstedt 1508 af Helligaands Hospitals
konvent og dets daværende Prior Broder Peder Plog for
en Ur. Lavrens Pedersen, hvori der, efter en Begrundelse
af Priorens og Konventets Ret til at uddele saadan Aflad,
meddeles vedkommende paa Grund af hans Almisser til
Hospitalet saavel »Absolution én Gang om Aaret for alle
Synder og Overtrædelser, saa store de end maatte være,
ogsaa i Sager, der vare forbeholdte Paven», som ogsaa
»Plenarabsolution én Gang i Livet, og saa ofte Livsfare
maatte være paafærde», ligeledes for alle mulige Synder.
Afladsformularen er forøvrigt den almindelige, Tilgivelsen
knyttes til Anger og Syndsbekjendelse som Vilkaar39.
Efter denne Udsigt over Hospitalets aandelige Rig
domme, om vi saa maa kalde dem, vende vi os atter til
den materielle Forøgelse af Stiftelsens Ejendomme fra det
16de Aarhundredes Begyndelse af. 1500 gav to Brødre,
Peder og Jens Larsen, Borgere i Kjøbenhavn, en Gaard
ved Fisketorvet til Helligaands Kloster40. 1501 gav Christiern Daa i sit Testament blandt mange andre Gaver til
Kirker og Klostere ogsaa 3 Mark lybsk til Helliggejsthus41.

3 a Orig. i Geh.-Ark. Da Brevet er stærkt beskadiget og desuden tildels
Ord til andet stemmer med det tidligere Privilegium af 1492, med
deles det ikke blandt Tillægene.
39 Se Tillæg, Nr. 96. .
40 Beretningen af 1676 (Ny kgl. Saml. 687. 4).
41 Se Tillæg, Nr. 92.
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1503 modtog det en Bod i Strandbadstustræde af Asmus
Grunt og hans Hustru42. Samme Aar skjænkede en Enke,
Anne Jensdatter i Slagelse, Klosteret en Bod og Bodsted i
det lille Stræde, som løb op til S. Nicolai Kirke, vesten
næst op til den Bod, Hr. Klavte Bertelsen havde givet
Klosteret 13. 1504 gav Knud Skriver, Raadmand i Kjøbenhavn, en Jord og Grund i Kattesundet44. Samme Aar
gav Jens Hallandsfar, Bager i Kjøbenhavn, sex Boder og
en Kaalhave til Helligaands Kloster. De tre Boder laa i
Peder Brolæggers Stræde, de tre med Kaalhaven i det lille
Stræde, som kaldtes »Sædevan» i Vor Frue Sogn45. 1505
gav to Søstre og Enker, Valdborg og Ellen Gerligsdøtre,
Borgersker i Kjøbenhavn, deres Arveparter i en Gaard i
Strandbadstustræde, »som var foruden den Bod, Asmus
Grunt tilforn havde givet», til Klosteret40. Samme Aar
skjænkede Husfru Vibeke, Enke efter Hans Kjeldsen, Rigets
Kansler, Hospitalet en Gaard med Stenhus, der laa ligeoverfor Helligaands Kirke 47.
1508 gav Niels Kleinsmed,
Borger i Kjøbenhavn, to Boder i Vommebadstustræde i S.
Klemens Sogn til’ Helligaands Hospital48. 1509 skjødede
og oplod Borgeren Mads Jensen paa Kjøbenhavns Byting
fra sig og sine Arvinger til den Helligaands Kloster sin
Gaard og Grund ved Stranden, der laa imellem den Gaard,
Peder Mand iboede, og laa til Vor Frue Alter i S. Nicolai
Kirke, og den Gaard, som Peder Kempe iboede, og laa til
Vor Frue Kirke (disse og andre Stedbestemmelser ere af
Interesse, da de vise, hvor mangfoldige Ejendomme Kirkerne
42 Beretningen af 1676.

43 Afskr. i Hans Nielssøns Fundationsbreve (Ny kgl. Saml. 686. 4).
44 Beretningen af 1676.
45 Smsts.

Det her anførte Stræde kjendes ellers ikke.

46 Beretningen af 1676.

47 Smsts. Det kgl. Rettertingsvidne om Skjødet er trykt i Hofmans
Fundat. X, 152.

48 Beretningen af 1676.
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paa denne Tid besad, saa man vist uden at fejle kan an
tage, at henved en Trediedel af alle faste Ejendomme i
Kjøbenhavn henimod Reformationen var gejstligt Gods):
Skjødet modtoges paa Klosterets Vegne af Broder Hans
Albertsen49. Samme Aar testamenterede Fru Kirstine
Eriksdatter Rosenkrands 10 Sider Flæsk til Helliggesthus60.
Endvidere erhvervede Hospitalet samme Aar ved Kjøb af
Borgemestre og Raad en Jord paa Rosengaarden »for Penge
og fuld Værd51». 1510 fik det ved Gave af Jens Olufsen,
Raadmand i Landskrone, en halv Gaard i Vor Frue Sogn,
sønden for Helliggejsthus i Kjøbenhavn52, og 1511 en
Gaard paa Nørregade af Per Jensen, Raadmand i Kjøben
havn, som Klosteret dog, formodentlig for at samle sine
Ejendomme paa ett Strøg i Byen, samme Aar solgte til S.
Peders Kirke63.
Allerede K. Christiern I havde sat Helligaandshuset i
Kjøbenhavn i en vis Forbindelse med Helligaands
huset i Malmø, der var blevet reformeret omtrent sam
tidig med hint, idet han nemlig befalede eller tillod Prioren
i det kjøbenhavnske Hospital at »indsætte nogle af sine
Brødre i Helliggejsthus i Malmø54». 1512 udvidedes denne
Forbindelse; *herom beretter Hvitfeldt, »at Kong Hans for
hvervede Pave Julii Stadfæstelse paa Kjøbenhavns Hospital,
og forbedrede det i saa Maade, at det Hospital, som til
Malmø var tilforn, efter S. Augustini Orden, skulde her
efter blive under Kjøbenhavns Hospital , og den Prior
sammesteds, som var Søren Jakobsøn, skulde herefter forestaa dem begge efter den Regel, som holdes i Hospitalet
Saxia ab urbe55».
49 Hans Nielssøns Afskrift af Fundationsbreve. 1673.

50 Danske Mag. VI, 187.

51 Beretn. af 1676.

5 2 Beretn. af 1676.
53 Dokumenter i Geh.-Ark. Jfr. foran, S. 227.
54 Efter et kort Brevudtog i Ser. Rer. Dan. VII, 245.
55 Hvitfeldt, S. 1087.
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Denne Beretning frembyder imidlertid den Vanskelig
hed, at vi ikke andenstedsfra kjende en Prior Søren Jakobsen,
men tvertimod vide med Sikkerhed, at Peder PJog var Prior
i det kjøbenhavnske Helligaandskloster baade før og efter
1512; desuden forekommer der ogsaa senere egne Priorer
i Malmø. Af det originale Pavebrev, som endnu er i Be
hold, ser man imidlertid, at Hvitfeldt forsaavidt har berettet
Sagen rigtigt, som der virkelig deri findes Bestemmelsen
om, at begge Hospitaler skulde have samme Prior. Men
denne Bestemmelse er dog ikke kommen til Udførelse,
hvorimod Prioren i Malmø udentvivl er bleven den kjøben
havnske Prior subordineret, ligesom Malmø ved bemeldte.
Pavebulle gjordes delagtig i alle de Privilegier, som af tid
ligere Paver vare indrømmede Hospitalet i Kjøbenhavn56.—
Af senere Stadfæstelser vide vi, at K. Hans selv udstedte
et Frihedsbrev for Hospitalet i Kjøbenhavn, ligesom det
berettes, at hans Dronning, Christine, skjænkede det
Jordegods 61.
I K. Christiern II.s Tid fortsattes en Tidlang den
almindelige Gavmildhed mod Hospitalet, og naar den ende
lig i denne Konges Tid begyndte at tage af, maa Grunden
mere søges i Tidsforholdene, der ikke begunstigede den
kirkelige Gavmildhed end i en ugunstig Stemning hos Kon
gen mod denne Stiftelse. Tvertimod maatte det ligge i
Christiern II.s Karakter at yde en saa gavnlig Stiftelse, som
Helligaands Hospital var, sin virksomme Beskyttelse; han
undtog derfor ogsaa »den Helligaands Bedere» i sine
Forbud mod ørkesløst Trygleri58. Ligeledes bestemte han,
56 Se Ny kirkehist. Saml. II, 139. Den pavelige Bulle, som findes i
Geli.-Ark. er dat. Romæ XIII. Kai. September 1512. Det er na
turligvis ganske urigtigt, naar flere Forfattere, som Resen, Hofman
o. a., sige, at Hospitalet i Malmø blev ophævet, og indtægterne hen
lagdes til Hospitalet i Kbhvn.

57 Wolf, Encom. Regn. Dan. S. 371.
,b Se Danske Mag. VI, 361.

Rosenvinge, GI. danske Love IV, 115.
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at en vis Del af det Vraggods, hvortil ingen Ejermand
meldte sig, skulde af Lensmanden »skikkes hid til vor Stad
Kjøbenhavn og overantvordes til to Borgere, som ere For
standere til det Hospital her i Byen, og tage der deres
Kvittance paa.» For Godset skulde der holdes en Messe i
Hospitalet hver Uge for alle kristne Sjæle, forresten skulde
det anvendes til at opholde syge Folk for i samme Hospital59.
Derimod er det urigtigt, naar man har tilskrevet K. Christiern II en betydelig Forøgelse i Hospitalets Midler, som
først skriver sig fra K. Christian III.s Tid00.
Af Helligaands Klosters og Hospitals Velgjørere
kjende vi derimod følgende fra denne Tid: 1513 gav en
Adelsmand, Peder Neb til Fuglsang paa Laaland, Helligaands
Kloster en Gaard i Blangsløv By i Baarse Herred. Skjødet
herpaa udstedtes af Arvingerne Matthis Eriksen (Ravensborg)
af Tureby, Erik Neb af Fuglsang og Basse Christoffersen
af Sørup. 1514 gav Borgemester Herman Skipmeier og
Raadmand Jens Olsen af Landskrone Klosteret en Gaard og
Jord, som kaldtes Helliggejstes Badstue. Klosterbroderen
Hr. Hans Truelsen modtog paa Priorens Vegne paa Kjøben
havns Byting Skjøde paa Ejendommen. Samme Aar gav
Borgeren Jep Pedersen en Gaard og to Boder i Vandmølle
stræde, hvorpaa samme Hr. Hans Truelsen Aaret efter
modtog Skjøde. 1515 gav Oluf Adsersen, Raadmand i
Kjøbenhavn, til Helliggejst Kloster en Gaard vesten op til
Byens Vejerhus ved Stranden01. 1516 gav Peder Skrædder,
Borger i Kjøbenhavn, Klosteret »en Jord og Grund paa
Rosengaarden neden for den Helligaands Klosters Gaard».
Skjødet modtoges af Broder Hr. Hans Libersen paa Priorens
Vegne. 1517 (?) testamenterede Oluf Skrædder i Stege
9 Rosenvinge, GI. d. Love IV, 66; jfr. Fortalen S. XII og Hvitfeldt,
S. 1173.
60 Pontopp. Ann. II, 745. Hofmans Fund. X, 146 ff.

91 Et Hjemmelsbrev paa denne Grund findes i Hofmans Fund. X, 189,
men Navnet 01. Adsersen er der urigtigt blevet til 01. Andersen.
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Helligaands Kloster i Kjøbenhavn 100 Mark af de Penge,
som Prioren havde i Gjemme for ham. 1519 gav Hr. Oluf
Bobbe, Sognepræst i Brøndbyvestre, Klosteret fire Boder i
Kjødmangerstrædet. Skjødet modtoges paa Priorens Vegne
af Broder Hr. Lavrids Samsing62.
Ogsaa ved Kjøb og Mageskifte erhvervede Hospitalet
paa denne Tid adskillige Ejendomme.
Saaledbs kjøbte
Prioren Hr. Peder Plog 1516 paa Hospitalets Vegne af
Borgeren Oluf Jensen »>et Stykke Jord næst op til Hospi
tals Avlsgaard ved Rosengaarden i Kjøbenhavn63». 1518
solgte Borgemester Albrekt van Goch Hospitalet et Stenhus
med Gaard og Grund østen for Helliggejst Kirke, tillige
foretog han samme Aar et Mageskifte med Hr. Peder Plog,
hvorved Hospitalet fik to Boder i Klarebodeme, medens
Borgemesteren fik en Bod i Læderstræde64. 1519 sluttede
Kongen et Mageskifte med Hr. Peder Plog, hvorved Hospi
talet fik »nogle Boder næst op til det Stenhus, som Sigbrit
boede i», medens Hospitalet fik et Stykke Jord norden for
Klostergaarden65.
Den sidste Gave, vi før Reformationen finde skjænket
til Hospitalet, er Biskop Lage Urnes Gave af 10 Mark, 2
Pund Malt, 2 Pund Mel og 1 Td. Smør, som han tillagde
62 Alle disse Gaver kjendes kun af Beretningen af 1676 med Undtagelse
af Oluf Skrædders Testament, som findes i Geh.-Ark.

63 Beretn. af 1676. Et Hjemmelsbrev paa Ejendommen findes i Hof
mans Fund. X, 188. Om den Hospitals Avlsgaard, som ovenfor om
tales, har tilhørt Helligaands eller S. Jørgens Hospital, er uvist. Jeg
er dog mest tilbøjelig til at antage det sidste.
64 Beretn. af 1676. Bytingsvidne af 1 Febr. 1518 om Alb. v. Gochs
Skjøde, udstedt efter Begjæring af Broder Hr. Hans Truelsen, i Langebeks Dipi.

65 Beretn. af 1676. Det var muligvis denne Jord, som Hr. Mogens
Gøye 1530 søgte at faa reklameret, under Paastand om at den
hørte til hans Gaards Grund og Ejendom, og at Sigbrit uden Ret
havde mageskiftet den bort til Prioren af Helliggejsthus (Mog. Gøyes
Brev herom til Kbhvns Magistrat er trykt i Pont. Orig. Hafn. S. 469).
Jfr. Hvitfeldt. S. 1118.
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Helliggesthus i sit Testament 1529 6 °. Naar Gavmildheden
alt tidligere havde begyndt at tage stærkt af, maa Grunden
sikkert ikke allene søges i, at K. Christiern II i sine Love
1522 havde forbudt at testamentere Kirker og Klostere
Jordegods, og kun tilladt at give dem Guld, Sølv og
Penge07, men vel ligesaa meget deri, at Paven havde
søgt paa anden Maade stærkt at beskatte den kirkelige
Gavmildhed, og navnlig havde berøvet Hospitalet den største
Del af den det tidligere skjænkede Ret til at forhandle
Aflad. Det var Opførelsen af S. Peters Kirke i Rom, der
i Leo X.s Tid lagde Beslag paa alle de Penge, som kunde
skrabes sammen fra den hele Kristenhed, og Midlet til dets
Værks Fuldendelse var som bekjendt Afladshandelen drevet
med en Skamløshed og efter en Maalestok, som man hid
til ikke havde kjendt Mage til. For nu imidlertid At for
hindre, at den Hospitalet in Saxia og de med det forbundne
Hospitalsklostre givne Ret til at forhandle Aflad skulde være
til for stor Afbræk for de pavelige Afladshandlere, udstedte
Pave Leo X den 7de Marts 1515 en Bulle, hvori han be
kendtgjorde, at da han trængte til alle troendes Gavmild
hed forat faa S. Peters Kirke færdig, saa suspenderede han
for et Aar eller to, eller saalænge han fandt for godt, den
Helligaandsklostrene af ham og hans Forgjængere forundte
Ret til at sælge Aflad. Forat Hospitalerne imidlertid ikke
skulde lide alt for stor Afgang i deres vante Indtægter, til
lodes det dem at sælge Aflad under Pintsefesten og i
Pintseugen, men den øvrige Del af Aaret var det dem for
budt. Deres øvrige Erhverv (questus solitos) ved Almisse
indsamling maatte de derimod drive som før. Heller ikke
forbødes det Hospitalerne at forhandle Aflad paa saadanne
Steder, hvor de pavelige Afladshandlere af en eller anden
Grund (f. Ex. paa Grund af Fyrsternes Forbud) ikke optraadte. Men paa de Steder, hvor Pavens Kommissærer
66 D. Mag. 3 Række, III, 215.
67 Rosenvinge, GI. danske Love. IV, 118.

318

Klostere og Hospitaler.

opholdt sig, maatté de ikke meddele nogen Aflad (confessionalia concedere), uden vedkommende Kommissærers Under
skrift, og de Penge, Hospitalsklostrene fik ind, derved at
Folk lod sig optage i deres Broderskaber (confratriæ) eller
paa andre Maader delagtiggjordes i Klostrenes aandelige
Goder, skulde antegnes i en Bog, hvoraf de apostoliske
Kommissærer skulde have Dupplicat, ligesom disse ogsaa
skulde have Nøgler til de Gjemmer, hvori saadanne Penge
opbevaredes, hvoraf da Meningen synes at være, at Klo
strene skulde dele med dem. Det pavelige Brev var stilet
til Alexander de Neronibus, der var pavelig Protonotarius,
Helligaandsordenens Generalmagister og Præceptor for Hospi
talet in Saxia. Denne meddelte d. 1 Januar 1516 Trans
sumpt deraf til de ham underlagte Hospitalsklostre, i Dan
mark til Klostrene i Kjøbenhavn, Aalborg, Malmø, Faaborg og
Randers08. Til en tarvelig Erstatning for det Tab, Hospi
talet herved vilde lide, gav samme Alexander de Neronibus
22 Jan. 1516, »ad venerabilium virorum, fratris Barbij (?)
Tuonis et Nicolai Lagonis, ordinis nostri professorum ac
prioris et fratrum hospitalis nostri S. Spiritus Hafnensis
procuratorum, peticionem et instanciam», Helligaands Hospi
tal i Kjøbenhavn Transsumpt af tvende pavelige Privilegier
for Hospitalet in Saxia, der derved udstraktes til Hospitalet
i Kjøbenhavn, nemlig Pave Nicolaus V.s Bulle af 5 Avg.
1449: at enhver, der gav Hospitalet in Saxia en pavelig
Gylden, eftergaves i Dødsstunden den Bod, som var ham
paalagt, og at for samme Pris kunde lignende Indulgenser
erhverves for allerede afdøde Personer; og Pave Innocentius
Vlll.s Bulle af 22 Sept. 1488, hvorved der gaves dem, der
skjænkede Hospitalet visse nøjere specificerede Gaver, Ret
til selv at udvælge sig en Konfessor69. Virkningen af den
ovenomtalte Pavebulle af 7de Marts 1515 blev først ret
følelig i Kjøbenhavn, da den pavelige Kommissær Johan
68 Trykt i Pontopp. Ann. II, 746—53.
69 Orig. (dat. fra Florents) i Geh.-Ark. Danske Selsk. Saml.
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Angelus Arcimbold 1517 optraadte med sin Forkyndelse af
Jubelaar og almindelig Aflad, der fandt saa god Anklang
navnlig i Kjøbenhavn, at alle Papismens mindre prunkende
Salighedsmidler snart kom til at træde i Skygge derfor.
Men at Gavmildheden mod Helligaands Hospitalet derved
betydeligt er aftaget, og dermed Midlerne til dets Bestaaen,
kan ikke betvivles.
K. Frederik I.s Regjeringstid blev af stor Betydning
i Hospitalets Historie, idet det ophørte at være et Kloster
og dets fremtidige Vedligeholdelse mere blev en borgerlig
Sag, istedetfor’at den før havde været et kirkeligt Anlig
gende. Forandringen foregik i det i Kjøbenhavns Kirkehistorie
skjæbnesvangre Aar 1530, men synes forøvrigt at have været
forberedt i længere Tid. Endnu den 1ste Juni 1529 var
der ikke noget ydre Tegn til Omslaget, thi da tog Kongen
»regelbunden Mand, Hr. Peder Plog udi Helliggejst Hus i
Kjøbenhavn, alle Præstemænd og Sødskende der samme
steds, deres Kloster, Klenodier, Tjenere, vordnede, Gods,
rørendes og urørendes, i hvad det helst er eller kan være,
intet undtaget i nogen Maade», i sin kongelig Hegn, Værn
og Beskjærmelse. Ligeledes stadfæstede han sine Forgjængeres, Christiern I.s og Hanses, Privilegier for Klosteret,
»saa at de herefter maatte have deres Bud ude i Landet
og lade sammensanke Guds Almisse af gode kristne Men
nesker, som ville give dem noget til de arme syge
Menneskers og arme elendige Børns Opholdelse, til Klæde
og Føde, som de udi samme deres Kloster liggendes og
værendes have70». Af et af Povl Eliesens Skrifter, hans
»Undervisning» om, hvorledes »kranke, mislige, saare,
arme og fattige Mennesker skulle trakteres og besørges»
(skrevet i Sommeren 1527, trykt Aaret efter), vide vi
70 Hofmans Fundationer. X, 151. Det kunde dog her bemærkes, at
det synes, som Borgemestere og Raad alt 1529 eller før med Kon
gens Samtykke havde tilegnet Staden nogle Grunde, som laa »hos
Helliggesthus», hvorpaa de havde opbygget nogle Boder, som lejedes
ud for Stadens Regning (Geh.-Ark.s Aarsberetn. IH. Till. S. 29).
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imidlertid, at der alt i Aaret 1527 førtes Forhandlinger af
Borgemestre og Raad i Kjøbenhavn om en Omordning af
Hospitalsvæsenet. Dengang synes endnu Planen at have
været at »stifte og skikke» et helt nyt Hospital, »Gud til
Lov og dernæst arme, mislige og kranke Mennesker til
Hjælp, Trøst og Bistand». Først senere, da det formodent
lig viste sig, at det ikke let lod sig gjøre at skaffe de
nødvendige Midler hertil, valgte man en anden Fremgangsmaade, der rigtignok var lettere, men neppe saa hensigts
mæssig, nemlig den at benytte de alt bestaaende Hospi
talers Midler, idet man derhos sækulariseréde de tidligere
Stiftelser. Povl Eliesen raadede i sit ovennævnte Skrift,
der udmærker sig ved klare Tanker og en umiskjendelig
Nidkjærhed for de fattiges og elendiges Velfærd, Borge
mester Niels Stemp, hvem Skriftet er tilegnet, at indrette
det paatænkte Hospital til Gode for »de Mennesker, der
ere bestedte udi Pokker (Kopper), Kræft og andre store
Saar eller Værk», idet han med Rette gjør opmærksom paa
det skadelige i, at Folk, der led af smitsomme og afskye
lige Sygdomme, førtes sammen paa ett Sted med Folk, der
kun vare indlagte i Hospitalet, fordi de vare fattige, gamle,
Krøblinger eller manglede anden Tilflugt, hvorved Syg
dommene kun udspredtes videre. Han paaviser af andre
Landes Exempel, at »nu paa det sidste, siden Gud har
søgt og paamindet Verden med ny og forfærdelige Syg
domme, som er Pokker, S. Johannis Plage, den faldende
Sot og andre saadanne Guds lønlige Domme, da skikkedes
der ogsaa aabenbare Huse, som de skulde læges udi, da
det ikke kan ske uden stor Fare, at saadanne kranke
Mennesker daglig have deres Væsende iblandt dennem, som
ere karske i den Mening71».
Disse og andre gode Raad, som Povl Eliesen gav,
bleve imidlertid ikke tagne til Følge, hvad enten det nu
har været Viljen eller Evnen, det mest skortede paa. Thi
1 Povl Eliesens Danske Skrifter ved C. E. Secher. I, 143 fif.
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ikke allene blev der intet nyt Hospital indrettet, men de
Hospitaler, der tidligere havde bestaaet hver for sig, bleve
lagte sammen, en Fremgangsmaade, der dog maaske havde
den gode Side, at man derved sparede Omkostninger ved
Bestyrelsen og vel ogsaa ved Forplejningen, saa de Midler,
man havde at raade over, kunde komme flere tilgode. I Avgust 1530 udstedte Kongen nemlig et Brev som Svar paa
en Begjæring, Borgemestere og Raad havde indgivet til
ham, hvori han erklærede sig vel tilfreds med, »at Hellig
gejst Hus i Kjøbenhavn blev til et Hospital» (d. e.
ophørte at være et Kloster), efterdi det var stiftet dertil,
og at alt det Gods og den Rente, som laa til Helliggejst
Hus, forblev ved dette Hospital, tilligemed al den Rente
og anden Ejendom, der laa til S. Jørgens og S. Gertruds
Hospitaler; de syge Folk, som fandtes i disse Stiftelser,
skulde saa henflyttes til »det andet (ny) Hospital». For saadanne syge, som led af Spedalskhed, skulde S. Jørgens Hus dog
vedligeholdes. Det overlodes til Borgemestere og Raad at
tilskikke en Hospitalsforstander, der aarlig skulde aflægge
Regnskab for dem i den kongelige Slotsherres Nærværelse.
Fire gode og gudfrygtige Borgere skulde have Tilsyn med
de syge Folks Forplejning og Hospitalets Bygninger7 2. Der
findes i dette Brev ingen Antydning, om Munkene, som
vare i Klosteret, skulde forlade dette, eller fremdeles, forsaavidt de ønskede det, kunde forblive i deres tidligere
Forretning som Sygeplejere. Det er det rimeligste, at det
sidste har været Tilfældet, thi ligesom den tidligere Prior
vedblev at være Hospitalets Forstander, efterat Omordningen
var sket, saaledes nævnes ogsaa i den følgende Tid »menige
Konventsbrødre» ligesom før Forandringen. Først efterhaanden, som Munkene uddøde eller forlod Stiftelsen, er deres
Plads vel altsaa bleven udfyldt af verdslige Sygevogtere.
Kort efterat K. Frederik I havde anordnet denne gjen72 Se Tillæg, xNr. 126.
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nemgribende Reform i de kjøbenhavnske Hospitalers For
fatning, udstedte han (3 September 1530) endnu et andet
Brev, hvori han overdrog de ældre Stifteisers Ret til at
indsamle Almisser til det ny Hospital. Det hedder i dette
Brev: »Efterdi de tre Hospitaler, som vare uden og inden
vor Stad Kjøbenhavn, som vare S. Jørgens, S. Gertruds
og Helliggejsthus Hospitaler, ere nu tilhobe lagte, og
gjorte udi ett Hospital, saa at de fattige, syge og saare
Mennesker, som vare udi forskrevne Hospitaler, nu ere og
opholdes udi Helliggejsthus; thi have vi af vor sønderlig
Gunst og Naade, den almægtigste Gud til Lov og Ære, og
fattige, syge og saare Mennesker til Hjælp, Trøst og Under-«
holdning, undt og tilladt, at den Forstander og fattige, syge
og saare Mennesker, som nu ere og herefter kommendes vorder
udi Helliggejsthus Hospital, maa og skulle herefter udskikke
deres Bud og Tjenere over al Sjælland • og tilhobe samle
og sanke gode Menneskers Almisser og Gaver til fornævnte
fattige og syge Menneskers Føde, Nødtørft og Underholdning.
Thi bede vi kjærligen alle vore Undersaatter, os elskelige
værdige Herrer Biskopper, Prælater, Abbeder, Priorer og
alle andre aandelige og verdslige, og besønderligen og
strængeligen byde vi alle vore Fogeder og Embedsmænd,
som forbemeldte fattige og syge Menneskers Bud hænde
for at komme, at I dennem skytte og beskjærme, fordre
og fremme til det bedste, ej tilstedendes, at dennem sker
nogen Hinder, Forfang eller Overlast paa deres Personer
eller hvad de have med at fare, udi nogen Maade, under
vor Hyldest og Naade73».
Da Helliggejsthus saaledes med Aaret 1530 maa be
tragtes som reformeret, ere vi igrunden færdige med dets
Historie paa dette Sted, men da Hospitalet ogsaa senere
doteredes med endel andre Ejendomme, der tidligere havde
været anvendte til kirkeligt Brug, skulle vi endnu forfølge
dets Historie i nogle Aar. Den 6 Avgust 1532 tillod
73 Kbhvnske Vid. Selsk. Skrifter. VI, 48.

Hofmans Fundat. X, 152.
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K. Frederik I, at Borgemester og Raad i Kjøbenhavn maatte
til sig annamme Graabrødre Kloster, Kirke, Kirkegaard og
alle de Huse, som stod paa Klosterets Grund, og anvende
dem og den Afgift, der indkom ved Husenes Bortfæstning,
til Hjælp, Trøst og Nødtørft for de syge og vanføre Men
nesker i Hospitalet74. Samme Aar gjorde Kongen end
videre vitterligt, at da det var berettet for ham, at nogle
af Borgerne i Kjøbenhavn vilde gjøre et almindeligt Stræde
igjennem Helliggejst Hospital, ind ad dets Ageport og saa
igjennem Klosteret, »hvilket samme Hospital kommer stor
lig til Skade paa dets bedste Huse», saa »under og tillader
Kongen, at samme Hospital ej skal adsplittes, men skal
blive ved sin Bygning ved fuld Magt, ligervis som det nu
begrebet og skikket er», og forbyder derfor alle og enhver
at »spilde eller adsplitte» Hospitalet eller dets Huse i nogen
Maade75. Vi høre nu ikke noget om Hospitalet, før K.
Christian III var kommen til Magten i Kjøbenhavn, da han
ikke længe efter (10 Avgust 1536) stadfæstede sin Faders
Frihedsbrev af 1529 for Hospitalet og gjentog det næsten
Ord til andet, saa man skulde antage, naar man ikke
kjendte hvad der var foregaaet 1530, at Helligaandsklosteret
endnu bestod i sin gamle Skikkelse, hvad dog ikke var
Tilfældet7G. Da det senere befandtes, at den Rente, som
laa til Helliggejsthus, var for. ringe til at opholde saa
mange syge Folk med, som der var deri, henlagde Kongen
10 December 1538 følgende Ejendomme dertil: S. Eriks
Gildes Gods, som Gildebrødrene oplod til Hospitalet; det Gods,
der laa til Prælaturerne og Kannikedømmerne i Kjøbenhavns
74 Se Tillæg, Nr. 139.
75 Brevet (dat. Kbhvn, Tirsdag næst efter Søndag Misericordia 1532)
findes i Pet. Resens »Tractat» (Vartovs Arkiv).

76 Hofmans Fundat. X, 153—54. At det kun er en Form, naar Pri
oren i Christian III.s Stadfæstelsesbrev omtales som »regelbunden
Mand» (sml. ovenf. S. 319), ses bedst deraf, at Frederik II. stad
fæstede Brevet uden Forandring (Hofmans Fundat. X, 162—64).
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Kapitel, dog saaledes at det først skulde tiltrædes, efterhaanden som Besidderne bortdøde; endvidere en Gaard i
Færgestrædet og to store Læster Salt af Øresundstolden.
Den tidligere Overdragelse af S. Jørgens Hospital stadfæstedes, men dog saaledes at dette Hospital fremdeles
skulde vedligeholdes som en særegen Stiftelse for spedalske
Mennesker77. Den 8 Avgust 1539 tillod Kongen, at Uggeløse Kirke med Kongetienden og al anden Rettighed maatte
være annekteret til Helliggejsthus, saa Forstanderen for
Hospitalet skulde have Magt til at holde og tilskikke en
god, lærd Mand til Kapellan der. Den Sum, hvormed
Præsteembedets Indtægter oversteg Kapellanens Løn, skulde
tilfalde de fattige og syge i Hospitalet78. Samme Aar
(12 September) overdrog Tilsynsmændene ved S. Niniani
Alter i Vor Frue Kirke, der var oprettet af de mange
Skotter, som paa denne Tid opholdt sig i Kjøbenhavn, »al
den Rente, Penge, Indkomst og Opgjæld, med Kalk, Disk
og andre Klenodier», som Alteret havde haft, til Helligaands
Hospital, mod at der skulde oprettes tvende Senge for syge
af den skotske Nation, som skulde holdes med Klæder,
Mad, 01 og Røgt ligesom de 12 Senge, Dronning Dorothea
havde oprettet79. — Men vi maa afbryde her; kun endnu til
Slutning nogle Bemærkninger om Kirken, Klosterbygningen
og Priorerne m. v.
Vi have alt tidligere bemærket, at Helligaands Kirken
allerede bestod før K. Ghristiern I.s Omordning af Hospi
talet; senere er den formodentlig udvidet og forskjønnet.
Endnu finder man efter kyndiges Mening i en enkelt Del
af den nuværende Helliggejst Kirke, nemlig i Koret, en
77 Hofmans Fundat. X, 149—50. Dette Brev gjentoges og Bestem
melserne om Kanonikaterne begrændsedes nøjere ved et senere
Kgbr. af 11 Decbr. 1542 (Christian III.s Hist. H, 362—63, jfr. foran
S. 81).

78 Hofmans Fundat. X, 154—55.
79 Hofmans Fund. X, 156—57. Kongens Stadfæstelse af Ilte Oktober
1539 findes smst. S. 155—56. Jfr. Tillæg, Nr. 145.
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Levning af den gamle Kirke. Denne var, som nogle af de
forhen omtalte Gavebreve vise, forsynet med flere Altere,
ligesom der ogsaa her fandtes et S. Anne Kapel. Ifølge
Hvitfeldts Beretning har Christiern II. ladet opføre en Ud
bygning ved Kirken; denne Forfatter melder nemlig under
Aaret 1519: »Udi dette Aar fødte Dronning Elisabeth to
Sønner, baade Tvillinger, og kaldte den ene Maximilian,
den anden Filip; disse døde strax efter Daaben og bleve
begravne udi det Taarn og Udskud op til Helliggejsthus
Kirke, som Konning Christen lod tilsætte, hvis (Børnenes)
Ben vi have set udi vor Tid80». Sandsynligvis bør denne
Efterretning forstaas saaledes, at det var den af Kongen
opførte Udbygning, som var forsynet med et (mindre) Taarn;
thi Kirken selv skal intet Taarn have haft, før Rigshofmester
Christoffer Valkendorf, mod Slutningen af det 16de Aarhundrede, tildels af egne Midler prydede den med et an
seeligt Taarn, der senere forsynedes med et Spir 8 .
Under Kapitlets Historie bemærkedes, at Biskop Joachim
Rønnov i Sommeren 1530 foreslog, at de luthersksindede
Sognefolk i Vor Frue Sogn, for ikke at vanhellige Hoved
kirken med deres danske Gudstjeneste, skulde tage Graabrødre eller Helliggejstes Kirke til deres Sognekirke, og der
holde hvad Skik og Tjeneste dem syntes bedst at være82.
Dette skete vel ikke paa den Maade, Bispen ønskede, men
Helliggejstes Kirke blev dog netop under Herredagen i Juli
1530 en kort Tid Brændpunktet for den lutherske Læres
Forkyndelse i Kjøbenhavn. De evangeliske Prædikanter,
som vare mødte for at forsvare deres Tro og Lære, affattede
jo nemlig som bekjendt 43 Religionsartikler, i hvilke de
udtalte sig om de vigtigste Stykker, hvori de afveg fra Pa80 Hvitfeldt. S. 1140. Wolff siger (Ene. Regn. Dan. S. 369), at Prinds
Philippus var begraven i Graabrødre Kloster. Petr. Olai omtaler
begge Prindserne som begravede »apud fratres minores HafTnis»
(Ser. Rer. Dan. I, 196).
61 Taarnet skal være opført 1582, Spiret blev opsat 1594, Pont. Orig.
Hafn. 273-74.
82 Se foran S. 69.
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pisterne. Disse Artikler delte de dernæst imellem sig, og
prædikede saa over dem, i Begyndelsen to Gange daglig i
Helliggejstes Kirke og siden fire Gange om Søgnedagene
og tolv Gange om Søndagen allevegne i Byen og havde
stadigt stort Tilløb af Tilhørere83. Efter Reformationen
blev Helliggejstes Kirke, som bekjendt, en af Kjøbenhavns
Sognekirker og den nedbrudte S. Klemens Kirkes Jorde
gods, Huse og Grunde henlagdes til dens Vedligeholdelse;
i Mellemtiden 1530—36 skal der ogsaa have været ansat
en luthersk Prædikant ved Kirken; vi kunne imidlertid ikke
sige hvem. Nogle nævne M. Jørgen Sadolin, andre M.
Oluf Chrysostomus, om den sidste vide vi imidlertid med
fuld Sikkerhed, at han i hele dette Tidsrum var Lektor ved
Gymnasiet i Malmø, og der er heller ikke stor Sandsynlig
hed for, at Sadolin nogensinde har været Præst ved denne
Kirke84. Endelig kunde det bemærkes, at naar der under
tiden berettes af ældre Forfattere, at K. Frederik 1 1530 til
den evangeliske Lærdoms Fremme befalede, at de tre
Sognepræster i Kjøbenhavn paa Omgang skulde prædike en
Gang om Ugen Kl. 6 om Morgenen i Helliggejst Kirke, og
at Kapellanerne paa samme Maade ugentlig skulde prædike
Kl. 5 om Morgenen i Vor Frue Kirke, da hidrører denne
Bestemmelse fra K. Christian HI.s Tid. Pontoppidan, som
ogsaa omtaler den, henfører den til Aaret 1536; men den
er sikkert fra et endnu senere Aar85.
Da Klosterbygningen blev staaende efter Reformationen,
(en Levning af den er rimeligvis bevaret i Helliggejst
Kirkes Gravkapel), finde vi ogsaa senere enkelte Dele af den
83 Danske Mag. I, 93—94.

Jfr. Theol. Tidsskr. 1 D. II, 42.

84 Resen nævner (Inscr. Hafn. p. 113) M. Jørgen (Sadolin) som den
første lutherske Sognepræst ved Helliggeist K., Hvitfeldt siger der
imod, at Hr. Anders var den første (se foran S. 233). Det kunde
bemærkes, at 1531 nævner Hospitalets Forstander Peder Ploug sig
som »Præst og Prior i den Helligaandskloster i Kjøbenhavn» (se
nedenfor Not 89).
85 G. Aslaci, Oratio Jubil. D. 2; jfr. Hvitfeldt; S. 1336.
Remri Dan. S. 369—70. Pontopp. Ann. II. 899.
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omtalte, saaledes nævnes H elliggejstes Konventstue
som Samlingssted ved forskjellige Møder86, paa samme
Maade som den ogsaa tidligere var brugt, f. Ex. 1513, da
K. Christiern 11 her forhandlede med de danske og norske
Rigsraader, som vare samlede angaaende Kongevalget.
Ligeledes er det bekjendt, at Christian 111 i Universitets
fundatsen af 1539 tillagde 12 og senere 20 fattige Studenter
fri Bespisning i Helliggejsthus (convictorium regium),
hvor ogsaa Universitetets Bogsamling en Tidlang havde
sin Plads. Helliggejsthus Kirkegaard finde vi 1491 be
nyttet af Kong Hans til at holde Retterting paa.
Medens Helligaandshus før 1475 formodentlig er be
styret af en » Formand» (saaledes som Tilfældet var med
S. Jørgens Hospital, før dette blev en kongelig Forlening),
styredes derimod Klosterets Anliggender af en Prior87,
dog i vigtigere Sager under Samraad med »Konvents
brødrene». Hvor Prioren optraadte mere i eget Navn, finde
vi, at han har beseglet Breve med eget Prioratssegl;
hvor han og Konventet derimod optraadte i Forening, besegledes Dokumenterne med Konventsseglet aliéné eller
med begge Segl. Paa 2den Tavle findes disse to Segl
afbildede. I Priorens Segl findes blot Helligaandsbrødrenes
Dobbeltkors med de tolv Spidser, ovenover hvilket Duen,
den Helligaands Symbol, svæver. Omskriften er: Sigillum
priorum hospitalis Sancti Spiritus Haffnensis. I Konventets
Segl holdes Dobbeltkorset af S. Peder med Nøglen og S.
Povl med Sværdet, og ovenover svæver Duen. Omskriften
lyder: Sigillum conventuale hospitalis ordinis Sancti Spiritus
Haffnensis88. 1 Sager vedkommende Hospitalets Ejendomme
86 Saaledes 1547, se Pontopp. Orig. Hafn. S. 342 (hvor der dog staar
Konventhus for Konventstue, som det orig. Dok. har).
87 »Prior» er forøvrigt jo det samme som »Formand», og allerede før 1475
har vel ogsaa Benævnelsen Prior været i Brug, skjønt den var
mindre passende, saalænge der ikke var noget egenlig Kloster
konvent.

88 Begge de afbildede Segl findes under et Dokument fra 1519.
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optræde efter 1530 fire Borgere, saaledes som K. Frederik
I havde forordnet, som Hospitalets »»fuldmægtige For
standere« i Forbindelse med Prioren og Konventsbrødrene,
men forøvrigt maa man af Christiern II.s ovenfor omtalte
Bestemmelse i Forordningen om Vraggodsets Fordeling an
tage, at der ogsaa tidligere har været to slige borgerlige
Forstandere for Hospitalet, der paa dets Vegne afsluttede
Handler og modtog Gaver og andre Indkomster83.
80 Se S. 227. 315. Til Oplysning om Hospitalets Bestyrelse umiddelbart
efter Reformen hidsættes Udtog af tvende Lejebreve udstedte angaaende
en og den samme Hospitalet tilhørende Gaard 1531 og 1536. (Leje
brevet fornyedes, paa Grund af at Lejeren i Mellemtiden havde faaet
en anden Hustru). Udtoget meddeles efter Originalerne i Geh.-Ark.
Broder Peder Ploug, Præst og
Prior udi den Helligaandskloster i
Kjøbenhavn, og menige Konvents
brødre sammesteds, Per Jørgensen
Borgemester, Thomes Brygger Raadmand, SølTren Paaske og Anders
Guldsmed Borgere i Kjøbenhavn,
forne Klosters fuldmægtige Forstan
dere, gjøre vitterligt, at vi have undt
og i Leje ladet fornumstig Mand
Kort Fincke, Borger i Kbhvn, hans
Husfrue Mette Olufsdotter, og begges
deres Arvinger, en vor og Klosters
Gaard, som de nu ibo sønden næst
Fisketorvgaden, østen næst for
Møntmesters Gaard, som Anders
Guldsmed nu ibor.
Aarlig Af
gift til Klosteret 24 Mk. danske
Pendinge; men efter deres Død
skulde deres Arvinger give 28
Mk. til Landgilde og Jordskyld aarlig. Datum Mdxxxj i forne Hellig
aandskloster, S. Thomæ Apostoli
Aften.
Dette Brev er indtaget i en kgl.
Stadfæstelse, dat. Kjøbenhavn, Fre
dagen næst efter Quasimodogeniti
Søndag Mdxxxi.

Broder Peder Ploug, Prior i den
Helligaands Hospital i Kbhvn, og
menige Konventsbrødre der sam
mesteds, Sølfren Paaske Raadmand, Peder Jørgensen, Thomas
Knutzen og Anders Guldsmed,
Borgere i Kbhvn, forne Hospitals
fuldmægtige Forstandere gjøre
vitterligt at have i Leje ladet ærlig
og fornumstig Mand Kort Fincke,
Raadmand her i Kbhvn, hans
kjære Husfrue Citze, som han
nu har, begges deres ægte Børn
og Arvinger en forne Hospitals
Gaard, som de nu ibo, liggende
i Kbhvn i S. Nicolai Sogn i Fiske
torvgaden østen ved Møntmeste
rens Gaard, som Anders Guld
smed nu ibor, at have den i deres,
deres ægte Børns og Arvingers, i
alle deres Livstid. Aarlig Afgift til
Hospitalet 24 Mk. danske Pen
dinge, deres Børn og Arvinger
efter dem skulde give 28 Mk. Da
tum i forne Helligaands Hospital i
Kbhvn tusinde femhundrede tyve
og paa det »sextiende», S. Povels
Dag conversionis.
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Af Priorer i Helligaandsklosteret har der mellem 1475
og 1536 neppe været mere end to. Den første var Broder
Christiern Torkildsen, en dygtig og i sin Tid meget
anset Mand. Han forekommer første Gang i denne Stilling
1479, men havde sikkert allerede været Prior tidligere.
1482 var han Helligaandsordenens Generalvikar i Danmark
og optog som saadan Fru Birgitte Christiernsdatter (Vasa),
Datter af den bekjendte svenske Drost Christiern Nielsen
Vasa, og Enke efter Marsken Hr. Klavs Rønnøv til Hvid
kilde , i Ordenens Broderskab og gav hende Delagtighed i
alle Ordenens aandelige Goder, Messer, Tider, Vigilier,
Bønner og Pilegrimsrejser til det hellige Land; med Tillæg,
at naar hendes Død blev meldt til Konventet i Kjøbenhavn,
skulde der blive holdt samme »Officium exequiale» for hende
som for Ordenens særdeles Venner og Velgjørere9 °. I
November 1483 blev »religiosus pater et dominus», Christiern
Torkildsen indskreven (intitulatus) ved Kjøbenhavns Universi
tet91. Da han i sin Tid var udvalgt til Prior af K. Chri
stiern 1 og stadfæstet af Broder Johannes Nielsen, Prior i
Helligaandshus i Aalborg, og da der ved denne Indsættelse
ikke var agtet paa det Afhængighedsforhold, Kjøbenhavns
Helligaandskloster stod i til Hospitalet in Saxia, begav
han sig 1486 (?) selv til Rom og modtog her den lovlige
Indsættelse (med Forkastelse af den tidligere) af lnnoeentius,
Præceptor for Hospitalet in Saxia og hele Helligaands
ordenens Generalmagister92. 1487 blev han af Paven be
skikket til Dommer i den Strid, som førtes mellem Kapitlet
i Kjøbenhavn og Sognemændene i S. Nicolai Sogn angaaende
Fisketienden 93. 1489 nævnes han som »Artium liberalium
baccalaureus» , en Grad, han altsaa vistnok har erhvervet
ved Universitetet i Kjøbenhavn. Han forekommer sidste
90 Se Tillæg, Nr. 64.

Jfr. D. Mag. III. 330.

01 Thura, Infantia et pueritia Acad. Hafn. p. 17.
92 Se Tillæg Nr. 67.

93 Se foran S. 52.
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Gang i Aaret 1500 ved Modtagelsen af en Gave til Elosteret.
Som hans Efterfølger nævner Resen en Broder Alexander,
men jeg tvivler om Rigtigheden heraf94. I alle Tilfælde
er det sikkert, at Broder Peder PI og (Plow ell. Ploug) 1503
var Prior, og han forblev i denne Stilling, i hvilken han
med Iver og Flid synes at have taget sig af Hospitalets
Anliggender, ogsaa efter Omordningen 153095. Han fore
kommer endnu i Aaret 1536 som Hospitalets Prior, som
Forstanderen endnu en Tid vedblev at kaldes, men maa
formodentlig snart efter være død. Hans Efterfølger som
Hospitalsforstander var Hr. Hans Didrik s en, der fore
kommer 1538 og siden ofte. Man har et Brev, udstedt
i Roskilde S. Blasii Dag 1540, hvorved en vis Frands
Henningsen tilstaar, at han af «renlivet Mand Hr. Hans
Didriksen, Prior, og menige Konvent udi den Helligaands
Hospital i Kjøbenhavn« har i Leje annammet »en Gaard,
liggende paa Munkebroen i Roskilde, som de kjøbte af
hæderlig Mand Hr. Hans Pedersen, Kannik ibid., med saa
Skjel og Forord, at jeg skal samme Gaard, Hus og Jord,
og sammeledes den anden liden Bolig, liggende imellem
94 Maaske har Resen (Descriptio Hafniæ msc.) taget fejl af, at Br.
Alexander oftere modtog Skjøder o. desl. paa Hospitalets Vegne, saaledes 1490 (Hofmans Fund. X, 187), jfr. foran S. 309. Han fore
kommer endnu 1509.

D. 14 Maj 1530 tilskrev «Broder Peder Ploug, Præst og Prior udi
den Helligaands Kloster i Kbhvn«, Fru Anne Rudsdatter, Enke efter
Hr. Henrik Krummedige til Valden i Halland, bl. a.: »Kjære Fru
Anne! som Eder vel vitterligt er, at Jørgen Povlsen, som døde paa
Baahus i Norge, gav til vort Hospital 100 Mark, hvilke Hr. Henrik,
Eders Husbonde, hvis Sjæl Gud naade, skulde antvordet os, af
hvilke 100Mark vi finge ? Læst Rug, Pundet (o: 3 Td. 3 Skp. nu
værende Maal) 3 Mk., som Hr. Tyge, Eders Kapellan, antvordede os ;
thi beder jeg Eders Kjærlighed, kjære Fru Anne, at I ville nu be
tænke os og de fattige Mennesker med Penge eller »Fytalle« eller
anden Vare, hvad Eder tykkes selver, og Gud skyder Eder i Hu,
fordi det gjores nu vel behov, thi at vi faa ganske lidet baade til
os og de fattige Mennesker« (Vedel Simonsen, Familie-Efterretn. om
Ruderne I, 175’.

Heliigaands Hospital og Kloster.

331

Stakkarlspletten og forskrevne Gaard og Bolig, bygge og
forbedre og i godeMaader holde, og naar Hr. Hans Pedersen
død og afgangen er, da skal jeg give til aarlig Leje til
Hospitalet otte Mark Penge, item naar Klosters Ombud
kommer til mig, da skulle de have Hus, Herberg, Seng,
Staldrum, Ro og Mag, og Rum paa et Loft at lægge Klo
sters Korn eller anden Almisse paa en Maanedslid eller to,
om Behov gjøres, dog saa ’at hvad de tære fra mig med
01 eller Hestefoder, skal de eller Prior betale til Skikkelig
hed90». Dette« Brev er forsaavidt af Interesse, som det
viser, hvorledes de gamle Benævnelser endnu stadigt brugtes,
ligesom det giver nogen Oplysning om Fremgangsmaaden
ved den storartede Almisseindsamling hele Landet over,
som Hospitalerne havde Ret til at drive saavel før som
længe efter Reformationen

V.

S. Jorgens HospitalVed de allerfleste Byer vare i Middelalderen S. Jørgens
Huse eller Gaarde, hvor navnlig saadanne Stakler optoges
og plejedes, som paa Grund af Spedalskhed eller andre
lignende afskyelige Sygdomme ikke godt kunde lægges sam
men med andre Hospitalslemmer. Af samme Grund laa disse
Hospitaler gjerne udenfor Byerne, at ikke Smitten skulde
gribe om sig. Ogsaa Kjøbenhavn havde fra gammel Tid
sit S. Jørgens Hus. Det havde sin Plads udenfor Byen
mellem Vester- og Nørreport, hvor S. Jørgens Sø har be
varet Navnet indtil vore Dage.
Vi finde dette Hospital udentvivl første Gang nævnet i
Aaret 1261, da Peder Olafsøn af Kalveris testamenterede
96 Afskr. i Pct. Resenii Tractat om de fattiges Handel og Underhold
ning. Tom. I. S. 333 (Vartovs Ark.).
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»Hospitale in Hafn» 10 Mark Penge 1. 1292 gav Gytha,
Datter af Hr. Skjelm Bang og Enke efter Hr. Esbern
Karlssøn, i sit Testament blandt mangfoldige andre Gaver
ogsaa en halv Mark til »Hospitale leprosorum Køpændæhafn2». 1299 gav Jakob Herbørnsøn samme Hospital 2
Ører og 1304 gav Præsten Hinze Bagge det 2 Mk3. Cecilie
Litie gav 1307 Hospitalet 1 Mk. og de spedalske samme
steds 2 Mk.4
l en gammel Raadstuebog fandtes i sin Tid følgende
Antegnelse: »Aar 1368 var i Kjøbenhavn*S. Jørgens Hus
eller Hospital, hvorudi var Hemming Pedersen Knøppel for
sin Fattigdoms Skyld, og gav han i bemeldte Aar Lucii
Paves og Martyrs Dag (4 Marts) samme Hospitals Brødre
og deres Efterkommere en sin Gaard i Kjøbenhavn, udi
hvilken da boede Hans Trol, til Brødrenes Bord, Nytte og
Gavn til evig Tid at nyde, og det udi Niels Jønssens Pres
byteri, Henrik Brandts og Peder Ingvorsens, Proconsulum
(Borgemesteres) i Kjøbenhavn, Nærværelse5». Dette Gave
brev indeholder, i den Form, hvori det er bevaret i dette
Udtog, en Modsigelse, naar det beretter, at en Mand, der
var saa formuende, at han kunde give Hospitalet en Gaard,
havde givet sig deri for sin Fattigdoms Skyld. Jeg antager
derfor, at man bør læse: for sin Sygdoms Skyld, saameget
mere som S. Jørgens- Hus væsentlig var bestemt for syge,
navnlig spedalske (leprosi) og ikke, saaledes, som Hellig1 Suhms Hist. X, 975. At der paa dette Sted ikke menes Helligaandshus, fremgaar tydeligt af Forbindelsen: »Item hospitali in
Hafn, hospitali Roskildis, et hospitali sancti Spiritus ibidem, hospi
tali Ringstedis (etc.) cuilibet prædictarum x. mare, den.» »Hospi
tale» i Almindelighed er ved Kjøbenhavn aabenbart brugt i samme
Betydning som ved Roskilde, hvor det var forskjelligt fra hosp.
s. Spiritus.

2 Suhms Hist. XI, 120.

Pontopp. Orig. Hafn. S. 165.

3 Pontopp. Ann. II, 783, og Tillæg, Nr. 2.
4 Pontopp. Ann. II, 94.

5 Hofmans Fundat. X, 191.
staar, til »proconsulum».

Jeg har rettet »proconsulis», som dér
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aandshus tillige for fattige, skjøndt der rigtignok i senere
Tider ogsaa omtales »karske» Hospitalslemmer der.
Forøvrigt har bemeldte Hemming Knøppel neppe selv
faaet Gavn af sin Gave, thi to Maaneder efter dette Gave
brevs Udstedelse blev en stor Del af Kjøbenhavn og deri
blandt ogsaa S. Jørgens Hus ødelagt afHansestædernes
Flaade0, og det har udentvivl varet endel Aar inden Huset
er blevet opbygget igjen, thi i den roskildske Biskops
Jordebog over Grundene i Kjøbenhavn (affattet mellem 1373
og 1395) omtales i den ødelagte Del af Byen (villa desolata)
til allersidst »den Grund, paa hvilken S. Jørgens Hus, i
hvilket saadanne, som led af Spedalskhed, underholdtes,
har staaet» (terra ville, in qua stetit domus sancte Georgii,
in qua sustentabantur egrotantes per infirmitates lepre7).
Desværre mangle vi enhver Efterretning, om hvorledes og
naar Huset atter er blevet opbygget, kun saa meget er vist,
at det 1415 atter var et Hjem for syge; thi i dette Aar
tillagde Væbneren Niels Pedersen, kaldet Oldeniels, »con
ventui infirmorum apud S. Georgium penes Hafn.» en aarlig
Indtægt af et,Pund Korn8.
Af senere Gaver til S. Jørgens Hus har jeg kun be
mærket følgende: 1477 testamenterede Præsten Jens Unger
de syge i S. Jørgens Hospital et Pund Byg; 1501 testamen
terede Kristiern Daa »S. Jørgen» 2 Mk. lybsk, og 1509 gav
Fru Kirstine Eriksdatter Rosenkrands Hospitalet 1 Mk.9.
Men naturligvis har S. Jørgens Hus modtaget mange flere
Gaver; det levede nemlig mest af Folks Gavmildhed, og
ejede, efter alt at dømme, ikke noget betydeligt Jordegods,
idetmindste ikke i Forhold til hvad f. Ex. Helligaands Ho
spital besad. Det havde Ret til at udsende sin Vogn i
6 Se foran S. 13—14.

7 Ser. Rer. Dan. VII, 86.
8 Se Tillæg, Nr. 19.
8 Tillæg, Nr. 53. 92, og D. Mag. VI, 187.
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visse Herreder forat indsamle Almissekorn, hvormed da
ogsaa fulgte Forpligtelse til at optage syge fra disse Herreder.
I Kjøbenhavns Nærhed maa Hospitalet have haft Jorder,
som det lod dyrke for egen Regning, thi vi finde 1508 og
senere dets »Avlsgaard» nævnet10.
Da S. Jørgens Husene ligesom alle Middelalderens
andre milde Stiftelser vare voxede op paa kirkelig Grund,
fulgte det af sig selv, at man i disse Huse ikke blot havde
Legemets men ogsaa Sjælens Pleje for Øje; derfor var der
med ethvert saadant Hus forbundet et Kapel, hvor de syge
kunde høre Messer, ligesom ogsaa den legemlige Pleje i de
fleste Tilfælde besørgedes, eller ialtfald lededes, af gejst
lige Mænd. Ogsaa det kjøbenhavnske S. Jørgens Hus havde
et saadant Kapel, men der synes ikke at have været ansat
nogen fast Præst ved dette. Idetmindste finde vi, at Borge
mester Jep Klavsen i Kjøbenhavn 1476 gav Graabrødrene
sammesteds en Sum Penge for at holde Messer i »S.
Jørgens Klosterkirke» ved et Vor Frue Alter sammesteds,
hvortil han ved samme Lejlighed skjænkede »en Messehagel
af Damask med Messesærk og anden Redskab, som til et
Messerede hører, og Kalk og Disk, som hans Vaaben staar
paa11». Da Karmeliterne 1517 bleve forlenede med S.
Jørgens Gaard, forpligtedes de til at prædike i Kapellet
hver Helligdag og holde en daglig sjungen Messe der,
10 Det antages almindelig, at denne Avlsgaard har ligget omtrent der,
hvor Gjæstgivergaarden »Gammel Avlsgaard» har bevaret Navnet;
men det bliver dog et Spørgsmaal, som jeg ikke med fuld Sikker
hed kan afgjøre, om den Avlsgaard, der ganske rigtig laa i denne
Udkant af Byen, ikke har hørt til Helliggejsthus (se foran S. 316).
I saa Tilfælde har S. Jørgens Avlsgaard vel ligget i Nærheden af
Hospitalet, omtrent der hvor Christian IV opførte Slottets Ladegaard.
Dog er det bevisligt, at S. Jørgen virkelig havde en Jord paa' det
ovennævnte Strøg af Byen (se Tillæg Nr. 100).

11 Hofmans Fundat. X, 193—94. Udtrykket »Klosterkirke« er naturlig
vis et unøjagtigt Udtryk, der viser, hvor lidt man gjorde Forskjel
mellem Hospital og Kloster.
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ligesom idethele Forstanderne vare forpligtede til at holde
Gudstjenesten ved Magt12.
Da Hospitalet altsaa var en kirkelig Stiftelse, tillagdes
der de syges Samliv der en religiøs Karakter: de vare
»Hospitalsbrødre» eller »Sødskende», og de udgjorde til
sammen et Konvent. I ældre Tid bestyredes Hospitalet af
en »Formand», der dog synes at have raadført sig med
Hospitalets Beboere og kun med disses Samtykke at have
afgjort idetmindste de vigtigere Sager. Saaledes have vi et
Brev af 1482, hvorved Matthis Olsøn, Formand, og me
nige Sødskende i S. Jørgens Hospital indgaa et Forlig med
Kjøbenhavns Kapitel om en vis gjensidig Afgift, der var
fastsat i den ovenomtalte Oldenielses Gavebreve til Kapitlet
og Hospitalet13. Ved slige Lejligheder benyttedes Hospi
talets Segl, der forestillede S. Olaf siddende paa en Throne
med Øxen i højre Haand, med Omskrift: S. domus lepro
sorum Hafnen. 14.
Fra Begyndelsen af det 16de Aarhundrede var S.
Jørgens Gaard en kongelig Forlening; den kaldes
»Kronens Gaard», uden at vi vide, med hvad Ret Kronen
var kommen i Besiddelse af den, uden forsaavidt Hospitalet
hørte til Kjøbenhavns By, og Kongen var bleven Byens
Herre ved den roskildske Biskops Afstaaelse. Den første
kongelige Lensmand over S. Jørgens Gaard var den bekjendte Dr. Peder Albretsen; han nød Indtægten af
Hospitalets Jordegods, medens de fattige, som det synes,
nærmest kun vare henviste til at leve af den Almisse, som
kom ind, naar Hospitalets Vogn kjørte omkring paa Landet
for at tigge Korn og Fødevarer sammen. løvrigt udvirkede
12 Det nærmere herom skal meddeles nedenfor. Det kunde her endnu
bemærkes, at 1521 gav Præsten Peder Pedersen Toiler i sit Testament (Till. Nr. 116) en Gryde med en stakket Fod til S. Jørgens
Kapel.

13 Se Tillæg, Nr. 59.
14 Ifølge en Optegnelse af Langebek.
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Dr. Peder Albretsen som Lensmand forskjellige Beskyttelses
breve for Hospitalet. Saaledes stadfæstede K. Hans paa
hans Begjæring 1506 Hospitalets Ret til at indsamle Almisse
korn og anden Almisse i Lilleherred i Sjælland, hvilken
Rettighed var bleven angreben. Samme Aar tog Kongen
dets vordnede og Tjenere i sin kongelige Værn og Beskjærmelse 15. Imidlertid lader det til, at »Sødskendene»
ikke syntes om denne ny Bestyrelsesmaade, da de mente,
at der derved skete dem for stor Afgang i den Underhold
ning, der lovlig tilkom dem, noget, som vel heller ikke
kan nægtes. De henvendte sig derfor til Kongen, som
da d. 24de November 1508 til Afhjælpning af Klagerne
gjorde vitterligt, at da »de fattige Mennesker udi S.
Jørgens Hospital her for Kjøbenhavn have nu været her
for os og bekæret, at de have Brøst paa den Provent og
Rettighed, som dennem bør, og de pleje at faa udi for
nævnte Hospital: saa have vi nu af vor sønderlig Gunst og
Naade, og paa det fornævnte fattige og syge Mennesker
maa og kunne desbedre leve og tjene den almægtigste Gud16,
gjort en Skikkelse mellem dem og den, som Forstander er, i
saa Maade at Forstanderen maa og skal have, nyde og beholde
Avlsgaarden og Gaardsæder, Rente og Landgilde af Bøn
derne og her i Kjøbenhavn, og skal han derfor lade opholde
daglige Messer og anden Gudstjeneste, som der plejer og
bør at opholdes, og skal han bygge og forbedre Kirken og
Avlsgaarden og holde dem ved deres Hævd og Magt. Item
hvad som ofres i S. Jørgens Stok, i Kirken og paa Tavlen,
det skulle de syge Mennesker have, og den anden Almisse
af Landsbyerne eller andetsteds, det skal deles iblandt alle
dem, som derinde ere, dog saa at de syge fange mere
end de karske. Item hvad som ofres til Kirken, Harnisk,
Værge eller andet, deraf skulle de syge have den ene
15 Se Tillæg, Nr. 94 og 95. Om Dr. Peder Albretsen, se foran, S.
137-40.
16 Man ser altsaa, at det, at de fattige i Hospitalet tærede Almisse,
betragtedes som en Maade at tjene Gnd paa.
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halve Del, og den anden halve Del skal komme og blive
tii Kirkens Bygning og Behov, og sammeledes hvad Offer,
som falder udi Kirkens Blok, det skal alleneste komme
til Kirkens Behov og Bygning. Item hvad Sjælegave, som
gives i Testamente til fornævnte Kirkes Behov og Bygning,
det skal Kirken alleneste beholde, og hvad som gives fat
tige Mennesker til deres Behov, det skulle de og allene
have og beholde. Og skulle der være to Laase for S.
Jørgens Blok; til den ene Laas skal Forstanderen have
Nøglen, og til den anden Laas skal en paa de fattiges
Vegne have Nøglen. Og skal Forstanderen tilse, at hvad
fornævnte syge Mennesker i saa Maade, som forskrevet
staar, eller i andre Maader givet vorder, det vorder redeligen og skikkeligen partet og skiftet, saa de syge fange
den Del deraf, dennem bør at have. Herfor byde og be
fale vi vor Embedsmand her paa Kjøbenhavn (o: Slotsherren)
og dertil baade vore Borgemestere her sammesteds, at de
tvende Sinde hvert Aar tilser og varetager, at fornævnte
Stykker og Artikler i alle Maader fuldgjøres og ubrødelig
holdes 17».
Herved var altsaa Forstanderen eller Lensmanden stillet
under et Tilsyn, som maatte gjøre Misbrug vanskeligere.
Forresten behøve vi ikke at antage, at den hæderlige Dr.
Peder Albretsen har tilladt sig saadanne, men maaske
havde der ikke tidligere været nogen bestemt Regel for,
hvormeget af Hospitalets Indkomster der skulde tilfalde ham
for hans Bestyrelse, og hvormeget de fattige. At disse,
som tidligere vare vante til en langt billigere Administration,
naturligvis maatte være misfornøjede over det Skaar, der
ved den ny Bestyrelsesmaade skete i, hvad de ansaa for
deres lovlige Rettighed, kan ikke undre os. Men Skylden
derfor falder altsaa vel ikke saa meget paa den ny For
stander som paa Kongen, eller hvem der ellers var Mester
for Indførelsen af den ny Bestyrelsesmaade.
17 Hofmans Fundat. X, 195.

Kbhvns Kirker og Klostere.

Originalen i Kbhvns Raadstuarkiv.
22
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Ved Dr. Peder Albretsens Død i Slutningen af Aaret
1517 overdrog K. Christiern II (d. 8de December s. Å.),
»den alsommægtigste Gud, Jomfru Marie og Ridder Sancte
Jørgen til Lov, Hæder og Ære», S. Jørgens Kapel og Gaard
til Vor Frue eller Karmeliterklosteret i Helsingør,
forat det tildels ved Hjælp af Hospitalets Midler skulde
holde en Lærer i Theologien ved Kjøbenhavns Universitet.
Til Gjengjæld paalagde Kongen Karmeliterne følgende Be
tingelser: »Først ville vi, at de skulle lade holde tre dag
lige Messer (i S. Jørgens Kapel) i saa Maade, at der hver
Søndag siges og holdes sjungen Messe af de hellige Tre
foldighed, hver Mandag Requiem for alle kristne Sjæle,1 Tirs
dagen (Messe) af S. Jørgen, Onsdagen de S. Spiritu, Torsdagen
de corpore Christi, Fredagen de passione domini, Lørdagen
de domina, uden der falder noget andet mærkeligt Højtids
Dag om Ugen; og skal der hver Helligdag holdes sjungen
Messe og Prædiken og fire Begjængelser med Messer og
Vigilier . . . Item ville vi og, at de skulle altid holde der
i fornævnte Hospital tyve fattige syge Mennesker til Klæde,
Føde, Senge, Hus og Ildebrand . . . Item skulle de bygge
og forbedre fornævnte S. Jørgens Kapel og Hospital, og
Godset, der tilligger, holde ved Hævd og Magt, og ej
sælge eller afhænde nogen af de Gaarde eller det Gods,
der tilligger, uden vor og vore Efterkommeres, Konger i
Danmark, Vilje og Samtykke; og skulle de ikke kjøbe eller
pante dertil noget ydermere Kjøbstedgods eller Landgods,
end som der nu tilligger, i nogen Maade18».
Den Forbindelse, herved opstod mellem det fra Klo
steret i Helsingør oprettede Karmeliterkollegium i Kjøbenhavn og S. Jørgens Hospital, varede dog ikke længe; thi
d. 5 September 1522 berøvede K. Christiern II, misfornøjet med
en Straffeprædiken af Karmeliternes Forstander Povl Eliesen,
dem atter Hospitalet, uden at vi vide noget om, hvorledes
det da bestyredes i de 9 Maaneder, der hengik, inden det
18 Suhms Saml. II, 1 H. 160-62.

Jfr. foran S. 291-92.
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fik en ny Forstander. Til denne Tid hører forøvrigt føl
gende Bestemmelse om S. Jørgenshusenes Indsamling af
Almisser her og andensteds, der findes i K. Christiern II.s
Love (1522): »Udi hver Kjøbsted, som udsættiske Folk udi
ere, skal en eller to tilskikkes, som stedse skulle annamme
Guds Almisse, som Godtfolk vil give i Guds Navn til fattige
spedalske Menneskers Behov og Opholdelse udi Hospitalet;
og paa det at den menige vejfarendes Mand kan kjende
dem, skulle de have en Trækleppre at klappe med, og
blive staaende indenfor Stadens Port, hvor Alfarvej og
menige Søgning er; og ej anderledes skulle de trygle og
og bede om Almisse19».
Efter K. Christiern II.s Flugt forsvarede Kjøbenhavn
sig som bekjendt over et halvt Aar mod Frederik I. Da
S. Jørgens Gaard imidlertid laa udenfor Byen, kom den
strax i K. Frederiks Besiddelse, da han d. 10 Juni 1523
begyndte paa at belejre Hovedstaden. Faa Dage efter
(17de Juni) gav Kongen Kanniken Jep Heye Livsbrev paa
S. Jørgens Gaard med alt dens Tilligende, idet han tillige
forpligtede ham til at holde Gudstjenesten ved Magt, Kirken
og Gaarden ved skjellig Bygning, og derhos at give de
syge Mennesker, som førtes did fra de Herreder, hvor
Almissekorn indsamledes, den Pleje og Føde, de vare vante
til at faa. I Aaret 1527 fik Hr. Jep Heye under fredeligere
Forhold atter Stadfæstelse paa denne Forlening20. Hvad
hans Bestyrelse angaar, kan det mærkes, at han som
»Forstander» 1525 »med menige Konvents Vilje og Sam
tykke» lejede Jørgen Stemp, Borger i Kjøbenhavn, og hans
Arvinger efter ham »en S. Jørgens Hospitals Gaard i S.
Klemens Sogn paa Hjørnet hos Kattesundet» for en aarlig
Landgilde af 4 Mark, og at han 1528 ligeledes med Kon
ventets Samtykke tillod samme Mand at pantsætte Gaarden
19 Rosenvinge, GI. danske Love. IV, 116.
20 Se Tillæg, Nr. 118 og 123. Om Hr. Jep Heye, se foran S. 151—53.
22*
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til hvem han vilde, under Forudsætning af at Landgildet
rettelig blev betalt21.
Forresten synes Opholdet for de syge i S. Jørgens
Hospital paa denne Tid just ikke at have været sønderlig
behageligt, thi da der 1528 blev forlagt Lemmerne i S.
Anne Hospital, om de ikke vilde lade sig flytte derud,
svarede de: »Til S. Jørgen ville vi aldrig, hellere lade os
udføre og sænke i Stranden22» — hvad enten nu Frygten
for at komme sammen med de spedalske (som vi af Povl
Eliesens Skrift om Hospitaler vide ogsaa paa denne Tid
fandtes her) eller Rygtet om Forplejningens Siethed var
Aarsag til denne Afsky for S. Jørgen. Det er rimeligt
nok, at det ikke baadede Hospitalet sønderlig saaledes
at være forlenet bort, og vanskelig have Forstandere,
der selv drog den største Fordel af Hospitalernes Gods,
kunnet svare til de Fordringer, Povl Eliesen neppe uden
Hensyn til de Forhold, mellem hvilke han bevægede sig,
opstiller, naar han i sit ovenanførte Skrift siger: »Der
ligger stor Magt oppaa, at Hospitaler have gode Forstandere,
der udkaares af de Mænd, som ere røne gode; den, som
ikke er god, han skal aldrig vorde de kranke retraadig,
naar han altid mere agter sin Fordel end deres Behov, og
sin Stat, Ære, Rygte og Navn end deres Gavn. Tbi bør
hannem ingen Ting at anse uden de syges Bedste, han
skal kunne husvale dennem, som ere bedrøvede, græde
med de grædendes, glæde sig med dennem, som ere
glade, og i alle Maader føje sig efter de krankes Lempe,
og alsomeneste bruge dennem til Gode, hvad Lykken han
nem føjer paa deres Vegne . . Og naar gode Mennesker
fornemme, at hvad dertil gives kommer de fattige Folk til
Gode og Gavn, da hjælpe de saa meget des hellere23».
Overensstemmende med denne Betragtning fastsattes der21 Dokum. i Afskr. i Vartovs Arkiv.
22 Se under S. Anne Hospital.

23 Povl Eliesens Danske Skrifter ved Secher, I, 160—61.
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for ogsaa umiddelbart ved Reformationens Indførelse i
Christian III.s kjøbenhavnske Reces 1536, at Hospitalerne
overalt i Riget skulde indtage saa mange syge Folk, som
den tilliggende Rente kunde formaa at føde, og at de ikke
for Fremtiden skulde gaa i Forlening, men nogle ærlige og
forsynlige Mænd tilskikkes, der skulde forestaa de syge
Mennesker og fly dem deres Klæde, Føde og anden Nød
tørftighed 24.
I Aaret 1530 foregik der en vigtig Forandring med
S. Jørgens Hospital, idet det forenedes med det nu refor
merede Helliggejsthus, saaledes at Forstanderen for dette
Hospital ogsaa skulde bestyre S. Jørgens Hus og det til
liggende Gods. De syge i S. Jørgen skulde henføres til
Helliggejsthus, dog skulde der blive »et godt Hus ved
Magt, der hvor S. Jørgens Hospital staar udenfor Byen, til
spedalske Folk, og den Avl, Ager og Eng, som hørte til
S. Jørgen, skulde blive til de syge Mennesker i begge Ho
spitaler, at holde Kvæg med til deres Behov»; S. Jørgens
Sø skulde være et frit Fiskevand til Kjøbenhavns Slot25.
Ender Kjøbenhavns langvarige Belejring 1535—36 kunde en
saadan Bestyrelse af S. Jørgens Hus ikke ske, og Hospi
talet har formodentlig en Tidlang ligget øde. Senere for
nyedes dog atter dets Forening med Helliggejsthus, idet
K. Christian III 1538 paany bestemte, at »S. Jørgens
Hospital med al det Gods og Ejendom, dertil ligger og til
hører, herefter skal være og blive under den Prior, som
raader og forestaar Helliggejsthus, og derfor skal han be
sørge spedalske og udsættiske Mennesker i fornævnte Ho
spital uden Byen, som ikke kunne for deres Sygdoms Skyld
være udi det Hospital her inden Byen hos de andre
syge26».
24 Rosenvinge, GI. danske Love. IV, 166.
25 Se Tillæg, Nr. 126a.

Jfr. foran S. 321.

26 Hofmans Fundat. X, 150. Denne Bestemmelse stadfæstedes 1542
(se Christian den Tredies Hist. II, 363). En vigtig Bestemmelse til

342

Klostere og Hospitaler.

Stiftelsens senere Historie vedkommer os ikke her,
kun skal bemærkes, at S. Jørgens Hus endnu 1603 omtales
som et Sted, hvor Kommunitetsalumnerne skulde øve sig i
at prædike 2 \ Angaaende Tiden for Hospitalets Undergang
er der en Uenighed tilstede mellem de forskjellige Forfattere;
sandsynlig nedbrødes Huset i K. Christian IV.s Tid28.

VI.

S. Gertruds Hospital og Kapel.
S. Gertruds og S. Jørgens Huse omtales ofte i Middel
alderen under ett som Stiftelser af samme eller ialfald af
beslægtet Tendens. Ofte fandtes begge Hospitaler i samme
By, f. Ex. i Malmø, Flensborg o. a. St. Om det kjøbenS. Jørgens Husenes almindelige Historie findes i de saakaldte Riberartikler af 1542, Art. XIX, jfr. Dansk Atlas I, 635.

27 Reinhardt, Om Kommunitetet og Regensen. Hist. Tidsskr. 3 R. 111,
128. Det kan endnu til Slutning bemærkes, at naar der i Worms
Lexicon I, 156 under Forfatteren Chr. Brandt anføres følgende Skrift:
»Kjøbenhavnske Pesthus-Historie, og Afhandling om S. Jørgens
Hospitaler, samt om de grasserende Pest-Syger i Kjøbenhavn etc.
Trykkes nu in 4to med Kobber» — da er dette Skrift aldrig kom
met ud. — Til de senere Tiders »Pesthushistorie» kan imidlertid
følgende lille Notits, som jeg har fundet i Acta Gonsist. u. 8 Sept.
1632, anføres til Tjeneste for en senere Pesthusskribent: »Borgemestere og Raad har i Sinde at bygge ét Pesthus uden Byen, er
dertil begjærendes Hjælp af Universitetet. Svares, at naar Losementer blive færdig gjort, vil Professores refundere Sumptus for
hvis Gemakke dem kan blive undt og tilladt».
28 Wolf siger (Encom. Regn. Dan. 1654. S. 365), idet han omtaler, at
Christian IV lod opføre Slottets Ladegaard udenfor Kbhvn: »S.
Jørgens Hus, som var stiftet 1512 (!) til et Spedalsk Hus, blev med
sin Ager, Mark og Eng saavelsom og den liden Landsby Soelberg
ødelagt, og dets Jord i Marken blev igjen lagt til samme Ladegaard».
Man skulde tro, at Wolf maatte vide Besked med, hvad der var
sket i hans egen Tid. Derimod siger Pontoppidan (Orig. Hafn S.
297', at S. Jørgen først blev ødelagt under Kbhvns Belejring 1659.
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havnske S. Gertruds Hospital have vi dog kun faa Efterretnin
ger. Det er urigtigt, naar det af og til i senere Skrifter kaldes
et Kloster1; men vel stod det under Kirkens Varetægt, og
de fattiges og syges Samliv betragtedes som et gudeligt
Liv, det var deres Maade at tjene Gud paa. Hospitalet laa
omtrent der, hvor S. Gertruds Stræde endnu har forplantet
Navnet indtil vore Dage, i den ældre Tid altsaa lidt uden
for Byen, hinsides Pustervig. I Kjøbenhavns Jordebog fra
1496 omtales en Gaard paa Rosengaarden i det Stræde,
som løber fra Nørregade og indtil S. Gertruds Kirke2»,
hvilken Stedsbestemmelse kunde gjøre det sandsynligt, at
idetmindste Kirken har ligget omtrent paa det nuværende
Kultorv; et andet Sted omtales en Gaard paa Rosengaarden
lige for S. Gertruds Kirke3».
Det første sikre Spor af denne Stiftelse finde vi, saavidt vides, i Aaret 1453, da »S. Gertruds Kirke» næv
nes4. Men den var vistnok en Del ældre. Siden nævnes
oftere S. Gertruds Kirke eller Kapel og Kirkegaard, paa
denne skal Torben Oxe være bleven henrettet 15175, efter
Pontoppidans Formening fordi man vilde unde ham et
Rettersted lidt hæderligere end det almindelige, men i
Virkeligheden nok af den modsatte Grund, idet nemlig i
Middelalderen S. Gertruds Kirkegaarde brugtes som Be
gravelsespladser for Forbrydere6. S. Gertruds Hospital
finde vi mærkelig nok ikke omtalt førend i det Brev, hvor
ved det blev ophævet, saa man kunde næsten være i Tvivl,
om der virkelig har været noget saadant, hvis man ikke
med Vished andenstedsfra vidste, at S. Gertrudskapellerne

1 F. Ex. i Pontopp. Ann. II, 135.
2 Pontopp. Orig. Hafn. S. 444—45.
3 Hofmans Fundat. X, 192 (Dok. af 1520).
4 Knudsen, Diplom. Christierni Imi. p. 49.

5 Hvitfeldt, S. 1118. Svaning har derimod: »Supplicii locus erat in
vico Rosarum constitutus» (jfr. Hist. Tidsskr. III, 104).
6 Se Baltische Studien. I, 183.
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altid plejede at være forbundne med Hospitaler af samme
Navn.
Den eneste Gave til S. Gertrud, vi kjende, er, at Hr.
Peder Pedersen Tolier 1521 i sit Testament gav Kapellet
en Skilling grot7. Dog besad Stiftelsen nogle faste Ejen
domme i Kjobenhavn8. Saaledes tilstaar Mikkel Nielsen,
Kjødmanger og Borger, 1512, at han har annammet et Perga
mentsbrev med fem Segl af Hr. G e rid Gerid s en, perpetuus
Vicarius i Vor Frue Kirke og Præst til S. Gertruds Kapel,
lydende paa en S. Gertruds Gaard og Grund liggende i
Kjødmangerboderne, sønden næst Helliggejstes Gaard, hvil
ken Gaard, som han har fæstet paa sin, sin Hustrues og
ægte Børns Levetid, han lover at holde i god Stand og
deraf aarlig betale til Hr. Gerid og hans Efterkommere,
Præster til fornævnte S. Gertruds Kapel, fire lybske Mark i
Landgilde9. Andenstedsfra vide vi, at den nævnte Hr.
Gerid tillige var Vikar ved S. Dionysii Alter i Vor Frue Kirke.
Hospitalets Forstander synes Dekanen i Kjøbenhavns Kapitel
at have været; dette maa dog ikke forstaas, som om denne
i egen Person varetog de syges Pleje, men han havde Til
syn med Hospitalet og drog derfor Indtægt af dets Gods,
ligesom han formodentlig ogsaa havde Ret til at beskikke
en Præst ved Kapellet. Da der 1524 blev Tale om at
overlade S. Gertruds Kapel med tilhørende Jord til S. Anne
Hospital, maatte det derfor ske med Dekanens Samtykke,
som i Afstaaelsen for Fremtiden betingede sig en aarlig
Afgift af 10 Mark danske og en Gylden »pro visitationen,
som da formodentlig ogsaa har været den Indtægt, han
tidligere har nydt for denne Forretning. Den nævnte For
ening mellem de to Hospitaler, som Biskop Lage Urne
havde givet sit Samtykke til og Kongen stadfæstet10, synes
1 Se Tillæg, Nr. 116.

8 Jfr. Kjøbenhavns Jordebog 1496 (Pont. Orig. Hafn. S. 445).
9 Dok. i Geh.-Ark. (Voss. Saml. Kbhvns Huse og Gaarde, Nr. 332/
0 Se Tillæg, Nr. 120.
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der af ubekjendte Aarsager dog ikke at være blevet
noget af.
Ved den almindelige Reformation af Kjøbenhavns Ho
spitaler 1530 forenedes S. Gertrud med Helliggejsthus, de
syge flyttedes derhen, og Godset inddroges derunder »und
tagen den Rente, som plejer at følge Degnedømmet udi
Kjøbenhavn af S. Gertruds Hospital11». Endnu 1531 om
tales derfor »S. Gertruds Kapels Gaard i Kjødmangergaden,
som hører til Degnedømmet12». Hermed blev da ogsaa
S. Gertruds Kapel nedlagt, og Bygningerne kom siden i
private Hænder. I »S. Gertruds Kloster» havde Henrik
Rantzov siden sin Gaard, der var prydet med Taarn13
— formodentlig det forrige Kirketaarn eller Spir.

VII.

S. Anne Hospital og KapelBlandt Pontoppidans ukritiske Antagelser, der ved hans
mange Udskriveres hyppige Gjentagelser tilsyneladende ha\e
faaet en Paalidelighed, som de slet ikke fortjene, er ogsaa
den, at der fra gammel Tid, og vel endog fra Biskop
Absalons Dage af, skulde have været et selvstændigt S. Anne
Kapel eller endog en S. Anne Sognekirke i eller ved Kjøben
havn1. Sligt er imidlertid aldeles urigtigt; sikkert er det
11 Se Tillæg Nr. 126 a.
12 Dok. afskr. i GI. kgl. Saml. 727 Fol.

13 Orig. Hafn. S. 338. Smsts S. 20 siges, at »S. Gertruds Kloster eller
Hospital» havde tilhørt Familien Kaas, inden det kom i Rantzovernes Eje.

1 Pontopp. Ann. II, 685. Orig. Hafn. S. 23. 290. Pontoppidan sam
menblander aabenbart her S. Anne Kapel eller Hospital med Slots
kapellet. Rigtigere hedder der derimod i Ann. II, 776 under Aaret
1522: »En ved Navn Klavs Denne stiftede et Hospital udenfor
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derimod, at der i Begyndelsen af det 16de Aarhundrede
fandtes et S. Anne Hospital med tilhørende Kapel udenfor
den gamle Østerport, omtrent der, hvor endnu S. Anne
Plads minder om den længst forsvundne Stiftelse for »syge,
saare og mislige Mennesker». Ved et lykkeligt Fund af
gamle Dokumenter ere vi istand til at oplyse denne Stiftel
ses korte Historie temmelig nøje.
Hospitalets Stifter var en formuende, som det synes,
lægekyndig Mand ved Navn Klavs Jensen Dæne (eller
Denne), der formodentlig stammede fra Malmø, hvor vi
1420 finde en Borgemester ved Navn Johannes (Jens) Dæne2.
Om hans tidligere Historie og Anledningen til at han blev
Stifter af et Hospital, der i en kort Tid udfoldede en stor
Virksomhed og vandt Deltagelse og Understøttelse over hele
Norden, vide vi følgende:
Klavs Denne havde i Kong Hanses Tid, men uvist
hvor, været »svarligen fangen og greben i stærke Jernbolte,
Lænker og Laase», saa at han ej vidste, hvorledes han
skulde komme ud; da gjorde han et Løfte, at hvis han
slap fri, saa vilde han, Gud og S. Anne til Ære, bygge et
Kapel og et Gjæsthus for »fattige, syge og saare pockige»,
som pleje at ligge paa Gader og Stræder i Kjøbenhavn og
for deres Sygdoms Skyld ej kunne faa Herberge. Og da
han nu virkelig slap ud, uagtet det Taarn, hvori han sad
fangen, havde otte Alen tykke Mure og var omgivet af
dybe Vandgrave, blev det hans Livs Opgave at opfylde det
Østerport i Kbhvn til Bedste for de spedalske«. Det er maaske
denne Efterretning, som gaar igjen, naar der i Hofmans Fundat.
X, 229 siges om Pesthuset eller S. Hans Hospital: »Formenes at
være opbygt 1522 af eu Gros-Handler, navnlig Claus Dehn, skal
være indstiftet til et Lazaret for contagieuse syge». Der er dog i
Virkeligheden slet ingen Forbindelse mellem disse Stiftelser. Ende
lig kunde det i F’orbigaaende bemærkes, at i Slutningen af det 15de
Aarhundrede var der et S. Anne Kapel ved Skovshoved, som dog
ikke vides at have staaet i nogen Forbindelse med det senere
kjobenhavnske Kapel af samme Navn (Molbech, Nord. Tidsskr. I, 447).

2 Ser. Rer. Dan. VII, 243. En Petrus Dæne, sutor, i Kbhvn nævnes
i Slutn. af 14de Aarh. S. R. D. VII, 78. 84.
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Løfte, han havde gjort. Han henvendte sig allevegne for
at faa Understøttelse til sit Forehavende: baade Kong Hans
og siden Christiern II forsynede ham med deres Beskyttelsesog Anbefalingsskrivelser; og Dronning Elisabeth udstedte d.
11 Marts 1516 et Brev, hvori hun opfordrede alle sine
(Jndersaatter til at understøtte Klavs Denne med Bidrag til
Fuldførelsen af det S. Anne Kapel og Gjæsthnis, som
han havde begyndt at bygge, og for hvilket femten
Kardinaler i Rom, samt alle Rigets Bisper, hver i sit Stift,
ligeledes havde udstedt Aflads- og Anbefalingsskrivelser3.
Altsaa var Bygningen af Hospitalet begyndt; dets Beliggen
hed er ovenfor omtalt, kun kan endnu bemærkes, at det,
formodentlig for at være nærmere til Almisser, var opført
tæt ved en Landingsbro, der siden almindelig kaldtes S.
Anne Bro4. Paa samme Tid tog Pave Leo X i en Bulle af
7 Juni 1516 Hospitalet i sin Beskyttelse, idet han befalede
Ærkebispen af Lund, Biskoppen af Roskilde og Dekanen i
Kjøbenhavn at skaffe Klavs Denne og det af ham bestyrede
»Hospitale pauperum S. Anne prope oppidum Haunense»
Ret mod nogle ubekjendte »Urettens Sønner», som havde
vovet sig til at antaste hans og Hospitalets Ejendomme.
Disse Ejendomme ere i Pavebullen opregnede med en
latterlig Fuldstændighed, saa Kopper og Tallerkener og
Haandklæder og hundrede andre Ting, hvoriblandt mange,
som Hospitalet neppe nogensinde har haft i Eje (f. Ex.
Vingaarde), udtrykkelig nævnes 5.
3 Udtog af Dronningens Brev, der endnu findes i Christianstads Ar
kiv, er meddelt af Styffe i Handl, rør. Standin. Hist XXXV, 478.
4 Se Hvitfeldt, S. 1144. 1 et utrykt Brev fra Henrik Gøye, »øverste
Statholder for alt Regimentet i Kbhvn og Malmø», til Grev Johan
af Hoya og Bruchusen (dat. Kbhvn, S. Lucie virginis Dag 1523)
fortælles , at nogle af Malmøs Borgere Aftenen iforvejen vare
komne ind for S. Anne Kapel her for Kbhvn, og at de der vare
bievne overfaldne og tagne tilfange.

5 Se Tillæg Nr. 104. Denne uendelig lange Opregning er rimeligvis
en blot og bar Form, der ingenlunde kan oplyse, hvilke Ejendomme
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Støttet ved alle disse Beskyttelses- og Anbefalingsbreve
havde S. Anne Hospital god Fremgang. Dets Fuldendelse
falder formodentlig nær ved Aaret 1516. Det gjaldt dog
ikke allene om at faa det opbygget, men ogsaa om til
Stadighed at skaffe Underholdning for de fattige og syge.
Derfor udsendtes »S. Anne Bud« allevegne over de nor
diske Riger forat indsamle milde Gaver. Sverigs Adskillelse
fra Danmark forhindrede ikke Gustav Vasa fra d. 20 Sep
tember 1523 at udstede et Brev, hvori han stadfæstede
Klavs Denne i Besiddelse afEskilstorp og Gunneletorp (for
modentlig i Vexiø Stift) paa S. Anne Hospitals Vegne; idet
han tillige tillod ham at indsamle Almisser i Sverig for
Hospitalet6. Derimod gjorde Kjøbenhavns langvarige Be
lejring 1523 det stort Afbræk, da dets Bygninger — som
det synes med Undtagelse af Kapellet — helt eller delvis
ødelagdes, og de fattige og syge som Følge deraf ad
spredtes7. Tillige indvikledes Klavs Denne paa samme Tid
i Stridigheder, der, som det lader, tildels have haft deres
Udspring af Tiggermunkenes Misundelse over den store
Fremgang, S. Anne Bud havde, hvorved de mente der skete
dem Indgreb i deres lovlige Næring. Et Vidne, udstedt
Hospitalet virkelig havde, men det er dog Form, der i andre Hen
seender er saare oplysende, og tjener til at vise den dybe sædelige
Fordærvelse, som herskede i den katholske Kirke i Tiden henimod
Reformationen. Thi den Slags Opregninger af alle mulige og umu
lige Ting skete for at sikre vedkommende imod, at nogen senere
skulde holde sig til, at denne eller hin bestemte Gjenstand ikke
var nævnet. Men netop derved ophørte den virkelige Sikkerhed, og
de uendelige Præcautioner — en ny Form af Farisæismen — vare
kun en daarlig Erstatning for en sand, sædelig eller aandelig Op
fattelse af vedkommende Statut, Privilegium eller Forpligtelse, og
de ere betegnende for en Tid, da det gejstlige Juristeri blomstrede
i den Grad, som det gjorde, efterat omtrent ethvert Spor af højere,
sædelig Aand havde forladt den i Bund og Grund demoraliserede
rommerske Kurie.
6 Udtog af Brevet i Handl, rør. Skandin. Hist. XXXV, 480.

7 Beviset herfor ligger i Frederik I.s nedenfor anførte Brev af 25
Sept. 1524
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11 Januar 1524 af Tolvmænd og menige Almue paa Bregne
Herredsting i Bleking, giver følgende Oplysning: Klavs
Denne begjærede Forklaring, hvorvidt nogen af de tilstede
værende havde hørt, at han med Ord eller Gjerning, Bøsse
eller Pil, havde rejst Almuen mod Hr. Aage Brade, eller
om han havde haft nogen Del i, at tolv Røvere fra Kbhvn
bleve ihjelslagne. Hertil svaredes, at ingen havde hørt
eller vidste, at Klavs Denne havde gjort Hr. Aage Brade
noget for nær, ikke heller var nogensinde Bøsse eller Arm
bryst kommen i S. Anne Gaard; derimod havde han, da
fire Mænd af Herredet bleve kaldede til K. Frederiks Hylding, og de udvalgte blot erholdt en Klipping af hver Mand
og misfornøjede dermed ikke vilde rejse, givet dem fire
Mark danske af sin egen Pung og dermed styrket Almuens
Troskab. I Blekings Affald (fra Frederik I) havde han eller
hans Folk ingen Skyld, saameget mere som Affaldet skete sex
Uger før hans Ankomst; men Aage Brade var selv Skyld
deri, da han, uagtet man sendte ham tre Bud, flygtede og
efterlod Almuen uden Anførere og Landet uden Forsvar, da
Hr. Bernt von Melen kom did med Brand og Fjendehaand.
Desuden havde Vidnerne hørt, at Tørkø og Sølvitsborg
Munke havde lovet Hr. Aage mange Penge, for at han
skulde hjælpe dem at driveS. Anna ud afBleking, og hvad
de ej havde kunnet vinde med redelige Sager, det søgte
de siden at opnaa med Løgn og falsk Digt, nemlig at
Klavs Denne skulde ligge i Hor med en af sine Piger;
dette hørtes først af Hr. Aages Mund der i Herredet og
bragtes endog ind for Kapitlet i Lund, men ingen af de
tilstedeværende vidste andet, end at hun var en ren Jomfru.
At S. Annas Bud var bleven overfaldet paa Alfarvej og
fængslet, efterat det i mange Aar uden Hinder havde rejst
omkring i Landet, ansaa de for at være alle Blekingsfarer
til Forsmædelse, og aldrig vilde de have S. Anna fordreven
fra Bleking, ikke heller havde de noget mod Klavs Denne,
især da han var kommen overens med dem om, at saasnart Kjøbenhavn blev overgivet, skulde han efter K. Frede-
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riks og Raadets Vilje strax komme did for at drage Omsorg
for de fattige8.
Dette mærkelige Vidnesbyrd, der ogsaa tjener til Op
lysning af den Tids politiske Historie, viser, at S. Anne
Hospital ogsaa havde Ejendom i Bleking. Det Løfte af
Kongen og Raadet, som her omtales, indfriedes, da K.
Frederik I den 25de September 1524 udstedte et Brev,
hvorved han tillod Klavs Denne nu anden Rejse (d. e.
anden Gang) at maatte opbygge S. Anne Hospital i Kjøbenhavn paa det Sted, hvor S. Gertruds Kapel stod, idet nem
lig Biskop Lage Urne og Dekanen i Kjøbenhavn havde
afstaaet Kapellet til dette Brug. Paa samme Tid skjænkede
Borgemestere og Raad et Stykke af Byens Jord, som laa
ved S. Gertrud Kapel, til det vordende Hospital til Udvidelse
af dets Grund. Til Gjengjæld forpligtede Klavs Denne sig
til paa denne Grund at bygge et saa godt Hospital, som
noget kunde findes i Danmark, opmuret fra Grunden og
forsynet med Badstue og andre Bekvemmeligheder, som
syge Mennesker kunde have Behov. Enhver skulde ind
tages i Hospitalet for Guds Skyld uden Betaling, men døde
de der, var Hospitalet deres Arving. Indlæggelsesretten
skulde være hos Borgemestere og Raad og Biskoppens
Kommissærer. Kunde Stiftelsen med Tiden komme til saadan Rigdom og Forbedring, som den havde, før den blev
ødelagt, »skulde der holdes 50 syge og saare Mennesker
paa Sengene, med Præster, Sangere og Hittebørn og de
Kvinder, som Børn og syge Mennesker pleje at røgte».
Naar her omtales Præster og Sangere, ses deraf, at det
var Bestemmelsen, at der skulde holdes Gudstjeneste i Ka
pellet. Foruden Sygehuset skulde der holdes »et aabent
Hospital for alle fattige vandrende Pillegrimme». Der maatte
ikke tages Penge af disse for Mad eller 01, ej heller
maatte der nægtes noget Menneske Herberge. Hertil skulde
opføres en egen Bygning. Enhver fattig Vandringsmand,
Udtog af Tingsvidnet i Handl, rør. Skandin. Hist. XXXV, 481—82.
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der kom hungrig og tørstig, naar Klokken slog sex, og
begjærede Herberge for Guds Skyld, skulde her finde Seng,
Husly og fri Fyring, og desuden skulde der gives ham for
sex Penninge 01 og Brød. Var han ikke saa meget træn
gende eller kom senere, skulde han kun have Herberge
og Seng. iMen efter Kl. 7 blev ingen indladt, og ingen
skulde huses mere end én Nat. Borgemestere og Raad
skulde have Tilsyn med, at Sengene i Hospitalet hver
Lørdag blev forsynede med rene Lagener, og at Kosten var
god og vel tillavet. Naar nogen var saa syg, at han intet
gad fortære af den Mad, der var i Hospitalet, skulde For
standeren lade hente i Byen Vin, Hvedebrød, Æbler, eller
hvad den syge havde Lyst til. Naar Forstanderen døde,
skulde Borgemestere og Raad med Bispens Kommissærer
udnævne en anden ærlig og gudsfrygtig Mand til Forstander.
Hospitalet skulde beholde det S. Anne Kapel, som Klavs
Denne havde opbygget udenfor Kjøbenhavn, med alt Offer,
Gods og Gave, som nu var eller med Tiden kom dertil.
Det ny Hospital skulde nyde godt af Pavens ovenomtalte
Beskyttelsesbrev; det skulde have Ret til at udsende Al
misseindsamlere over hele Danmark og Norge; og endelig
skulde det staa under den roskildske Biskops Forsvar og
Beskjærmelse, saaledes »som Kirker, Klostre og andre
Gudshuse bør at være efter Kirkeloven9».
Desværre vide vi intet sikkert om, at denne Fundats,
der afgiver et tiltalende Vidnesbyrd om hin Tids Omsorg
for de fattige og elendige, er kommen til Udførelse.
Rigtignok omtales S. Anne Hospital endnu senere, men
det er ikke godt at afgjøre, om det er flyttet til den an
viste Plads, eller atter er opført paa den gamle. Det maa
dog vel antages, at selv om Hospitalet er blevet paa sin
gamle Plads (hvilket efter alt at dømme er det rimeligste),
er denne Ordning ogsaa der kommen til at gjælde for det.
I denne Antagelse bestyrkes vi derved, at vi finde samme
0 Se Tillæg, Nr. 120.
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Ordning vedtagen for en ny Stiftelse, Klavs Denne paa
samme Tid oprettede. Den 25 November 1524 tillod nem
lig Aage Jepsen (Sparre), udvalgt Ærkebiskop i Lund, med
Kapitlets Samtykke paa Aahus Bys Begjæring, at Klavs
Denne, den værdige Helligaand til Lov, S. Anna til Amin
delse og fattige, syge, vanføre og vejfarende Mennesker
til Hjælp, maatte paa den Plads i Aahus, som man hidtil
havde kaldet Helliggest, opbygge et S. Anne Hospital, og
at han til den Ende til evig Tid skulde beholde Kapellets
Jord, Huse og øvrige Tilliggende, Helligkors Hus, Vor
Frues Have og Rynckeby Kirke. Det Hospital, han agtede
at bygge, skulde være saa anseeligt som noget i Danmark,
helt og holdent bygget af Sten, med Badstue og andre
Bekvemmeligheder til de syge Menneskers Behov10.
Naar der er Tegn til, at S. Anne Hospital i den føl
gende Tid kun førte en temmelig svag Tilværelse, kunde
Grunden mulig ligge i, at Klavs Denne havde splittet sine
Kræfter ved dette nye Foretagende, hvorhos der dog tillige
maa agtes paa det Omslag i Betragtningen af milde Gavers
absolule Fortjenstlighed, som Bekjendtskabet med Lulhers
Lærdomme medførte. Det ny Hospital i Aahus skulde for
øvrigt staa i den nøjeste Forbindelse med det kjøbtnhavnske
S. Anne Hospital, saaledes som følgende Overenskomst (af
3 Oktober 1527) nærmere oplyser:
»Gud Fader, Søn og Helligaand til Lov, Hæder og
Ære, værdige Patrone Fru S. Anne til Hukommelse og
Amindelse, og fattige, syge og saare Mennesker til Hjælp,
Trøst og evig Bestandelse, have vi Borgemester og Raad i
Aahus set og hørt Konning Hanses, hvis Sjæl Gud naade,
og hans Søns Konning Chri&tierns, ogsaa stormægtige
højbaarne Fyrstes og mægtige Herres Her Frederiks, med
Guds Naade Danmarks, Vendes og Gothes Konning, ud
valgt Konning til Norge (osv.), desligeste stormægtige Fyrstes
10 Bring, Handlingar oc Påminnelser. I. 199—207.
rør. Skandin. Hist. XXXV, 482-85.
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og Herre, Her Gøstaf, Sverigs og Gothes Honning, for
seglede Breve og Privilegier, lydende over disse trende
Rigers, Danmark, Sverigs og Norges Termin11, at samle
gode Menneskers Almisse til Helliggejstes i Aahus og S.
Anne Hospital i Kjøbenhavn, til forskrevne trende Rigers
syges og saares og Pilegrimmes Kost og Opholding, med
andre mærkelige Privilegier og Friheder, til forskrevne
tvende Hospitaler naadelig og gunstig undt og givne ere,
hvilket disse Breve og Privilegier ydermere udvise og for
klare. Item thi ere vi nu udi de hellige Trefoldigheds
Navn saa overens komne med Klavs Denne, Hospitalens
Forstandere: Først at han skal holde de allerfleste syge,
saare og fattige, som Hospitalerne mest taale kunne. Jo
mere gode Menneskers Almisse og Hjælp, jo mere syge
og fattige skal der indlægges baade nu og herefter. Item
for saadan kjærlig Endrægtighed, som vi ere overens komne
med samme Forstandere, love og tilsige vi hannem og
hans Efterkommere, Forstandere til samme Hospital, at vi
ville altid tilskikke to gudfrygtige Borgere, som skulle gaa
i Sognekirke og Kloster med Hospitalens Tavler hver Søn
dag og alle Offerdage. Item skulle ogsaa samme tvende
Borgere til tvende Tider om Aaret omgaa i Byen med
Hospitalens Bud efter gode Menneskers Almisse og Sjæle
gave. Item vi ville altid gjerne og troligen fordagtinge og
forsvare og ved fuld Magt holde alle Hospitalens Privilegier
af vor yderste Magt og Formue som egne og Bys Privi
legier og Friheder. Item til samme Hospitalers ydermere
Hjælp og Fremgang have vi tilskikket og betroet to Raadmænd og to Borgere samme Forstandere til Hjælp og
Trøst. De skulle jo en Rejse (o: Gang) hver Uge der personligen indgaa, se, høre og overveje Hospitalens Frem
gang og de syge fattiges Hjælp. Item der skal intet bygges
eller afbrydes og ingen syge udkastes eller indlægges, og
1 »At gaa i Termin» eller »at terminere» var en almindelig Betegnelse
for Tiggerklostrenes og Hospitalernes Indsamling af Almisser.
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intet mærkeligt paaslaas foruden deres Raad og Samtykke.
Skulle de ogsaa tilse, at de syge og fattige spises tilbørlig
af én Gryde og én Tønde med samme Forstander, og at
de holdes ærlig, renlig og bekvemmelig af yderste Magt
og Formue. Item er vi saa overens komne med forskrevne
Klavs Denne, at Helliggejstes her i Byen og S. Anne
Hospital i Kjøbenhavn skulle altid blive og være under ett,
under én Forstander, saa at det ene skal altid hjælpe og
styrke det andet med Spisning og anden Del, Behov gjøres,
foruden alt Hinder eller Gjensigelse. Thi er vor ydmyge
og kjærlige Bøn til alle aandelige eller verdslige Herrer,
Fyrster , Bisper , Prælater , Ridder , Riddermændsmænd,
Lensmænd, Fogder, Borgemestere, Raadmænd, Bønder og
alle andre, som dette vort Brev hænder for at komme, at
I for Guds og vor ydmyge Bøns og de syge og saare og
fattiges evige Bestandelses Skyld hjælpe og trøste med
eders milde Almisse, og deres Bud ej hindre eller hindre
lade, imod Gud og saadanne kongelige Privilegier. Til
ydermere Vidnesbyrd og Stadfæstelse lade vi hænge vor
Bys Indsegl neden for dette vort aabne Brev. Givet i
Aahus, Torsdagen næst efter S. Mikkels Dag, Anno Do
mini 1527 12»>.
De her omtalte Regler for Aahus Hospital have upaatvivlelig ogsaa gjældt S. Anne Hospital i Kjøbenhavn, lige
som de omtalte Privilegier, have gjældt dem begge. Det
kjøbenhavnske Hospital maatte dog snart bukke under for
Mangel paa de nødvendige Midler til fortsat Bestaaen, og
det uagtet Biskop Ingemar af Vexiø endnu i et Brev af 10
November 1527 kraftig opfordrede sit Stifts Indvaanere til
at komme det til Hjælp med milde Gaver, idet han lovede
40 Dages Aflad til hver, som adlød Opfordringen13. At
dets Opløsning stærkt nærmede sig, viser et Brev, udstedt
den 22de November 1528 af toogtredive kjøbenhavnske
12 Afskrift i Langebeks Dipi.

13 Udtog af Brevet i Handl, ror. Skandin. Hist. XXXV, 486.
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Borgere, der bevidnede, at de den nævnte Dag efter Borgemesteres og Raads Befaling gik ind i S. Anne Hospital,
for at høre og forstaa de fattiges Brøst og Begjæring.
»»Dermed», hedder det i Brevet, »viste vi Klavs Denne for
Døren, og forpligtede vi de syge og fattige ved deres
Helgensed Sandhed os at sige paa disse efterskrevne Ar
tikler: Om Klavs, den Tid han havde Gods og Rigdom,
var og da velædelig og forstandig, de syge og fattige rettelig
at traktere? Dertil svarede de: han holdt den Tid et ærligt
og tilbørligt Hospital, som noget i Danmark kunde findes, med
god Kost og rene Senge og en forstandig Legems Salve og
Lægedom, de syge og fattige til Hjælp og Husvalelse af de
onde Pocke (o: Kopper) og anden Guds Plage. Endnu,
siden Hospitalet blev saa forarmet, spises vi ikke værre
end af hans egen Gryde og Tønde. Kommer da nogen
fersk Ret, som ikke kan tilnaa over alt, da faa vi den, og
han mister selv». Endvidere spurgte Borgerne: »Nu haver
dog Klavs tit og ofte opsagt Hospitalet, ere I da begjærendes at komme ind i Helliggejstes eller S. Jørgen?» Svar:
»Vi have Klavses Brev paa vort Livsbrød, han bliver aldrig
fri eller løs fra os. Til Helliggejstes begjære vi gjerne for
Guds Skyld med saadant Vilkaar, at vi blive og sammen
med vor Forstander og nyde vore Privilegier under Borge
mester og Raads Stadfæstelse. Til S. Jørgen ville vi aldrig,
heller lade os udføre og sænke i Stranden. Her ligger en
spedalsk Kvinde udi tre Aar; dog kunde vi aldrig trænge
hende til S. Jørgen. Vi ere 27 foruden de Karle og Kvin
der, os gjøre daglig Tjeneste, og ere vi ligesaa mange udi
Aahus og end flere, og her indgivne saavel som der, og
lide der nu den største Armod, deres Liv kan taale. Saa
ere vi tilhobe komne formedelst kongelige og Danmarks
Rig es Raads Privilegier og Stadfæstelse, og vi have Klavses
Brev, at han haver forpligtet sig og hans Efterkommere
(os) vor Livstid at besørge. Vil han derimod os overgive
og besvige, da ville vi det kære for Gud, Dommere og
Dannemænd. Kunne vi da ikke selv gaa og tale for os,
23’
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da ville vi nyde der Venner og Frænder til». »Dermed»,
fortsætter Beretningen, »indkaldte vi Klavs Denne om at
stille de syge og fattige tilfreds igjen. Maatte lian love at
være deres Tjenere til hans Dødsstund. Dermed blev Klavs
og de syge og fattige saa forligte, at han skal med det
allerførste tilhobe føre dette Hospital og Helliggejstes i
Aahus paa én Plan med syge og sunde og alle tilhobe
høringe. Skulde de endda adspredes formedelst Verdsens
Armod, til saalænge denne Vildfarelse, som nu regjerer,
noget fortrækkes, saa skal endda samme Klavs nyde og
bruge Gud og Dannemænd til Hjælp, og skikke os (□: de
fattige) tilhobe igjen med vore Privilegier paa én Plan, saa
vi med hannem og han med os kunde tilhobe blive til vor
Dødsstund. Derpaa lagde Klavs Denne sine Hænder kors
vis paa Evangeliebogen, og bad sig saa Gud hjælpe og
Helgen alle, disse Artikler saa at fuldkomme efter de syge
og fattiges Vilje og Begjær; alle de, hannem ville være
lydige og følgagtige, vil han være deres ydmyge Tjener og
tjene dem baade med Liv og Gods til hans Dødsstund14».
Denne mærkelige Erklæring, der indeholder den
smukkeste Lovtale over Klavs Denne, som han vel kunde
faa, og viser, at han havde sat sin Formue til forat holde
det Løfte, han i sin Tid havde gjort Gud, og som han
med en stor Nidkjærhed havde søgt at indfri paa bedste
Maade, er det allersidste Spor, vi have af S. Anne Hospi
tals Bestaaen. Formodentlig har det ikke længe efter vist
sig som umuligt fremdeles at skaffe de nødvendige Midler
til de fattiges og syges Underholdning, og de ere da for
modentlig overflyttede til Helliggejsthus eller muligvis til
Hospitalet i Aahus; thi dette delte ikke Skjæbne med sin
kjøbenhavnske Søsterstiftelse, men fortsatte sin Bestaaen
idetmindste en Tidlang efter Reformationen15.
14 Brevet findes i Afskrift i Langeb. Diplom.
15 Det kunde bemærkes, at Povl Eliesen i sin fortræffelige «Vnderviisning, huore krancke, miislige, snare, arme oc fattige menniskir
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Hvad Klavs Denne angaar, da blev han ved Juletid
1529 af Borgemester Christoffer Nielsen og Raadet i
Malmø antagen som Læge for de fattige og syge i Hospi
talet sammesteds. I denne Stilling, hvormed ogsaa For
standerposten i Hospitalet synes at have været forbunden,
forekommer han endnu 1533, da han kjøbte »något redskap,
som horer til en abeticke» (Apothek) — og dermed ender
vor Kundskab om denne mærkelige Mand10.
Vi finde intet paalideligt berettet om, naar S. Anne
Kapel blev nedbrudt, det har formodentlig ikke faaet Lov
til at staa længe efter Reformationen, da det synes at have
været Gjenstand for overtroiske Besøg af Folk, som mente
ved S. Annas (Jfr. Marias Moders) Hjælp at kunne blive helbredede fra deres Sygdomme. Idetmindste fortæller J. L.
Wolf (1654): »Imellem Kongl. Maj.s Boder eller Huse
(Nyboder) og Stranden haver der fordum udi den pa
pistiske Tid standet et Kapel, som kaldtes S. Anne Kapel,
hvorfra var lagt en Bro med store Kampestene ud i Stran
den, at de, som til Skibs ankom, kunde gaa i Land, op til
Kapellet, der at gjøre Offer, om de vare med nogen
Skrøbelighed beladt, derefter at komme til deres Helbred
igjen, og haver jeg udi min Barndom hørt af gamle Folk
sige, at der samme Kapel blev ødelagt, fandtes der nogle
Læs Krykker, som Krøblinge havde kastet der og ganget
fra17». Om den her nævnte S. Anne Bro bemærker en
fremmed rejsende, der i Aaret 1600 besøgte Kjøbenhavn:
»Nær ved Havnen er en Stendæmning, som strækker sig
schule tracteris oc besørgis», (skreven 1527) kun omtaler to Ho
spitaler i Kbhvn, nemlig Helligaands og det for spedalske Mennesker
udenfor Byen (S. Jørgen), saa S. Anne Hospitals Bestaaen vel alt
dengang har været betragtet som aldeles usikker.
16 Notitsen om Kl. Dennes Ansættelse i Malmø er mig meddelt efter
Malmøske Raadstubøger af Hr. C. Sonnenstein Wendt. Jfr. Ny kirkehist. Saml. II, 181.

1: Encom. Regni Daniæ. S. 376.
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fra Strandbredden langt ud i Dybet, den kaldes S. Anne
Bro, og her er meget bekvemt at bade sig18». Denne
Bros Tilværelse findes endnu omtalt i Aaret 1639 19; men
den er nu forlængst forsvunden, dog har, som ovenfor be
mærket, S. Anne Plads indtil denne Dag vedligeholdt et
svagt Minde om det Hospital og Kapel, som her i sin
Tid fandtes.
5 8 Se Udtog af Herman v. Zesterflets Rejseberetning i Suhms Nye Saml.
111, 99. Som man ser, er altsaa Pontoppidans, siden af mange an
dre optagne, Gisning (Orig. Hafn. S. 32), at S. Anne Bro var »en
almindelig Bro over et lidet rindende Vand», urigtig.
19 Sjæll. Tegneiser XXVI, 516 b.

VIL

Gilder og religiøse Broderskaber.
Gildevæsenet er et af de mærkeligste Forhold i det borger-

lige Liv i Middelalderen. Vel var det selskabelige Samfund
Hovedsagen ved Gilderne, men ofte gav Omstændighederne
dem en større Betydning. De bidrog, idetmindste i den
ældre Tid, til at udfylde Manglerne i det offentlige Rets
væsen, og deres Betydning for Borgerstandens Udvikling er
let at paavise. De havde alle en mere eller mindre frem
trædende religiøs Karakter, de vare gjerne indviede til en
eller anden Helgen, Medlemmerne toges i Ed ved Ind
trædelsen i Gildeslaget, og Afholdelsen af Sjælemesser for
afdøde Gildesødskende var en Forpligtelse, som vi neppe
ville finde glemt i nogen Gildeskraa1. Den sidste Egenhed
ved dem giver dem Adkomst til kortelig at omtales her,
hvor enhver Side af det kjøbenhavnske Kirkeliv i Middel
alderen saavidt muligt skulde findes oplyst. Det følger
imidlertid af sig selv, at det væsentlig kun er Gildernes
religiøse Side, som her kan ventes behandlet, om end flere
hidtil uklare rent historiske Forhold ved samme Lejlighed
efter Evne skulle oplyses.
1 Angaaende Gildevæsenet i Middelalderen have vi to gode Skrifter:
Kofod Ancher, Om gamle Danske Gilder, og Wilda, Das Gildewesen
im Mittelalter (Besvarelse af en Prisopgave udsat af det danske
Videnskabers Selsk.). Til disse Skrifter henvises ialmindelighed.
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Hvorlangt Gilderne i Kjøbenhavn gaa tilbage i Tiden,
lader sig ikke afgjøre, rimeligt er det imidlertid, at idetmindste adskillige af dem ere fra Begyndelsen af det 13de
Aarhundrede. Første Gang, vi linde dem nævnte, er i
Form af et Forbud, som viser, at Skyggesiderne ved dem
allerede vare noksom bekjendte. I Biskop Johannes Krags
Stadsret for Kjøbenhavn af 1294 hedder det nemlig: »Da
man ikke allene bør afholde sig fra det, der er ondt, men
ogsaa fra Lejlighed til det onde, bestemmes, at for Frem
tiden maa Selskaber eller Samfund, som almindelig kaldes
Gilde eller Hwirwingh, ikke holdes i Kjøbenhavn af
nogensomhelst, hemmeligt eller aabenbart, ligesaalidt som
hvilkesomhelst andre Sammenkomster, der, under hvad Skin
det maatte være, staa i Modstrid med denne Bestemmelse,
og ved hvilke de nævnte Gilders eller Selskabers Virksom
hed kan udøves og denne Bestemmelses fulde Kraft i nogen
Maade forhindres». Hvem der handlede mod denne Lov,
skulde bøde 40 Mark, og hvis han ikke kunde det, skulde
han udjages af Byen2.
Hvis man ikke vil sige, at dette strænge Forbud ikke
er blevet overholdt i den følgende Tid, maa man nød
vendig underforstaa det Tillæg til denne Lov, som findes i en
anden, endel afvigende, Optegnelse af den samme Stadsret:
»Herfra undtages de Gilder, Biskoppen selv med sit Ka
pitels Samtykke opretter3» (instituerit, hvilket maaske kan
forklares: til hvis Oprettelse han giver sit Minde). Imidler
tid ser man klart nok, at Roskilde Biskop ikke yndede
Gildevæsenet i Kjøbenhavn; det nærede nemlig Borgernes
Samfundsaand og Selvstændighedsfølelse, og den fik ban
snart en ubehagelig Prøve paa. Sidst i Aaret 1295, eller
i de første Dage af det næste, gjorde Borgerne et formeligt
Oprør, formodentlig forbitrede over denne og andre strænge
Bestemmelser i Stadsretten og muligvis hemmelig til2 Rosenvinge, Gamle danske Love. V, 101.
3 Ser. Rer. Dan. VII, 86.
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skyndede af Kong Erik Menved, der synes nok at have haft
Lyst til at faa Kjøbenhavn i sin Magt. Stormklokkerne rørtes,
og endel dels bevæbnede dels ubevæbnede Borgere samledes
henimod Nattetid udenfor Bispens Slot og angreb det med
Blideskud. Da Slottet imidlertid var vel befæstet, naaede
de ikke deres Hensigt at tvinge Bispert til Eftergivenhed;
dog forblev endel Borgere samlede om Natten paa S.
Nicolai Kirkegaard, hvor de lagde Raad op mod deres
Herre, og den næste Dag sammenkaldte de Raadet og op
satte adskillige Artikler mod Bispen, som de siden overgav
Kongen, der paa den Tid stod i et spændt Forhold til Joh.
Krag, formodentlig fordi denne, som i sin Tid var udvalgt
til Biskop mod Kongens Vilje, vilde overholde det pavelige
Forbud, der dengang hvilede over Riget paa Grund af
Striden med Ærkebiskop Jens Grand. Herved naaede Bor
gerne imidlertid ikke deres Hensigt, da Biskoppen blev fast
ved sit, og tilsidst maatte de falde tilføje og gjøre Afbigt.
Blandt Biskoppens Ankeposter mod dem var, foruden Kla
gen over Oprøret, ogsaa den, at Borgerne havde holdt
deres Gilder og Gjæstebud tvertimod hans Forbud. De
maatte derfor den 30te Januar 1296 offentlig med Haand
paa Evangeliet sværge paa at holde alle de Love, Anord
ninger og Befalinger, som Bispen havde givet eller herefter
gav dem med sit Kapitels Samtykke. Derhos overgav og
og tilskjødede de Bispen med fuld Ret alle Grunde, Huse,
Klokker, Indkomster og kort sagt alt, hvad der tilhørte be
meldte Gilder og Selskaber, og desuden nogle Grunde i og
udenfor Byen, der før ikke havde betalt Jordskyld til Bispen4.
Efterat Kjøbenhavns By var gaaet over fra den roskildske
Biskops til Kronens Besiddelse, gjentoges i K. Erik af
Pommerns kjøbenhavnske Stadsret Forbudene mod ethvert
»Gilde, eller Huerring, eller Biurding, eller Samfund» med
de selvsamme Ord (kun paa Dansk) som i Biskop Joh.
4 Ser. Rer. Dan. VII, 98—99. Suhms Hist. XI, 244—45. Om An
vendelsen af Jordskylden af de omtalte Grunde, se ovenfor S. 299.
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Krags Love5. I Christoffer af Bajrens Stadsret af 1443 blev
derimod Forbudet betydeligt indskrænket; her bestemtes
nemlig, at hvis der fandtes Gilder eller Samfund, der enten
vare stiftede eller i Fremtiden stiftedes, og som Foged,
Borgemestere og Raad ansaa for urigtige og skadelige for
Byen, da skulde Øvrigheden have iMagt til at forbyde og
aflægge saadanne Gilder uden nogen Mands Gjensigelse.
Overtraadte nogen saadant Forbud, da skulde de, saamange
som søgte slige Gilder, første Gang bøde Kongen 3 Mark
og Staden 3 Mark, anden Gang 10 Mark, og Gildesøllet
gives til fattige Folk0.
Uagtet disse forskjellige mer eller mindre strænge For
bud mod Gilderne finde vi dog en ikke ringe Mængde af
dem i Kjøbenhavn i Middelalderen, og flere har der sikkert
været. Før Aaret 1400 forekomme følgende fire:
1. Conuiuium sancte Marie virginis,
2. Conuiuium sancti Spiritus,
3. Conuiuium sanctkPetri og
4. Conuiuium beati Nicolai.
De tre første af disse Gilder ejede hver en Jord ved
Vesterport, det sidste havde en Gaard i Tydskemannegaden7.
Men om disse fire Gilder ved man forresten intet videre.
Efter Navnene at dømme kunde man antage, at de tre af
dem stode i Forbindelse med de tilsvarende Kirker, og at
Helligaandsgildet har staaet i Forbindelse med Helligaandshuset.
5. Helligtrefoldigheds Gilde. Saaledes benævnes
baade det tydske og det danske Kompagni. For det
første have vi en Gildeskraa fra 1382. Det bestod især
af Kjøbmænd fra Vismar, Stralsund og Stettin. Deres
religiøse Forpligtelse bestod navnlig i at stede enhver afdød
Broder tiljorde med Ligklæde og Lys, og at lade holde tre
5 Rosen vinge, Gamle danske Love. V, 128 f.
* Rosenvinge, anf. Skr. S. 146.

1 Ser. Rer. Dan. VII, 77. 83.
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Messer — udentvivl i Graabrødrenes Kirke — for den af
døde, ved hvilken Lejlighed der skulde ofres 2 Mark Vox
af hver af Brødrene8. Christoffer af Bajrens Stadsret be
stemte, at Brødrene af det tydske Kompagni skulde tage sig
Oldermænd med den kongelige Fogeds og Borgemesteres
og Raads Samtykke og Baad, og at der til denne Bestilling
skulde tages en tydsk Borger og en tydsk Kjøbmand9. 1
K. Christiern l.s Tid indskrænkedes det tydske Kompagnis
Betydning, idet Kongen befalede, at kun Pebersvendene
(o: Kjøbmændene) maatte indgaa deri, men at de lydske
Borgere skulde indtræde i det danske Kompagni. Ved 1490
omtales Kompagniet som : »Olderlude, Schaffere, unde
gemeine Brodere unde Kopman in der hilgen Drevalticheits
Gilde edder Broderschap der dudeschen Kumpanye to Copen
hauen») , og Oldermændene Meynolt Bole van Deventer og
Hans Korte10 lejede paa Kompagniets Vegne en Gaard ved
Fiskerstrædet i Kjøbenhavn af Kapitlet11. Efter Danmarks
heldige Krig med Hansestæderne, der endte med Freden i
Malmø (1512), tabte det tydske Kompagni udentvivl en stor
Del af sin Betydning. Dog bestod det endnu en Tid; thi
8 Den første Artikel af Gildeskraaen lyder: »In Godes namen amen.
Na Godes bort M ccc dar- in deme lxxxij iare in vnsser vrouwcn
dage to lichtmissen so hebben de koplude van der Wysmer vnd van
deme Sunde vnd van Stettyn vnd vort alle de gemeyne kopman vth
den dudesschen steden to Copenhauen gemaket vte der selschop
eyn boldek (□: Ligklæde) vnnd iiij lichte: weret dat dar storue eyn
broder vte der selschop, den schal man begrauen to Copenhauen,
ofte wor he gestoruen is, myd deme boldike vnd myt lichten vnd
mit dren myssen, dar schal eyn jsslick broder to den dren myssen
offeren syn eygen gelt by twen marck wasses«. (Pontoppidan har
Orig. Hafn. S. 186—97 et kort Udtog af de følgende Artikler efter
en Opskrift i Danske Saml, i Geh.-Ark.). Jfr. Tillæg, Nr. 125.

9 Rosenvinge, Gamle danske Love. V, 145.
10 Denne Mand var 1496 en af Graabrødre Klosters Procuratores (Till.
Nr. 87), hvilket ogsaa tyder paa det tydske Kompagnis Forbindelse
med dette Kloster.

11 Pontopp. Orig. Hafn. S. 186.

Dok. i Langeb. Dipi.
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1526 klagede Borgemestere og Raad til Kongen over, at
tydske Kjøbmænd, der vare bosiddende og gifte i Kjøbenhavn, havde deres særdeles Kompagni. Herimod fremlagde
Herman Rølling og Bernt Røttker, Oldermænd i det tydske
Kompagni, K. Christiern I.s Brev, hvorved det tillodes dem
at holde deres Kompagni, idet Kongen dog forbeholdt sig
Ret til »samme Artikler at forbedre og til og af at sætte,
om Behov gjordes». Derimod fremlagde Borgemestere og
Raad et andet Brev af Christiern I, hvorved det tydske
Kompagni erklæredes for aflagt, og de tydske Kjøbmænd
henvistes til det danske Kompagni. Denne Sag afgjordes
af K. Frederik 1 saaledes, at alle tydske Kjøbmænd, som
vare Borgere i Kjøbenhavn, skulde være i Kompagni med
Borgemestere og Raad og andre bosiddende Borgere, og
dersom nogle ugifte tydske Kjøbmænd, som ikke vare
Borgere, vilde opholde det tydske Kompagni, maatte de
gjøre det, dog at Kongen forbeholdt sig Ret til at for
mindske eller formere dette Privilegium efter sin Vilje12».
6. Det danske Trefoldigheds Gilde er ifølge en
Antegnelse af Langebek »begyndt 1447 og 1448», det be
stod ikke aliene af Borgere og Kjøbmænd, men ogsaa af
gejstlige, da, som det synes, alle de daværende kjøbenhavnske Kanniker vare blandt Gildets stiftende Medlemmer13.
1 Christoffer af Bajrens Stadsret bestemtes, at Fogeden,
Borgemeslerne og Raadet skulde sætte Oldermænd i det
danske Kompani og i alle Embeder (Haandværkslag). Overtraadtes dette, skulde der bødes til Kongen og Raadet.
Den samme Bestemmelse skulde gjælde alle andre gamle
og skjellige Gilder og Samfund, som af Alder havde været
Kgbrev, dat. Lørdag næst efter Vor Frue Dag Assumptionis 1526, i
Kbhvns Raadstuarkiv (jfr. Hvitfeldt, S. 1294).

13 Langebek har aabenbart haft en Kilde til denne Angivelse (der fin
des blandt hans Excerpter til Vor Frue Kirkes Hist.), som nu ikke
kan paavises, men som dog paa Meddelerens Autoritet maa staa til
troende fremfor senere Tiders usikre Gisninger (se foran S. 131).
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i Kjøbenhavn14. Fra K. Christiern l.s Tid steg det danske
Kompagni i Anseelse, endnu minder Kompagnistrædet om
det, thi her var Gildeshuset; det vedblev at bestaa, om
end i noget forandret Skikkelse (som Skyttelag), efter Re
formationen, og bestaar endnu den Dag idag under Navn
af »det danske Broderskab15».
Af Haandværkergilder fandtes der mange, en Del
af dem synes at skrive sig fra K. Erik af Pommerns Tid,
der ved sit saakaldte første Privilegium for Kjøbenhavn, af
1522, ordnede Ilaandværkerforholdene, idet han forpligtede
»alle Embedsmænd (o: llaandværkere) til at bjerge og nære
sig ved deres Embede», og ikke gribe ind i andres Haandtering16. Disse Gilder danne Grundlaget for den senere
Tids strængere afsluttede Ilaandværkslag.
Haandværkergildernes første Oprindelse skriver sig udentvivl fra den
naturlige Trang, det var for dem, der drev den samme
Haandtering, til ogsaa at søge selskabelig Enderholdning
med hinanden og at staa hinanden bi; men efterhaanden
antog disse Selskaber en stærkt exklusiv Karakter, der maatte
være til Skade for Borgersamfundet i det hele, da Menig
heden derved splittedes i flere mindre Dele, i hvilke Stands
interesserne let kom til at indtage en højere Plads end
det almindelige Borgervel. — For følgende Haandværkergilder
have vi endnu Gildeskraaer ældre end Reformationen be
varede, at der imidlertid har været flere, kan ikke be
tvivl es:
7. Bagersvendenes Gilde var stiftet 1403 »den
almægtigste Gud til Lov, Hæder og Ære, alle Guds Hel
gene og Jomfru S. Katrine til Lov og Ære, og vore
Sjæle og alle kristne Sjæle til Salighed». Gildets første
Forpligtelse var, hvert Aar at lade holde tvende Messer i
14 Rosenvinge, GI. danske Love. V, 145—46.
15 Se N. P. Nielsen, Hellig Trefoldigheds Gilde udi det danske Com
pagnie eller det kgl. kjøbenhavnske Skydeselskabs og danske Broder
skabs Historie. 1836.

10 Rosenvinge, GI. danske Love, V, 120—21.
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S. Katrine Kapel i Vor Frue Kirke. Af Indledningen til
Gildeskraaen synes at fremgaa, at der alt tidligere har været
et Bagergilde, der da formodentlig har bestaaet af Mestrene17.
Guldsmedenes plattydske Gildeskraa er udstedt 1429
med Samtykke af Kong Erik, Dronning Filippa, Esge Brok,
Høvedsmand paa Kjøbenhavns Slot, og Stadens Raad;
Gildet var stiftet til Guds og alle Helgenes, især til S.
Loyes (Eligii), Ære. Skraaen indeholdt Bestemmelser, der
maatte gjøre Gildet utilgjængeligt for fattige Borgere, saaledes skulde den indtrædende eje en vis Formue og gjøre
et Gjæstebud for Gildebrødrene. Ingen uægtefødt maatte
antages i Lære af nogen af Gildebrødrene. Gildet skulde
skulde have sin aarlige Sammenkomst paa S. Andreæ Dag,
og Dagen efter (S. Loyes Dag) skulde det lade holde en
Sjælemesse, formodentlig for S. Eligii Alter i Vor Frue
Kirke, ved hvilken Lejlighed enhver Broder og Søster skulde
ofre, under en Øres Bøde om de forsømte det. 1496 fik
Gildet en dansk Skraa, stadfæstet af Kong Hans, heri findes
Gildebrødrenes religiøse Forpligtelser nøjere bestemte. En
hver, der indtræder i »Guldsmedembedet», skal give fire
Mark Penge til at holde S. Loyes Messe op med. »Naar
nogen dør af Embedet, da skulle alle Brødre, Søstre og
Svende følge dem til deres Lejersted. Hvilken det ikke
gjør, han bøde en Mark Vox, uden han har lovligt Forfald;
og skulle de lade dem (o: de afdøde) begaa med Vigiliis
og tre Messer udaf Laget. Item skulle Embedsbrødrene
være tre Rejser (o: Gange) tilhobe om Aaret, og lade be
gaa alle kristne Sjæle med Vigiliis og tre Messer af Laget,
og dertil skulle alle Brødre, Søstre og Svende ofre til tre
Messer, eller bøde tre Mark Vox, et Sinde den Dag efter
S. Johannis nativitatis Dag, og et Sinde den Dag næst efter
S. Andreæ Dag, som S. Loyes Dag paa falder18». Den
17 Gildeskraaen er trykt i Pontopp. Ann. II, 499—503.

18 Der omtales altsaa egentlig kun to Messer, skjønt Bestemmelsen jo
lød paa tre.
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kgl. Stadfæstelse af Skraaen er udstedt ved den bekjendte
Dr. Peder Albretsen, Raadmand i Kjøbenhavn19.
9. Skindernes Gilde. I Aaret 1495 stadfæstede
K. Hans de Privilegier (o: den Gildeskraa), som K. Chri
stoffer af Bajren havde givet »Gildebrodrene i Skinderembedet i Kjøbenhavn». Anførelsen af Gildeskraaen slutter
med følgende Ord: »Sammeledes stadfæste vi og fuldbyrde
til evig Tid den Gudstjeneste, som forskrevne Gildebrødre
stiftet have og nu holde lade udi Graabrødre Kloster i
Kjøbenhavn, Gud almægtigste, Jomfru Maria og hans vær
dige Helgene til Lov og Ære, og alle forskrevne Gildes,
Gildebrødres og alle kristne Sjæle til Nytte og Salighed».
Skraaen indeholder den Bestemmelse, at ingen uægtefødt
maatte optages i Gildet.
10. Skomagergildets Lagsskraa er stadfæstet 1509
af Kong Hans, men alt længe før havde disse Haandværkere,
som forholdsvis synes at have været meget talrige i Middel
alderen, haft deres eget Gilde. Dette Gildes Messe holdtes
fra 1434 af for S. Markus’s og S. Lukas's Alter i Vor Frue
Kirke, som derfor ogsaa ofte kaldes Skomager Alter (se
foran S. 201), tidligere havde den været holdt ved et andet
Alter i samme Kirke.
11. Smedegildets Lagsskraa haves endnu i den
Stadfæstelse, den 1512 fik af K. Hans.
12. Bundtmagergildets Skraa haves i en Stad
fæstelse af K. Christiern II 1515 20.
Til de Gilder, som nærmest kun indbefattede Personer
af en vis Livsstilling, høre endnu følgende:
13. S. Katrine Gilde var stiftet af endel kongelige
Hoftjenere; i K. Christiern I.s Stadfæstelse (af 2 Februar

19 Skraaen af 1429 er meddelt af Rosenvinge i D. Mag. 3 R. I. 48-52.
Den danske Skraa*har Langebek meddelt i D. Mag. III, 331--37.
Jfr. Dansk Folkeblad VII, 94.

20 Dette og de ovennævnte tre (9—11) Lags Gildeskraaer findes i
Geh.-Ark. i Samlingen »Sjælland og Møen».
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1464) af dette Gilde hedder det, at »vor elskelige Persefant
(Vaabenherold) Christiern Sjælland, Slegere og andre flere
vore Tjenere have nylig begyndt et Gilde her i vor Kjøbsted Kjøbenhavn, Gud i Himmerig, Jomfru Marie og Jom
fru S. Katrine til Lov, Hæder og Ære». I delte Gilde
skulde ingen have Magt til at sætte eller skikke noget Re
gimente udenfor den almindelige Gildeskraa uden Kongen
selv eller hvem han overdrog det21. 1517 fik dette Gilde
Biskop Lage Urnes og senere den pavelige Legat Arcimbolds Stadfæstelse paa den Gudstjeneste, det havde oprettet
ved S. Nicolai Alter i S. Nicolai Kirke. 1518 stadfæstede
Christiern II paany Gildet saml dets Gudstjeneste22.
14. Kalentelaget bestod, ligesom Kalentelagene
andensteds, fornemmelig af gejstlige. Dog nævnes ogsaa
Kalente Søstre, og da disse neppe kunne antages for
Nonner, kan man deraf slutte, at der ogsaa har været
Lægfolk optagne i Laget, i den Hensigt derved at knytte
dem nærmere til Kirken og dens Tjenere. Navnet stammer
som bekjendt derfra, at Medlemmerne samledes den 1ste i
hver Maaned (Kalendæ). 1521 doteredes Kalentelaget i
Hr. Peder Pedersen Tollers Testament; men fra 1531 tabte
det sin Betydning, da Laget maatte overgive alle sine Sølv
klenodier (der tilsammen vejede 250 Lod) til Borgemestere
og Raad »at bruge til Kjøbenhavn Stads mærkelige store
Nytte og Behov23». Sandsynlig har Kalentelaget haft sin
Messe for Kalentealteret i Vor Frue Kirke.
Endnu adskillige andre Gilder forekomme i Tiden henimod Reformationen, men vort Kjendskab til dem gaar ikke
sønderlig videre end til Navnet. Saaledes:
15. S. Knuds Gilde nævnes indirekte i den Notits,
at Hr. Tyge Matthisen med S. Knuds Brødre havde en
21 Se Langebeks Jubeliale om Chr. 1. S. 85—86, og Nyt hist. Tidssk.
V, 232-33.
22 Se foran S. 257.

Jfr. Tillæg, Nr. 105. 108 og 112.

23 Se Tillæg, Nr. 116. 133 og 135.
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Aartid, der skulde holdes for S. Knud Konges Alter i Vor
Frue Kirke fra 152624.
16. S. Eriks Gilde forekommer 1514, da Anders
Thomesen og Hans Pedersen , »Stolsbrødre udi Sankt
Konning Eriks Gilde udi Kjøbenhavn, og Borgere der
sammesteds», bortlejede »en S. Eriks Jord, liggendes
østen for S. Klemens Kirke, udi et Stræde, som løber ned
til Kattesundet», for en aarlig Afgift af 12 Mark23. Gildet
bestod til 1538, da K. Christian III med Forstandernes og
Brødrenes Samtykke henlagde dets Ejendomme til Under
holdning for de fattige i Helliggejsthus Hospital, hvorhos
Thomas Brygger og Jep Madsen Bager med Fuldmagt paa
menige S. Eriks Gildebrødres Vegne overgav Hospitalets
Forstander Gildets Indsegl og Skraa26.
17. Guds Legems Lag var et Gilde, som havde
sin Gudstjeneste i Vor Frue Kirke, det omtales 1527.
18. S. Hanses Gilde anføres i Kjøbenhavns Jordebog af 1496 som Fæster af en Gaard og to Boder, der som
det synes laa paa Hjørnet af Østergade og det Stræde, der
løb hen til S. Nicolai Kirkegaard, for hvilke Gildet betalte
4 Skilling grot i aarlig Jordskyld til Byen 2 7.
19. S. Antonii Gilde stod sikkert i Forbindelse med
S. Antonii Alter i Vor Frue Kirke. Til dette eller hint
hørte formodentlig den S. Antonii Jord, der i Kjøbenhavns
Jordebog 1496 omtales som liggende i Nærheden af S.
Peders Kirke 28. 1521 skjænkede Hr. Peder Toiler i sit
Testament S. Antonii Gilde en Dug, et Tinstob og et
Haandklæde 29.
24 Se Tillæg, Nr. 130.
3 5 Afskrift i Pet. Resenii Tractat om de rette fattiges i Kjøbenhavn
Underholdning osv. (i Vartovs Arkiv).
36 Hofmans Fundat. X, 149.
27 Pontopp. Orig. Hafn. S. 433.
28 Pontopp. Orig. Hafn. S. 441.

Jfr. foran S. 207.

20 Se Tillæg, Nr. 116.

Kbhvns Kirker og Klostere.
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20. S. Niniani Gilde var stiftet, formodentlig i Be
gyndelsen af det 16de Aarhundrede, af Borgere af den
skotske Nation i Kjøbenhavn, og havde et Alter, indviet
til den ellers ikke i Danmark bekjendte Helgen S. Ninianus, i Vor Frue Kirke.
1539 overlod Gildets For
standere dets »Rente og Rettighed» til Helliggejsthus Ho
spital, idet de dog til Gjengjæld forbeholdt sig at belægge
to Pladser i Hospitalet30.
30 Se foran S. 206—7 og Tillæg Nr. 145.

VIII.
Om fremmede kirkelige Personers og
Stifteisers Ejendomme i Kjøbenhavn
i Middelalderen.
Til Kjøbenhavns Kirkehistorie i Middelalderen kunde vist

nok passelig en Oversigt over de Ejendomme, som uden
bys kirkelige Personer eller Stiftelser besad her i dette
Tidsrum, slutte sig. Imidlertid tør jeg ikke love nogen
Fuldstændighed, da jeg sent begyndte at antegne, hvad jeg
i denne Retning fandt i Arkiverne og andensteds.
Som bekjendt var Biskoppen i Roskilde Kjøben
havns Herre, fra den Tid K. Valdemar I lagde Kjøbenhavn
med omliggende Landsbyer under Roskilde Bispestol. Det
Tidspunkt, da Biskoppens Herredømme over Kjøbenhavn
med omliggende ophørte, er derimod vanskeligt med Be
stemthed at angive. Nogen fast Besiddelse af Kjøbenhavn
synes Biskopperne ikke at have haft fra Slutningen af
Christoffer II.s Tid af; imidlertid vedblev dog Højhedsretten
i over hundrede Aar derefter og længere at være et Strids
emne mellem Bisperne og Kongerne x. Ogsaa beholdt
Bisperne endel Rettigheder og Ejendomme her endnu en
Tidlang, efterat Kongerne vare komne i Besiddelse af
Byen. Dette kan nærmere oplyses af den Jordebog over
1 Se Pontopp. Orig. Hafn. S. 80 ff., og Suhms Hist. XII. XIII. XIV.
Molbech og Petersen , Danske Diplomer. S. 70—73.
24*
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Kjøbenhavns Huse og Grunde, som Biskop Niels Jepsen
af Roskilde sandsynligvis har ladet optage i Slutningen af
det 14de Aarhundrede2.
Der kan maaske ikke lægges saa megen Vægt paa, at
Kjøbenhavns Slot heri endnu omtales som tilhørende Bi
skoppen3, da mulig derved kun betegnes, at Bispen ikke
havde opgivet sine Fordringer paa dette; men efterat en
Mængde Grunde og Gaarde (der indtage 2| Folioside) ere
opregnede, findes der den Bemærkning: »Af alle disse
Grunde eller Gaarde skal Biskoppen aarlig ved S. Hans
dagstider have en Afgift, som kaldes Jordskyld, nemlig en
Sterling af hver Grund eller Gaard4»; desuden anføres
2 Denne Jordebog, som saa ofte er citeret i det foregaaende, findes
trykt S. R. D VII, 72—86. Den sættes af tidligere Forfattere som
affattet c. 1370; da imidlertid Hr. Esbern omtales som Dekan i
Kjøbenhavn heri (se foran, S. 97 Not. 12), og dennes Formand i
Dekanatet først døde 1373, have vi her en Grændse, inden hvilken
Jordebogen ikke kan være forfattet; paa den anden Side omtales
Biskop Niels (Jepsen), der døde 1395, paa en Maade, som synes
at antyde, at han endnu var i Live, dengang Jordebogen affatledes
(Under Overskriften: »Habentes fundos in villa desolata», nævnes:
»Primo Karina Lawes 1. terram, in qua stat molendinum, quam
Tydericus Krookarl scotauit domino episcopo Ni colao testimonio
placitali eo, quod vulneravit quendam virum«; havde Biskoppen da
været død, var han sikkert blevet nævnet »beatæ memoriæ» eller
desl. Stedet er ogsaa vigtigt med Hensyn til den Ret til at hæve
Bøder, som det viser Biskoppen endnu dengang havde). Naar jeg
derfor foran oftere har omtalt Jordebogen som forfattet c 1400, er
det maaske dog lidt for sent, skjønt det rette Tidspunkt ikke kan
ligge meget tidligere. Selv om det nemlig kunde bevises, at andre
Dele af det vigtige »Registrum redituum ad episc. Rosk. per tinentium» , hvoraf den kbhvnske Jordebog er en Del. var forfattet
tidligere, er der dog intet i Vejen for, al de forskjellige Dele af
dette omfangsrige Arbejde kunne være affattede til noget forskjellig
Tid; den kbhvnske Jordebog findes jo desuden endnu i et sær
skilt Haandskrift (se foran S. 15. Not 15)

3 Anf. St. p. 81. »Item dominus Episcopus (håbet) 1. terram, in qua
olera ad castrum episcopi plantari solent».
4 Der paatrænger sig det Spørgsmaal: hvem har saa hævet Jordskyld
af de andre Huse og Grunde, som anføres senere i Jordebogen?
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Bispen ligefrem som Ej er af en ikke ringe Mængde Grunde
og Huse, der i Almindelighed vare bortfæstede til Borgere
i Byen; ved endel af disse Ejendomme findes den Be
mærkning i Jordebogen, at Magnus Ingversen gjorde For
dring paa dem eller søgte at tilegne sig dem (»curia, quam
Magnus Ingwari impetit»), men jeg kan ikke oplyse For
holdet nærmere, hvis ikke maaske denne Magnus Ingversen
skulde være en Efterkommer af den Ingvar Hjort, som af
sin Broder Biskop Johan Hind 1328 var ble ven for
lenet med Kjøbenhavns Slot og By samt Østregaard og
Byerne Solbjerg og Seritslev5, og som Følge deraf har
haft Arvekrav at gjøre gjældende. Overhovedet træffer man
i Jordebogen intet Spor til, at Kongen eller Dronningen
(Margrete) havde noget med Byen at gjøre, saa at man
fristes til at antage, at den roskildske Bisp i K. Olufs eller
Dronning Margretes Dage atter for en Tid er kommen i
Besiddelse af Kjøbenhavn , skjønt, saavidt vides, ellers
ingen historiske Efterretninger derom foreligge6.
Senere har Bispen imidlertid mistet den Højhedsret,
han endnu paa denne Tid havde over Kjøbenhavn, ligesom
han ogsaa synes at have solgt eller paa anden Maade afstaaet de mange Ejendomme, han ved Udgangen af det
Ude Aarhundrede besad der, saa at han maaske neppe
har beholdt meget mere tilbage end sin Bispegaard (curia
episcopalis) ligeoverfor Vor Frue Kirke7, i hvilken han
boede, naar han opholdt sig i Kjøbenhavn, og hvor efter
Reformationen det gjenoprettede Universitet fik sine Høresale.
thi den ovenanførte Bemærkning staar midt inde i Bogen, og ikke
ved Slutningen, hvor man skulde antage den havde haft sin rette
Plads , hvis Biskoppen endnu hævede Jordskyld af alle Byens
Grunde. Men paa den andenSide: hvis Kongen hævede Jordskylden,
hvorfor ere da Grundene anførte i Bispens Jordebog?

6 Suhms Hist. XII, 170-71.

6 Denne Uklarhed maa undskylde, at jeg ovenfor (S. 15), idet jeg gik
ud fra Jordebogen, udenvidere har omtalt Bispen som Byens Herre
hen i mod Aa ret 1400.
7 Om denne se foran S. 24. 131. Pontopp. Orig. Hafn. S. 169.
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Ligesom Bispen af Roskilde, fra den Tid han ikke
længere var Herre paa Slottet, havde sig en egen Bispegaard, saaledes havde ogsaa Ærkebispen af Lund en
Gaard i Kjøbenhavn, hvor han havde sin Bolig, naar han
besøgte Byen, og hvor han undertiden holdt Retlerting i
sit »eget Mag» (camera). Denne Gaard laa i Nærheden af
Nicolai Kirke og grændsede op til Kirkegaarden8.
At andre udenbys kirkelige Personer besad Ejen
domme i Kjøbenhavn omtales oftere (saaledes besad Hr.
Gerhard Henriksen Oom, Kannik i Roskilde flere Gaarde
her 1392° og en anden Kannik sammesteds, Hr. Lambert
Olufsen, ejede en Grund her ved samme Tid), men dette
frembyder saa lidt mærkeligt, at vi ikke skulle opholde os
derved, men derimod omtale nogle Besiddelser, som uden
bys Kirker og Klostere vides at have haft.
Sorø Kloster fik 1298 en Gaard, liggende i S.
Nicolai Sogn mellem den østre Slotsgrav og Havet tæt ved
Stadsmuren (inter fossatum curiæ suæ [o: episcopi] orientale et mare, juxta murum), til Gave af Biskop Joh. Krag,
som »for sine egne Penge» havde kjøbt denne Gaard af en
Borger ved Navn Tue Alemsmagh og hans Hustru Valborg.
Endnu 100 Aar efter ejede Klosteret denne Gaard11.
8 Pontopp. Orig. Hafn. S. 169—70.
9 Suhms Hist. XIV, 301. Det er sikkert den Dn. Gerardus Canon.
Rosk., Søn af Henrik Bager, som omtales som Vor Frue Kirkes
Velgjører i Mindebogen (se foran S. 20).
10 Ser. Rer. Dan. VII, 82.
11 Ser. Rer. Dan, IV, 523. Vil, 74. Paa sidstnævnte Sted betegnes
Gaarden som liggende: prope cimeterium b. Nicolai. Udtrykket
»juxta murum» er vigtigt til Kbhvns Befæstnings Historie og viser,
hvad man neppe hidtil har antaget, at Byen ogsaa var befæstet
mod Søsiden. — Naar der i den sorøske Gavebog (a. St.) endnu
under Overskriften »HafTnia» anføres en anden Gave til Klosteret,
nemlig at en Adelsmand Albert v. Oost gav Klosteret en Gaard i
Sønder Mern, saa er denne Gave vistnok henført til Kbhvn, fordi
denne Adelsmand boede der, jfr. S. R. D. VII, 80.
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Antvorskov Kloster havde en Grund i Kbhvn i
Slutningen af 14de Aarh., paa samme Tid havde »Claustrum majoris Roskild i s »> (formodentlig Dominikaner
klosteret) en Jord her12.
Æbelholt Kloster erhvervede sig ved Mageskifte
med Vor Frue Kirke 1435 en Gaard ved Byens almindelige
Rende (apud commune canale villæ) — nu Krystalgaden —
i S. Peders Sogn13.
Antoniterklosteret i Præstø havde henimod Re
formationen flere Ejendomme her. D. 24 Juni 1531 tilstaar
Erasmus (Lavridsen), Prior i S. Antonii Kloster i Præstø,
at Hr. Henrik Gøye, Lensmand paa Vordingborg, havde
betalt ham og hans Brødre det dem tilhørende Hus i lille
Pilestræde i Kjøbenhavn, hvilket de af Nød og Trang havde
maattet lade fare, da de ikke vidste andet Raad i de
vanskelige Tider14. Efter dette Hus har udentvivl Antoniistræde i Kjøbenhavn sit Navn; dog er der neppe nogen
Grund til at antage, at det præstøske Kloster har haft et
Filialkloster her, som nogle have ment. Ogsaa ved »Jermers
Gab» (omtrent ved den vestre Ende af S. Peders Stræde)
havde Klosteret en Jord, som Biskop Joachim Rønnov til
egnede sig og til Munkenes store Fortrydelse kun gav
dem et Pund Malt til Erstatning for15.
Karmeliterklosteret i Helsingør havde flere Ejen
domme i Kbhvn; 1519 mageskiftede det nogle af disse
bort mod en Grund i S. Peders Stræde, hvor Klosteret alt
tidligere havde en Gaard, saaledes som det ovenfor S. 227
og 272—73 udførlig er omtalt.
Knardrup Kloster ejede flere Gaarde i Kbhvn, 1491
omtales saaledes en paa Østergade; indtil 1513 havde det
en Gaard ved S. Peders Kirkegaard, som Abbeden Peder
2 Scr. Rer. Dan. VII, 72. 74.
!3 Scr. Rer. Dan. VI, 178.
14 Pontopp. Orig. Hafn. S. 216.

15 Orig. Hafn. S. 441.

Knudsen, Joachim Rønnov. S. 55 Not.
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Jensen og menige Konvent i det nævnte Aar solgte til S,
Peders Kirke; senere omtales »Abbedens Have» mellem
Vestergade og Studiestræde, hvorved der neppe kan tænkes
uden paa Abbeden af Knardrup16.
Vallensbæk Kirke havde i Slutningen af det 14de
Aarh. en Gaard i Nærheden af Vesterport, »som Broder
Krafsæ havde bygget17».
Hersted vestre Kirke havde ved samme Tid en
Gaard paa Vestergade, der endnu omtales som tilhørende
denne Kirke i Aaret 1537 18.
16 Se foran S. 227 og Tillæg, Nr. 74 og 149.
17 Ser. Rer. Dan. VII, 75.

18 Ser. Rer. Dan. VII, 75.

Jfr. foran, S. 122—23.

Tillæg og Rettelser.
Naar der gaar lang Tid mellem et Arbejdes Begyndelse og dets Slutning,

er det gjerne Tilfældet, at man ved Slutningen ikke er saa ganske til
freds med Begyndelsen og mener, at den nok kunde være endel bedre;
saaledes gaar det idetmindste Forfatteren af dette Skrift. Da imidlertid
enhver, som selv har forsøgt sig paa et Arbejde som dette, ved, at det
er vanskeligt at komme tilbunds i Arkiverne og endnu vanskeligere at
sige: nu har jeg benyttet alt det forefundne paa den rette Maade og sat
alt i det rette Lys, især naar man hvert Øjeblik staar Fare for at Jade
sig hilde i ukritiske Antagelser, der have lange Tiders Hævd, saa haaber
jeg deri at finde Undskyldning for, at jeg maa levere temmelig mange
Rettelser og Tillæg. De kunne idetmindste være Bevis for, at jeg ærlig,
efter Evne, har søgt at finde det rigtige, og ikke er bange for at aabenbare mit Skrifts Mangler, som ganske vist ere flere, end jeg nu ser
eller kan berigtige.

S. 7—10. Dr. Helveg har i sin Danske Kirkehist. til Reform. I, 491,
søgt at imødegaa min Bestemmelse af de kbhvnske Kirkers Alder. Om
jeg nu end maa indrømme Vægten af hans Bemærkninger saavidt,
at det er rimeligt, at der har været en Vor Frue Kirke bygget af
Træ, inden Biskop Peder Sunesøn opførte en Stenkirke, og at der,
hvad jeg ogsaa andensteds (S. 239) har erklæret mig tilbøjelig til
at tro, har været ett eller to Kapeller ved Stranden, maa jeg dog
holde fast ved, at Kjøbenhavn indtil henimod Udgangen af det 12te
Aarh. kun har haft én Sognekirke; herfor synes mig ikke blot den
Omstændighed at tale, at Ærkebiskop Absalon i Tiltalen til alle
Kbhvns Sognemænd (comparochiani) omtaler »pater vester spiiitualis et pastor Eskillue», men ogsaa den af Helveg selv anførte, at
den pavelige Legat Gentius i sin Stadfæstelse af K. Valdemars Gave
brev nævner »ecclesia de Hafn et de Brunshoga et de Amabe» som
skjænkede til Absalon (Thorkelin, Diplom. I, 66). Dette Udtryk kan
nemlig kun med Føje kaldes en Skjodesløshed, naar man kan be
vise , at det virkelig er det.
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S. 17. Not. 19. Den her opstillede Beregning er urigtig og som Følge
deraf ogsaa den derpaa S. 21 støttede Slutning. Ikke 1 men 4 Ører
er = | Læst.
S. 20. Not. 22. Forklaringen af »balneum animarum» (Sjælebad) er nok
urigtig. Idetmindste beretter Faye (M. Jørgen Erichsen, Superint. i
Stavanger. S. 33, Not. 47), at Almuen i Egnen om Stavanger endnu
kalder det Gjæstebud, som gjøres før Ligfærden, idet man samles
for at vaage ved Liget, »Selabad».
S. 21. Lin. 2 f. n. Urigtigheden her er rettet S. 115, Not. 6.
S. 22. Det burde udtrykkelig have været omtalt, at Ærkebiskop Jens
Grands Proces imod K. Erik Menved 1299 forhandledes for den pave
lige Legat Isarnus i Kjøbenhavn, ved hvilken Lejlighed da ogsaa Vor
Frue K. omtales som et af de Steder, hvor Retsmøder holdtes
(S. R. D. VI, 367).
S. 25—26. Her kunde passende have været omtalt den gamle poetiske
Beskrivelse af Vor Frue Kirke som Ludolf Prig giver i sit Poem
om K. Christian III.s Kroning (trykt 1539, optrykt i S. R. D. VIII,
505—14), hvori han siger:
Ardua sacratum jacet intra mænia templum,
Templum ingens & marmoreis sublime columnis,
Relligione patrum tot jam labentibus annis
Sumptibus exstructum magnis, opibusque superbum.
Hic gemmis suspensa nitent aulæa per ædem,
Hic fulgent solido cælati Martyres auro,
Qui vera Ghristi pro relligione tuenda
Per fera fælicem petierunt vulnera mortern.
— Under Taarnet i Vor Frue K. fandtes indtil 1728 et Maleri, som
aabenbart skrev sig fra den katholske Tid. og som Resen lod stikke
i Kobber for dermed at pryde sin Descriptio Hafniæ. Det forestillede
et Skib for fulde Sejl, som gjennem fraadende Bølger nærmer sig
Strandbredden. Skibet er besat med Folk, som alle vende Ansigtet
mod den frelsende Strandbred, hvor der staar en Mand i gejstlig
Dragt og ligesom venter paa Skibets Ankomst. I Baggrunden viser
sig en Bygning, som det synes en Kirke. (Kaliske Saml. 37. Fol.).
S. 29 Lin. 17. 1520, læs: 1530, som Følge deraf bortfalde ogsaa de
Slutninger, som her, S. 30 og S. 63 ere byggede paa det urigtige
Aarstal.
S. 32. Det kunde have været bestemtere udtalt, end her og S. 78 el
sket, at den katholske Gudstjeneste i Vor Frue Kirke fuldstændig
ophørte 1534, naar jeg itide havde lagt Mærke til den gamle Op
tegnelse i Suhms Nye Saml. III, 83.
S. 39. Lin. 23. Brøndby, læs: Brøndby vestre.
S. 41. Rimeligvis har Kbhvns Kapitel faaet friere Hænder, fra den Tid
Bispens Herredømme over Byen tabte sig og gik over til Kongen.
S. 49. Lin. 1. 72 Tdr., læs: 52 Tdr.
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S. 57. Lin. 13. Sivert Grubbe, læs: Evert Grubbe.
S. 61. Lin. 5. Det er urigtigt, naar Biskop Johannes Jacobi’s Navn her
og mange andre Steder i Skriftet er oversat Jens Jepsen, da han
paa Dansk almindelig kaldtes Johan Jepsen.
S. 68. Formodningen om, at den evang. Prædikant Hr. Mads har været
en af Frue Kirkes Kanniker eller Vikarier, bør gaa ud, da der ikke
kan gives noget Bevis for den, derimod bør det fastholdes, at han
er den Hr. Mads Jensen, som omtales blandt de evang. Prædikanter
paa Herredagen i Kbhvn 1530. De tre Breve vedkommende Urolig
hederne i Kjøbenhavn 1530, som Pontoppidan har ladet aftrykke
(Orig. Hafn. S. 466—69), burde, iaifald i en Note, have været nævnte,
skjønt det egentlig ikke fremgaar af disse Breve, at Urolighederne
angik kirkelige Spørgsmaai.
S. 86. Den Sætning: »Først 1548 blev Skolen bygget paa den Plads,
hvor den nu staar», indeholder en slem Fejl. Endnu 1807 laa Sko
len jo nemlig »paa Vor Frue Kirkegaard» (som der almindelig siges
i ældre Tid, jfr. Suhms Nye Saml. HI, 181, Wolf, Ene. Dan.
S. 338) syd, eller rettere sydost for Kirken (»paa Hjørnet [det vestre]
af Skindergade og lille Fiolstræde», Engelstoft, Univ. og Skole Ann.
1811, II. 112). Før Reformationen har Skolen derimod vistnok ligget
nærmere op til Nørregade, men denne Skole er rimeligvis bleven
ruineret under Belejringen 1535—36. 1545 begyndte Opførelsen af
en ny Skolebygning paa de tre kbhvnske Sognekirkers Bekostning
(Pont Ann. 111, 284).
S. 88 Lin. 27. For bog, saaledes staar der tydeligt nok i Dokumentet;
den alm. Form af Ordet er ellers Far bog ell. Farebog.
S. 89. Lin. 20. Legendorum, læs: Legenda. Lin. 21: Forbog efter
Riber Skik; i Dokum. staar: »farbog effter Riber stikh» (Betydningen
af det sidste Ord er jeg ikke vis paa).
S. 91. Lin. 9. Degnegaarden maa have ligget nærmere op imod Vor
Frue Kirke (jfr S. 24)
S. 94. 1 et Register over Distributioner ved holdne Aartider i Roskilde
Domkirke for 1458 (S. R. D. VIII, 322) omtales »anniversarium
Domini Olaui Byørnsson Decani Haffnensis». Det er muligvis den
som Nr. 2 nævnte Dekan Hr. Oluf, men kan dog ogsaa være en
senere Dekan, som ellers ikke kjendes.
S. 100. Lin. 10. 1442, læs: 30 Avg. 1440.
S. 101. M. Jesper Henriksen forekommer allerede som Dekan i
følgende Vidnesbyrd, udstedt paa Uggeløse Kirkegaard, Midfaste
Søndag 1460, af Henrik Hermansen, Sognepræst i Lyunge, Jens
Olsen, perp. Vie. til S. Olaui Alter i Vor Frue K. i Kbhvn, og
Per Degn i Lyunge, om at anførte Dag strax efterat Højmesse
var sungen, fremtraadte hæd. og velb. Mand Hr. Mester Jesper Hen
riksen , Degn i Kbhvn, paa Kirkegaarden og bad hver Dannemand,
som nærværende var og Messe hørt havde, at sige Sandheden om
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Hæstange Skov og Thyrstorps Mark, og hvorledes de havde rettest
hørt af deres Forfædre, og bød dem ved den hellige Kirkes Lydelse
intet at dølge, hverken for Vild eller Venskab. Da vidnede de alle
endrægtelig ved deres Helgensed, at de aldrig havde hørt eller spurgt
andet, end at Hæstange Skov har været et frit Enemærke til Degnedømmet i Kbhvn og hvo som Uggeløse Kirke i Værge haft haver,
og at for11© Skov aldrig var ilsket eller kæret i 100 Aar og mere,
førend nu i dette Aar paa Stenløse Kirkes Vegne med Uret. (Slut
ningen af Brevet mangler). Man ser altsaa heraf bl. a., at Dekanen
i Kbhvn havde Patronatet til Uggeløse Kirke, hvorfor denne Kirke
ogsaa efter Reformationen henlagdes til Helligaands Hospital (se S 324)M. Jesper, »Degn i Kbhvn», beseglede endnu 7 Juli 1481 et Brev.
Han førte i sit Vaaben to halve Liljer, skraat sammenstillede og for
enede i en fælles Rod.
104. Niels Brun, der her nævnes som Dekanens »Tjener«, var
1480 Foged i Tryherred (Ny kirkehist. Saml. II, 531), hvor jo De
kanen udøvede Jurisdiktionen.
105. Lyschander omtaler (De scriptor. Dan. lib., Westphalen Monum.
111, 486) »Thyco Vincentius, art. liberal. Magister, sereniss.
Danor. regis secretarius», som Forfatter til en »Oratio splendida et
elegans ad Jacobum IV Scotorum regem potentissimum, qua regis
nomine gratulatur de nato filio».
107—8. Det burde maaske have været omtalt, at M. Klavs Gjord
sen som Kongens Kansler førte Sagen mod Biskop Jens Andersen,
hvorved denne 1530 blev dømt som Tremarksmand (Paludan Müller,
Jens And. Beldenak, 2 Udg. S. 89—92).
109—10. M. Christi em Hvid var alt kgl. Rentemester 1526. Han
var ved sin Død 1536 forlenet med Degnedømmet i Bergen (D Mag.
VI, 17).
121. Not 32. En Hr. Detlev Smyther var 1480 Kannik i Slesvig
(Neues Staatsb. Mag. II, 649).
124. Lin. 5. Istedenfor Hans Rodus (som Pontoppidan har) bør læses:
Hans Rodiis (som Hvitfeldt har i Hist, om Jens Grand)
127. Hr. Asker Galle forekommer som Kannik 1293, da en vis
Peder af Slangerup havde stevnet ham ind for Biskoppen, der holdt
Ret paa Kbhvns Slot (»sedens Hafnis in judicio in Castro suo»), fordi
han »duas caligas (eg. Halvstøvler) de saia (en Slags uldent Tøj) a
quodam receperat propter hoc, quod libere posset deferre lardum
(Flæsk) suum» (S. R. D. VI, 256) I Hr. Asker Galles Hus afsagde
den pavelige Legat Isarnus d. 6 Juli 1299 Dommen i Striden mellem
K. Erik Menved og Ærkebiskop Jens Grand (S. R. D. VI, 365).
129 og 199. Det er nok urigtigt, naar her siges, at S. Povls
Alter var funderet af Mag. Knud Nielsen og Hr. Svend Vestenkov;
en nøjere Betragtning af det mutilerede Dok., Till. Nr. 33, viser, at
disse Mænd doterede et sandsynlig ikke for meget længe siden stiftet
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S. Povls Alter. — Den Vanskelighed med Hensyn til Forholdet mellem
S. Povls og S. Peders Alter i Højekor, som omtales S. 204, forklares
vistnok rigtigst derved, at disse to Altere have været forenede, hvad
deres Gods og Rente angaar, ligesom Tilfældet var mellem Vor Frue
og S. Mikkels Altere i S. Nicolai Kirke.
133. Hr. Alexander Han s søn er sikkert den »Hr. Alexander vor
elskelige Klerk og Skriver», som K Christiern I 1463 sendte med
Brev fra Helsingborg til Ridder Niels Eriksen (Gyldenstjerne; til Lang
tind (Suhms Nye Saml. III, 344).
144. Lin. 19. Om det Mageskifte, hvortil her hentydes, indeholder
følgende Brev nærmere Oplysning: Lage Urne, Biskop i Roskilde,
gjor vitterligt, at 1514, S. Birgitte Dag, var skikket for ham paa
Bidstrup Mester Peder Niels en, Kannik i Kbhvn, med Fuldmagt paa
Kapitlets Vegne, og Arild Hacke, Raadmand i Kbhvn, »om eth
mageskyfftæ om noger gardæ oc godz, som wor Frwes kirckæ i
Køpnehaffn poæ then enæ ock fornæ Ariild Hackenn paa then annen.
siidhæ all rette tilhører, om huilket godz ock mageskyfftæ thee sagdæ
them at haffwæ forhandlet tilforn emellæm poæ fornæ wor Frwes
kirckes forbedring oc Guds tiennestis øgelse oc formering», i saa
Maade: Kirken skulde have det Gods, Gaarde og Renteboder, Arild
Hacke nylig havde bygget paa Østergade i S. Nicolai Sogn, som gav
til aarligt Landgilde 60 Mark danske Penninge, derfor skulde Arild
Hacke have til Vederlag en Vor Frue Kirkes Gaard liggende i S.
Nicolai Sogn ved Stranden, vesten næst op til den Gaard, som han
selv boede i, hvilken Gaard plejede at give i aarligt Landgilde 18 Mk.
danske Penninge, »oc skall forne wor Frwe kircke eller henner wærye
lade holle oc betale huert aar en ewig begengelsæ met messer oc
vigiliis vtj høgækoor met canicker oc met koorssprester, Gud tiill loff
oc forne Ariild Hackis, hans hussfrwes oc beggis theris forelderess
oc allæ cristnæ siæle till roo oc liisæ, fore hues thette forne godz
oc reytæ, ssom forne wor Frwe kirckæ skall haffwæ, er bedre end
then forn® gård oc hans rentæ, som forne Ariild Hackæ skall haffue
igen aff wor Frwe kircke».—Denne Forhandling kan tjene til Exempel paa, hvorledes Messe? og Vigilier havde Værdi som rede Penge.
155. M. Anders Glob var af K. Frederik 1 bleven forlenet med
Hvidøre Gaard ved Kbhvn (hvilken Sigbrit tidligere havde haft,
Hvitfeldt. S. 1118), som man ser af et Brev, som han udstedte i
Gamborg i Fyn, Dom. Quasimodogenti 1545, hvorved han oplader
K. Christian III »det mit Forleningsbrev, som jeg havde af K. Frede
rik paa Hvidore, al Hvidores Fang, Skov, Mark, Enge, Aalegaarde
og Bundgarns Sætning, og saa dertil med Ordrups By og det Hus,
jeg der havde, og saa al den Opboring og Herlighed, jeg der i Byen
havde» (Heinze, Neues Kiel. Mag. 11, 180—81).
160. Lin, 13. 1240: læs 1340.
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S. 164. Naar jeg har udtalt den Formening, at Højalteret og Sogne
alteret var et og det samme Alter, da er det ganske urigtigt (jfr.
Tillæg Nr 47). Der har i Vor Frue K. ligesomi Roskilde, Slesvigs og
andre Domkirker været et dobbelt Kor, et Kannikekor, hvor Højalteret
stod, og et lavere Kor (Chorus parochialis) for Menigheden, og i det
sidstnævnte havde da Sognealteret sin Plads (se Jensen, Kirchl. Statistik
des Herzogthums Schleswig. S. 1058).
S. 196. Lin. 5. confermus, læs: conferimus. Lin. 21. primarum
(sc. precum). Betydningen heraf er sikkert (ligesom ved den S. 258
omtalte erste Messe i S. Nicolai K.), at ved dette Alter blev den
tidligste Messe (Fromessen) sungen om Morgenen.
S. 201 er Nr. 32 ved en Fejl sat to Gange.
S. 207. Den Hr. Truels Hemmingsen, som her nævnes som Vicarius
perp. ved S. Gregorii Alter, havde, efter Bisk. Joach. Rønnovs
Fængsling, paa Kongens Vegne haft en betydelig Del af Stiftsgodset
under sin Bestyrelse, og det befaledes 1536 »alle Sognepræster og
Sognedegne over alt Roskilde Stift at svare Hr. Truels Hemmingsen
paa Kgl. Maj.s Vegne og ingen anden». (D. Mag. 3 R. VI, 37—38).
S. 210, Not. 139. I Jordebogen over Kbhvn fra Slutningen af 14de
Aarh. (S. R. D. VII, 72 sq.) forekommer dog flere Adelsmænd (f. Ex
den bekjendtc Hr. Henning Podebusk) som Ejere af Grunde i Kbhvn.
S. 231. Not. 7. Den her nævnte Hr. Jens Pedersen er nok Vikaren ved
Sjæle Alter i Vor Frue K. (se S. 184 Not. 64).
S. 243. Det kunde have været bemærket, at naar der i Fortegnelsen
over Kapitlets Præbender (S. R. D. VIII, 259) under S. Nicolai
Præbende findes den Bemærkning: »Håbet dotem (Præstegaard — i
Aftrykket staar meningsløst: Soten) et i curiam ad mensam», da er
denne Bemærkning tilføjet med en anden Haand, og angaar Præbendets Besidder, og ikke, som man skulde antage af Aftrykket, en
Bonde i Mørkhøj.
S. 245. Lin. 11—13. Af en gi. Beretning i Suhms Nye Saml. IH, 82,
om Lynnedslaget i S. Nicolai K. 1560 fremgaar dog ikke, at Taarnet har lidt nogen betydelig Skade.
S. 283. Lin. 5. Frands, læs: Filip.
S. 286. Not. 40. HansVingaard havde dog nok alt tidligere haft sit
Bogtrykkeri der, da den latinske Udgave af Kirkeordinansen har.
følgende Paategning: »Ex officina literaria Joannis Winitoris Stutgardiani in Novo Claustrtii vico. Haffniæ, die Luciæ Virginia 1537».
Ny Klosterstræde er formodentlig det samme som Ny Graabrødrestræde.
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S. 164. Naar jeg har udtalt den Formening, at Højalteret og Sogne
alteret var et og det samme Alter, da er det ganske urigtigt (jfr.
Tillæg Nr 47). Der har i Vor Frue K. ligesom i Roskilde, Slesvigs og
andre Domkirker været et dobbelt Kor, et Kannikekor, hvor Højalteret
stod, og et lavere Kor (Chorus parochialis) for Menigheden, og i det
sidstnævnte havde da Sognealteret sin Plads (se Jensen, Kirchl. Statistik
des Herzogthums Schleswig. S. 1058).
S. 196. Lin. 5. confermus, læs: conferimus. Lin. 21. primarum
(sc. precum). Betydningen heraf er sikkert (ligesom ved den S. 258
omtalte erste Messe i S. Nicolai K.), at ved dette Alter blev den
tidligste Messe (Fromessen) sungen om Morgenen.
S. 201 er Nr. 32 ved en Fejl sat to Gange.
S. 207. Den Hr. Truels Hemmingsen, som her nævnes som Vicarius
perp. ved S. Gregorii Alter, havde, efter Bisk. Joach. Rønnovs
Fængsling, paa Kongens Vegne haft en betydelig Del af Stiftsgodset
under sin Bestyrelse, og det befaledes 1536 »alle Sognepræster og
Sognedegne over alt Roskilde Stift at svare Hr. Truels Hemmingsen
paa Kgl. Maj.s Vegne og ingen anden«. (D. Mag. 3 R. VI, 37—38).
S. 210, Not. 139. I Jordebogen over Kbhvn fra Slutningen af 14de
Aarh. (S. R. D. VII, 72 sq.) forekommer dog flere Adelsmænd (f. Ex
den bekjendte Hr. Henning Podebusk) som Ejere af Grunde i Kbhvn.
S. 231. Not. 7. Den her nævnte Hr. Jens Pedersen er nok Vikaren ved
Sjæle Alter i Vor Frue K. (se S. 184 Not. 64).
S. 243. Det kunde have været bemærket, at naar der i Fortegnelsen
over Kapitlets Præbender (S. R. D. VIII, 259) under S. Nicolai
Præbende findes den Bemærkning: «Håbet dotem (Præstegaard — i
Aftrykket staar meningsløst: Soten) et i curiam ad mensam», da er
denne Bemærkning tilføjet med en anden Haand, og angaar Præbendets Besidder, og ikke, som man skulde antage af Aftrykket, en
Bonde i Mørkhøj.
S. 245. Lin. 11—13. Af en gi. Beretning i Suhms Nye Saml. 111, 82,
om Lynnedslaget i S. Nicolai K. 1560 fremgaar dog ikke, at Taarnet har lidt nogen betydelig Skade.
S. 283. Lin. 5. Frands, læs: Filip.
S. 286. Not. 40. HansVingaard havde dog nok alt tidligere haft sit
Bogtrykkeri der, da den latinske Udgave af Kirkeordinansen har.
følgende Paategning: »Ex officina literaria Joannis Winitoris Stutgardiani in Novo Claustr«ii vico. Haffniæ, die Luciæ Virginis 1537«.
Ny Klosterstræde er formodentlig det samme som Ny Graabrødrestræde.
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De efterfølgende Dokumenter og Aktstykker ere nøjagtigt gjengivne efter

Originalerne, forsaavidt disse ere bevarede, ellers efter de bedste Af

skrifter, som haves. Nogle af dem staa ved første Øjekast ikke i nogen

umiddelbar Forbindelse med Kjøbenhavns Kirker, men henhøre dog til

Vor Frue Kirkes Arkiv, som Adkomstbreve paa Kirkens Gods.

De ere

medtagne her, hvor der forøvrigt kun er meddelt et Udvalg af de mest
oplysende Dokumenter — maaske i det hele kun en Fjerdedel af de endnu

bevarede utrykte Breve vedkommende Kjøbenhavns Kirker og Klostre i
Middelalderen — fordi de findes i en mindre let tilgjængelig Samling og

lettere udsatte for Tilintetgjørelse end de Dokumenter, der bevares i
Gehejmearkivets faste Hvælvinger. At jeg forøvrigt for den ældre Tid,

fra hvilken kun faa Dokumenter ere bevarede, har været mindre sparsom
i Valget, end for den senere Tid, antager jeg, vil billiges. — Nogle

af Afskrifterne ere velvilligt besørgede af Hr. Cand. phil. C. M. A. Matthiessen, Stipendiat i Gehejmearkivet.

1.
1276. 23 Juni.
Biskop Peder Bang af Roskilde stadfaester det
kjnbenhavnske Kapitels Friheder og fritager dets Tjenere for al bispelig
Tynge og Paalaeg.

Vniuersis presentes litteras inspecturis P(etrus) dei

gracia episcopus Roskildensis salutem in domino sempiter
nam. Vniuersitati vestre innotescat per presentes, quod
dilecti nobis in Cristo discreti viri decanus et capitulum
Hafnense in nostra presencia constituti coram nobis pro
ponere curauerunt, quod quidam stimulis superbie et malicie
agitati eorum libertatibus et priuilegiis, ipsis concessis tam a
predecessoribus nostris quam a nobis, quam plurimum inuidentes, predicta priuilegia et libertates presumptione teme
raria impugnare undique et diminuere non formidant, in
anime sue periculum, multorum scandalum ac dictorum
decani et capituli non modicum preiudicium et grauamen:
petentes a nobis cum magna instancia sibi super hiis celeri
remedio subuenire. Nos itaque, quibus ex officio nostro
incumbit subiectos nostros in suo iure deffendere ac eorum
violencias et iniurias in quantum possumus propulsare,
cum non sit maliciis hominum indulgendum, sed eorum
peruersitatibus nequiciis et erroribus resistendum, volumus
precipimus et ordinamus predicta preuilegia et libertates
predecessorum nostrorum et nostra manere ab omnibus
inconcussa et perpetuo duratura, prefatis decano et capi
tulo tenore presencium concedentes, vt possessiones eorum
vniuerse, fundi, villici et coloni ac cetera eorum familia a
nostris exactionibus et iuribus omnibus libera sint penitus
et exempta, adiicientes quoque concessioni siue gracie
1*
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supradicte, vt quociescunque aliquem de familia eorundem
dominorum, cuiuscunque condicionis aut status existat,
delinquere contigerit, in quocunque casu seu causa delin
quens, pro tali excessu vel delictu coram prenominatis
dominis et nullo alio conveniatur, et ab eis postuletur, vt
exhibeatur, et fiet satisfactio emenda et iusticia, ac eciam
eorum super hoc iudicium deffinicio et ordinacio, secundum
quod approbata consuetudo et iuris ordo postulat, expectetur.
Vt autem prelibata priuilegia omnia et libertates solidiori
munimine et presidio fulciantur, mandamus aduocatis ex
actoribus et officialibus nostris vniuersis, in virtute obediencie districte precipientes, quatenus sepedictos dominos
possessiones eorum et familiam contra libertates et indulta
huiusmodi in aliquibus turbare impugnare aut inuadere non
presumant, sed eos pocius iura eorum libertates ac fami
liam in omnibus, quibus possunt, deffendant augeant et assi
stant eisdem. Si quis igitur presens vel succedens huic
nostre donacioni contraire presumpserit vel eam in irritum
reuocare attemptauerit, perpetuo anathemate feriatur et dei
omnipotentis et sue genitricis et omnium sanctorum in
dignationem procul dubio se nouerit incursurum. In cuius
rei euidenciam, certitudinem presencium et memoriam futu
rorum, sigillum nostrum presenti pagine est appensum.
Datum Hyortholm anno domini millesimo cc°. lxx°. vi°. in
vigilia beati Johannis baptiste.
Af Mnscr. Bartholin. i Univ.-Bibl.

Tom. V.

2.
1304. 9 December.

Præsten Hinze Bagges Testament.

In nomine patris et filij et spiritus sanctj amen. Ego
Henzæ sacerdos, sanus mente licet eger corpore, de bonis
michj a deo concessis in salutem anime mee condo testa
mentum meum in hunc modum. In primo lego dimidie
tatem portionis mee sub hac forma: ecclesie beate virginis
Hafnis decem marchas denariorum, in qua michj eligo se-
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pulturam. Item eidem ecclesie tabernam vnam cum fundo
sibi subiacente, in quo residet Arnoldus sartor sub hac con
dicione, quod tutores dicte ecclesie aniuersarium meum cum
duabus marchis annuatim obseruabunt, quorum . xij . oras
canonici, quj interfuerint vigilijs et misse, habere debeant,
vicarij . ij. oras, et pauperes scolares . ij . oras. Item ad
mensam canonicorum tres marchas. Item ecclesie beati
Petri Hafnis . ij . marchas, sacerdotj dimidiam marcham,
et dyacono . ij . oras. Item ecclesie beati Nicholai ibi
dem . ij . marchas, sacerdotj dimidiam marcham et
dyacono . ij . oras.
Item ecclesie beati Clementis . ij .
marchas, sacerdotj dimidiam marcham, et dyacono . ij .
oras. Item domino Ebbonj sacerdotj.. ij. marchas. Item
domino Johannj Odiliae . ij. marchas et vnum par linearum
vestium. Item ministro ecclesie beate virginis . ij. oras.
Item ecclesie fratrum minorum Ilafnis marcham.
Item
ad mensam ipsorum marcham. Item domuj sancti spiri
tus marcham. Item hospitalj . ij. marchas. Item domine
Margarete relicte Gerikae vnum choclear argenteum et . iij .
marchas denariorum. Item Cristine neptj mee vnam taber
nam cum fundo, in quo residet Gotskalcus, et tunicam
meam blaneam cum capucio et balteo meo cum suis ap
pendentibus.
Item Matheo genero meo capam meam et
pellicium. Item vxori sue culcedram magnam cum alia
minorj. Item Botildj Tannae . ij . marchas. Item Cristine
mo marcham. Item cuidam Botildj marcham. Item . iij.
fratribus meis in Esrom . ix. marchas. Item dominis Petro
et Johannj canonicis Hafnensibus sex marchas, quos con
stituo exequtores testamentj mej, vt ipsj quicquid resi
duum fuerit de media porcione mea preter ea, que jam
nominatim expressa sunt, inter pauperes distribuant, vt
coram summo iudice uoluerint respondere.
Siquis autem
hanc vltimam voluntatem meam infregerit, iram dej omni
potentis et sanctorum suorum omnium se nouerit incur
surum. In cujus rej testimonium sigillum dominj Ebbonis
confessoris mej, quia sigillum personaliter non habeo, vna
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cum sigillis dominorum Petri et Johannis canonicorum
Hafnensium apposuj presentj testamento. Actum anno do
mini m°. ccc°. quarto, feria quarta proxima ante Lucie.
Paategnet: Testamentum Hinze Baggy.
Orig. paa Perg. med tre Segl, de to første beskadigede; det sidste
forestiller Johannes Evangelistes Martyrium med Omskrift: * iohs in
HOLi(n)o .. FeRveivn OL€O. Geh. -Ark.

3.
1315. 6 Marts. Biskop Oluf af Roskilde overdrager Jakob, Dekanus
i Kjøbenhavn, og Kapitlet smsts til evig Ejendom alt det rørlige og urør
lige Gods i Ølsted (Strø H.), som han forud havde givet til deres Bord.

Omnibus presens scriptum cernentibus Olauus miseracione diuina episcopus Roskildensis salutem in domino
sempiternam. Noueritis, quod nos exhibitoribus presencium
viris venerabilibus et discretis dominis Jacobo decano nostro
Hafnensi totique capitulo ibidem bona omnia et singula
mobilia et immobilia Ølstathæ sita, dicto capitulo ad men
sam prius per nos data, cum iuribus fructibus et pertinenciis suis vniuersis per presentes assignamus cum pleno
iure et dominio perpetuo possidenda, et pro vsibus suis
libere ordinanda, mandantes familie in dictis bonis residenti,
vt ipsis tamquam veris possessoribus seu ipsorum procuratorj et nulli alij decetero respondeant de eisdem. In cuius
rej testimonium sigillum nostrum presentibus duximus ap
ponendum. Datum in castro nostro Hafnensi, anno dominj m°. ccc°. quintodecimo, quinta feria ante dominicam
passionis domini.
Paategnet: Super bonis in
Orig. paa Perg., Seglet et tabt.

Ølstæthæ.
Geh.-Ark.

4.
1335. 4 April. Niels Buddinge lover at ville godtgjøre Hans Bug,
hvad han maatte bygge paa det ham pantsatte Gods i Buddinge (Gladsaxe Sogn).

Omnibus

presens

scriptum

cernentibus Nicholauus
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dictus Buthinghæ1 salutem in domino sempiternam. Noueritis, quod compromitto me ad satisfaciendum et indempnem reddendum exhibitori presencium Johannem Bwg2
pro editiciis, si aliqua in bonis meis in Buthinghæ, sibi
per literas meas patentes inpignoratis, instruxerit, ante
quam per me redimantur, iuxta arbitrium bonorum per
nos nominatorum tempore mee redempeionis.
In cuius
rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum.
Datum anno domini m°. cccu. xxx. quinto, die beati Am
brosii episcopi et confessoris.
Orig. paa Perg. i Konsistoriets Arkiv.

Seglet mangler.

5.
1338. 5 November. Kirstine, Henneke Moltekes Enke, pantsætter
en Gaard i Mørkhøj (Gladsaxe S.) til tvende Indbyggere i Kjøbenhavn.

Omnibus presens scriptum cernentibus Cristina, relicta
Hennichini Moltyckæ, salutem in domino sempiternam.
Noueritis, quod exhibitoribus presencium domine Aleke,
relicte Bertoldj Thythæbærgh, et genero suo Wlf, ciuibus
Hafnensibus, vnam curiam meam in Myrkøy sitam, in qua
residet quidam Petrus Niclesson, eum agris, pratis et
omnibus suis attinenciis pro quinque marchis purj ponderis
Coloniensis, in quibus predictus maritus meus dilectus sibj
tenebatur obligatus, de voluntate et consensu dominj Petrj
Grybbæ de Storthæ 3, patris mej, inpignero per presentes;
talj racione, vt sicut cum fructu et redditu prefata curia
ipsis Aleke et Wlf assignatur, sic et enim cum redditu
tempore resolucionis resignatur in parata pecunia, sine

1 Denne Mand var af Adel, og synes at have hørt til den Slægt, der
i Adelslexikon opføres under Slægtnavnet Fikkeson.
3 Af Adel; af Slægten Bug eller Biug er mest bekjendt Bent Biug,
der var dansk Rigsraad i Dronning Margretes Tid.

3 Jfr. Suhms Hist. XII, 20. 22.
Storthæ er maaske det nuværende
Sterrede i Venslev S., Flakkebjerg H.
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estimacione in proximo festo beatj Martini redimendam,
ita quod dicte Alekæ et Wlf fructus et redditus leuant
omni anno de predicta curia, in sortem principalis debitj
minime computandos, donec eis vel eorum veris heredibus
infra dictum festum beatj Martinj, quocunque anno re
dempta fuerit, dicta summa argentj integre fuerit persoluta.
Insuper supradictos dominam Aleke et Wlf ab omnj inpedicione, cuiuscunque condicionis sit vel status, indempnes
vtique conseruabo. In cuius rej testimonium sigillum meum
vna cum sigillo predictj dominj Petrj Grybbe patris mej
dilectj presentibus est appensum.
Datum anno dominj
millesimo ccc°. xxx°. octauo, proxima quinta feria ante
festum beatj Martinj episcopj et confessoris.
Orig. paa Perg., med Levninger af Seglene.

Konsist. Ark.

6.
1340. 26 Januar. Hertuginde Ingeborg skjænker Kjøbenhavns Ka
pitel Asminderød Kirke til et Skolepræbende.

Omnibus presens scriptum cernentibus Ingiburgis dei
gracia ducissa Swecie, Hallandie et Samsø, salutem in
domino sempiternam. Vt cultus diuini nominis amplietur et
clerus eidem seruiens merito et munere augeatur, constet
vniuersis presentibus et futuris, quod nos nomine nostro
et liberorum nostrorum presentibus presentamus ad manus
dilectorum nobis in domino decani et capituli ecclesie
Hafnensis ecclesiam Asmunderuth pro scolastria dicte
ecclesie Hafnensis, ad laudem virginis gloriose, ipsam
ecclesiam perpetue annectentes, ac renunciantes juri nostro
et heredum seu liberorum nostrorum in dicta ecclesia,
quod nobis et ipsis tytulo regio, vel conswetudine, vel
quouis alio modo, actenus in ipso competebat.
Prouiso
quod annuatim per scolasticum ecclesie Hafnensis, qui
est et pro tempore fuerit, pro anima dilecti domini et
mariti nostri karissimi domini Kanuti, quondam ducis Hal
landie et Samsø pie memorie, fiet anniuersarium in pro
festo sancte Petronille virginis in choro, canonicis presen-
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tibus, cum vigiliis nouem lectionum et missa animarum
sollempniter et deuote.
Item quod omni die sabbati in
missa, que dicitur prime, specialia fiant suffragia pro anima
eiusdem domini nostri ducis et animabus progenitorum
suorum et pro nostra ac liberorum nostrorum valitudine et
salute. Item quod in capella beate virginis ibidem ter
celebretur in ebdomada missa hoc modo, scilicet prima de
domina nostra, secunda de omnibus sanctis, cum collecta
pro anima dicti domini nosiri ducis in ambabus, et tercia
pro defunctis. Item quod fiat specialis collecta pro nobis,
viuentibus nobis, in summa missa ad summum altare chori
singulis diebus, exceptis summis et duplicibus festis, et
post mortem nostram fiat collecta specialis pro anima
nostra post collectam domini ducis assequenter. In cuius
rei testimonium et memoriam firmiorem presentes literas
sigillo nostro duximus roborandas. Actum et datum anno
domini m°. coc°c°. quadragesimo, in crastino conuersionis
sancti Pauli.
Paategnet: Litera super annexione ecclesie Asmunderødh
ad scolestriam Haffnensem.
Orig. paaPerg., Seglet i grønt Vox med Indskrift: *s’ ii1g€BVRgis D€i
svvecie h^LLxnDie €t sxmso. Arne Magn. danske Dipl.

grxcix dvcisss

7.
1342. 9 Avgust. Niels Buddinge pantsætter til Hans Bug tvende
Gaarde i Buddinge for Kappe, Hest og Vaaben.

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicholaus dictus
Butynge salutem in domino sempiternam.
Noueritis, me
viro discreto et honesto, exhibitori presencium, Johanni
dicto Bwg in vndecim marcis puri argenti cum dimidia
teneri et esse veraciter obligatum, videlicet pro panno
equo et armis. Pro qua quidem pecunie summa duas curias
meas in Buthinge, vnam silicet, in qua residet quidam
Andreas Thoreson, et aliam desolatam ad meridiem sitam,
cum omnibus suis attinenciis, silicet agris, pratis, siluis et
pascuis, sibi pro quinque marcis puri argenti racione cuius-
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dam equi prius impigneratas, impignero per presentes,
eadem condicione, quod terminus vere solucionis semper
esse debeat in festo beati Martini, et dictus Johannes Buug
omnes fructus et prouentus de dictis bonis prouenientes
integraliter leuare teneatur, donec dicta bona per me redi
mantur, in sortem principalis debiti minime computandos.
In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillo
Johannis Skawe per dictum Nikolaum ad hoc rogati presentibus est appensum. Datum anno domini m°. ccc°. xl°.
secundo, vigilia beati Laurencii martiris.
Paategnet: Bwdinghæ oc Mørkøwæ.
Orig. paa Perg., Seglene ere tabte.

Arne Magn. danske Dipi.

8.
1349. 2 Juli. Peder, Niels af Buddinges Søn, sælger Hr. Bo, Dekan
i Kjøbenhavn, nogle Jorder i Buddinge.

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus, filius
Nicholai quondam dicti de Buthynge1, salutem in domino.
Nouerint vniuersi, me exhibitori presencium viro honorabili
domino Boecio decano Hafnensi terras quasdam in Buthynge,
in censu duodecim solidorum, cum fundo principali ac

1 Se foran Nr. 4 og 7. Sønnen Peder Nielsen forekommer udentvivl
i et Dokument af 14 Juni 1347, hvis Indhold er: Petrus Niklesson gjør
vitterligt, at han overdrager Olaus Ebbesen at indløse sine Ejendomme
i Gefnetofte (Gjentoft), som Pet. Niklesson havde pantsat for syv
Mark, og nu pantsætter til 01. Ebbesen for ti Mark paa tre Aar.
Brevet er beseglet af „nobiles viria Petrus Godesson, Petrus Nikles
son de Bakswerthe, og Nicholaus Trapel. Men det kan være tvivl
somt, hvilken af de to Mænd af Navnet Petrus Niklesson han er. —
Et andet Dokument af 1 Maj 1349 staar vist i Forbindelse hermed,
ved dette tilskjøder Nicholaus Sartor, Bymand i Slangerup,- Olaus
Ebbesøn, Foged paa Kjøbenhavns Slot, noget Gods i Gefnetofte.
Brevet er beseglet af Hr. Boecius, Dekan i Kjøbenhavn, og af Jo
hannes Bwgh og Nicholaus Traapiil (Lang. Dipi.). Endelig har man
et Brev af 14Febr. 1356, hvorved Olaus Ebbesen, „famulus“, sælger
sine Eiendomme i Gyefnetofte, som han havde kjøbt af Petrus
Nichelson, til Kong Valdemar og Danmarks Riges Krone (smsts).
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earum pertinendis mobilibus et immobilibus quibuscunque
vendidisse et in placito Stocchælundæ scotasse et ad manus
coram tunc placitantibus personaliter assignasse, recognoscens
me precium pro dictis terris integraliter habuisse et leuasse
ad mee placitum voluntatis, vnde me per presentes obligo
dictum dominum decanum ad saluandum ab impeticione
quorumcunque. In cuius rei testimonium sigillum meum
vna cum sigillo Nicholai Jønæs son dicti Trappæl presentibus
est appensum. Anno domini m°. ccc°. xl°. nono, die bea
torum Processi et Martiniani.
Paategnet: Super bonis in Buthinghe.
Orig. paa Perg., med Levning af det første Segl, medens det
andet mangler. Geh.-Ark.

9.
1349. 28 September. Peder Nielsen, Niels af Buddinges Søn, pant
sætter sit Gods i Buddinge til Jakob Tythebjerg, Borger i Kjøbenhavn.

Vniuersis presentes literas visuris et audituris Petrus
Niclesson, filius quondam Nicholai de Buthinge, salutem
in domino sempiternam. Notum facio vniuersis, quod exhibitori presencium Jacobo Thythebergh, villano Hafnensi,
et suis heredibus per me vel heredes meos omnia bona
mea in Buthinge sita, videlicet vnam curiam cum tribus
quartariis terrarum et aliam curiam cum dimidio bool ter
rarum, cum omnibus eorum attinenciis, agris, pratis, siluis,
pascuis ac aliis quibuscunque, que ad dicta bona ab anti
quo inter quatuor limites camporum adhesisse dinoscuntur,
ad me jure hereditario post fratrem meum Nicholaum
Buthinge et sororem meam Helenam, bone memorie, diuoluta, pro viginti marcis puri argenti ponderis Coloniensis,
quas in prompta pecunia et bonis valoribus juxta libitum
mee voluntatis leuaueram, libera mea voluntate inpignero
per presentes, in die beati Martini episcopi nunc proximo
subséquente in prompta pecunia et nullis aliis valoribus
integraliter redimenda. Si vero tunc temporis non redimero, extunc idem Jacobus vel heredes sui redditus et
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prouentus de dictis bonis libere percipere teneatur, in sor
tem principalis debiti minime computandos, donec per me
vel heredes meos legitime redimantur. Ipsumque Jacobum
vel heredes suos pro omnibus edificiis ac melioracionibus,
quas in eisdem bonis instruxerit, iuxta quantitatem suorum
sumptorum, tam maiorum quam minorum, promitto cum
meis heredibus indempnem conseruare.
Si vero editicia,
quod absit, incendio contingat deperire, ac alia rursus
ediflcauerit, tam pro combustis edificiis quam pro de nouo
erectis satisfacere me obligo eidem Jacobo vel suis per
presentes. Hoc adiecto, quod quando dicta bona ab me
vel meis heredibus redempta fuerint, et eidem Jacobo vel
suis heredibus pro suis sumptibus in ipsis bonis factis
totaliter solutum et satisfactum fuerit, extunc ipse vel sui
eadem bona cum omnibus eorum attinendis per spacium
vnius anni integraliter libere teneat vel habeat pro suis
vsibus, absque omni contradiccione mei vel meorum here
dum ordinanda.
Ceterum hoc volo et promitto, quod si
necessitas me cogerit ad dicta bona alienandum vel maio
rem pecuniam de cetero super ipsa recipiendum, ipse Jacobus vel sui heredes proximi esse debeant ad emendum
vel pecuniam accommodandum super bona memorata. Si
vero idem Jacobus aliquem defectum ex premissis vel ex
aliquo articulo premissorum patiatur, me et meos heredes
obligo, ipsum indempnem conseruare. In cuius rei testi
monium sigillum meum vna cum sigillis virorum discreto
rum domini Absalonis canonici Hafnensis et Gerikini Fridirici presentibus est appensum. Datum Hafnis anno do
mini m°. ccc°. xl°. nono, in profesto beati Michaelis archangeli.
Orig. paa Perg. med de tre Segl. I det første staar et Vaaben (i
venstre Felt: en Figur, der ligner et Hjortegevir, i højre: tre lige Tværbjelker) med Omskrift: * s’ P€ : tri : nico : lxi. I det andet Jomfru Maria
med Barnet, Omskrift: * s’ XBsoLonis sxc€rdotis. 1 det tredie Ejerens
Navn og Bomærke. Konsist. Arkiv.
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10.
1349. 2 November. Peder Nielsen, Niels af Buddinges Søn, sælger
sit Gods i Buddinge til Jakob Tythebjerg.

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Niclesson, filius quondam Nicholai de Buthinge, salutem in do
mino sempiternam.
Nouerint vniuersi, tam posteri quam
presentes, me omnia bona mea in Buthinge sita, mobilia
et immobilia, ad me jure hereditario post mortern fratris
mei Nicholai de Buthinge et sororem meam Helenam diuoluta, que Jacobus Thythebergh pro xxtJ marcis puri argenti
per apertas literas meas in pignere habet, pro quibus
bonis competens et sufficiens precium iuxta voluntatem
meam ab ipso Jacobo leuaueram, vendidisse eidem Jacobo
et suis heredibus per me vel heredes meos perpetuo pos
sidenda, obligans me vel meos heredes, cum ipse Jacobus
vel sui requisierint, in placito debito scoiare sibi viua
voce. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum
sigillo domini Willelmi de Capella, canonici Hafnensis, presentibus est appensum. Datum Hafnis anno domini m°.
ccc°. xl° ix°. in crastino omnium sanctorum.
Orig. paa Perg., af Seglene findes nu kun det første. Konsist. Ark.

H.
1350. 27 Juni. Kongeligt Rettertingsvidne om, at Hr. Johannes
Jakobsen, Kannik i Aarhus, skjænkede en Gaard til Vor Frue Kirkes
Bygning i Kjøbenhavn.

Waldemarus dei gratia Danorum Sclauorumque rex,
omnibns presens scriptum cernentibus salutem et gratiam.
Nouerint vniuersi, quod sub anno domini millesimo tre
centesimo quinquagesimo, dominica proxima post diem
natiuitatis beati Johannis baptiste, constitutus in placito
nostro iustitiario dominus Johannes Jacobson canonicus
Arusiensis, viro discreto et honesto domino Johanni Krak
canonico Roskildensi, ex parte fabrice ecclesie virginis
gloriose Marie Hafnis, fundum suum, quem edificauerat
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quidam Germundus villanus ibidem suis edificiis, et con
duxerat pro quatuor solidis grossorum Turonensium ab ipso
domino Johanne, quolibet anno in festo natiuitatis beate
virginis sub pena remotionis ipsarum domorum persoluendis, scotauit et legauit. Hoc diligenter prouiso et adiecto,
quod ipse dominus Johannes Jacobson censu predicto ipsius
fundi ad dies suos libere vti debeat et gaudere. Post eius
autem obitum tutores eiusdem ecclesie beate virginis, qui
cunque fuerint, pro anniuersario, quolibet anno, die quo
ipse Johannes decesserit, in remedium anime sue, patris
sui Jacobi Ingwarson et matris sue Margarete, in choro
eiusdem ecclesie in perpetuum celebrando, canonicis, qui
huic in vigiliis et missa interfuerint, dimidietatem dicti
census, inter ipsos distribuendam, vt ibidem moris est,
erogabunt annuatim, reliquam autem dimidietatem ordinent
pro vsibus ■ ecclesie eiusdem, prout coram deo voluerint
respondere. Si vero domus in eo jam constructas ipse
Germundus remouere voluerit, vel alias destruentur, et
censum predictum dare noluerit, ipsi domini canonici et
tutores, qui nunc sunt vel pro tempore fuerint, ecclesie
memorate, equam inter se de dicto fundo, vt predicta obseruentur, nichilominus habeant facultatem. Hoc insuper
adiecto, quod quam diu durauerint domus et ipse Ger
mundus censum predictum dare voluerit, ne remoueatur,
sit tenore presentium premunitus. Datum Roskildis, nostro
sub sigillo, anno et die supradictis, teste Nicholao Jensson
Kaeldebek justiciario nostro.
Paategnet: Litera domini Johannis Jacobi canonici Arusiensis super fundo in quo Johannes Ebbeson.
Langebeks Afskr. i Diplom., »Orig. membr. laant af Biskop Harboe.«

12.
1352. 5 September. Biskop Heurik af Roskilde stadfaester Gotfred
von Unnas og hans Hustru Katrines Dotering af det af dem stiftede
Alter i Vor Frue Kirke.

Vniuersispresentesliteras [visuris et audituris] Henricus dei
gracia episcopus Roskildensis salutem in domino sempiter-
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nam. Notum facimus presentibus et futfuris, quod comparuerunt] coram nobis propter hoc specialiter domina Katerina vxor
quondam Gotfridi de Vnna, Gerardus [filius eorum et] Jacobus
Thythebergh et Hennechinus Stenwek heredes eorumdem,
scotauerunt ad altare [sanctorum apostolorum in ecclesia]
beate virginis Hafnis de nouo constructum vnam curiam in
parochia beati Nicholai Hafnis ............................ quondam
Laurencii Orm, in qua residet vnus pistor, et vnam curiam
in parochia beate virg[inis Hafnis, in qua] nunc habitant
sutores ac alii operarii, ac vnam curiam paruam in paro
chia beati Petri [Hafnis, in qua Martinus Nybagere quondam
habitauit, in censu xiiii solidorum] grossorum cum dimidio, sub
condicione infrascripta, videlicet quod rector altaris predicti,
quicunque pro tempore fuerit, diem anniuersarium Gotfridi
predicti feria secunda proxima post festum natiuitatis beate
virginis anni cuiuslibet de vno solido grossorum [faciet] et
diem anniuersarium domine Katerine predicte, cum eam
rebus eximi contingat humanis, de vno solido grossorum
annuatim similiter facere teneatur. In cuius rei testimo
nium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum
Hafnis anno domini m°. ccc°. quinquagesimo secundo, quinta
die mensis Septembris.

Littera anniuersarii Godefridi et vxoris eius
Katerine super bonis ad altare...........
Paategnet:

Orig. paa Perg., stærkt beskadiget. Geh.-Ark. Sammesteds findes
en temmelig gammel Oversættelse, der ogsaa er stærkt beskadiget, men
dog hjælper til at udfylde Hullerne i Originalen.

13.
1357. 8 Januar. Absalon, Kannik i Kbhvn, giver en Grund med
Stenhus til Vor Frue Kirkes Bygning, dog forbeholder han sig og sin
Medkannik Klemens Indtægten i deres Livstid.

Omnibus presens scriptum cernentibus Absalon cano
nicus ecclesie Hafnensis salutem in domino sempiternam.
Noueritis, quod fundum vnum cum domo lapidea in eodem
constructo (!), situm in parte borientaii a tabernis carnificum,
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fabrice ecclesie beate virginis Hafnis sanus et incolumis
confero, trado, et ad manus assigno iure perpetuo possi
dendum, condicione tali prehabita, quod tutores dicte fa
brice, qui pro tempore fuerint, mihi et non alii singulis
annis diebus uite mee omnes fructus et redditus de fundo
et domo supradictis prouenientes tradere vtique debeant et
assignare.
Post mortem uero meam omnes fructus et
redditus supradictos tutores antedicti cuidam domino Cle
menti meo concanonico singulis annis, quamdiu vixerit,
amministrare teneantur. Hoc insuper prouiso, quod dictus
fundus cum domo lapidea et omnibus eorum pertinentiis et
redditibus integre ac sine diminucione statim post obitum
ipsius domini Clementis perpetuo cedant fabrice memorate.
In cuius rei testimonium et cautelam euidentem sigillum
meum vna cum sigillis discretorum virorum Hinrici Mørne x,
Tidekini Lyttekenborgh et Hinrici Raklinghuse, consulum
Hafnensis ciuitatis eiusdem, presentibus est appensum.
Datum anno domini m°. ccc°. quinquagesimo septimo, do
minica proxima post epyphaniam domini.
Paategnet: Litera super domo lapidea in Thydeskemanne
gade, quam habet Johannes Bosson.
Langebeks Afskrift i Diplomatariet.
Vor Frue Kirkes Arkiv 1763»).

(»Orig. membran, mutilum af

14.
1357. 12 Juli. Biskop Henrik af Roskilde gjør vitterligt, at Johannes
Kraac, Dekan i Kjøbenhavn, skjænker Kapitlet i Roskilde nogle Ejen
domme for sin Aartid.

Omnibus presens scriptum cernentibus Henricus dei
gracia episcopus Roskildensis salutem in domino.
Noueritis, quod sub anno domini m°. ccc°. quinquagesimo septimo,

1 I en tidligere, forøvrigt mindre god, Afskrift af dette Brev (ogsaa
af Langebek) læses dette Navn Molnæ, hvilket maaske er rigtigere,
da der i et Dokument af 1350 forekommer en Hinze (o: Henrik)
Mollæ som Borger i Kbhvn.
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feria quarta proxima post diem beati Kanuti regis et mar
tiris, presentibus domino Petro clerico nostro et Gerardo
perpetuo vicario ecclesie nostre Roskildensis, Johanne
Paant et Paulo Byile laicis, ac aliis pluribus fidedignis
clericis et laicis, coram nobis Roskildis in domo habitacionis nostre ad hoc specialiter constitutus vir venerabilis
dominus Johannes Kraac, decanus Hafnensis, domino Nicholao Tuchonis, canonico nostro Roskildensi, ex parte ca
pituli bona sua patrimonialia videlicet terras cum edificiis
et singulis suis pertinenciis, in platea fori ad orientem a
domo lapidea, in qua nunc habitat Wernerus dictus Pundere, sita, legauit et scotauit, prout eciam nobis asseruit in
testamento suo plenius contineri, ita videlicet quod, quoaduixerit idem dominus Johannes Kraac, redditus ipsorum
bonorum leuabit, et post mortem suam de ipsis redditibus
fiat anniuersarium suum annuatim. Due partes reddituum
cedant canonicis, qui vigiliis et missis animarum interfuerint,
tercia autem pars vicariis perpetuis et non perpetuis existentibus in vigiliis debeatur.
Datum sub sigillo nostro
vna cum sigillo domini Johannis Kraac supradicti, anno die
et loco supradictis.
Paategnet: Scotacio curie facta ecclesie per dominum
Johannem Kraac decanum Hafnensem ad anniuersarium
suum.
Orig. paaPerg. med Levning af det første Segl. Arne Magn. danske
Diplomer.

15.
1357. 9 Oktober. Johannes Kraac, Dekan i Kjøbenhavn, og Katrine,
Enke efter Godikinus von Enna, tilstaa, at de have laant 20 Mark Sølv,
som af Gerhard von Enna vare givne til Apostlenes Alter i Vor Frue
Kirke, hvorfor de sætte en Gaard i Roskilde i Pant.

Omnibus presens scriptum cernentibus Johannes Kraac,
decanus Ilafnensis, et Katerina, relicta cuiusdam Godekini
de Vnna, ciuis Hafnensis, salutem in domino sempiternam.
Nouerint vniuersi presentes et futuri, nos de consilio et
Tillæg.

2
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voluntate cuiusdam Luthbertix, perpetui vicarii ecclesie beate
virginis Hafnis Roskildensis dyocesis, viginti marchas puri
argenti ponderis Coloniensis, collatas per quendam Gerardum
dictum de Vnna morantem Colonie pro anniuersario suo
post dies suos in ipsa ecclesia Hafnensi, annue de duobus
solidis grossorum faciendo, ad altare dicti Luthberti, funda
tum per quendam Godichinum dictum de Vnna, condam
ciuem Hafuensem bone memorie, pro vsibus nostris integraliter subleuasse. Pro quibus viginti marchis argenti ip
sius altaris possessori, qui nunc est, vel qui pro tempore
fuerit, curiam nostram Roskildis in parochia sancti Michaelis
in australi latere fori sitam, nobis iure hereditario de ma
trimonio2 contingentem, quam nunc inhabitat quidam Wernerus Pundere, cum domo lapidea, edificiis singulis et
pertinenciis vniuersis, impigneramus veraciter per presentes,
tali condicione, quod quandocunque nos vel post dies
nostros heredes nostri dictam curiam pro tanta pecunia
redimere voluerimus vel voluerint, nulla nobis vel eis per
aliquem, cuiuscunque status aut condicionis, in hoc oc
currat contradictio vel difficultas, nec licitum sit alicui qua
liscunque gradus ipsam curiam ab ipsius altaris vel pos
sessoris sui possessione alienare quoquo modo sine nostra
et heredum nostrorum requisicione et licencia speciali.
Cum autem ipsam curiam per nos aut per heredes nostros
redimi contigerit, pecunia, pro qua redimitur, ad nullos
alios vsus, nisi ad emenda bona predicto altari perpetuanda
eciam secundum consilium et consensum nostrum et here
dum nostrorum aliqualiter deputetur.
In cuius rei testi
monium sigilla nostra vna cum sigillis discretorum virorum
videlicet Godikini et Gerardi dictorum de Vnna, fratrum
germanorum, presentibus sunt appensa. Datum anno domini

1 I en anden Afskrift (af Lucoppidan) staar her og i det følgende:
Luchberti.
2 Sic! Skal udentvivl være: patrimonio.
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millesimo triscentesimo quinquagesimo septimo, die beati
Dyonisii martiris.
Super curia, spectante ad altare apostolorum,
Roskildis in parochia beati Michaelis sita.
Paategnet:

Langebeks Afskrift i Diplomatariet.
Biitzow 1757«.

»Orig. membr. laant af Hr. Provst

16.
1374. 18 Februar. Køpekinus Græwesmøll og Hannes v. d. Kulen,
Borgere i Kbhvn, bestemme, at den Grund, der var dem tilfalden ved
Arv efter Henrik Knop, og hvis Indtægt denne havde bestemt til An
skaffelse af Fakler til at bære foran Herrens Legeme, nu skulle tilhøre
S. Peders Alter i Vor Frue Kirke.

Omnibus presens scriptum cernentibus Køpekinus dic
tus Græwesmøll et Hannes wan der Kwlen, villani Hafnenses, salutem in domino sempiternam. Notum facimus
vniuersis presentibus et futuris, quod nos voluntate vnanimj et animo deliberato quendam fundum nostrum ad
nos post mortem Henrici Knop, condam villani ibidem,
cum vxoribus nostris iure hereditario deuolutum, ex oppo
sito tabernarum sutorum Dacorum ibidem, ex parte occi
dentali platee situm, habentem ex parte australi in con
tiguo fundum seu curiam Johannis Thrugilli, ex parte vero
aquilonari fundum seu curiam Hænichini Pætersson, quem
quidem fundum dictus Henricus Knoop in vita sua zelo
deuocionis ductus deputauit pro torticeis1 faciendis et
omni anno portandis ante gloriosum et saluificum corpus
domini nostri Jhesu Cristi in festiuitate eiusdem corporis
Cristi, sub tali modo, quod heredes sui, si processu tem
poris expedire viderent, in maius diuini cultus seruiciique
diuini dignioris augmentum, de ipso fundo aliter ordinandi
ex consilio capituli ibidem plenam haberent potestatem,
cum omnibus et singulis edificiis pronunc in eodem fundo

1 D. e. Fakler.
2’
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sitis ceterisque aliis suis pertinendis et adiacenciis quibus
cunque ad altare beati Petri apostoli in ecclesia beate vir
ginis Hafnis ad ostium aquilonare chori eiusdem situm, ob
reuerenciam et honorem omnipotentis dei et apostoli sui
supradicti, et ob salutem et remedium animarum nostrarum
dictique Henrici Knoop heredumque nostrorum, deputamus,
damus et dimittimus et tenorepresencium dominis decano
et capitulo Hafnensi cum omni jure nobis in dicto fundo,
editiciis suis vel aliis pertinenciis eiusdem, modo quo
cunque competente seu competituro, pure et libere resig
namus iure perpetuo possidendum, sub condicionibus infrascriptis, videlicet quod dominus decanus Hafnensis, qui
nunc est vel qui pro tempore fuerit, cum consilio capituli
ibidem sacerdotem idoneum ad idem altare instituat et
presentet, qui omni die vnam missam in memorato altari
in remedium animarum nostrarum atque dicti Henrici Knoop
heredumque nostrorum perpetuo celebrabit, ipsoque sacer
dote, qui pronunc per ipsum decanum ex consilio capituli
institutus fuerit, ex hoc mundo sublato, ius presentandi ad
idem altare ad dictos dominos decanum et capitulum in
perpetuum pertinebit, prouiso tamen, quod si aliquis cleri
cus idoneus ex linea consanguinitatis nostre directe descen
dendo repertus fuerit, ipse et non alius ad ipsum altare
instituatur et presentetur.
In quorum omnium euidens
testimonium sigilla nostra presentibus vna cum sigillis
virorum discretorum, videlicet Nicolai Jonesson, proconsulis
Hafnensis, Andree Holebaek et Johannis de Luba?k, convillanorum nostrorum ibidem, presentibus sunt appensa.
Datum anno domini m°. ccclxx0. quarto, sabbato ante domi
nicam Inuocauit.
Paategnet:

Litera altaris trium regum1 super curia Knops.

Orig. paa Perg. med Spor af 5 Segl, hvoraf kun det sidste er bevaret. Geh.-Ark.

Jfr. Scr. Rer. Dan. VIII, 543.
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17.
1406. 5 April. Kjøbenhavns Bytingsvidne, at Katrine Vedekes gav
en Grund i Kiædeboderne til Vor Frue Kirkes Vedligeholdelse for sin
og sine Forældres Aartid.

Omnibus presens scriptum cernentibus Olauus Twlessøn,
aduocatus Hafnensis, Nicolaus Wider, Laurencius Wynneræ,
consules, Johannes Inguari, Johannes Clementis, Jonas
Wat et Sono Baghere, villani ibidem, salutem in domino.
Constare volumus vniuersis presentibus et futuris, quod sub
anno domini m°. cd0, sexto, feria secunda palmarum, in
placito ville Hafnensis presentes fuimus et audiuimus, quod
honesta matrona Katerina Wedekes in eodem placito propter
hoc specialiter constituta fundum suum, inter tabernas pannicidarum apud Andream Laurencij ad occidentem situm,
fabrice ecclesie beate virginis Hafnis pro anniuersario suo
et parentum suorum donauit et scotauit iure perpetuo pos
sidendum, venerabili viro domino Jacobo Clementis, eiusdem
ecclesie decano, huiusmodi donacionem et scotacionem ac
ceptante. In cuius rei testimonium sigilla nostra presen
tibus sunt appensa. Datum anno et die supradictis.
Paategnet:

Litere Katerine Wædikes.

Orig. paa Perg., Seglene ere borte.

Geh.-Ark.

18.
1415. 8 Juli.
Kjøbenhavns Bytingsvidne, at Lavrens Vinnere,
Raadmand i Kbhvn, skjænker sin Grund i Klædeboderne til Vor Frue
Kirke smsts.

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Nicolai,
aduocatus ville Hafnensis, Bertoldus Qwatz, Johannes Wat,
consules, Thorkillus Smyth, Johannes Attonis et Jacobus
Braand, villani Hafnenses, salutem in domiuo.
Constare
cupimus presentibus et futuris, quod sub anno domini
m°. cd0, xv0., proxima secunda feria ante festum sancti
Kanuti regis et martiris, in placito ville Hafnensis coram
nobis vir prouidus Laurencius Winnere, consul Hafnensis,
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presentibus pluribus fidedignis, constitutus, fundum suum,
contiguum fundo ecclesie inter tabernas pannicidarum ad
austrum situm, ecclesie beate Marie virginis Hafnensis ob
remedium anime sue et parentum suorum dedit, scotauit et
ad possessionem ipsius ecclesie libere assignauit perpetuo
possidendum, domino Arnoldo Clementis, eiusdem ecclesie
cantore, predictam scotacionem legaliter acceptante. Quod
scimus, vidimus et audiuimus, presentibus protestamur.
Datum anno, die et loco supradictis, nostris sub sigillis.
Paategnet: Nota.
Littera scotationis Laurentii Wynnere
super uno fundo inter pannicidas.
Langebeks Afskrift efter Orig. i Vor Frue Kirkes Arkiv 1750.

19.
1415. 9 Avgust. Niels Pedersen, kaldet Oldeniels, skjænker sit
Gods i Olsemagle til Kapitlet i Kjobenhavn, med Bestemmelser om Anvendelsen af Indtægterne deraf.

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicolaus Petri,
alias dictus Oldæniels1, salutem in domino sempiternam.
Cum peccatorum veniam et eternam vitam misericordie
operibus et aliis virtutum excerciis (!) in hac vita mortali
promererj, sancto attestante ewangelio, a misericorde dei
filio cuilibet sit promissum, tanto validius opitulantibus
sacris desideriis effici poterit, quanto quis de bonis sibi a
domino collatis ad relinquenda post se ecclesiis et sanctis
locis perpetua memorialia magis promptum se reddiderit et
deuotum. Hinc est, quod ego Nicolaus Petri predictus,
feruore deuocionis accensus, ob remedium animarum, mee

‘ Denne Mand var af Adel, thi et Tingsvidne, udstedt 31 Maj 1418
paa Sallingherreds Ting, udsiger, »at for os var skikket en ærlig
Mand og skjellig, denne nærværende Brevfører Nes Person, der
Oldæ Neiels kaldes, og at han inden fire Stokke« paa Tinget
fremledede 8 skjellige Mænd, som »endrægteligen vidnede, at Nes
Persøn en ærlig Mand var og skjellig og fribaaren Mand baade paa
Faders Side og Moders, og kan ingen Magt have med Rette at lægge
hannem andet til end ærligt og skjelligt.« Langeb. Dipi.
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scilicet et dilecte vxoris mee Cristine Ebbesdoter et proge
nitorum nostrorum, ad diuinj cultus augmentacionem omnia
bona mea in 01sie maghlae in Ramsyohaereth sita, videlicet
vnam curiam de decem solidis terrarum, dantem iij pund
annone, et duas alias curias de octo solidis terrarum,
quarum quelibet dat j pund annone, et vnam curiam deso
latam de duobus solidis terrarum, que solet dare vnum
pund racione annue pensionis, cum omnibus suis pertinen
dis, nullis demptis, venerabili capitulo Hafnensi confero,
do, scoto et assigno, vero dominio et jure perpetuo pos
sidenda sub modis et condicionibus infrascriptis.
Primo
videlicet, quod idem capitulum fabrice ecclesie beate vir
ginis Hafnis duo pund annone, et conuentuj infirmorum apud
sanctum Georgium penes Hafn. j pund annone de eisdem
bonis annuatim exsoluere teneatur. Reliqua vero iij pund
annone cum omnibus aliis obuencionibus et emolimentis
singulorum bonorum supradictorum libere cedant capitulo
supradicto.
Ita tamen, quod antedictum capitulum anniuersarium meum et vxoris mee cum vigiliis et missis in
choro Hafnensi post obitum nostrum vtrorumque, de duobus
solidis grot inter canonicos, qui huiusmodi anniuersario
interfuerint, distribuendis, annuatim faciat celebrari. Ne
igitur defectum ex mea deuocione maiorem quam expedit
paciar, domini canonici eiusdem capituli, per debite recompensacionis vicissitudinem me respicere cupientes, mihi
et vxorj mee predicte quinque marchas argenti in duobus
terminis anni, videlicet iij marchas argenti infra festum
exaltacionis sancte crucis et reliquas duas infra dominicam
palmarum, pro sustentacione nostra, quam diu aliquis
nostrum vixerit, annuatim soluere promiserunt. Et ad hoc
faciendum se et successores suos beniuole et vnanimiter
obligabant.
In cuius rei testimonium sigillum meum vna
cum sigillo venerabilis in Cristo patris ac domini, domini
Petri, episcopi Roskildensis, necnon sigillo ciuitatis Hafnensis
presentibus est appensum. Datum anno domini m°, cd°. xv0.,
vigilia beati Laurentii martiris gloriosi.
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Paategnet:

Litere Oldenielsses super bonis in Ølsye.

Orig. paa Perg. ; af Seglene er Stadens Segl endnu bevaret.
sistoriets Arkiv.

Kon-

20.
1415. 19 Avgust.
Kjøbenhavns Bytingsvidne, at Niels Pedersen,
kaldet Oldeniels, skjænkede sit Gods i Ølsemagle til Kapitlet i Kbhvn.

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Nicolaj,
aduocatus ville Hafnensis, Henricus van Berghen, proconsul,
Nicolaus Wider, Jonas Wat, Bertholdus Qwatz, consules,
Petrus Krafsæ et Johannes Kraag, villani Hafnenses, salu
tem in domino. Constare volumus presentibus et futuris,
quod sub anno domini m°. cd0, xv0., proxima secunda
feria ante festum beati Bartholomej apostolj, in placito ville
Hafnensis coram nobis vir prouidus Nicolaus Petri dictus
Ooldenyels, presentibus pluribus fidedignis constitutus,
omnia bona sua in Ølsyæmaglæ in Ramsyohæreth sita,
videlicet xxu solidos terrarum, de quibus solent dari sex
pund annone racione annue pensionis, sub modis et condi
cionibus, prout in literis super hoc confectis plenius con
tinetur, ob remedium animarum, sue scilicet et dilecte
vxoris sue Cristine Ebbesdater, ipsa Cristina Ebbesdater
présente et consenciente, venerabilj capitulo Hafnensi con
tulit, dedit, scotauit et ad possessionem eiusdem capituli
libere assignauit, perpetuo possidenda, domino Arnoldo
Clementis, cantore Hafnensi, predictam scotacionem legaliter acceptante. Quod scimus, vidimus et audi(ui)mus, pre
sentibus protestamur. Datum anno, die et loco supradictis,
nostris sub sigillis etc.
Orig. paaPerg.; af Seglene findes endnu de fire. Konsistoriets Ark.

21.
1417. 21 Januar. Jens Klemensen, Dekan, og Kapitlet i Kjøbenhavn
tilstaar, at Raadmand Lavrens Vinnere har givet Vor Frue Kirke en
Gaard i Klædeboderne for sin Aartid.

Omnibus presens scriptum cernentibus Johannes Cle-
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mentis, decanus Hafnensis, totumque capitulum ibidem, sa
lutem in domino. Constare volumus presentibus et futuris,
prouidum virum Laurencium Winnere, consulem Hafnensem,
quendam fundum, inter pannicidas situm, pro remedio anime
sue parentumque suorum ecclesie beate Marie virginis Hafnensis
contulisse, scotasse et ad p[ossessionem predijcte ecclesie
libere assignasse perpetuo possidendum, tali condicione,
quod dicte ecclesie....................... curatores, qui pro tempore
fuerint, anniuersarium suum, de duobus solidis grossorum
inter canonicos, qui dicto anniuersario interfuerint, distri
buendis, annuatim facient celebrari perpetuis temporibus
obseruandum. In cuius rei testimonium sigillum nostri
capituli presentibus est appensum. Datum anno domini
m°. cd°. xvij0., ipso die beate Agnetis virginis gloriose.
Paategnet:

Senere tilføiet:

Litera super anniuersario Laurencii Winneris.
vdi kledhe bodherne.

Orig. paa Perg., næsten opløst af Ælde. Seglet er borte. Geh -Ark.

22.
1417. 24 Marts. Peder Truelsen af Husum, Væbner og Høveds
mand paa Gurre, oplader til Kapitlet i Kjøbenhavn sit Pantegods i Buddinge og Mørkhøj i Gladsaxe Sogn.

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Trugilli
de Husumæ, armiger et capitaneus castri Gurwæ, salutem
in domino. Notum facio vniuersis, me honorabilibus viris
et discretis dominis, videlicet decano totique capitulo ec
clesie beate Marie virginis Hafnis, omnia et singula bona in
Buthinggæ et Myrkøvæ in parochia Glathsaxæ Syalendie,
cum omnibus suis pertinenciis, per discretum virum, vide
licet Laurencium Winnæræ consulem Hafnensem, mihi inpignerata, prout in literis eiusdem Laurencii Winnæræ
super hoc confectis plenius patet, cum omni iure meo,
necnon cum omni iure per vxorem meam, videlicet Bene
dictam vel Bæiænthæ, inpigneracionis titulo in eisdem bonis
michi aduoluto, ex certa sciencia mea ac bona voluntate
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libere per presentes resignasse. Recognoscens me, a dictis
honorabilibus dominis, videlicet decano et capitulo, plenam
pecunie summam, secundum tenores literarum predicti
Laurencii Winnæræ super huiusmodi bonorum inpigneracione
confectarum, integre subleuasse.
In cuius rei euidens
testimonium sigillum meum presentibus est appensum.
Datum anno domini m°. cd°. xvij0., profesto annunciacionis
dominice.
Orig. paa Perg. med Seglet.

Konsist. Arkiv.

23.
1417. 26 April. Johannes Hemingsen, Præst ved Kirkerne paa
Amager, skjænker til Skolemestrene i Kjøbenhavn (?) en Grund i
Klosterstræde.

[Omnibus presens scriptum cernentibus] Johannes Heminggi, presbiter ecclesiarum in Amaghe1 et perp[etuus
vicarius in ecclesia beate virginijs Hafnensis, salutem in
domino.
Constare volo vniuersis [tam presentibus quam
futuris, me deliberato] animo et mature mentis consilio
latoribus presenciumOlauo Johannis.......................... Heminggo
Johannis, scolaribus, quendam fundum meum michi iuste
empcionis tytulo aduolutum............. in vico Klossterstræde
proximo circa fundum ecclesie beate virginis, quem pronunc quidam Johannes Fok inhabitat, borialiter situm, quem
quidem fundum inhabitat quidam Hermanus Johansson,
iure perpetuo possidendum dedisse, scotasse et ad manus
eorundem libere assignasse. In cuius rei maius testimo
nium sigillum meum vna cum sigillis honorabilium domi
norum Johannis Clementis, decani, et Johannis Conradi, ca
nonici Hafnensis, presentibus est appensum. Datum Hafnis
anno domini m°. cd°. xvij0., feria secunda proxima post
festum sancti Marci euwangeliste.
Stærkt beskadiget Orig. i Geh.-Ark.
!

Seglene ere borte.

D. 26 Marts 1428 skjænker Joh. Hemmingi de Amage, perp. Vicar.
i Vor Frue Kirke i Kbhvn, en Gaard til Kapitlet for sin Aartid og
en ugentlig Messe. (L. Dipi.).
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24.
1418. 22 Juni. Sjællands Landstingsvidne, at Niels Pedersen, ogsaa kaldet Oldeniels, skjænkede sit Gods i Olsemagle til Kapitlet i
Kjobenhavn.

Omnibus presens scriptum cernentibus Johannes Glarmæster, tunc vicerector placiti generalis terre Syelendie,
Georgius Rwth, miles, Johannes Laurencii, aduocatus in
Valloff, Johannes Skyttæ de Gothersloff, armigeri, Gerichinus Diægn, Petrus Alfast, Paulus Jensson et Johannes
Nicolai, consules Ringstadienses, salutem in domino. Con
stare volumus vniuersis presentibus et futuris, quod sub
anno domini in°. cd°. xviij0., proxima quarta feria ante
festum natiuitatis sancti Johannis baptiste, constitutus
coram nobis et pluribus fidedignis, in placito generali terre
Sielendie existentibus, vir prouidus ac discretus Nicolaus
Petri, alias Aldeniels, omnia bona sua, in Olsiæmaghlæ in
Ramsohæreth sita, videlicet xx solidos terrarum, de quibus
solent dari sex pund annone racione annue pensionis, sub
modis et condicionibus, prout in literis super hoc confectis
plenius continetur, ob remedium animarum, sue scilicet et
dilecte vxoris sue Cristine Æbbesdoter, ipsa Cristina Æbbesdoter consenciente, venerabili capitulo Hafnensi contulit,
dedit et scotauit, et ad possessionem eiusdem capituli libere
assignauit, perpetue possidenda, domino Nicolao Lyberti, eius
dem ecclesie Hafnensis canonico, predictam scotacionem
legaliter acceptante. Quod scimus, vidimus et audiuimus,
presentibus protestamur. Datum anno, die et loco supradictis.
Orig. paa Perg. ; af Seglene er et affaldet.

Konsist. Arkiv.

25.
1419. 29 Juni. Ærkebiskop Peder af Lund tilligemed elleve Bisper
skjænke 40 Dages Aflad til dem, der besoge S. Klemens Kirke i Kbhvn,
og bidrage til dens Vedligeholdelse.

Vniuersis Cristi fidelibus, ad quos presens scriptum
preuenerit, Petrus diuina miseracione archiepiscopus Lun-
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densis, Johannes Wpsaliensis, Johannes Sleswigsensis,
Boecius Arusiensis, Laoo Viburgensis, Petrus Burglanensis,
Johannes Ottoniensis, Brynolphus Scarensis, Thomas Orcadensis, Nauno Arosiensis, Cristiernus Ripensis et Jacobus Gardensis, eadem gracia ecclesiarum episcopi, salutem
et sinceram in domino caritatem.
Deum omnipotentem
credimus habere propicium, cum eius deuotos per indulgen
tiarum remissiones ad aliqua caritatis opera facienda inci
tamus. Omnibus igitur vere penitentibus et confessis, qui
ecclesiam beati Clementis Ilafnis Roskildensis dyocesis,
nimia vrgente paupertate miserabiliter ruinosam, causa deuocionis, oracionis, seu peregrinacionis visitauerint, siue ad
ipsam rura, domos, agros, pecora, possessiones, luminaria, vestimenta, aut alia caritatis subsidia in morte vel
in vita donauerint seu donari procurauerint, vel cimiterium
ibidem pro animabus fidelium, ibi et in Cristo vbique quie
scentium, pie exorando circuierint, aut qui corpus domini
cum vel sacrum oleum, cum infirmis portantur, sequti
fuerint, vel qui missis, predicacionibus, seu aliis diuinis
obsequiis, aut sepulturis mortuorum ibidem interfuerint,
item qui in serotina pulsacione more Romane curie ter
Pater noster cum totidem Aue Maria flexis genibus deuote
pro pace dixerint, vel qui pro nostro, ecclesiarum nostra
rum, et regni Dacie presenciumque literarum impetratorum
statu salubri deum pie exorauerint. Quocienscunque premissa vel premissorum aliquod deuote fecerint, de omni
potentis dej misericordia, et beatorum apostolorum eius
Petri et Pauli auctoritate confisi, singuli nostrum quadra
ginta dierum indulgencias de iniunctis sibi penitenciis,
dummodo loci dyocesanus consenserit, in domino miseri
corditer relaxamus. Datum Hafnis anno domini millesimo
quadringentesimo decimonono, ipso die beatorum aposto
lorum Petri et Pauli, nostris sub sigillis.
Paategnet: xij episcopi, quilibet eorum xl dies, summa
cccclxxx dierum.
Orig. paa Perg. med fem af Seglene.

Arne Magn. danske Dipl.
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26.
1423. 2 Juni.
Lavrens Nielsen Vinnere, Raadmand, skjænker
noget Gods i Buddinge til det af ham stiftede S. Olufs Alter i Vor Frue
Kirke, med nærmere Bestemmelser om Altertjenesten.

Alle men thette breff see, høre eller læse, hielser iek
Laurens Nielsen, man kaller Vinnere, radman i Køpenhaffn,
evinnelige met vor herre. Thet vil iek alle men vitherlict
wære, næruærende oc tilkomende, at som sanctus Paulus
apostolus han syer, vij sculle alle stande for gudz domstoll
løn taghende pa vor siel, som vi fortiene i vort legeme, oc
Jhesus Cristus sier selff in ewangelio: Gører edher venne
aff thesse forgenglige rigdomme, at then tiid the sleppe
edher, j mwe vorde intagne i thet rige1. Thy vdj naffn
fadhers, søns oc helligandz giffuer iek oc skødher oc op
lader met thette mit opne breff alt myt godz i Buthinge
vti Gladsaxe sogn j Sielen2, såsom ær too gorde, een nu
bygdher, til huilken ligger iij fierdinge jord, aff huilken seal
giffuis arlige iiij pund korn, oc then annen nw øde, til
huilken ligger iij fierdinge jord, aff huilken skal giffuis vj
pund korn. Item j Mørkøe j forde sogn ij gorde, en nw
bygder, som tilliger een fierding tording (!) jord, aff huil
ken tu pund korn skal giffuis, oc then annen nw øde, till
huilken ligger en atting jord, aff huilken seal giffuis eet
pund korn, met the forde gardis tillig else, som ær ager, eng,
scou oc fiscæuan, oc inthet wndhertaget, til eet altare j wor
frue kirke i Køpenhaffn, som iek hauer funderit oc nylege
obbygd met rad oc vilie hederlige fadhers met Cristo oc
herre, herres met gudz nåde biscop j Roskilde, oc hans
kære capitels j forde Køpenhaffn, gudh til hedher, herre
sancto Olauo, jomfru sancte Gertrud: Til lise oc salighed
myn siel oc myne kære husfruers Margretes, Lucies oc
Karines oc alle cristne sieles help oc trøst, j myn helbredig-

1 Sie! Formodentlig Fejlskrift for: evige.
2 D. e. Sjælland.
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bed oc met myn gode vilie oc myn kære husfrues Kariness,
oc met myn kære sons Micheil Laurissens gode vilie oc
samtycke antworder oc oplader iek all myn rættighed oc
all rættighed myne aruinge nogetsynne kunne haffue j thet
forde godz til forde altare oc forde altaris eyere ewinnelige,
met sodanne mode oc wilkor, som effter screffne stande.
Then første at then, som degen ær j Køpenhaffn, seal haffue
ewer(de)lige mact thet forde altare bort giffue met sitt
capitels radh oc vilie, jek oc myn søn forde Michel Laurenssen sculle haffue mact, salenge wj leffue, forde altare for
lene then persone os thyckess. Item forde degen (oc)
capitel sculle ingen giffue forde altare, vthen som præst ær
oc alle tide ville boo i Haffn. Item will then vicarius icke
bo, som forscreffuit ær, thascal forde degen ful mact (haffue)
ath priuere hanum af forde altære, vthen han ær (til) scole met
syn biscops loff oc forde capitells, oc tha seal han haffue
een capellan, som ful tyenste seal gøre til forde altere.
Item forde vicarius seal sie eller lade sye fire messer huer
vge, oc seal han lade myn artiid gøriss årlige met ij /3 grot
j høue kor j forde Wor frue kirke. Item seal forde vicarius
søge kor met andre clerke i vor frue kirke, sasom perpetui
vicarii i Roskilde haffue sedvennie. Item ær noghen prest
j myn slegt, thet forde altare vil haffue, nar thet ær løst,
tha seal han forde altare haffue for alle andre.
Til alle
thesse forde styeke oc article mere forvaring oc stad
festelse hengher iek myt incegle for thette bref met andre
hederlige mentz oc welbiurdige incegle, so som er hedherlig fadhers met Crist forde biscop Jens, aff gudz nade
biscop vdi Roskilde, her Anders Nielssen, riddere oc høuidzman pa Køpenhaffn hus, Michel Laurenssen, myn søn, Peter
Michilssen og Arel Kruse, radmen j Køpenhaffn. Giffuit efter
vor herris fødilses ar Mcdxxtercio, gudz legeme afften.
Gammel skjødesløs Afskrift i Gehejmearkivet.

Tillæg af Dokumenter og Aktstykker.

31

27.
1423. 2 Juni. Jens Klemensen, Dekan, og Kapitlet i Kjøbenhavn
tilstaar, at have modtaget noget Gods i Buddinge og Mørkhøj af Lavrens
Nielsen Vinnere til det af ham stiftede S. Olufs Alter.

Alle men, som thette bred see eller høre, helse wij
Jens Clementsen, decan i Køpmanhauen, oc alt capitel i
same sted ewinnelig met wor herre, oc kungøre wij thet
alle, so wel the som nw ære oc korne schule, at wij wetherkenne oss met thette wort opne breff, at haue annamet
gotz aff een hederlige man Laurens Nielsen, ther kalles
Winnere, byman i Køpmanhauen, so som ær i Budinge i
Støffns hæret i Gladsaxe sogn two garde, een nw bygder,
til hwilken ligger thwo fierding joord, aff hwilken schal
giffue(s) aarlige fire pund korn, oc then annen nw øthe,
til hwilken ligger thre fierding jord, aff hwilken schal giffues
sex pund byg. Item i Mørkøwe i then forne sogn two
garde, een nw bygder, som tilligger een fierding jord, aff
hwilken tw pund korn schal giffues, oc then annen nw
ødhe, til hwilken ligger een ating jord, aff hwilken seal
giffues eth pund korn, met alle the gotzes tilliggilse, engte
vndentaget, pa et altares wegne i wor fru kirke i Køpmanhaffn, som forne Laurens Winnere hauer funderet oc nylige
vpbygd, met raad oc wilie hederlig fathers met Crist oc
herres her biscop Jensses met gutz nåde i Roskilde, oc
hans søns Michel Laurensens oc hans husfrues Kadrine
samthykke, raad oc wilie, so som ær sancti Olaffs altare oc
sancte Gertruds i wor frukirke forne, met sodan wilkor
som screffne sta i thette breff, som forne Laurens Winnere
hauer oss the forne gotz met antwordet, pa giffuet rettigheet oc dominium vpladet, j sodane made, at ho som decan
ær i Køpmanhauen met capitels raad i same sted sam
thykke oc wilie schal forlæ forne sancti Olaffs oc sanete
Gerthruds altare then persone, som bo wil i Køpmanhauen
hoos thet altare, oc choor schal søge met andre clerke, oc
then person eller vicarius, som so til worder skikket aff
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degan i Køpmanhauen oc capitel i same sted, schal sighe
eller lade sighe fire messer i hwar vge, oc gøre forne Lau
rens Winneres og hans husfru arlige aartijd met two skilling
grot i høwe koor i wor frukirke i Køpmanhauen.
Item
hauer forne Laurens Winnere nogre frende eller nestæ, tha
seal han ware nest at haue thet forne altare for alle andre.
Item tilbinde wij oss met thette wort opne breff, alle thesse
forne støkke at holde, vden so skeer, at the forne gotz
worder oss degan oc capitel i Køpmanhauen aff delde met
lands low for hemle eller frijelse schuld. Til hwes things
withnesburd wort capitels insigle ær hengt fore thette breff.
Giffuet effther wores herres aar thusende firehundrede oc
tywe pa thet thridie, gutz ligame affthen.
Indtaget i en Vidisse, udstedt 1481 af Borgemestere og Raad i
Kbhvn. Geh.-Ark.

28.
1424. 29 Juni. Anders Jepsen Lunge til Egede stifter et Alter
(Helligtrefoldigheds) i Vor Frue Kirke i Kbhvn paa noget Gods især i
Gladsaxe Sogn, og bestemmer Gudstjenesten for samme Alter.

Alle men thette breff see ællær høræ læsæ, helser ieg
Anders Jeiepsen Lungæ, riddere i Eghede, ewindelige met
gud. Thii i nafn fatherss, sønss oc then hælige ands, tha
akther ieg ath støftæ oc fundere eet altere aff ny i wor
frwghe kirke i Kømnehaffn, huilkith skall viæs gud father,
søn oc then helige and, iomfru Maria oc al!æ hilliæn i
hemmerighe till loff oc ære, meth helherlig fatherss oc
herres raath oc villiæ, her Jenis met gudz nadhe biskop i
Roskild, oc met hetherliges herres raath, saam æræ i
Kømnehaffn capitell, oc forthy skøther ieg oc opiather till
ewinnelige eyæ till thette forde altere myne godz oc gordhe,
som her efther stande skrefne. Fførst i Herløwæ i Gladsaxe
sogben een gård, nw Mats i boor oc giffuer till landgille
thry pund korn. Item een gardh i thent samme stath Wisse
Inguarsen i bor oc giffuer iij' pund korn. Item i thent samme stath
een gardh Jesse Jwl i boor oc giffuer iij pund korn. Item
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een ødhe gardh i thent samme stath, saam skall giffue
iij pund korn. Item een gård i Vangedæ, Saan Truelis
ibor oc gifluer thw pund kom.
Item een gardh i thent
samme stath, Jesse Nielssen i boor, oc giffuer iij pund korn.
Item i Gladsaxe een gardh, Ollaff Ark iboor, oc giffuer iiij
pund korn till landgillde.
Item thent gård, ieg haffuer i
Kømnehaffn nydræ veth stranden vesten næst Hans Vath,
meth allæ tbet forde godzes tilligelse, saa sam ær agher
oc ængh vath oc thurt ænthet vndentagit, huat thær kand
helst næfnis, meth sadane vilkor, ath for thetthe forde altare
skall syes oc holdes huer dagh messe, sa som om hwar
søndag aff thee hælliæ three faldigheth.
Item om man
daghen for allæ cristnæ siælæ. Item om thysdaghen aff
sancto Johanne ewangelista. Item om onsdaghen aff sancto
Nicolao. Item om thorsdaghen aff thet hæliæ legemæ.
Item om fredaghen aff thet helliæ kors. Item lyuerdaghen
aff wor frwe, till ewik thiit, fore myn syæl oc myne høsfrwers siæle oc wore forældræ oc theris afkomme, till lisæ
oc roo aff theres pinæ.
Item huilken prest, sam thette
forde altare i være haffuer, skall ladhe begaa thisse forde
siæle fore høghe altere i forde wor frwghe kirke met thuo
artider hwært ar, thent enæ xiiij daghe fore kendelmysse,
thent annen hwart aar octava corporis Cristi, oc fore hwar
thiid skall thent prest bethale iij skilling grot. Item skall
ieg haffue mackt i myne daghe thette forde altere ath pre
sentere huilken prest iek vill, oc thee hetherlige herre, i
Kømnehaffn capitell ære, ath statfestæ oc collacionem at
giffue pone forde altere. Item nar thettæ forde altere løst
vardher æftber myn døth, tha skall thent ælsthæ i myn
slækt ær, som myn fæthernes vapn førrær, haffue makth at
presentere een beskeden prest till forde altere, oc forde
capiltell i Kømnehaffn haffue makt hannum at statfeste oc
giffue collacionem, saam till foren staar. Item vorther thet
swo, ath thent prest, som thette forde altere vordher
læænth, vill ey bygghe oc boo i Kømnehaffn oc officere thet
forde altere innen sex maanthe æfther tbent dagh, thet
Tillæg.
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vorther hannum læænt, thaa skall forde capitell i Kømnehaffn haffue fult makt at priuere thent prest thet forde
altere aff, met hans raat viliæ oc hiælp, sam tha ær
pathron till thet samme altere oc myn fathernes skold
forær, at giffue thet altere thent prest, sam skælig ær at
gøre fore the forde siælæ fult, sam fore star skreffuet.
Item skall thent prest, sam swo vordher presenteret, gøre
thiænestæ i kor i worfrwe kirke forde ? sam andre perpetui
vicarij ther gøre thiænestæ.
Item tilbinder iek mik oc
myne arwinghe at frij oc hemle thent forde prest, sam
thenne forde altere i wære haffuer, alle tilisse forde gotz
met alle thæræ tilligelse, ængthe vndentaget, till euige thiit
fore alle mens igensiælse, sam ther appo tale kundhe met
retthe æfther landz lagh. Item skeer thet saa, thet gud
forbythæ, at nogræ aff thisse forde gotz, prest eller altere
forde fore myn eller myne arffuinghes himmels skyl aff gaa
met retthæ æfther landz lagh, thaa tilbinder ieg mik oc
myne arffuinghe met thette opne breff thent forde prest,
saam thette forde altere i wære haffuer anamith, swo meghit
gotz oc saa got till renthe at vetherlegge innen eet halfft
aar, sam hannum aff gaar for myn ællær myne arffuinges
hemls skyld vdan nogher mans igensiælsæ eller nogher
hiælpæ rethæ. Til hues things vitnitsburd oc alle thæssæ
forskreffne articles statfestelse haffuer ieg oc myn kære
hosfrue Ælne Ewartz dotter met begges wore venner oc
samfrændher ladit beseylit thette breff met villie oc vit
skap. Fførst ieg met myne wener oc samfrændher haffuer
thette breff beseylet lathe, sa saam ær hetherlig herres oc
fathers incigle herre Jens, met gudz nadhe biscop i Ros
kild, oc met hans hetherlighe capitelis incigle i Roskilde,
item her Jeyps Lunghes, riddere i Stadhaghre, item Awe
Lunghes myn kære brotherss, item Jesse Lunghes, item
Olaff Lunghes i Nesby affwabn. Oc saa haffuer myn kære
høstru Ælne thet beseylet oc meth sit incigle oc hennes
vennerss [oc samjfrenderss incigle, sa som ær hennis kære
motherss frw Kirstine i Vighsyø, item Knut Anderssen i
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Swaneholm, item Arwed Møltike i Ilælsinghe, item Jesse
Olafsen af Hesle aff vabn. Item thenne article skall oc till
leggis, at iek oc myne rettæ arffuinghe, huilke sam bliuæ
pathroni till thette forskrefne altere, wy skylle nytte roo oc
magh oc vtgang oc ingang i thent forde strandgard i
Kømnehaffn oc bygghe thet siæluæ, swo at thent prest,
sam thette forskrefne altere æyær, hand skall haffue stranbotherne oc thee bodher, saam opp till then anneth gadhe
nordhen till ære, met saa møghet garzrwm, sam ieg ther
nw vill tillegge, oc thet skall frij till syt nytte bygge oc
brughe. Datum anno domini m. cd. vicesimoquarto, die
apostolorum Petri et Pauli.
Afskrift fra 15de Aarh. i Geh.-Ark.

29.
1432. 13 Januar. Kapitlet i Kbhvn anerkjender, at det har mod
taget 500 Nobel af Kong Erik til en evig Psalterlæsning i Vor Frue Kirke.

I gudz naflfn, amen.
Til ewich amynnelse, wy Jens
Clementssøn, deken, Clawes Lubbertssøn, cantor i Copendehaffn, och wy kaneke och capitel i then samme stædh,
gøre witherlicht meth thette breflf alle men nerwerende och
tilkommende, at effter thet at mechtich høghborne furste
wor kære nathige herre konung Erik i Danmark, Swerighe
ok Norge sua till synna ær, at han till økillsse wors herre
loffs ok thyenistes, sich ok hans kære husfrue drotning
Philippa, ok drotning Margrete, ok andre hans forfedre
ok foreldre konunge ok drotninge, hwilke alle syæle guth
nathe, till erlich amynnelsse, oss redhe fanget ok antwordet haffuer femhundret nobele till een ewich guths
thyenistes ok loffs vppeholdelsse i wor frue kirke i
Kopendehaffn, swasom ær, at wy vnder oss, ok wore effterkommere vnder thøm effter oss, scule ok wele wore plichtige till at holde ok lade læse psalteren, ee twa tillsamen,
badhe nat ok dagh vtan affladilsse, ok vigilias meth ny
lexer effter hwer psaltere, tha ellers æy synghes tidher,
3*
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eller messe holtz i kirken, ok synghe Ave regina celorum,
meth een collecta effter hwer tydh, som holdz vti choret,
vtin effter høghmessen ok afftensang, at ther tha synges
Salve regina. Ok wy forde deken ok capitill well kunne
proffue, som wy ok stadelica hopes, at thenna læsning ok
thyenist ma worde guth thæckelich ok bestandelich badhe
till syæll ok liiff, tha haffue wy meth godh willghe ok
forthenkt mut sacht ok loffuat meth alle troscap forde wor
nathige herre, ok sighe ok loffue hans nadhe ok hans
radh ok burghermestere oc radhet i Copendehaffn, som
nv ære ok tillkomende wordhe, meth thetta breff, pa wor
godhe tro, swa well pa wore effterkommere weghna, som
vppa wor eghne, at wy ok the wele ok sculæ trolica ok
vtan alt archt ladhe holde, fulfolghe ok fulkomme thenne
forscriffne gudz thyenist oc læsning vbrøtlica till ewich
tiidh.
Till ytermere wisse ok forwaring alle thesse forde
stucke, at the vppa wore ok wore effterkommeres weghne
sua stadighe, faste ok vbrodelike bliue ok holdes seule i
alle madhe, som wy sacht ok louât haffue, ok hær forscreuet staar, 'ha henghe wy wort capitels incegle meth
begges wore forde dekens ok cantors eghen incegle witerlica ok meth godh williæ fore thette breff. Datum anno
domini mcdxxxii, octava epyphaniæ domini.
Ark.

Grams Afskrift i Dipi. efter en, som det synes, nu tabt Orig. i Geh.(Afskr. er paategnet »sigilla tria adsunt«).

30.
1432. 22 Februar Arild Klemensen, Degn i Linkjøping, bekjender,
at han er Vor Frue Kirke 225 Mark lybsk skyldig forSten og Lim, som
han paa Kong Eriks Vegne har faaet af Kirken hvorfor han sætter sine
to Vandmøller i og ved Kjøbenhavn i Pant.

Alle men, som thettæ breff se eller høre, heiser jech
Araid Clemenssen, dæghen i Lyncøpyng, ewynnelighe met
gwth, ok wel thet alle men kwnnecht wære, so the nw ære
som komme skulæ, at jech wetherkenner megh met thettæ
myt oppnæ breff, skyldegh at wære wor frwæ kyrke i
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Køpmanhaffn ccxxv march lubycen. i gothe pennynge ok
geffæ fore Steen ok lym, hwilke jech fyk aff forde kirke
pone myn natheghe herre konyngs weghne til myn natheghe
frwæ drotnyngs maagh, hwes syel gwth haffe, betalesculendæ
innen pascha nw nest er kommendæ wden alt hynder, fforæ
hwilke pennynge, om the ey worthe tha betalethe, som fore
er saght, tha pantsettær jech forde kirke too mynæ wathnmøller meth therre møllestæthe ok aal therre telhøræ, en ståndendæ innen nørræ port i Køpmanhaffn1, ok then annen
næst wet strandæn wdæn wæstræ port wet byen i sodan
madæ, at forde kirke wæryæ sculæ annamæ forde møller
fore et pant pone kyrkenæ weghne ok oppbære alt landgildæ ok rentæ til kyrkene nyttæ, hwat the skyldæ kwnnæ
arlighe, so lenge til fforde ccxxv march lubycen. worthe føl
betalethe aff then renttæ ok landgildæ, so the hwer, men
at hwat kyrken bekoster pone bygnyng eller bæthryng pone
the forde møller, thet scal betales aff landgildæt, ok enktæ
reghnes kyrken til aaffellyng i howet swmmen.
Ok naar
gwth wel, at forde kyrke haffer føllelighe oppboræt the
forde ccxxv march aff forde møller, tha sculæ the frij
kommæ til myn hånd eller mynæ arwynge hånd i sodane
madæ, som the tha fynnes.
Her offer bynder jech mech
til ok mynæ arffynge at frij ok hemlæ forde kirke forde
møller til paant at haffæ ok brwghe til set nyttæ so lenge
forde pennynge swm worther føllelighe betaleth, som fore
stander screffet, ok worther the møller eller møllestæthe
kirken aff deldæ met laandz lagh, tha sculæ jech ok mynæ
arffynge holdæ kirken skatheløsæ ther foræ i allæ madæ.
In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis
honorabilium virorum, videlicet dominorum Johannis Cle
mentis, decani Haffnensis, Clementis Clementsen, canonici
Roskildensis, fratrum meorum, Andree Laurencii et Arnoldi
Krwsæ, proconsulum Hafnensium, presentibus est appen1 I et Dokument fra April 1432 omtales »HerAreldis vedhre mølle,
som star hoss norre port i Kopendehavn«.
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sum. Datum anno dominj m° cd0 xxxij0, die sancti Petri
in cathedra.
Paategnet med en samtidig Haand:
Recognitio domini Arnoldi dementis, quod tenetur ecclesie beate virginis in
magna summa pecunie. Med en senere Haand: Super klocke
høffue hoess nørre porth.
Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.; Seglene ere affaldne.

31.
1433. 5 November. Biskop Ulrik af Aarhus kvitterer for 150 Gyl
den , som Kapitlet i Kjøbenhavn havde udredet til den almindelige Kirke
forsamling i Basel.

Vlricus, dej gracia episcopus Arusiensis, significamus
vniuersis, quod venerabile capitulum Haffnensis ecclesie quandam summam diuerse monete jn auro e pecunia valente
centum quinquaginta florenos Rhenenses, pro contribucione
Ripensis ecclesie ad generale Rasiliense consilium, de man
dato reuerendi patris domini archiepiscopi Lundensis eidem
capitulo super hoc directo, nobis assignauit. In cuius rej
testimonium sigillum nostrum tergo prcsencium est im
pressum.
Datum Hafnis sub anno domini mcdxxxiij0.,
feria quinta proxima post festum omnium sanctorum.
Orig. paa Papir.

Seglet har været trykt bag paa.

Geh.-Ark.

32.
1434. 6 December. Hans Kortsen, Kannik i Kjøbenhavn, stifter et
Alter i Vor Frue Kirke, indviet S. Markus og S. Lukas og Anianus Bisp,
hvortil lægges Skomagerlagets Messe.

Omnibus presentes litteras inspecturis Johannes Conradi, canonicus Haffnensis, salutem in omnium saluatore.
Cum peccatorum veniam et eternam vitam misericordie
operibus et alijs virtutum exercicijs in vita mortali prome
reri, sacro attestante ewangelio, a misericorde dei filio cui
libet sit promissum, tanto validius opitulantibus sacris
desiderijs effici poterit, quanto quis de bonis sibi a deo
collatis ad relinquenda post se ecclesijs et sanctis locis per-
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petua memorialia magis promptum se reddiderit et deuotum.
Constare igitur volo vniuersis, quod ego Johannes Conradi
predictus, feruore deuocionis accensus, ob remedium anime
mee, parentum et progenitorum meorum, ad honorem domini
nostri Jhesu Cristi et laudem gloriose virginis matris eius
dem sanctorumque Marci et Luce ewangelistarum necnon
sancti Aniani episcopi, quoddam altare in ecclesia beate
Marie virginis Haffnensis, Roskildensis dyocesis, ex consensu
et voluntate reuerendi in Cristo patris ac domini, domini
Johannis dei gracia episcopi Roskildensis, et dilecti capituli
sui Haffnensis, proprijs meis sumptibus fundare propono,
ad cuius altaris dotacionem et ministerium dono, scoto et
assigno inter viuos curiam meam cum domo lapidea, edificijs et omnibus pertinencijs suis in platea Thydeschemannae gade Haffnis sitam perpetuo possidendam, quam
quidem curiam jure hereditario, quo ad vnam partem et
aliam partem a veris coheredibus meis justo empcionis
titulo acquisiui, prout in litteris super hoc confectis plenius
continetur, condicionibus infrascriptis super seruandis. Primo
quod tutores ecclesie beate virginis predicte, qui pro tem
pore fuerint, prouisionem et ordinacionem habeant predicte
curie necnon vicario eiusdem altaris duas marcas argenti
duobus terminis anni, scilicet festis Passche et Michaelis,
expedite soluant annuatim, atque anniuersarium meum et
parentum meorum cum vigilijs et missa in choro Haffnensi
de duobus solidis grossorum semel in anno faciant perpe
tuis temporibus temporibus celebrari, residuique redditus
de dicta curia prouenientes fabrice cedant ecclesie supradicte. Ad cuius eciam altaris dotacionem officium sutorum
ville Haffnensis coram antedictis, venerabili in Cristo patre
domino episcopo Roskildensi, capitulo et consilio Haffnensi,
duas marcas argenti predicti altaris vicario ad huiusmodi
altaris ministerium promisit singulis annis soluendas, et
ad hoc perpetuis temporibus faciendum se coram antedictis
dominis sponte et voluntarie obligauit. Item quod dicti
altaris vicarius, qui pro tempore fuerit, ad dictum altare
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quatuor missas qualibet ebdomada perpetuis temporibus
celebrabit vel faciat celebrari, et chorum cum alijs perpe
tuis vicarijs visitare, atque officia et onera debita adimplere
teneatur. Item jus prouisionis, institucionis et collacionis
dicti altaris ad capitulum Ilaffnense spectare volo, jure
vero patronatus michi, quam diu vixero, et post mortem
meam officio sutorum ville Hafihensis, dummodo ex con
sensu capituli Hafnensis fiat, perpetuis temporibus reseruato.
Quod autem hec littera cum suis condicionibus firma me
moria teneatur, ipsam secreto reuerendi in Cristo patris,
domini Johannis episcopi Roskildensis, nec non sigillis
venerabilis capituli et ville Hafihensis, meo, Martini Glawesson villani Malmogensis, et Petri Johannis diaconi,
feci communiri.
Datum Haffnis anno domini millesimo
quadringentesimo tricesimoquarto, ipso die sancti Nicolai
episcopi et confessoris.
Orig. paa Perg., af Seglene mangler Biskoppens.

Geh.-Ark.

33.
1436. 26 Februar. Biskop Johaunes af Roskilde stadf<Ester Mag.
Knud Nielsens og Hr. Svend Vestenskovs Gave til S. Povels Alter i
Vor Frue Kirke, og de til Gaven knyttede Betingelser.

Vniuersis, quorum interest vel interesse poterit quomodolibet in futurum, Johannes, dei gratia episcopus Ro
skildensis, salutem et continuam in domino caritatem. Cura
pastoralis officii hoc exigit, ut hiis, que decorem domus
domini...................................... concernunt.................. tenea
mur ......................................diuinum cultum.........................
facilem praebere consensum.
Cum igitur felicis
recordationis......................et aliorum .... feruore deuocionis accens......................
diuini cultus amplia
tionem quoddam altare videlicet sancti Pauli...................
potuit idem altare sic per ipsum erec
tum et............................................................honorabiles viri
domini magister Kanutus Nicolai et Sweno de Westenskow............... [feruore deuocionis] accensi antedictum . .
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...................................................... uerunt.
Ad cuius do . .
. . predictus magister Kanutus............................ residencie
......................... idem magister Kanutus..................................
.................. suus de fabrica ecclesie beate virginis antedicte
justo emptionis titulo habuerunt. Item...................................
Sweno .... in platea Nørregade ad orient[em] Haffnis sitam
de eadem ecclesia beate virginis justo emptionis titulo ac
quisitam .... suarum............. et benefactorum eorundem
donauerunt, scotauerunt et assignauerunt eidem altari sancti
Pauli perpetuo possidendam, tali condicione, quod.............
canonicus, qui pro tempore fuerit sacrista ecclesie Haffnensis, prenominatum altare sub ordinatione sua habeat,
redditusque ab eisdem curiis emergentes ad vsum suum
subleuet................... hebdomada tres missas ad dictum
altare celebrari faciat, nec non tria anniuersaria v[irorum]
predictorum magistri Kanuti............. et domini Swenonis
quodl......................... faciet perpetuis temporibus annuatim
celebrari.
Idcirco predicti magister Kanutus et dominus
Sweno nobis humliiter suppiicauerunt, quatenus sepedictum
altare................................... sacristie Haffnensi annectere et
predictam dotationem confirmare auctoritate ordinaria digna
remur. Nos igitur justis eorum peticionibus inclinati predictum altare officio sacristie Haffnensi annectimus et in
corporamus, predictique altaris fundationem, dotationem et
annexionem auctoritate ordinaria confirmamus perpetue
duraturas. In quarum fundationis, dotationis et annexionis
...................... rei euidentiam firmiorem sigillum nostrum vna
cum sigillis venerabilis capituli nostri Haffnensis et ciuitatis
eiusdem, nec non antedictorum magistri Kanuti et Swenonis
Westenskows......................... presentibus duximus appen
dendum.
Datum Haffnis anno domini millesimo quadrin
gentesimo tricesimo sexto, dominica qua cantatur Inuocauit.
Langebeks Afskrift i Dipl. (»Orig. membr. valde lacer, et mutilum
af Vor Frue Kirkes Arkiv. 1750«.)
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34.
1440. 2 September. Ærkebisp Johannes af Lund stevner Frederik
Vordingberg, afVaaben, for sig i Anledning af en Strid om noget Alter
gods, han havde med Hr. Niels Christiernsen, Vicar. perp. i Vor Frue
Kirke.

Johannes, dei gracia archiepiscopus Lundensis, Swecie
primas et apostolice sedis legatus, vniuersis et singulis
abbatibus, prioribus, prepositis alijsque prelatis inferioribus,
presbiteris, curatis et non curatis seu locatenentibus eorun
dem clericis, notarijs et tabellionibus publicis quibuscunque
per infrascriptam ciuitatem et dyocesim Roskildensem vbilibet constitutis presentibus quomodolibet requisitis, salu
tem in domino et mandatis nostris infrascriptis firmiter
obedire.
Sua nobis discretus vir dominus Nicholaus Cristiernj, perpetuus vicarius in ecclesia Haffnensi (beate vir
ginis 1) predicte Roskildensis dyocesis, grauj querimonia
designauit, quomodo quidam Fredericus Wordenbergh2 ar
miger, Ottoniensis dyocesis, quosdam redditus, fructus, prouentus et possessiones ad ipsius dominj Nicholai altare seu
perpetuam vicariam in ipsa Haffnensi ecclesia de jure spec
tantes, ad longa retroacta tempora iniuste occupauerat et
detinuerat et adhuc occupat et detinet minus iuste, in ipsius
perpetuj vicarij non modicum preiudicium et grauamen.
Quare idem dominus Nicholaus in iuris subsidium nos hu
militer requisiuit, vt sibi desuper prouidere dignaremur de
iuris remedio oportuno. Vobis igitur omnibus et singulis
suprascriptis in veritate sancte obedientie et sub excommunicacionis pena, quam in vos et vestrum quemlibet presentis
mandatj nostrj contemptorem terna admonicione canonica pri
ma ferimus, in hijs scriptis auctoritate legacionis, qua fungi-

1 Disse to Ord ere atter udstrøgne.

2 Frederik Wordingberg til Egede,
ment Febr. 1456 (Lang. Dipi.).
cum uxore sua Helena« nævnes
Velgjørere (Pontopp., Orig. Hafn.

Ridder, forekommer i et Doku
»D. Frider. Wordenbergh, miles,
blandt de kjøbenhavnske Vikariers
S. 150).

Tillæg af Dokumenter og Aktstykker.

43

mur, firmiter precipimus et mandamus, quatenus accedentes,
prout accedendum fuerit, et presens nostra citacio ad ipsius
citandi noticiam peruenire poterit, ipsum Fredericum supradictum sub bonorum testimonio citetis, quem et nos tenorepresencium sic citamus, vt xxxma die post insinuationem presencium, si juridica fuerit alioquin proxima, die juridica
extunc sequente, quem terminum sibj pro monitione cano
nica et termino peremptorio prefigimus, coram nobis seu
nostro in spiritualibus vicario generalj Lundensi in judicio
hora causarum tempestiue et legittime compareat, docturus
si poterit, quo iure quaue racione bona et possessiones
altaris seu vicarie antedicti dominj Nicholaj detineat occu
patas, et quare a detencione et occupatione earundem non
debeat ammouerj, prout censuram ecclesiasticam duxerit
euitandam. Intimantes eidem, quod siue comparuerit siue
non, nichilominus in causa predicta, prout iusticia suaserit,
procedetur. Datum Hafnis, Roskildensis dyocesis memorate,
anno domini m°. cd°. xl0., crastino die beatiEgidii abbatis,
nostro sub secreto presentibus tergotenus impresso, remit
tentes presentes vestris sigillis consignatas in testimonium
fidelis exsecucionis per vos facte.
Paategnet:
Johannis archiepiscopi Lundensis steffning
paa Friderich Vordenberg om det godz i Herloff. 1440.
paa.

Orig. paa Papir med Ærkebispens og et andet Segl trykte bag
Geh.-Ark.

35.
1441. 28 September. Mikkel Vinnere, perpetuus vicarius i Kjøbenhavn, stadfæster sin Faders, Lavrens Vinneres, Gave af Jordegods i
Mørkhøj og Buddinge til Oprettelse af et S. Olufs Alter i Vor Frue Kirke.

Omnibus presens scriptum cernentibus uel audientibus
Michael Winnere, perpetuus vicarius ecclesie beate Marie
virginis Haftnis, Roskildensis dyocesis, salutem in domino.
Notifico omnibus et singulis, quorum interest uel quomodolibet intererit in futurum, quod Laurentius Winnere, pater
meus pie memorie, quondam ante vigintiquatuor annos
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certa bona sua, ei cum vxore sua dilecta xMargareta, mea
matre, ex hereditate aui mei Hans Dulmen1, ciuis Hafinensis,
et Katherine eius vxoris, mee auie, per eorum mortem
deuoluta, in Mørkøwe et Budhinge, parochie Gladsaxe in
Støffuenshæreth, sita, videlicet vnam curiam in Mørkøwe, in
qua habitat Johannes Platz, et dat duo pund annone cum
aliis minutis, et aliam ibidem, in qua habitat Jacobus Platz,
et dat vnum pund. Item in Budhinge vnam curiam, et solet
dåre iiij pund et iam dat duo pund, in qua habitat Ostradus. Item tria fierdinge desolata, et de quorum quolibet
datur j pund; duo illorum fierdinge habet Jacobus Nicholai,
etPaulusJone habet j fierding. Ad ereccionem et fundacionem
altaris sancti Olaui in prefata ecclesia beate Marie virginis
Haffnis animo deliberato et bona voluntate donauit et appropriauit. Quasquidem donacionem et appropriacionem ego
Michael prefatus, prefati patris mei Laurencii Winneres
vnicus et proximus atque indubitatus heres, ratificaui, confirmaui, ratifico et confirmo per presentes, sine quacunque
contradiccione per me uel nomine meo inposterum facienda.
In quarum ratificacionis et confirmacionis testimonium sigil
lum meum vna cum sigillis discretorum virorum Arnoldi
Cruze, proconsulis, Johannis Wat, Bertoldi Qwatz, Johannis
Jwdhe et Jacobi Petri, consulum dicti opidi Haffnensis,
presentibus est impressum.
Datum Haffnis anno domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, profesto
sancti Michaelis archangeli, sigillis sub prefatis.
Paategnet: Bwdingghe oc Mørkøwæ.
Orig. paa Perg ; af Seglene findes endnu fem.

Konsist. Arkiv.

36.
1445 7 Marts. Sokkelunds Herreds Tingsvidne i en Sag imellem
Kapitlet i Kjøbenhavn og Esrom Kloster angaaende Gods i Mørkhøj og
Buddinge.

Allæ mæn thette breff see eller høræ læsis, helsse wy
1 Jfr. Ser Rer. Dan. VII, 79.80, hvor »pueri Hans Dulmen« anføres
som Ejere af tre Huse i Kjøbenhavn.
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Olaff Andersson, herresfoghet pa Zokkelundz thing, Jens
Pedhersson, prest oc vicarius j wor frwis kirke j Køpenhaffn,
oc Hans Hinrichsson, borger j samæstæt, ewinneligh met
gudh oc kungøre, at vnner wor herres aar mcdxl quinto,
thorsdagh næst æffter then syndagh j fasten, som synges
oc kaliis Oculj dominj næst fore mydfastæ syndagh, wor
skickit pa Zockelundz thing fore oss oc mangge andræ
gode mæn, som tha søchte thinget, beskedene mæn swo
som æræ Ingemer Jonsson j Budingge, Jepp Nielsson, Jes
Myrk i then samæ stæt, oc Jens Platz i Myrkøw, Magnus
Jeppsson j Gladsaxæ, oc wore til næffnde aff een hetherlich
man her Knwdh Michelsson, dæghæn j Køpenhaffn, pa wor
frwis kirke weghnæ j then samæstæt, tilat bæræ withnæ j
then sagh, som war mellom abbeden j Eserom oc then
samæ dæghæn pa forscreffne wor frwis kirke weghne, om
gotz liggendes i Myrkøw oc Budingge, som kalies fordom
Lasse Wynneres gotz. Oc tha sawdhæ then forscrefne
Ingemer Jonssøn, hwilken som wor gamel hoss fyræsinthiwæ aar, at fra han war otte aar gamel oc til kyndermess
j thet aar, som fore screffuit standher, haffde han ey hørdh
eller spwrdh, at thet samæ gotz j Budingge oc Myrkøw
war yldet eller kyærdh pa kirkesteffnæ eller herresthing, oc
sawdhe, at Lasse Wynnere haffde thet j manggæ aar, mere en
fyrythiwæ aar, j syn hawændewæræ, oc fich thet til arff met
syn hwsfrwæ aff Hans van Dulmen, oc gaff thet sydhen til then
forscreffne wor frwæ kirke, oc wor frwæ kirke, dæghæn oc
capittell hawæ thet hafft mere en thiwæ aar j theres
hawændæwæræ wyldet oc wkyærdh, som forscreffuit standher.
Item Jepp Nielsson sawdhe, at han haffde aldri hørt eller
spwrdh annet, en thet gotz fore halfffyærdesinthiwæ aar war
j Lassæ Wynneres wæræ oc ther æffter j wor frwis kirke
wæræ, wyldet oc wkyærdh som forescreffuit ær, oc war
forne Jepp Nielsson hoss thrysinthiwæ aar, oc sawdhe, at
fore thiwæ aar war een canik j Køpenhaffn, som heedh
her Pedher aff Kalingborg, han forswaret thet gotz om
thiwæ aar pa capittæls weghnæ oc lodh then samæ Jepp

Tillæg af Dokumenter og Aktstykker.

46

Nielsson atleyæ two fyærdings jordh aff thet samæ gotz
pa Budingge march.
Item Jes Platz sawdhe, at honum
myntes j thrysinthiwæ aar, oc aldri hørde eller spwrde, at
thet gotz war yldet eller kyærdh pa herresthing, oc boor
pa gotzet oc hauer giuit Lassæ Wynnere landgilde oc Per
Trwwelsson, then tiid han haffde thet gotz j pant, oc
hauer fore thiwæ aar thyænt her dæghæn, tha war j Køpenhaffn, pa kirkens wegnæ aff thet gotz, sydhen Lasse
Wynnere gaff thet gotz til kirken. Item Magnus Jeppsson
i Gladsaxæ, gamel hoss thrysinthiwæ aar oc meer, saude,
at han haffde aldri hørt pa herresthing, at thet gotz war
yldet eller kyærdh, før en nw æffter kyndermiss i thette
aar, som fore screffuit standher. Item sawdhe oc swo Jes
Myrk j Budingge. Item sawdhe allæ thissæ withnæ, at
the aldrj haffde hørt eller spwrdh, at abbet Hinrik aff Eserom fordom eller Eseromskloster hauæ hafft ræt til thet
gotz eller hauæ thet hafft j theres hawendewæræ. Thissæ
forscreffne styckæ, ordh oc article sawdhe the pa theres
siæll oc sannæ.
Til hwetz thingswithne hauæ wy hengd
wore incigle fore thette breff.
Giffuit vnner wor herres
aar mcdxl quinto, pa mydfastæ syndagh i Køpenhaffn.
Paategnet:

Thette er i tyngtz widhne.

Orig. paa Perg.; af de tre Segl er endnu et helt.

Konsist. Arkiv.

37.
1448. 24 Avgust.
Olaf Jensen, Kantor i Kjøbenhavn, lejer Hr.
Klavs Albretsen og Hr. Jens Albretsen en Gaard, som afg. Hr. Klavs
Lubbertsen gav til S. Nicolai Kapel, mod at de skulde holde to ugent
lige Messer for Giverens Sjæl.

For alle men, som thette breff see eller høre, wytherlighet gør jek Olaff Jensen, cantor i Kiøpmanhaffn, at iek
wetherkenner mik mett samthykke oc raadh beskedhne
mens, som ær Hans Wat, Gerlich Floor oc Anders Skulte,
rathmen, oc Sywort Rønnow1, kirkewerie, i leye at haue
1 Maa være en Afskriverfejl for Sywort (van der) Rynne.
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ladhet hetherlige men her Claus Albrittsen oc her Jens
Albrictsen een gardh, hws oc jordh mett all syn tilliggelse
beggis theris leffdaghe, i hwilken gardh, som the nw uti
bo, liggendis i Kiøpmanhaffn i sancti Pethers sogn, som
her Claus Lubbertsen, hues siel gudh haue, gaff till sancti
Nicolai capeile i Kiøpmanhaffn, met swodane wilkor, at forneffnde her Claus Albrictsen oc her Jens sculle holde eller
holde lathe thwa messer hwar uge arlige aar, swa lenge
the leffue oc forskreffne gardh beholde, for forneffnde her
Claus Lubbertsen siel, oc sculle forskreffne her Claus Al
brictsen oc her Jens holdhe forskreffne gardh i gothe mathe
oc ey late hanom forfares i nogre mathe for theris forsømelse sculd, oc naar the bothe affledhne ære, tha skall
forskreffne gardh, hws oc jord mett all syn tilliggilse, byg
ning oc bethring, som han tha fynnis, korne frii oc frels
til forskreffne sancti Nicholai capella uten noger gensigelse
eller hielperæthe. Til ytermer stadffestils lather jek henge
mit insigle met forskreffne beskedhne mens insigle til
wythnisbyrd for the tte breff. Giffuit oc screffuit i Kiøpman
haffn aar effther gudz burd thusinde firehundrethe foretiwge po thet attende, sancti Bartholomei apostolorum dach.
Afskrift i Diplomatariet efter »Orig. membr. laant af Graver Birch
1761«.

38.
1448. 9 December.
Kjøbenhavns Bytingsvidne om Skjøde paa en
Badstue, Hus og Grund samt en anden Gaard til Hr. Hans Pedersen,
Kannik i Kjøbenhavn, paa S. Olufs Alters Vegne.

Allæ mæn thettæ breff see eller høræ læsæs, heisse
wii Niels Andersson, byfoghet j Køpenhaffn, Areld Kruse,
Niels Jeppsson, borgemestere, Hans Wat, Niels Jude, Jepp
Pedhersson, radhmæn, oc Mårten Nielsson, byman j samæstæt, ewinnelighæ met gudh, oc kungøræ allæ nærwærændes
oc komesculendes, att vnner wor herres aar mcdxl octauo,
then mandagh næst fore sancte Lucie dagh, waræ skicketde
for oss pa Køpenhaffns bything oc flere gode mæn, som
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tha nærwærendes waræ, beschedene mæn OlaffPlatz, byman
i Køpenhaffn, oc Jens Tygesson boendes j Strø lille, hwilke
endrachtelighæ vplodhæ oc schøte met samlæt hånd hetherligh man her Hans Pedhersson, canic j wor fnvæ kirkæ j
Køpenhaffn, pa sancti Olaui alteres weghnæ j samæstæt, een
batstwæ hws oc grwnd, som kalies womestwæ, oc een
gardh næst liggendes pa then vestre side oc met hws oc
jordh, met allæ theres tilliggelssæ liggendes j Køpenhaffn,
som Michel Wynnere fordom j bodhæ, til ewinnelighæ eyæ
hauæ sculendes, oc schøde war statucht mælt, oc war vppa
then tiid engen gensiælssæ. At wii swo hauæ hørt oc seet,
som forescreffuit standher, thet withne wii met wore incigle
hengde for thettæ breff. Giffuit oc screffuit aar, dagh oc
stat, som forescreffuit standher.
Paategnet: Skødhe breff paa womebastuen.
Orig. paa Perg. med Segl.

Konsist. Arkiv.

39.
1449. 28 Avgust.
Oluf Daa, udvalgt Biskop i Roskilde, tillader
Kjøbenhavns Kapitel at have et Altare portatile paa Markederne i Dragør.

Olauus Daa, electus confirmatus Roskildensis, venera
bilibus viris dominis decano totique capitulo ecclesie Haffnensis salutem et sinceram in domino caritatem.
Vt in
singulis nundinis Draghøør in altari portatili in loco prophato ad hoc apto, honesto et decenti missas aliaque diuina
celebrare, ac ecclesiastica sacramenta ministrare, per vos
seu capellanos vestros ydoneos licite valeatis, tenorepresencium plenam concedimus facultatem, districtius prohibentes
omnibus et singulis aliis presbiteris secularibus quarum
cunque dyocesium, ne se de premissis faciendis sine nostris
aut vestris requisicione et consensu vobis in preiudicium
aliqualiter intromittant. Datum Haffnis anno domini mcdxlnono, ipso die beati Augustini episcopi, nostro sub sigillo
presentibus appenso.
Orig. paa Perg., Seglet mangler.

Geh.-Ark.
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40.
Før 1450.

Statuter for de evige Vikariers Kapitel ved Vor Frue Kirke.

Nota, istos articulos infra scriptos seruabunt perpetui
vicarij in ecclesia Haffnensi.

Primo, quod habeant bonam concordiam et iustam
conuersacionem inter se, sicut decet sacerdotes et ministros
Cristi. Siquis in hoc per inobedientiam contrarius et re
bellis exstiterit, emendet secundum relacionem omnium
fratrum, quod si non fecerit, accusent eum coram capitulo
maiori.
Item, si quis celebrauerit, quando fuerit sermo tam in
choro quam in patrocinijs altarium, et impedit audientes
verba dei, soluat iiij grossos.
Item, si quis celebrauerit sub processione tam quoti
diana quam solenni uel tempore offertorij, emendet totidem,
quod omnis celebrans finiat missam suam ante processio
nem et tempus offertorij, ne fiat transitus angustus in pro
cessione, et ne impediatur populus ab oblacione.
Item, nullus incipiat cantando missam in ecclesia, an
tequam alter cantans finierat Agnus dei, preter altare parochiale, super quod nichil iuris habemus, soluat iiij grossos.
Item, stabunt perpetui vicarij in choro et ibunt in pro
cessione et sedeant in prandijs secundum etatem perpetui
tatis sue.
Item, siquis denotatus fuerit ad officiandum uel regen
dum in choro, et neglexerit venire, pro qualibet hora soluat
album.
Item, si quis summam missam omiserit, dabit lagenam
trauisij1. Si ewangelium uel epistolam, soluat iiij grossos2.
Item, conueniant omnes semel in omni mense ad trac
tandum honorem ecclesie et propter bonum concordie, ut

1 Traverøl.

2 Denne sidste Sætning er tilføjet med en anden Haand.
Tillæg.
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corrigantur négligentes et remissi in officio suo exponant
suam emendam. Siquis admonitus fuerit et non venerit ad
conuentum infra primam horam, soluat bonum grossum, si
non fuerit in legitimo impedimento.
Item, quod nullus reuelet secreta nostra laicis aut ali
cui persone. Siquis super hoc reus inuentus fuerit, emen
det et soluat lagenam sereuisie.
Item, perpetuus vicarius, qui fuerit iunior, semper erit
hostiarius et pincerna noster, quando conuenerimus, donec
alter nouus aduenerit.
Quod si omiserit, soluat grossum,
et penultimus teneat officium ministrando.
Item, siquis nostrum pro distribucionibus percipien
dis chorum intrare voluerit, matutinasa ntequam prima
lectio, missam antequam epistola, vesperas antequam tercium Gloria patri intrare maxime se procuret; matutinas
ante laudes, missam ante Agnus dei, vesperas ante reditum
chori, finito Gaude Maria, si quidquâm participare voluerit,
nullatenus exeundo.
Item, si duo uel plures fuerint officiantes uel vicarii
ad idem altare, inter se concordabunt de horis celebrandis.
Sed in concursu preferatur senior in collacione, atque in
exsequiis, patrocinijs et dedicacionibus alternatis vicibus
singula onera supportabunt, et totum offertorium cedat com
muni carban i vicariorum, deductis inde expensis iuxta lauda
bilem consuetudinem ecclesie faciendis.
Item, in fundacione cuiuslibet vicarie concordandum
est a prioratu fundaciones super ornamentis et ceteris pa
ribus senior preferatur in eisdem.
Item, siquis nouus perpetuus vicarius effectus ad colle
gium nostrum appositus fuerit, antequam quidquam nobiscum percipiat, faciat omnibus fratribus petanciam2 suam de
tribus ferculis et bona lagena cereuisie, prima de salsatis
cibarijs, secunda de carnibus recentibus cum sobicio, ter1 Betydningen af denne Forkortelse kjendes ikke.

’ D. e. et Gjæstebud.
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cia et vltima de recentibus assatis1 carnibus cum butiro et
caseo, que primo mense apponantur. Item habeat suppellicium et almucium2 et intret chorum nobiscum onera et
officia singula ut moris est obseruando etc. in toto parti
ceps perseueret dando florenum Reynoldensem.
Quando aliquis nostrum decesserit, tunc quilibet viuencium vnam missam pro anima ipsius celebret uel celebrare
faciat, antequam vtatur carnibus manducandis.
Item, quando aliquis fratrum prolixo languore infirmatur,
tunc omnes fratres incolumes duo post duos, quotquot
sunt, duas missas in omni septimana coram altari suo, donec
conualuerit, legere teneantur.
Item, nullus fratrum loquatur sine 1 cencia prioris uel
nisi finito sermone alterius loquentis sub pena duorum
denariorum immediate soluendorum, et si hoc statim non
fecerit, soluat duplum.
Item, vicarius absens habebit in capitulo nostro pro
curatorem vnum vicarium et non alium, qui non solum pro
ipso respondeat, sed et satisfaciat et cum hoc habeat ordinacionem bonorum prehende sue.
Item, quilibet frater non residens omni anno soluat
duos solidos grossorum pro absencia sua infra festum
Dionisij, uel soluat duplum.
Item, si quis non venerit ante exitum cimiterij, quando
faciamus processionem pro aliquo mortuo, careat dimidia
porcione istius funeris. Similiter in missa animarum, si non
venerit ante incepcionem epistole.
Item, siquis non venerit ad vigilias alicuius mortui,
antequam dicatur: Dirige domine, careat eciam dimidia por
cione.
Orig. Optegnelse i Gehejmearkivet.

1 D. e. stegt.

2 Et Klædningsstykke, hvormed Kannikeren bedækkede Hoved og
Skuldre.

4*
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41.
1440-50.

Fortegnelse over Vor Frue Kirkes evige Vikarier.

Isti sunt perpetui vicarij ecclesie Haffnensis infrascripti.

*Dns. Ascerus Johannis1.
D. Johannes Alberti.
D. Johannes Hermanni.
*D. Olauus Jacobi.
*D. Olauus Johannis de Balderunae.
D. Magnus Jacobi.
*D. Jacobus Johannis.
*D. Laurencius Johannis.

*D. Nicolaus Petri.
D. Lagho Iuari.
D. Magnus Johannis.
*D. Olauus Petri.
*D. Geflrardus Erici.
D. Laurencius Olaui.
D. Johannes Olaui.
D. Nicolaus Petri.
*ltem Dns. Baltazar.

De Navne, der ere betegnede med
overstrøgne, og følgende ny tilføjede:

Dns. Johannes Petri.
Dns. Petrus Ingemaris.

ere senere til forskjellige Tider

Dns. Jacobus Johannis.
Dns. Nicolaus Alberti.

Original Optegnelse i samme Hefte og med samme Haand som de
foranførte Statuter (Nr. 40).

42.
Før 1450. Fortegnelse over en Del Aartider, som de evige Vikarier
ved Vor Frue Kirke havde at holde.

Ista sunt anniuersaria perpetuorum vicariorum
Haffnensium.

Primum domini Johannis, dei gracia episcopi Roskildensis, pro vno solido grossorum, quod habeatur infra aduentum domini.
Item anniuersarium Elseby Cops erit circa festum conuersionis beati Pauli pro ij solidis grossorum.
Item anniuersarium Magni Goye erit circa festum purificacionis beate virginis pro duobus solidis grossorum.

1 Levede 1448, men var død 1450.
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Item anniuersarium domini Petri Gammel, quondam
vicarius huius ecclesie, erit circa festum pasche pro duobus
solidis grossorum.
Item anniuersarium domini Suenonis Westenschows,
quondam canonici istius ecclesie, erit infra quadragesimam
cum canonicis pro duobus solidis grossorum.
Item secundum anniuersarium Elseby Gops erit circa
festum Kanuti regis pro duobus solidis grossorum, et quod
libet eorum erit per sexmissas de trinitate.
Item anniuersarium domini Clauus Reynikis erit infra
octavam Epyphanie pro duobus solidis grossorum.
Med senere Hænder er tilskrevet:

Anniuersarium domini Johannis Jacobi fratris domus
sancti (?) spiritus (?) erit circa festum Johannis baptiste.
Die sancti Agapitj martiris habuimus ii solidos gros
sorum concessiue de carbanan ex parte anniuersarij domini
Nicolai de Balrop.
Nota, procurator noster habuit iij solidos grossorum in
die sanctorum Primi et Felisianj de carbanan ad struc
turam.
Dominus Laurencius Olaui dabit lagenam cereuisie
feria 3a post Kanuti regis.
Original Optegnelse i samme Hefte som de to foregaaende Stykker.

43.
1460. 15 September. Broder Mikkel, Guardian i Graabrødre Kloster
i Kbhvn, og Konventsbrødrene sammesteds tilstaa, at de have modtaget
200 Mark lybsk af Dronning Dorothea, hvorfor de forpligtige sig til at
holde en vis Gudstjeneste.

Alle men, thette breff see eller høre læses, helse wy
broder Michel, garden i grabrøder closter i Københaffuen,
oc alle conuentes brøder i thet same steth, ewynnelig meth
wor herre, ok wedderkennes wy fore alle nerwerendes oc
kommeskulendes meth thette wort opne breff, at wy meth
hederlighe faders, broder Jeppe Køgs aff same orden, custos
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i Roskild, wilie oc sammethycke hawe intageth oc vpboreth
aff høyborne førstinne wor kære nadighe frwe Dorothea,
meth guths nåde Danmarks, Sweriges, Norges, Wendes oc
Godes drotning, hertughinne i Sleswigh, greueinne i Hol
sten, Stormarn, Oldenborgh oc Delmenhorst, tw hundrede
kubiske mare i gode oc rede penninge, en kalk, bogh oc
messeredhe, alter kleder oc anner reedskap, til altereth
hører, fore hwilke ok mere got, som wos hobes til at wi
oc wore æfftherkommer akte oc skule faa aff forde høyborne
førstinne oc hennes æfftherkommere. Tha tilbynde wi oss
oc wore æfftherkommere at holde en ewigh dagelig messe,
som hære æfftherfølger. Om søndagen aff the helge threfaldigheth, om mandaghen fore alle cristene siæle, om
thiisdagen aff sancto Johanne ewangelista, om odhensdaghen
aff the helge thre konningher, om thorsdaghen aff gudzlikomme, om fredaghen aff wors herre feem vnder, om
lowerdaghen aff wor frwe. Til ydermere witnesburdh oc
bæddre forwaring her om tha haffue wy forde broder Jepp
Køgh, custos, broder Michel, garden, oc mene conuent i
Københaffuen ladeth henge wore insegle meth wilie oc wytskap neden fore thette breff, som giweth ær i forne Køpmanhaffuen annen dagh nest helge kors dagh exaltacionis, anno
domini millesimoquadringentesimosexagesimo.
Paategnet:

Om gudz tieniste i groæbrøder i Køpnehaffn.

Orig. paa Perg. med tre velbevarede Segl.

Geh.-Ark.

44.
1461. 8 Juni. Kjøbenhavns Bytingsvidne, at Didrik Skrædder paa
Jes Knudsen Bagers Vegne tilskjødede S. Antonii Alter i S. Nicolai Kirke
al sin Bettighed i en Gaard ved Fisketorvet.
Dronning Dorothea var
paa Alterets Vegne udvalgt til at være Gaardens rette Forsvar.

Alle mæn, thetta breff see eller høre læsis, heisse wii
Jachim Griis, ridder, høwitzman pa Køpenhaffn, Anders
Nielsson, borgemester, Dittløff van dem Borne, radhman,
Bernd Wogn, Jes Bossøn, Jes Pedherssøn oc Hinrich
Raadh, borgere i samæsted, ewinneligh meth gud, oc
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kungøre alle nærwærændis oc korne sculendis, at vnner
wor herris aar mcdlx. primo, then mandagh næst effter
gutz leghoms dagh, war skickit for oss pa Køpenhaffns
bything oc flere gode mæn, som tha nærwærendis ware,
beskeden man Didrik Skrædher, byman i Køpenhaffn, foldmechtigh pa Jes Knutssøn Bageris wegnæ, hwilken vplodh
oc schøte fra honum oc hans arffwinge hetherligh man
Gherlagh Floer, radhman i samæsted, pa sancti Antonii
alteris wegnæ i sancti Nicolai kirkæ i Køpenhaffn, all forscreffne Jes Knutssøns eyædom, ræt oc ræticheedh, som
han haffde i then gardh, som Lassæ Bagher nw i boor,
hws oc jordh, oc meth all syn tilliggelse, lengge oc brede,
enchte wndentaghet, liggendis i Køpenhaffn syndhen weth
Fiskæthorghet, vesten næst then gardh, som Sywort van der
Rynne i bodhæ, oc østen næst then gardh, som Jes Nielssøn Kremer nw boor, oc rækkær til een annen gadhæ, som
kaliis Lædær strædhet, til ewerdelighæ eyæ haffuæ sculendes.
For hwilken forscreffne gardhs rættæ forswar hoghboren
førstynnæ wor nathige frwæ dronning Dorothea tilkeesd ær
at wære pa forscreffne alteris weghnæ. Oc war forscreffne
schøde statucht mælt, oc war om forscreffnæ ærendæ pa
then tiidh engen gensielsse.
At wii swo haue høørt oc
seet, som forescreuet stander, thet withne wii meth wore
incigle hengde for thette breff.
Giffuit oc screffuit aar,
dagh oc stadh, som forescreffuit standher.
Langebeks Afskrift i Dipi. af Orig i S. Nicolai Kirkes Arkiv, 1747.

45.
1462. 20 April.
Jesper Henriksen af Sandager, Dekan i Kjøbenhavn, stifter S. Josts eller de fire Læreres Alter i Vor Frue Kirke.

Omnibus presens scriptum cernentibus Jaspar Henricj
de Sandager, decanus Haffnensis, salutem in domino sempi
ternam. Cum peccatorum veniam et eternam vitam maxime
operibus et aliis virtutum exercicijs in hac vita mortalj
promererj, sancto euangelio attestante, a misericorde dei
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filio cuilibet sit promissum, tanto validius opitulantibus
sacris desiderijs esse poterit, quanto quis de bonis a
domino sibi collatis ad relinquenda pro se ecclesijs et
sanctis locis perpetua memorialia magis promptum se red
diderit et deuotum. Hinc est, quod ego Jaspar Henricj
supradictus feruore deuocionis accensus ob veniam pecca
torum meorum et remedium animarum, mej scilicet et charissimi fratris mej Nicolaj Henricj, necnon dilecti nepotis mej
Ericj Nicolaj de Dyrekint, nuper hoc anno crastino purificacionis Marie in ecclesia cathedralj Roskildensi ante altare
apostolorum pie memorie defuncti, quia et ipse ad hoc opus
perficiendum in remedium anime sue centum marchas in
extremis legauerat Lubicenses, necnon ob salutem paren
tum et consanguineorum meorum et sui, ad honorem et
laudem domini nostri Jhesu Cristi et specialiter matris eius
Marie virginis gloriose, sanctorum Jodochi, Augustini, Am
brosii et Hieronimi, altare quoddam in ecclesia collegiata
beate Marie virginis Haffnensis, in angulo inter altare beate
Anne et altare beati Jacobi mediante, de nouo murarj, erigj,
construi fecj et fundaui, et presentibus erigo et fundo, et
ibidem vicariam perpetuam, accedentibus ad hoc consilio et
consensu reuerendj in Cristo patris domini Olaui Martinj,
dej et apostolice sedis gracia episcopi Roskildensis, de
nouo confirmo et instituo per presentes. Et quia talis in
stitutionis vicaria et diuinus cultus absque congruis stipen
diis et emolimentis perpetuari et haberi non poterint
quouismodo, ideo ego Jaspar prefatus ad prescriptum altare
et eius perpetuacionem de bonis michi a domino collatis et
hereditatis paterne successione iuste acquisitis, scilicet tres
curias terre Fyonie in prouincia Skambyhaeret in parochia
et villa Hoyrop, vnam scilicet, in qua nunc habitat Hagen,
dantem pro annua pensione tria talenta ordej, vnam marcham Lubicensem, vnum modium butirj, vnum agnum, duas
aucas, et quatuor pullos; item vnam aliam curiam ibidem,
in qua quondam quidam Jacobus Andree habitauit, dantem
precise tantum sicut prefata curia Hagens; item vnam
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curiam in prefata villa, dantem dimidium alterum talentum
ordej dumtaxat, in quo habitat nunc Lasse Arrebo; item
vnam curiam in prefata prouincia in villa Eghens, in qua
nunc habitat Jeip Rvvs, dantem duo talenta ordej cum
medio, vnum modium butirj et vnum agnum; item vnam
curiam in eadem prouincia vel eciam Lundehaeret in villa
Blastorp, in qua quondam quidam habitauit Docke nomine,
dantem vnum pund ordej cum medio, vnum agnum, aucam
et pullum annuatim, cum omnium prefatarum curiarum et
bonorum agris, pratis, siluis, campis, piscaturis et omnibus
adiacenciis, altis et bassis, humidis et siccis, nullis peni
tus demptis, de voluntate et consensu serenissimi domini
mej regis Cristierni et consiliariorum suorum protunc
presentium, do, scoto et ad manus possessionis antedictj
altaris libere assigno, vero dominio et iure perpetuo possi
dendis sub modis et condicionibus infrascriptis. Primo, quod
eiusdem altaris collacio et presentacio domino decano Haffnensi perpetuo reseruetur, saluo semper ad tempus vite mee
michi iurepatronatus, ita quod dictus decanus eidem altari
de ydoneo vicario prouideat, qui iuxta ecclesiam Haffnensem
et praefatum altare residenciam faciat personalem. Qvod si
non fecerit per eundem decanum dicto altari priuarj poterit,
nisi, alio pro ipso ofTiciante, de licencia decani in studio
priuilegiato interim studuerit. Item quod idem vicarius,
interim quod prefata bona Feonve fuerint situata, nullum
habeat procuratorem nisi decanum Haffnensem, quem ob
nomen domini nostri Jhesu Cristi et prefate matris eius
Marie virginis gloriose deprecor, vt quantotius poterit pre
fata bona pro bonis competentioribus in Selandia vel alibj
velit permutare. Volo eciam, vt predictus decanus prefata
bona inposterum nec sub titulo tuicionis, prouisionis vel
procuracionis aut alius quouismodo, ad potestatem, domi
nium vel manus heredum meorum nunc viuentium faciat
deuenire. Cum quod si sic fieret, quod absit, verosimiliter
timeretur, quod predictorum bonorum permutacionem potius
impedirent, quam in melius in vsum altaris vel ecclesie
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procurarent. Item dum prefata bona sic fuerint permutata,
extunc ea decanus dicti altaris possessori ad manus libere
assignet cuin plenitudine potestatis priuilegii predicti domini
regis gloriosi et huius fundacionis, qui altaris possessor
vel vicarius extunc decetero liberam disposicionem et fruc
tuum subleuacionem prefatorum bonorum sic permutatorum
obtineat, sicutj alij vicarij liberiores ecclesie beate Marie
virginis collegiate, nisi duntaxat, quod si non poterit per
se disponere, decanum habeat procuratorem et non alium,
qui et tunc sic et semper prefato vicario de predictis bonis
satisfaciat vel dominus episcopus de consilio capituli Haffnensis procuratorem alium ordinabit. Item quod idem vica
rius ad dictum altare duas missas, vnam scilicet de sancta
cruce cum officio: Nos autem, et de beata Maria virgine
gloriosa cum officio: Salue sancte parens, vel alio iuxta
ratum temporis alternatis vicibus cantandas omni tercia
feria, sic scilicet quod in vnius ebdomade tercia feria de
sancta cruce, et in immediate ebdomade tercia feria de
beata virgine, et sic reiterando de sancta cruce et beata
virgine, modicum scilicet ad mediam horam vel maius ante
septimam de mane, vel ante mediam horam post septi
mam cantabit. Sic eciam, quod quando de sancta cruce
celebrabit, collectas secretas et complendas de beata virgine
et pro defunctis cantabit. Et cum cantauerit de beata vir
gine collectas, secretas et complendas, cantando de sancta
cruce et pro defunctis perpetuo celebrabit. Item aliam
missam omni sexta feria iuxta horam septimam, vt scriptum
est, de sancta cruce legendo cum collectis, secretis et
complendis de beata virgine gloriosa et pro defunctis per
petuo eciam celebrabit.
Item quod idem vicarius proces
siones et maiores horas singulis diebus dominicis et festiuis
teneatur visitare, nisi officialis fuerit vel rector alicuius
ecclesie parochialis, tunc eum non desidero, neque volo
rigorose per hunc articulum aggrauare, attamen semper
teneatur officium peragere, pro quo vna cum aliis vicariis
fuerit annotatus.
Item quod idem vicarius post mortem
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die obitus mej anniuersarium meum, fratris mej et Ericj
Nicolaj prescriptorum in choro Haffnensi de quatuor skelinggrot, duo skelinggrot inter canonicos, decemocto grotte
inter vicarios reliquos, sex grotte inter pauperes, qui anniuersario nostro interfuerint, per procuratorem capituli, cui
prefatus vicarius ipsos quatuor solidos grossorum presentabit,
distribui faciat annuatim. In quorum, donacionis, scotacionis, assignacionis et fundacionis testimonium sigillum
meum vna cum sigillis nobilium ac discretorum virorum,
scilicet domini Johannis Oxe, domini Joachimi Griis, mili
tum, domini Nicolaj Matthie, canonicj Ripensis, Barquardj
van Hamelen et Andree Nicolaj, proconsulum Haflnensium,
presentibus est appensum.
Scriptum Haffnis feria tercia
pasche, anno domini Mcdsexagesimosecundo.
Collationala et auscultata est hec presens copia per
me Petrum Schioldum, auctoritate apostolica notarium
publicum, et fideliter scripta et concordat cum suo
originalj de verbo ad verbum, quod protestor manu
mea propria.
Samtidig Afskrift blandt de Arne Magnæanske danske Diplomer.

46.
1464. 28 Februar. Biskop Oluf Mortensens Afgjørelse af en Strid
mellem Kapitlet i Kbhvn paa den ene Side og Kirkeværger og Sognemænd ved S. Nicolai Kirke paa den anden Side, angaaende Fisketienden
af S. Nicolai Sogn.

In nomine domini amen. Orta siquidem coram nobis
Olauo Martini, dei gratia episcopo Roskildensi, inter capi
tulum ecclesie nostre beate Marie virginis Haflnensis reos
et conuentos ex vna, nec non tutores [et parochianos ecclesie
sancti Nicolai], actores, de et super decimis autumpnalibus
tempore capture alecium et aliorum pisca[ture prouentuum
et illarum occasione] partibus ex altera, materia questionis.
Tandem, videlicet die et hora infrascriptis, constitut[is coram
nobis venerabilibus viris] dominis Jaspar Henrici, decano,
totoque capitulo ecclesie beate Marie predicto, [nec non
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Gerlagh Floer et Dankort Lange ?] tutoribus, tutorie nomine
et pro parte dicte ecclesie sancti Nicolai, [vna cum non
nullis aliis ipsius ecclesie parochianis, nomine] et pro parte
omnium parochianorum. Auditis quoque per nos [propo
sitionibus, .dictis], responsionibus et allegacionibus nonnullisque priuilegiis........................................................ productis
ac per nos inspectis, perlectis et diligenter examinatis . . .
............................................ alitatibus, cognitisque summarie
simpliciter et de plano............................................ cause et
negocii......................................... predecessorum nostrorum
priuilegiis et induitis, quam ex longissima co......................
................ Ilafnensis ecclesie beate Marie virginis predicte
et ipsius capitulo subiect.........................................occasione
piscationis quocunque tempore prouenientes ipsi capitulo
per predecessfores nostros]......................... gratiose fuisse
perpetuis temporibus possidendas attributas, nec non eccle
siam [beate Marie predictam et ipsum capitulum] per tan
tum tempus, de cuius inicio seu contrario memoria homi
num non fexistit]..................................... huiusmodi singulis
annis percipiendi etiam longissima prescriptione................
[in pacifica possessione et] quiete, quorumcunque recla
matione cessante, donec et quousque dicti tutores [et parochiani...................... se] capitulo predicto opponentes, et
in perceptione decimarum huiusmodi impedientes, [recla
mabant, asserentes decirpas, in] ecclesia sancti Nicolai pro
uenientes, ecclesie sancti Nicolai de jure cedere debere.
Nos itaque pro tr[ibunali sedentes et solum deum pre] oculis
habentes, communicato nobis jurisperitorum infrascriptorum
consilio et assensu, Christi n[omine invocato, sententiam]
nostram diffinitiuam, quam ferimus in hiis scriptis, pronun
tiamus, decernimus et diffinimus, omnes et s[ingulas deci
mas alecium], et alias occasione piscationis in quibuscunque
parochiis dicti oppidi Haffnensis quomodocunque [proue
nientes, ad ecclesiam] predictam et eius capitulum spectasse
et pertinuisse ac spectare et pertinere [debere]................
perpetuis futuris temporibus libere percipiendas, adiudicantes,
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ipsumque capitulum et ipsorum tutorum, [parochianorum]
et quorumcunque aliorum, occasione ipsarum decimarum,
oppositionibus, impetitionibus et impedimentis tenore presentium................ ipsis tutoribus, parochianis et quibus
cunque aliis de et super decimis oppositionibus, impetitio
nibus et impedimentis [predictis] perpetuum silentium im
ponendo. Presentibus ibidem et consentientibus honora
bilibus viris dominis Cristofero Johannis, decretorum [doctore], preposito, nec non Tuchone Johannis, Jacobo Petri,
magistro Johanne Olaui, et Johanne Petri, canonicis ecclesie
nostre Roskildensis. In quorum omnium et singulorum fidem
et testimonium premissorum, secretum nostrum presentibus
duximus apponendum. Datum in curia nostra episcopali Haffnensi, feria tertia proxima post dominicam Reminiscere,
anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto.
Sententia domini Olaui Martini episcopi Roskil
densis, lata inter capitulum, tutores et parochianos ecclesie
sancti Nicolai Ilaffnis.
Paategnet:

Langebeks Afskr. i Diplom. (»Orig. membr. mutil. af Vor Frue
Kirkes Arkiv 1750«).
De i Klammer indesluttede Ord ere kun Ud
giverens Forsøg paa at erstatte det manglende.

47.
1464. 29 Februar.
Biskop Oluf Mortensens Afgjørelse i en Strid,
der var mellem de kjøbenhavnske Kanniker og Vikarier angaaende For
delingen af de Indtægter, der faldt i Kirken.

Tn nomine domini, amen. Orta siquidem coram nobis
Olauo Martini, dei gracia episcopo Roskildensi, inter deca
num et capitulum ecclesie beate Marie uirginis Haftnensis
ex vna, necnon perpetuos uicarios eiusdem ecclesie de et
super litteris et fundacionibus altarium ipsius ecclesie, quas
capitulum sub eorum custodia detinebat, necnon super
oblacionibus ad summum altare in festis perpetuorum, nec
non ad alia priuata altaria racione funerum seu exequiarum
prouenientibus et illorum occasione partibus ex altera, ma
teria questionis.
Nos itaque auditis et intellectis parcium
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hincinde propositionibus, dictis, responsionibus et allega
tionibus, consideratisque et pensatis circumstantiarum om
nium qualitatibus, communicatoque nobis jurisperitorum
infrascriptorum consilio et assensu, nostram diffinitiuam
sententiam in scriptis tulimus et promulgauimus in hunc
qui sequitur modum. In primis sic diffiniendo pronuntia
mus, decernimus, ordinamus et declaramus, quod stantibus
et saluis ordinacione, dispositione et diuisione bonorum
ecclesie et capituli Ilaffnensis, factis per reuerendum patrem
dominum Petrum predecessorem nostrum episcopum Koskildensem pie memorie, domini capitulares et eorum quilibet
seorsum, in conscienciis suis medijs eorum prestitis jura
mentis, omnes et singulas litteras fundacionum et bonorum
quorumcunque altarium ecclesie Ilaffnensis, quas penes se
habent coniunctim in capitulo seu alibi diuisim apud quos
cunque depositas, in suis veris originalibus nobis uel per
nos deputandis exhibeant inspiciendas et perlegendas, ac
exhiberi faciant: necnon personas quascunque, si quas sciuerint huiusmodi litteras detinentes, habentes seu occu
pantes, nobis reuelent et nudam veritatem in hoc pandant.
Quas litteras inuentas eas ipsis vicarijs excopiatas et registratas tradendo decernimus utriusque partis custodie sub
clausuris canonicorum et vicariorum vnanimiter mancipan
das. Item quod vicarij similiter jurent in eorum conscien
ciis de litteris suis, quas penes se habent, reportandis et
registratis vt supra custodie mancipandis. De oblacionibus
autem et alijs obuencionibus ad altaria deuenientibus cum
certis moderamine et equitate ita diffinimus, ut omnes ob
lationes ad summum et parochiale altaria quocunque casu
deuenientes cedant ex integro capitulo, tamquam vero
curato, tam in festis canonicorum quam vicariorum, nisi
offerens aliter de eis expresse duxerit disponendum. Obla
tiones vero ratione funerum et exequiarum vndecunque
prouenientes ad priuata altaria deuenientes similiter cedant
capitulo tamquam vero curato, saluis celebranti cuilibet
duobus sterlingis pro laboribus et mora tardioris temporis
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celebrandi, nisi oblaciones ascendunt duos solidos. Cum
autem duos ascendunt solidos, tunc celebrans habebit vnum
solidum pro salario suo. Votiua vero quecunque celebran
tibus ad manus assignata, vel specialiter ut votiua altaribus
imposita, ipsis possessoribus altarium ex integro cedant vna
cum salario supradicto. Presentibus ibidem et consentien
tibus honorabilibus viris, dominis Cristoffero Johannis, de
cretorum doctore, preposito, necnon Tucone Johannis, Jacobo Petri et Johanne Petri, canonicis ecclesie nostre Roskildensis. In quorum omnium et singulorum fidem et
testimonium premissorum secretum nostrum presentibus
duximus appendendum. Datum in curia nostra episcopali
Haffnensi, fferia quarta proxima post dominicam Remini
scere, anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo
quarto.
Paategnet: Sententia dominj Olaui Martini episcopi Roskildensis, lata inter capitulum et vicarios ecclesie Haffnensis.
Orig. paa Perg.

Seglet tabt.

Geh.-Ark.

48.
1466. 28 Marts. Gertrud Nielsdatter, Værkmester Jes Pæthersens
Efterleverske, giver et Stenhus til „Vor Frue Kapel i Kjøbenhavns Dom
kirke“ for to ugentlige Messer og to Aartider.

Jægh Gertrud Nielsedotter, Jes Pætherssen wærkmæsteres æfftærleueræ, hwæs siæl guth nathæ, besinner thennæ
wærdens vstathechet oc wathelech skikkelsæ meth falsk oc
swigh, bothæ blandthem som leuæ oc mæth them som affdøø, at hwat som the skikkæ æfftær them til theres siælæs
bestandelsæ, ther worthe the tiit i beswighnæ afT them, som
the bæst tro. Och besinner jægh, at aff alt thett gotz, som
mænneske gør sigh vmaghæ foræ hær i wærden at sammensankæ, ther beholder han enktæ aff, vden thet som han
kan skikkæ fore segh til kirkæ ællær kloster, guth i himmerikæ til loff oc æræ, jomfrw Maria oc andræ hæliænæ til
wærthicheet oc thienistæ, forthy gør jægh widerlicht alle
nærwerendes oc kommeskulendes meth thettæ mit opnæ
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breff, at iægh aff berad hugh oc goth wiliæ haiier vnt oc
giuet, oc æn i myn wælmacht an oc giuer myn steenhuus
garth mæth grund oc bygning oc all syn tilliggelssæ, enktæ
vndentaghet, som myn hosbondæ oc jægh haue køptæ, oc
howetbreuen wtwisæ, liggende i sancti dementis soghn
hoos wæstregadæ, northen fra wombe stwæn i Kiøpmenhaffn,
til wor frowæ capellæ i forde Køpmenhaffns domkirkæ, i
swadanæ madæ, at kirkæwæriæ at forde wor frowæ kirckæ
oc capellæ skulæ ladæ holdæ two ewighæ mæssær i forde
wor frowæ capellæ hwær vghæ, then enæ om mondaghen
aff iomfrw Maria, oc then annen om othensdaghen for allæ
cristnæ siælæ, them til roo oc lisæ, oc ther til twennæ artiither, een mæth hetherligha canikæ, oc then annen mæth
vicariis i høwekoor i forde wor frwæ kirkæ, then førstæ
om kyndelmessæ, oc then annen om Martensmessæ, aarlighæ holdeskulendes, myn kæræ hoszbondes siæl oc myn
oc woræ weners til hiælp oc trøst, roo oc lisæ, oc moot
tbættæ gothz, som ær købegothz, tha ladær iægh mynæ
arffwingæ all mit jorthegothz, som iægh hauer i Jutland,
oc fik til arff, mæth aal thæn ræntæ affgifft oc landgildæ,
som the skulde haue giuet megh aff forde gothz i liræ aar
oc tiwæ, æller meer moet thennæ gauæ, som iægh hauer
giuet for myn siææl, som foræ staar, at the æy skulæ
kæræ them wanlodæ, oc at the gøræ æffter megh aff thel
gothz, som the welæ swaræ for guthz dom. Til thennæ
gaues stathfæstelsæ oc ydermeer forwaring hauer iægh
antworthæt, affhent oc fra megh fonget forde steenhuus
garth oc grund meth breff oc all bewisning, som iægh paa
forde garth hathæ, hetherligh man her Hans Hanyn, canik
oc kirkæwæriæ til forde wor frowæ kirkæ oc capelle, oc
tilbinder iægh migh oc mynæ arffwinge thennæ gauæ stathegh oc fast at holdæ for huers mantz geensielsæ. Thi
hauer iægh meth wiliæ oc witskap ladet hængæ mit incigiæ
for thættæ breeff, oc bethet gothæ mændz incighlæ mæth
myt til witnesbyrth, sosom ær Ysaac Mattessen wærkmesteres, Laurentz skrædere, Holger Jæp grydestøberes, Jacob
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Thyesk oc Molwens Aands. Huilket breff som giuet ær i
forde Køpmenhaffn, aar æffther guthz byrth thusende firæhundræthæ sæxti aar paa thet siætæ, then fredagh næst
foræ Palmæ søndagh.
Jon Mortensens Afskrift i GI. kgl. Saml. 727 Fol. (ex orig. pergameneo).
Sammesteds haves Kjøbenhavns Bytingsvidne af 1466, Man
dagen næst efter St. Marci Evangelistæ Dag, om at Husfru Gertrud
Nielsdatter har skjødet sit Stenhus til Hr. Hans Hanyn og Hr. Hans
Petersen, Kanniker i Kjøbenhavn, paa Vor Frue Kapels Vegne.

49.
1468. 12 April. To Kardinaler skjænke hundrede Dages Aflad til
dem, som paa visse Dage besøge Hellig Trefoldigheds Kapel i Vor Frue
Kirke.

Bartholomeus tit. sancti dementis, Jacobus tit. sancti
Crisogoni, divina providentia sacrosancte Romane ecclesie
presbyteri cardinales, universis et singulis utriusque sexus
Christi fidelibus, prescntes litteras inspecturis, salutem in
domino sempiternam. Etsi quelibet loca sanctorum sunt
pia et prompta devotione a Christi fidelibus veneranda, de
dicata in honore[m] sancte et individue trinitatis, qui unus est
et verus omnium creator, deus et expiator mentium et earum
director ad ipsum, sunt tanto venerabilius honoranda, quanto
ipsa beata trinitas immediatius et liberius effundit gratias
in cordibus devotorum. Cupientes igitur, ut capella ad
altare sancte et individue trinitatis, situm in ecclesia collegiata sancte Marie de Haffnis Roskyldensis dyocesis, con
gruis frequentetur honoribus, et a Christi fidelibus iugiter
veneretur, ac in suis edificiis debite reparetur, conservetur
et manuteneatur, librisque ac calicibus ac aliis ornamentis
ecclesiasticis decoretur, fulciatur et laudabiliter muniatur,
in ea quoque cultus augmentetur divinus, et ut ipsi
Christi fideles eo libentius confluant ad eandem, quo ibi
dem ex hoc celestis gratie dono se uberius conspéxerint
refectos: nos cardinales prefati et quilibet nostrum humili
bus, dilecte nobis in Christo Anne filie Petri Andree et
Tillæg.
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dilecti filii Jacobi Clauson, eiusdem capeile dotatoris, nobis
super hoc factis supplicationibus inclinati, de omnipotentis
dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum
eius auctoritate confisi, omnibus et singulis Christi fidelibus
vere penitentibus et confessis, qui eiusdem sancte trinitatis,
pasche, gloriose virginis Marie assumptionis, sancti Michaelis
archangeli, ac dicte ecclesie dedicationis celebritatum die
bus, eandem capellam devote visitaverint annuatim, et ad
reparationem et manutentionem ipsius manus porrexerint
adiutrices, centum dies de iniunctis sibi penitentiis miseri
corditer in domino relaxamus, presentibus perpetuis tem
poribus duraturis.
In cuius rei testimonium presentes
litteras fieri, nostrorum cardinalatuum sigillorum iussimus et
fecimus appensione communiri. Datum et actum Rome in
domibus nostrarum solitarum residenciarum, sub anno a
nativitate domini millesimo quadringentimo sexagesimo oc
tavo, indictione prima, die vero duodecima mensis Aprilis,
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri,
domini Pauli divina providentia pape secundi, anno quarto.
Af Mnscr. Bartholiniana, Tom. V. („ex arch. eccl. collegiatæ b.
Mariæ virg. Hafn.“).

50.
1473. Jon Pæthersen og hans Hustru skjænke et Bod paa Dragør
i Nyenstrædet til S. Anthonii Alter i S. Nicolai Kirke, hvorfor de betinge
sig en vis Gudstjeneste.

Fore alle, som thette breff see eller høre læsis, kungøre oc kennes wi Joon Pætherssen oc Karine Joons, hans
husfrw, at effterthy wi oc alle menniske, naar wi skylies aff
thenne werdhen, tha giwes kroppen then myrke jordh,
som han ær kommen aff, oc siælen skal igeen komme til
gudh, som henne hauer giwit, annameschulendis, huat the
haue forschyldet hær i werdhen, ont eller got; thogh wor
brøde er stoor, troo wi allighewel stadhelighen, hobendes
til gudh altztinghs skabere, hwes miskund owergaar alle
hans mange vnderlighe vsighelighe gerninger, at mwæ meth

Tillæg af Dokumenter og Aktstykker.

67

thette werdhens forgengelige gotz werffue oss thet ewighe
liggende fæ i hemmerighe, at wi tha io noghit hawe fram
atbære fore theligen domere, ther oss maa schicke hans
nadhe oc miskund, wide wi engen thing bæthre ther til æn
almøsse gawe, thy hun afftoor synden oc igeen skicker
mennisken hans wenskap, thy haffwe wi meth wor gothe
fry wilghe oc beggis wore kere søners jaa oc fuldburgh(l),
som ære Jes Jonssen oc Oleff Jonssen, then helghe trefaldighedh, een aleneste gudh, iomfrw Marie, Jhesu Christi
mother, oc alt hemerighis herskap til ære oc loff, oc wore
forældris, wore oc alle cristne siælæ til nytte oc salighedh,
vnt oc giwit oc vnne oc giwe meth thettæ wort obne breff
til sancti Anthonij altere, fore gutz thienistes øghelse skyld
vdj sancti Nicolai kirke i Købendhaffn, een wor booth meth
bygning, jordh oc grund oc all sin behøring, i lenge, brethe
oc wythe enktet vndentaghit, liggendes pa Draghøør vdj
Nyenstrædhit, som Nickels Bagher aff oss hauer hafft, oc
hauer i leye oc giwer nw too lødhig mark aarlighe rente.
Huilken forne booth meth all sin behøring oc rænte skal
bliffwe til forne sancti Anthonij altere, prest oc æyere, som
ær her Laurentz Henrichissen oc hans effterkommere, swo
at the schule holde then helghe trefaldighhetz messæ
sywngen fore same altære hwer mandagh om wghen, vden
thette kunne nogher tijdh swo stoor kirkenes høgtijdh be
hindre, ther fulde eller komme pa same dagh, at same
messe sywngen æy holdes kunne, oc skal han holde i
hwer messe ammynnilses bøøn for wore oc alle cristne siele
til ewigh tiidh. Woret oc swo, at forne messe æy holdes
sywngen pa hwer mandagh i vghen, vden swo staar høghtijdh thette kunne eller matt behindre, som fore ær rørt,
tha skule wi oc wore arwinge eller kirk wærghe pa wore
weghne fuldmacht hawe at tilskicke een annen prest, ther
henne holde skal fore samme altere. Framdelis wele wi
forne Joon Perssen, Karine, Jes Jonssen oc Oleff Jonssen,
mæthen wi leffwe, hawe oc beware oss fuldmacht forne
bodh at lade i leye meth alteris prestens samthicke, hwem
5*
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oss løster, oc vdhgiwe leyen til gothe rethe, huat hun rente
kan ower thet hun skal holdes oc bygges meth. Kan oc
swo skee noger wordhe prest i wort affkomme, tha skal
han nest wære forne messe at beholde meth theris samthycke meth(!) som alteret haue stichtet, oc vpbære renten
oc fuldgøre ther fore, efftherthi som for fore ær rørt. In
cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt ap
pensa. Anno domini m. cd. lxxiij0.
Jon Mortensens Afskr. i Dipl, af Orig. i S. Nicolai Kirkes Arkiv.

51.
1475.
sine egne
brostræde
vis daglig

1. Oktober. Hr. Erik Ottesen (Rosenkrands) skjænker paa
og sin Faders, Hr. Otte Nielsens, Vegne en Gaard ved Høj
i Kjøbenhavn til Helligaands Kloster med Betingelse om en
Gudstjeneste.

Jeg Erich Otthessøn paa Biørnholm udi Nørre Judland
giør vitterligt med dette mit obne bref, at ieg med min fri
villie, velmacht och beraad hue hafver undt och opladt,
schiødt och afhendt, och under och oplader, schiøder och
afhender paa min faders her Otthe Nielssøns och paa min
egen veigne, fra os och vore arfvinge, til den Hellig Aandtz
closter i Kiøbenhafn til evindelig eje hafve schuhende en
vor gaard och grund liggendis vesten nest Høybrostrede,
och schiuder sig op nesten sønden til det strede, som
kaldis Lederstredet i sancti Nicolai sogn i forne Kiøbenhafn,
med aid forschrefne gaars tilleggelse i lengde och i brede,
med huus och iord, oppe och nedre, i alle maader, saa vi
den nu inted undertagendis, være sig hvad nafn det helst
nefnis kand, som forne gaard med rette tilhører, den hellig
threfoldighed til lof, hæder och ære, for alle de siehe, som
min fader her Otthe Nielssøn och min moder Else Holgersdaatter eller mig och min huusfrue Sophia Henrichsdaatter
hafver undgieldet at, och for alle christne siehe, med saadan vilkor at der schal holdis en daglig messe for sancti
Peders, sancti Povels och for sancte Marie Magdalene alter
bag vid den søndre kirche dør i forne closter til evig tid,
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om søndagen af den hellig threfoldighed, om mandagen af
den hellig aand, om thirsdagen af fru sancta Anna, om
otthinsdagen for alle christne sielle, och schal søngis om
thorsdagen af gud slegeme, om fredagen af vor herris hellige
femb vunder, och om løfverdagen af iomfru Marie, med
tvende evige begengelser thvende thider om aaret, den ene
den første søgne uge nest effter paasche, och den anden
den første fulde uge efter sancti Michels dag. Disse forschrefne messer schal alletider holde en werdslig prest
for forne alter, hvilchen som prioren och hans effterkommere i forne closter schal fuld macht hafve af och til at
schiche hver effter anden, lønne, fornøye och undervise
nu som behof giøris. Och kiendis ieg mig och mine arfvinge ingen rettighed at hafve i forschrefne gaard effter
denne dag, dog schal ieg hafve vaaning i forschrefne gaard
med alle de huus, som mig behof giøris, i min lifs tid.
Thi tilbinder ieg mig och mine arfvinger at fri hiemle och
til stande forne closter i Kiøbenhafn forne gaard och grund
med ald sin rette tilleggelse for hvermands tiltale, der
forne gaard kan oppaatale med lands lov, kirche lov, eller
med nogen anden adgang i nogen maader. Thil ydermere
stadfestelse och bedre forvaring hafver ieg med villie och
vidschaf hengt mit indsegel neden for dette bref med andre
gode velbiurdige mænds, saasom er her Lodvig Nielssøns,
her Johan Oxis, her Corfix [Rønnovs], ridder, Eggert1)
Randtzo i Slangedrop, Claus Nymand, Jeppe Claussøn,
borgemestere i forne Kiøbenhafn, Bernt Hachenberg och
Hans Lydichsøn, raådmænd i den samme stad. Gifved
under voris egne hænder, aar thusinde fire hundrede
halffierdesindtztiuge paa dett fembte, paa sancti Remigii
dag, som vaar confessor.
Afskrift (unøjagtig) i Hans Nielssøns Kbhvns Hospitals Fundationer
og Breve, 1673. Ny kgl. Saml. 686. 4.

J) I Afskriften: Gert. Der burde ogsaa staa Her, foran Rantzovs
Navn, da han var Ridder (S. R. D. VI, 187).
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52.
1476. 29. Avgust. Ærkebiskop Jens Brostrup af Lund og otte
andre Bisper skjænke fyrretyve Dages Aflad til dem, der besøge Helligtrekongers Kapel i Vor Frue Kirke i Kbhvn.

Vniuersis et singulis Cristi fidelibus, presentes literas
audituris seu visuris, Johannes Brostrop, miseracione diuina
archiepiscopus Lundensis, Suecie primas et apostolice sedis
legatus, Olauus Martini Boskildensis, Johannes Arusiensis,
Jacobus Burglanensis, Petrus Ripensis, Johannes Scharensis,
Karolus Ottoniensis, Johannes Bergensis et Andreas Gar
densis eadem gracia ecclesiarum episcopi, eternam in do
mino salutem. Pium et gratum deo obsequium impendere
credimus, quociens fideles suos ad pietatis opera excitamus:
cupientes igitur, vt capella sanctorum trium regum in
ecclesia beate Marie virginis Haffnensis, Roskildensis diocesis, congruis habeatur reuerencia et honore et a fidelibus
iugiter frequentetur: Omnibus igitur vere penitentibus con
fessis et contritis, qui ad dictam capellam causa deuocionis,
peregrinacionis seu oracionis accesserint, et, precipue in
festis patronorum ac dedicacionis eiusdem, missas, predicaciones et alia diuina officia ibidem audierint, vel qui pro
felici statu sancte ecclesie et regni Dacie deum pie exorauerint seu in serotina aut matutinali pulsacionibus more
Romane ecclesie terna vice flexis genibus angelicam salutacionem deuote dixerint, vel qui oracionem dominicam, salutacionem angelicam aut alias deuotas oraciones coram altari
eius capelle ob reuerenciam patronorum eiusdem cum deuocione legerint, vel qui ad fabricam altaris ibidem, ad lu
mina, ymagines vel alia eius ornamenta melioranda manus
porrexerint quomodolibet adiutrices: Quociens premissa
vel premissorum aliquid deuote fecerint, tociens de omnipo
tentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolo
rum eius auctoritate confisi, singuli nostrum quadraginta
dierum indulgencias de iniunctis eis penitenciis in domino
misericorditer relaxamus, consensu diocesani ad hoc acce
dente. Et nos Olauus Martinj predictus indulgencias pre-
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fatas ac quascunque alias eidem capeile seu altari per
quoscunque ordinarios rite et canonice concessas, quantum
cum deo et de iure poterimus, presentibus confirmamus.
Datum in opido Rolneby, anno domini mcdlxxvjo, die decollacionis beati Johannis baptiste, nostris sub secretis.
Orig. paa Perg. med de fem første Segl i Geh.-Ark.

53.
1477. 26 Maj. Præsten i Ballerup, Vikar ved Vor Frue Kirke, Hr.
Jens Ungers Testament.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis, patris et filij
et spiritus sancti, amen. Ego Johannes Vngar, presbiter
Roskildensis dyocesis, sanus mente licet aliqualiter langui
dus corpore etc., bona michi a deo collata inordinata no
lens relinquere, ad honorem et laudem Cristi et salutem
anime mee dispono et ordino, ut sequitur in hunc modum.
Primo do et lego ecclesie beatj Petri apostoli et altarj ipsius
in ecclesia, vbi sepulturam meam eligo, curiam meam apud
eandem ecclesiam sitam1), ut presbitero seu possessorj
eiusdem altaris dabitur ex illa vnum lødhig marck pecunia
rum annuatim pro vna missa coram eodem altarj in qua
libet ebdomeda perpetuo celebranda, et perpetuis vicariis
vnus solidus grossorum annuatim, quemadmodum ex eadem
curia dederam, persoluatur, pro quo et terra eiis sic per
me assignatis pro animabus omnium fidelium defunctorum
parentumque meorum et anima mea anniuersarium perpe
tuum celebrabunt, et vnus solidus grossorum exponatur
annuatim ad fabricam ecclesie; pecunie vero, que super
sunt, ponende sunt ad festum ecclesie, vt, cum necessitas curie
exegerit, pro melioratione eius exponantur. Quos quidem
vicarios deputo et confirmo predicte curie preuisores cum
tutoribus ecclesie, vt, si ipsi tutores desides aut remissi
fuerint ad tenendum predictam curiam in bono statu, ex
1) I et Dokument af 12 Marts 1453 giver Mikkel Esbernsen, Præst i
Slangerup, Hr. Jens Unger, Præst i Ballerup, Skjøde paa en Gaard
og Grund norden næst S. Peders Kirke i Kbhvn (L. Dipi.).
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tunc vicarij prefati plenam habeant potestatem ipsam sub
se acceptandj, habendi et diuinum seruicium ex ea, vt premittitur, faciendj, sicut coram deo altissimo voluerint respon
dere. Item reuerendo patri meo domino episcopo Roskildensi vnum par boum de optimis. Item ecclesie mee
Balderup vnum jumentum. Item ecclesie Malowe similiter.
Item conventuj fratrum minorum in Haffnis vnum bouem
magnum.
Item conventuj sancti spiritus ibidem vnum
jumentum et egrotantibus vnum lectum, scilicet puluinar
coopertorium et duo lintheamina. Item egrotantibus in
hospitalj sancti Georgij vnum talentum ordej. Item scolaribus et aliis pauperibus vnum balneum. Item domino Jacobo Kaare vnam equam griseam. Item domino Johanni
Hermannj vicario vnum polidrum et ancille eius vnam vac
cam. Item domino Jacobo Johannis vicario similiter vnum
polidrum et ancille sue vnam vaccam. Item cuilibet pue
rorum Hinricj pistoris vnam vaccam. Item Olauo Johannis
vnum talentum brasij et ancille sue Botilde vnam vaccam
et quatuor oues. Item cuilibet ecclesie parochialj in Haff
nis tres solidos. Item Petro Nicolaj scolari pro scolis suis
attemptandis vnum polidrum. Item Botilde organiste quatuor
oues. Pro premissis bonis meis, ceterisque aliis hic non
expressis, acceptandis et in melius pro anima mea distri
buendis subiicio fratrum meorum potestatj et arbitrio, quos
instituo heredes vniuersales atque exequtores presentis testamentj et procuratores cum potestate alium uel alios
loco suj substituendj, vt, si quis conquerens de me pro
debitis damnis aut iniuriis, de bonis meis faciant cuilibet ple
nariam satisfactionem et emendam. Ceterum propter jura
mentum dudum inter nos fratres prestitum, quod nullus
nostrum dare debeat aut alienare quidquam bonorum suo
rum sine requisicione et consensu alterius, protestor et re
cognosco, si me antequam eos de hac vita contigerit euocarj, me nullam donacionem aut alienacionem aliquorum
bonorum meorum alicuius importancie contra voluntatem
fratrum meorum peregisse. Si quid contrarium quouis in
genio, quod absit, introductum fuerit, hoc per errorem et
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malam subtilitatem profiteor esse procuratum et factum
atque cassum et irritum habendum» Vltimj quoque testamentj mej vigore omnia testamenta, codicillos sev vltimas
voluntates atque donaciones, si que, quos uel quas huic te
stamento contrarias hactenus fecerim, reuoco penitus et
anullo. In cuius rei euidens testimonium testamentum
meum presens sigillo sigillatum tradidj honorabilj viro do
mino Swenoni clerico, notario publico, in auctenticam for
mam sev publica instrumenta redigendum» Datum in Haffnis
feria 2a pentecostes anno dominj mcdlxx septimo.
Indtaget i et Notarialinstrument af 27 Maj 1477, udstedt af Sweno
Martini, Clericus Ripensis pubi, imper, auct. Notarius, i Overværelse af
„Jacobus Kaare, curatus eccl. parochialis in Thornby, Christiernus
Boecii altarista in eccl. S. Nicolai in Haffnis, Laurencius Kanuti presbiter og Olaus Johannis civis in Haffnensi oppido“. — Geh.-Ark.

54.
1478. 31 Oktober. Jesper Henriksen, Dekan, og Kapitlet i Kjøbenhavn overdrager Lic. med. Mag. Peder Albretsen deres Skole syd for
Kirken, at han og hans Medbrødre kunde holde Forelæsninger der, saalænge indtil Universitetet kunde faa et bedre Forelæsningsrum.

Vniuersis et singulis présentes litteras visuris seu au
dituris nos Iasperus Henrici, decanus, totumque capitulum ecclesie Haffnensis salutem, gaudium in domino et perpetue
pacis incrementum. Dignum enim arbitramur, scienciarum
et virtutum amatores fauorabiliter et generosi iusta inten
tione petentes leuius exaudiri, ea de causa in honorem
dei diuinique cultus augmentum, visis litteris commissionis
illustrissimi prinoipis et domini, domini Cristierni, Dacie,
Suecie, Norwegieque regis etc., quibus commisserat venera
bili viro in artibus magistro et in medicinis licenciato ma
gistro Petro Alberti plenam auctoritatem acceptandi certos
doctores et magistros, qui vna secum in diuersis facultatibus
lectiones incipient et continuent, dignosque in eisdem fa
cultatibus promoueant, que quidem commissio de consensu
et consilio reuerendissimorum in Cristo patrum et dominorum
Johannis Brozstorp archiepiscopi Lundensis, Olaui Martini
episcopi Roskildensis, videtur per eorundem dominorum
reuerendissimorum litterarum confirmatione emanasse : Eidem
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venerabili magistro scolas nostras in parte meriodinali ecclesie nostre situatas pro lectionibus et exerciciis per eun
dem et suos consocios faciendis libere et graciose con
cessimus, tenoreque presencium concedimus, donec et quous
que predictus magister et sui consocii de scolis meliori
bus fuerint prouisi. Volumus insuper magistris et doctoribus et eorum suppositis in eorum priuilegiis et libertatibus
pro posse assistere in omnibus licitis et honestis. In cuius
rei testimonium sigillum capituli nostri presentibus duximus
appendendum. Datum Haffhis anno domini m°. cd. septuagesimooctauo, in profesto omnium sanctorum.
Paategnet: Super scola lectionum formalium.
Orig. paa Perg. med Kapitlets Segl (beskadiget) i Konsist. Ark.

55.
1479. 19 Marts. Bernt Hachenberg, Raadmand i Kjøbenhavn, og
hans Hustru skjænke en Gaard ved Fisketorvgaden til Helligaands Klo
ster og oprette en daglig Gudstjeneste i S. Anne Kapel sammesteds.

1 nafn den hellige trefoldigheds, gud faders, søns och
den hellig aands, amen. For alle, som dette bref see eller
høre læsis, som nu ere eller kommendis vaarder, witterlig
giør ieg Bernt Hachenberg, raadmand i Kiøbenhafn, med
min kierre huustroe Anna Pedersdaatter, med vor kierlige
hilsen med gud, och kiendis med dette vort obne bref, at
vi med beggis voris raad, villie och fulbiurd, i beggis voris
fri velmacht, hafver ladet endrechteligen, wndt och gifvidt,
och med dette vort obne bref under oclr gifver, schiøder,
oplader och afhænder fra os och vore arfvinger til sancte
Anne capel i den Hellig Aands closter i Kiøbenhafn til
evindelig eje, eje schullende den vor gaard och grund,
som vi nu selfver iboer, liggendis sønder vid Fischetorf
gaden, østen nest myntemesterens gaard, som Hans Fri
mand guldsmed iboer i sancti Nicolai sogn i samme Kiø
benhafn, med ald forne gaars och grunds tilhørelse, huus
och iord, i lengde och brede, oppe och nedre, i alle maader,
som ieg och min kiere huustroe Anna nu i være hafve,
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som er mellum forne Fischetorf gaden och Lederstredet,
med alle de brefve och rettigheder, som ieg och forne min
kiere huustroe der paa och udi hafver, indted undertagen
dis, gud fader, søn och den hellig aand, iomfru Marie, vor
herris den korsfeste Christi moder, och sancte Anne med
alle guds helgen til lof, hæder och ære, och begge vore
sielle och beggis voris forældris, faders och moders, och
alle christne sielle til en hielp och trøst, til den evig salig
hed. Derudofver hafver vi undt och gifvidt til forne capel
thvende par messe kleder med thvende blaa hagel, den
ene af fløgel och den anden af sayn, och en kalch af sølf
forgyldt och der til hundrede Lybsche march pendinge, i
saa maade och med saadan vilkor, som her effter følger,
som er først, at denne effterschrefne guds thienniste schal
holdis til evig tid i forne sancte Anne capel i samme closter: Først hver søndag schal holdis en messe af den
hellige trefoldighed, om mandagen for alle forrørde siele
och alle christne siele, om thirsdagen af sancte Anne siungendis, om onsdagen af alle helgen, om thorsdagen af vor
herris Jesu Christi legom, om fredagen af hans hellige
femb vunder med offertorio: Hellig Aand, om løfverdagen
af iomfru Maria siungendis, som begiøndis: Perorate coeli,
med seqventzen: Missus Gabriel. Item om store høytids
dage schal messe siungis i samme capel i forrørde messes
sted af den dags høytid, som da er, thagen med den
messe: Commemora, som den dag er tilschichet, om saa
være maa, och den forrørde hellig dags messe schal være
første messe i forschrefne closter i samme capel, saa at
hun er gensten, da thymeklochen er mellom fire och femb
om morgenen. Och schulle prioren och conventz brødrene
i samme closter hver aar lade holde en begengelse med
vigiliis och messer for forrørde siele och alle christne
siele en tid mellom paasche och pindsdag, naar dennom
der til best kand beqvemmeligt være. Item hafve vi och
andtvaardet forne her prior och abbet de forne hundrede
Lybsche mark pendinge i saa maader, at om, det gud for-
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biude, at forne gaard vaarder afbrent af vaade ild eller i
andre maader fanger brøst eller øde liggendis, da [skal] forne
guds thienniste alligevel holdis och fuldgiøris, och prioren
och convent schulle da med forne 100^ igien bygge och
oprette forne gaard til hielp, som før er rørt. Item naar
och saa offte, det gud forbiude, at forne vilkor och guds
thienniste i forne capel och closter i alle maader, som forschrefvidt er, ei holdis, da schulle borgemestere och raad
i Kiøbenhafn hafve fuldmacht forne gaard med messe kleder,
calch och pendinge igen at annamme och anden stedtz at
schiche och forsee, der som guds thienniste holdis kand,
saa lenge til forne her prior och convent i samme closter
igen ville begynde at holde forne guds thienniste i samme
capel och closter, som forschrefvidt en Thil en ydermere
fasthed herom er mit indsegel for mig och min kiere
huustro Anne med flere gode mænds, som vi dertil bedet
hafver, som er velbiurdig mand Erich Jensøn, høfvidtz mand
paa Kiøbenhafns slot, Claus Nymand, borgemester, Anders
Nielssøn, Mogens Jensøn, Arvid Vogn, raadmænd i samme
stad, til widnidtzbiurd herneden for dette bref hengendis.
Gifvidt aar efter Ghristi wor herris byrd millesimo qvadringentesimo septuagesimo nono, fredagen nest for midfaste
søndag, saa siungis i den hellig kirche lætare etc.
Afskrift (unøjagtig) i Hans NIelssøns Kbhvns Hospitals Fundat. og
Breve 1673. Ny kgl. Saml. 686. 4. Smsts findes Kbhvns Bytingsvidne
■af 1479, Mandag nest for Palme Søndag) om ovennævnte Gave til
„S. Anne .Alter“. Skjødet modtoges af Prioren Hr. Christiern Torkildsen. Ligeledes findes der et Skjøde, som Mester Bernt Skræder (Hackenberg) 1455 fik paa samme Gaard af Christine Jensdatter, Mikkel Ander
søns Efterleverske i Hautrup.

56.
1480. 11 Oktober. Peder Henriksen, Vie. perp. i Vor Frue Kirke,
tilstaar, at han har kjøbt en Prædikebog af de evige Vikarier smsts,
som efter hans Død atter skulde falde tilbage til Vikariernes Kapitel.

Jek Per Henricson, perpetuus vicarius i wor frwæ
kirke i Københafln, gør alle wittherligt, at iek bekendes
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mek medh thetthe mith obnæ breff at haffwe køpth en predicke bogh aff hederlighe men perpetuis vicariis i forscreffne
wor frwæ kirkæ i Køpmenhaffn, medh sadanæ forordh oc
vilkor, at nar iek dødh oc affgangen er, tha skal for
screffne predicke bogh frii oc vhindreth igeen komme till
forscreffne perpetuorum vicariorum capittel i Køpmenhaffh
fore mynæ arffwinghe oc alle andre vden alt hinder oc hielpærædhe i nogher modhe. In cuius rei testimonium sigillum
meum presentibus est impressum. Datum Haffnis fferia
quarta proxima post Dyonysij martiris, anno domini
mcdlxxx.
Orig. paa Papir med Levning af Segl i Geh.-Ark.

57.
1480. 29 November. K. Christiern I.s Dom i en Strid mellem
Kapitlet og Esbern Skriver, Raadmand i Kjøbenhavn, om noget Altergods.

Wij Cristiern meth gudz nåde Danmarcks, Sweriges,
Norges, Wendes oc Gothes koning, hertug i Sleswig oc
hertug i Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffwe i Ol
denborg oc Delmenhorst, gøre alle witherligt meth thette
wort obne breff, at aar effter gudz byrdh mcdlxxx0, sancti
Andree afften, vdi wort magh ower porten paa wort slot
Købendehaffn, nærwærendes høygboren førstinne drotning
Dorothea wor kære hwsfrwe, oss elskelige werduge fædre
her Marinus, biscop i Camyn oc wor helgeste fadhers pawens legate a latere, her Oleff Morthenssen, biscop i Ros
kilde, doctor Erick, rector vniuersitatis i Købendehaffn oc
erchediegn i Wiborgh, her Jens Perssen, erchediegn i
Roskilde wor elskelige cantzceler, her Korrefitz Rønnow,
her Johan Oxe, riddere, wore elskelige men oc raadh,
mester Brighe1), wor kære hwsfrwes cantzceler, doctor
Tilleman, Holgerd Henrickssen, Oleff Morthenssen, wor
landzdomere i Judland, Erick Jenssen, wor embitzman
paa Køpendehaffn, Hans Keldzssen, wor kære hwsfrwes em) D. e. M. Birger Gunnersen, siden Ærkebiskop i Lund.
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bitzman pa Haridzborg, mester Bernd, wor borgemestere i
Købendehaffn, oc mange flere gothe men, som ther tha
nerwærendes wore: wore skickede fore oss hedherlige men
mester Jesper, dæghen i Købendehaffn, oc mester Jørghen
Hwidh, canick i sammestedh, vppaaworfrwe kirckes wegne,
capittels oc her Morthens perpetui vicarii till sancti Michels
altere i forne wor frwe kircke i sammestedh, vppaa then
ene sidhe, oc beskedhen man Esbern Scriffwere, wor raadli
man i Købendehaffn, paa then annen sidhe, om trætte oc
dele, som the tilsammen haffde om forne sancti Michels
altere oc thes bodher grund oc rænte, som thet wor do
teret meth. Tha kærde forne her dæghen oc mester Jørgen,
at forde Esbern Scriffuere haffde giort forne her Morthen
hinder paa nogre forne sancti Michels alteres bodher oc
aarlige rænte, som Jes Ebbessen, borgere i Købendehaffn,
hwes siel gudh nåde, haffde funderet og sticktet forne altere
meth till at wære oc bliffwe eet perpetua vicaria. Oc bare
forde mester Jesper oc' mester Jørghen eet obet besegid
pergmens breff fram i rætte meth hengende incegle, som
werdugh father biscop Jens Perssen i Roskilde, hwes siel
gudh nåde, nw fore xxxviij aar siden vtgiffwit haffde, i
hwilket breff han stadfester forne alteres vicarie, fundacie
oc d[otering] meth bodher, hws, grwnde oc rænte till ewig
tiidh, som fundacie breffwit vtwiser oc inneholder, till hwil
ket forde biscopens stadfestelse breff......... lskydher fore
forne Jes Ebbessen bøn skyld. Till hwilket forde Esbern
Scriffuere swarede swo till, at forde Jes Ebbessen haffde aldrigh nogh[en tii]dh skøt nogre hws eller bodher till forne
altere, oc wilde thet bewise meth eet tingswidne, som han
her i aar paa Købendehaffne byting taghet haffde, hwilket
han her frambar swo ludendes: at them ey myntes, at forde
Jes Ebbessen haffde skøt fra sigh nogre bodher eller hws
till forne sancti Michels altere. Oc paa thet siste tha
gaffwe forne her dæghen oc mester Jørghen oc Esbern
Scriffwere sig aldeles i rætte fore oss paa bothe sidher om
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forne sagher i alle made. Oc effter thi at forde Esbern
Scriffwere oc hans forfædre haffde altiidh fornøyget oc antwordet forde her Morthen oc hans forfædre sin aarlige
rænte aff forne alteres bodher, intil thenne vwilge kom
them emellom hoss fire aar siden, oc giordes ther aldrig
hinder eller filing paa tilforn; swo oc effter andre bægges
theres bewisning, som the lagde her fore oss i rætte, oc
effter forne wore elskelige raadz oc hedherlige oc ærlige
doctorum, klerckes oc gothe mentz vnderwisning, samtycke
oc fuldbyrd, oc effter then helge kirckes low oc ræt, tha
fwnne wij oc dømpde fore rætte oc finde oc dørne, forne
biscop Jensses obne breff oc forne sancti Michels vicarie
atwære oc bliffwe aldelis wedh sin fulde macht i alle made,
som thet sticktet, funderet, [doterjet oc confirmeret er, oc
forde her Morthen atwære oc bliffwe perpetuus vicarius till
forne altere oc vicarie. Oc dømppde wij sammeledes the
hws, bodher, garde oc grwnde frij atbliffwe til forne sancti
Michels altere her effter till ewerdelige eye, oc forde Esbern
Scriffwere enctet ther vdi athaffue, hwilke bodher oc hws
som forne Esbern Scriffweres hwsfrwes methærffwinge, som
ere Maghens Scriffwere oc hans hwstrw Karine oc Hemming
Nielssen oc hans hwstrw Lucie, tilstodhe oc tilforn vtlagde
vden skiffte frij atbliffwe till forde sancti Michels altere oc
her nw fore oss obenbare vpneffnde, som eer een boodh
oc grwnd liggendes vdi gamble Hyskestrædet, oc een gardh
oc grwnd liggendes vdi Benickestrædeth, oc een brygge
kædeil, som the oc ydermere oc sønderliger fore flere
dande men thet tilforn beneffnd haffwe. In quorum om
nium et singulorum euidens testimonium secretum nostrum
presentibus est appensum. Datum anno, die et loco, qui
bus supra.
Dominus rex per se, presentibus domino
Olauo Martini, episcopo Roskildensi, et
domino Johanne Oxe, milite.
Orig. paa Perg., lidt beskadiget, Seglet er tabt.

Geh.-Ark.
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58.
1481. 12 November. Biskop Oluf Mortensen af Roskilde tilstaar
Kantoren i Kjøbenhavns Kapitel Indtægterne af S. Olufs Alter, for at
han af disse Indtægter kunde holde en Succentor.

Uniuersis, quorum interest, intererit seu interesse po
terit quomodolibet in futurum, Olauus Martini, dei gracia
episcopus Roskildensis, salutem in omnium saluatore. Ad ea
quidem, que diuini cultus augmentum domusque dei et
precipue ecclesie nostre beate Marie Haffnensis decorem et
commodum concernunt, libenter intendimus, racionique con
gruit et conuenit equitati, vt ea, que racionabiliter facta
ordinataque fuerint, perenni stabilitate perseuerent. Hinc
est, quod sicut in veritate comperimus, quod cantoria ec
clesie nostre predicte adeo tenuis in redditibus et exigua,
ut cantor ibidem pro tempore existens sibi in adiutorium,
quoad cultus diuini augmentum et ipsum explendum, suc
centorem assumere et competenter tenere non poterit ne
que valet: Idcirco de vnanimi consensu et voluntate capi
tuli nostri Haffnensis altare sancti Olaui martiris, in sepedicta ecclesia nostra situatum, cuius institutio, ordinatio et
dispositio ad predictum capitulum iuxta primeue fundationis
literarum tenores spectare dinoscatur, eidem cantorie an
nectimus, vnimus, ac tenorepresencium incorporamus.
Hoc adiecto, quod qui per cantorem succentor fuerit insti
tuendus, omnes fructus, redditus, obuentiones et emoli
menta, ex eodem altari prouenientes seu prouenientia,
tempore quo in officio succentorie durauerit, percipiet annuatim, missas, anniuersaria, diuina seruicia, aliaque onera
dicto altari iuxta primeuam fundationem incumbentes seu
incumbencia, teneat ac rite peragat, prout et quemadmodum
moris fuerat ab antiquo. Decernens, quod cantor, qui pro
tempore fuerit, omnia et singula bona dicto altari adiacencia, gubernet, et, ne desolentur, sint sub sua protectione,
habeatque ad diuinum officium, anniuersaria ceteraque onera,
dicto altari incumbencia, solicitudinem diligentem, iure
tamen ipsius perpetui vicarij pronunc dictum altare possi-
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dentis, quoad vixerit, in omnibus semper saluo. In quo
rum omnium et singulorum fidem et testimonium secretum
nostrum vnacum sigillo venerabilis capituli nostri Haffnensis
antedicti presentibus est appensum. Datum in Haffnis anno
domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo,
crastino beati Martini episcopi et confessoris.
Orig. paa Perg.; af Seglene findes endnu den største Part af
Bispens, med Omskrift: Secretø. ©lånt. Jltarttai. tei. gru. ep. Høskilben.
Kapitlets Segl er borte. Konsistoriets Arkiv.

59.
1482. 16 Februar. Mattis Oisen, Formand i S. Jørgens Hospital
udenfor Kjøbenhavn, og menige Sødskende sammesteds slutte et Forlig
med Kapitlet angaaende en vis gjensidig Afgift, som var fastsat i Olde
Nielses Gavebrev (jfr. Nr. 19).

Alle men, thette breff see eller høre læsis, helse wi
Mattis Olssøn forman oc mene søtzken i sancti Jørghens
hospital nest vden fore Køpmenhaffn ewindelighe meth wor
herre, oc gøre widerlight alle met thette wort obne breff,
at vpaa thet at ther ey skal noghen tiidh komme trætte oc
delæ eller noghen vwiliæ emellom hederlige men capitel
vdi wor frwe kirkæ i Køpmenhaffn oc theris effterkommere
vpaa then ene sidhe, oc oss eller wore effterkommere vdinnen forscreffne sancti Jørghens hospital vpaa then annen
sidhe her effter i noger made om the two skilling grott,
som wi oc wore formen oc søtzken forledhne forneffnde
capitel oc theris forfædhre aarlige her til aff arild giffuet
oc yt haffue, oc ey helder om thet pund korn, som the
oss oc forscreffne wort hospital oc swo aarlige hertil til
godhe redhe giffuet oc yt haffue vpaa Oldæ Nielssøns
wegne, som thet obne breff ther vpaa giffuet ydermere
luder oc vtwiser. Tha ære wi nw swo meth them oc the
meth oss aldelis oc fuldelige ower eens wordne, oc thet
endreghtelige fulburt haffue meth wore genbreff paa baadhe
sidher, at wi oc wore effterkommere vdi forscreffne hospi
tal wele oc skule hwert aar her effter innen iwl giffwe oc
Tillæg.

6

82

Tillæg af Dokumenter og Aktstykker.

ydæ forscreffne capitel oc theris effterkommere forscreffne
ii skilling grott til godhe redhe, oc at the sammeledis hwert
aar her effter innen iul skule giffue oc ydæ oss oc wore
effterkommere thet forscreffne pund korn til godhe redhe
vden alt hinder eller gensighelssæ i noghre made. Til
ydermere wissen oc forwaring herom, at thette swo bliffue
oc holdis skal, som forscreuil staar, tha haffue wii meth
wiliæ oc witskab hengt wort hospitales inseyl her fornædhen
thette breff til witnesburdh, som giffuet er i Køpmenhaffn
aar effter gutz burdh mcdlxxxii, then løwerdagh nest fore
Fastelaghen.
Paategnet: Recognitio conuentus hospitalis sancti Georgii
de ii solidis grossorum capitulo debitis.
Langebeks Afskrift i Dipi. af „Orig. i Vor Frue Kirkes Arkiv, .1750“.

60.
1482. 4 Maj. Ærkebispen af Lund forbyder Officialen i Roskilde
at tage sig af den Trætte, der var imellem Kapitlet i Kjøbenhavn og
Esbern Skriver, Raadmand sammesteds.

Johannes dei gracia archiepiscopus Lundensis, Suetie
primas et apostolice sedis legatus, honorabili viro domino
officiali generali curie Roskildensis salutem in domino et
nostris infrascriptis mandatis firmiter obedire. Conquestus
est nobis venerabilis vir dominus Ericus Nicolai, decretorum
doctor, ecclesie beate Marie virginis Haffnensis decanus,
quod quamuis ipse nuper ad nostram presenciam acces
sisset, nobisque, tamquam legacionis munere in nostra prouincia vtentibus, per viam sinplicis querele de et super
non nullis controuersiis inter venerabile capitulum et ho
norabilem virum dominum Martinum, vicarium perpetuum
dicte ecclesie, ex vna, et discretum virum Esbernum Scriffuer, consulem ciuitatis eiusdem, partibus ex altera, ob non
paricionem et contradicionem dicti Esberni, non volentis
seruare quandam amicabilem composicionem seu trans
actionem inter dictas partes, ex earundem consensu per
probos viros, pro eisdem partibus et per easdem ad hoc
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electos et deputatos, interpositam et promulgatam, subortis,
graui cum querimonia de oportunis iuris remediis suppli
catus fuisset, animo et intencione huiusmodi controuersias
ad nostras audientiam, cognicionem et decisionem in et de
iure per antedictam viam simplicis querele totas et totaliter
diuoluendi. Vos nihilominus ad inportunas ut creditur
peticiones et instancias sepedicti Esberni dictum dominum
Martinum, perpetuum vicarium etc., super causa publice iam
dudum per dictam transactionem sopita ad sextam feriam
proxime et immediate festo pentecostes precedentem coram
vobis citarj fecistis. Quare super iam dictis querela et
deuolucione vos auisando vobis in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis pena, quam in vos
ferimus in hiis scriptis, monicione tamen canonica premissa, nisi presenti parueritis mandato, presentibus inhibe
mus, quatenus in termino dicte pretense citacionis super
sedentes, super dictis causis seu controuersiis, sic ut premittitur, ad nos deuolutis, quas acceptauimus, prout per
presentes acceptamus, nequaquam vos de cetero quocum
que modo intromittetis, nisi aliud a nobis receperitis in
mandatis. Sed siquis uel qui pro dictis partibus uel al
tera earum coram vobis cornparuerit uel comparuerint et
ulteriora mandata a vobis exegerit uel exegerint, ex tunc
ipsum seu ipsos ad nostram presenciam remittatis, prout
dictam penam volueritis euitare. Datum in Kalundeborg
anno etc. lxxxij0, in crastino inuentionis sancte crucis, no
stro sub signeto.
Orig. paa Papir med Levning af Seglet i Geh.-Ark.

61.
1482. 20 Maj. Kjøbenhavns Bytingsvidne, at Bernt Hachenberg
paa Dronning Dorotheas Vegne tilskjødede Hr. Peder Christiernsen paa
den Helligaands Klosters Vegne en Gaard ved Højbrostræde.

Alle, som dette bref forekommer, witterligt giør vi
Gregers Mogenssøn, byfouget i Kiøbenhafn, Claus Nymand,
borgemester, Anders Nielssøn, Arved Vogn, Niels Peders6*
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søn, Matths Mortenssøn, raadmænd, och Jens Michelssøn,
borger i samme stad, med vor kierlige hilsen med gud,
att aar effter guds biurd 1482, mandagen nest for pindtzdag paa Kiøbenhafns byting for os och menige thingmænd,
som da thinget søgte, vaar schichet ærsomme mand Bernt
Hachenberg, vor kierre borgemester, (och) berettede, at høygbaarne och værdige førstinde wor kierre naadige fru dron
ning Dorothea hafde hannem befallet om disse effterschrefne
ærinder, af hvilchen befalning hånd med loulig thingliud
paa forne vor naadige fruis veigne skiøtte och oploed ær
værdige mand her Peder Christiernsøn til den Hellig Aandtz
closter i forne Kiøbenhafn en hendis naadis gaard och
grund, som Hans Bødicher och mester Niels Barberer nu
ibo, liggendis vesten vid Høybrostrede, norden nest Efverdt
Madtzøns gaard och sønden nest her Erich Otthesøns
gaard i sancti Nicolai sogn i forne Kiøbenhafn, med ald
forne gaars och grunds tilhørelse, huus och iord, i lengde
och brede, oppe och nedre i alle maader, som den nu
begreben er, och forne Hans Bødicher och mester Niels
hannem nu i leje och i være hafver, inted undertagendis,
til evindelig eje, eje schullende, i saa maader och for saadan guds thienniste, som det bref derpaa giort derom
indeholder, och vaar paa den tid ingen giensigelse paa
forne thing mod forne skiøde i nogen maader. Thil vidnidtzbiurd herom ere vore indsegle hengde for dette bref, gifvidt som forschrefvit er.
Afskrift i Hans Nielssøns Kjøbenhavns Hospitals Fundationer og
Breve (1673), Ny kgl. Saml. 686. 4.

62.
1482. 21 Juni. Ærkebiskop Jens (Brostrup) i Lund stifter Forlig
i en Strid, der længe havde været ført mellem Kapitlet i Kjøbenhavn
og Esbern Skriver, Raadmand sammesteds, om noget Altergods.

Wij Jens, met gutz nate erchebiscop i Lund, Suerigis
furstæ ock pawens legate, gøre vederligt met thette wort
opne breff, at aar effter gutz burd mcdlxxxij0, ffredagen
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nestfore sancti Johannis baptiste dag, i Lundegard vppa
wort magb, ffor oss nerwerendis hederlige och erlige men,
her Jens Tetz, erchediegn, Boo Jenssen, cantor, mester
Lauris, mester Helder, mester Jon, mester Jens Agessen,
canicke i Lund, doctor Tileman, ock Jorgen Daa, vepnere
i Hareberge, wore skickede i rette hederlige och erlige
men doctor Eric, dægen i Køpenhaffn, ock mester Jorgen
Huid, canick sammestadz, paa then ene siidhe, ock be
skeden man Esbern Scriffuer, radman i forne Kopenhaffn,
paa then annen siide, om dele ock trette, som thenom
emellom wor om twa gardhe liggendis i Kopendhaffn,
een vdi Husekestrædet, och then annen i Beneke strædet,
ock ornamenta till sancti Michels althere i vorfrue kirche
sammestædz, som ther bør till atwaris: huilke garde forne
doctor Erick och mester Jørgen sagde ware giffne till forne
sancti Michels althere, ock forne Esbern sagde ware sin
hustrues och hennes børns rette ærffue och pantthegotz.
Tha gaffue the thenom vppa bade siidher for oss i mynne
ock rette, ock lagde forne doctor Erick ett wor kære nå
dige herris, hues siell gudh nate, dombreff i rette, ock
ett contracsbreff, som velburdige men Henric Meyenstorp,
landzdommer i Seland, ock Euert Grubbe, Danmarcks rigis
cantzeler haffde vtgiffuet i samme sagh, ock ther modh
lagde forne Esbern ett pantebreff, ett køpebreff ock ett
skøte breff i rette for oss, ludendis paa samme ij garde,
huilke breff wij anammede till oss, læsde och owerveyde,
och siiden bade parterne atspurde, om the ville giffue
thenom till kerlige mynne i forne sagh. Tha vtginge the
poa bade siidher, beradde ock igen yndkommo for oss,
ock sagde, at the wille høre huat mynne ther talis kunne.
Tha funne wij swo fore ett gott ock kerligt mynne effther
hegge partes tilladelse, att forne Esbern Scriffuer och hans
hustru Anna, som han nw haffuer, seule haffue ock beholle forne ij garde i beggis theris liffs tiid i leye aff
forne sancti Michels althere for arligt landgille iiij løde mare
rede penninge, betale skulende till forne sancti Michels althere
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twa om poske och twa om sancti Michels dag, ock the
garde bygge och forbædre effter theris formwe, och nar
the bade døde och affgongne ære, tha skule forne ij garde
ffrij och quitte igen atkomme till forne sancti Michels althere wden alle hinder och hielperæde aff forne Esberns
eller hans hustrues arffuinge i nager made: Och ther vppa
skøtte forne Esbern fra sigh och sin hustrue all theris
rettighet och eyedell i forne ü garde, och antwordede strax
forne doctor Eric i hender ett pantebreff, han ther i rette
lagt haffde, och melte alle the breffue døde och macktløsæ
atware, som hoss hanom eller hans hustrue fynnes kunne
effther thenne dagh, ludendis paa forne ij garde, ock forne
sancti Michaelis althere kunne tilskade komme, och met
swodant skeil, at vicarius perpetuus till forne althere, som
nw ære eller her effther tilkommendis vorder, skule till
ewig tiid sye eller lathe sye tre messer till forne althere,
ock holle een artiid i koor met canicker for Jes Ebbessens
siell, hans arffuingis och forne Esbern Scriffuers, hans hu
strues och theris foreldris sielæ. Woret swo, at forne artiid
och gutz thienestæ ey hiøllis, som forscreffuet stander, thet
guth forbiude, tha skule forne ij garde komme ffrij och
quitte till rette arffuinge igen wden alle gensyelse ther
ymod i nager made. Ock ther met skall alle owilge, twedragt,
kost och thæring poa bade sidher ware afflagt, ock lagde
wij theris hender sammens i vilie och kerlighet, vbrødlige
atholle till ende. In quorum omnium et singulorum euidens testimonium secretum nostrum presentibus duximus
appendendum. Datum Lundis, anno, die et loco quibus supra.
Orig, paa Perg.

Seglet er tabt.

Geh.-Ark.

63.
1482. Broder Esbern Jensen, Gardian i Graabrødre Kloster i Kjøbenhavn, og Konventsbrødrene sammesteds forpligte sig til at holde en
daglig Gudstjeneste i Vor Frue Kapel for 100 Mark, som Povl Laxmand
havde givet Klosteret.

Alle men, thettæ breff see eller høræ læsæ, heisser
iek brodher Esbern Jenssen aff grabrødræ orden, gardhen
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i Køpnehaffn closter, met ganzæ conuentz brødræ i samme
stæd, ewynneligh meth gudh. Och gør iek vytherlikt for
alle nerwerendes ok tiilkommendes, adh aar effther gudz
byrdh m. cd. lxxxij haffuer meth alle forde brødræ samtykkæ
bebunded megh ok mynæ effther kommær adh holle en
evigh tienestæ gudh tiil loff ok iomfrw Marie, som er thet
responsorium ok sangh aff henness glædæ ok ære, huilken
som paa latinæ saa bygyndes: Gaude Maria virgo, meth thee
samme proser ok sangh, som ther tiil høør, som er Inuiolata. Och skullæ vy hollæ thettæ forde iomfrw Marie loff
for hedherligh ok velbyrdigh man Pawel Laxman, saa adh
huer dagh strax effther affthensangh skullæ brødræ gongæ
i wor frwæ capellæ ok sywngæ, som for screffued standher.
Item skeer thet ok saa, thet gudh forbywdæ, adh forde he
dherligh iomfrw Marie loff nedher ladhess ok ey bleffue
hollen, thaa bynner iek megh forde brodher Esbern Jenssen,
garden, meth alle brødræ, som nw ære, ok meth alle brødræ,
som tiil kommendes ære, ighen adh giffue forde hedherligh
man Pawel Laxman eller hanss arwynghæ c mark i vare
ok penninghæ, ok sien skullæ forde brødræ thogh sywngæ
fremdeless forde loff tiil evygh tiidh. In cuius rei testi
monium sigillum nostri conuentus memorati presentibus
est appensum. Datum Haffnis, anno loco supradictis.
Orig. paa Perg. med Seglet.

Geh.-Ark.

64.
1482. Broder Christiern Torkildsen, Prior for Helligaands Hus i
i Kjøbenhavn og Ordenens Generalvikar i Danmark, optager Fru Birgitte
Christiernsdatter (Vasa) i Helligaandsordenens Broderskab.

Vniuersis Cristi fidelibus presentes cernentibus ffrater
Cristiernus Thorkilli, prior domus ordinis sanctispiritus in
Haffnia necnon generalis vicarius ordinis eiusdem Dacie,
salutem in domino sempiternam. Noueritis, me honora
bilem mulierem, dominam Birgittam Cristiernj, ad sanctam
dicti ordinis confraternitatem collegisse, annuentes ei iuxta
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indulta sedis apostolice participationem bonorum spiri
tualium, videlicet missarum matutinarum, horarum, vigi
liarum, oracionum, peregrinationum terre sancte, dedi
cationum sancte Romane ecclesie, elemosinarum totius predicti ordinis, necnon omnium piorum operum, que nobiscum
ineffabili clemencia saluatoris fieri donauerit in perpetuum,
dummodo alias per confessionem et contricionem habilis
fuerit et in statu merendi. Hoc adiicientes, ut cum obitus
eius, vtinam deo gratus, nostro conuentui fuerit intimatus,
idem officium exequiale fiet pro ea, quod pro singularibus
amicis et specialibus benefactoribus nostris fieri commu
niter est consuetum. Datum anno domini mcdlxxxij.
Orig. paa Perg.

Seglet er tabt.

Geh.-Ark.

65.
1483. 3 Marts. Biskop Oluf Mortensen af Roskilde anmoder Vikarierne i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn om at laane eller leje Hr. Peder,
Sognepræst i Lyngby, Hr. Jens Ungers Farebog.

Olauus Martini, dei gratia episcopus Roskildensis.
Sincera et amicabili salutacione in domino premissa. Kære
wenner i mwe withe, at her Pædher, sogneprest wti Lywngby,
hauer ladhet oss wnnerstande, at han hauer ladhet begynt een
forbogh at scriffue effter her Jens Wngers forbogh, som i
nw i wære haue, oc kan ey lempelige fuldkomme henne,
met mynne æn han finge then samme bogh at scriffue
effter. Thi bethæ wii ether, ati welæ enchten læne eller
ladhe hannom forscreffne bogh i leyæ, swo lenge han fonger
ladhet vtscreffuet syn bogh, som begynt ær. Han hauer
sagt, at han wil sætte ether swodan vissen oc forwaring
fore samme bogh, ati skule wære henne wiiss oc fonge
henne igen i gothe modhe, nar i poæskende worde. Her
wti bewiser ether alle goduillige, ther gøre i oss synderlige
til weliæ met. In Cristo valete. Scriptum castro nostro
Hiortholm in profesto passionis sancti Lucij martiris, anno
domini etc. lxxx. tertio, nostro sub signeto.
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Udskrift: Honorabilibus viris dominis priori ceterisque
perpetuis [vicarijis ecclesie nostre beate Marie virginis
Haffnis, nobis sincere dilectis.
Orig. paa Papir i Geh.-Ark. med Spor af Seglet.

66.
1483. 7 December. Kanniken Hans Haniin stifter et Alter i Vor
Frue Kirke i Kjøbenhavn, Vor Herres Jesu Christi Forklarelse og de 24
Oldefædre til Lov og Hæder.

Vniuersis Christi fidelibus, ad quos notitia presentis
littere peruenerit, Johannes Haniin, canonicus Haffnensis,
salutem in omnium saluatore. Quum presentis vite con
dicio statum habet instabilem et corruptioni semper ob
noxium, qui de die in diem declinat et miserabilem visibi
liter ducitur ad occasum, nichilque supererit homini de
bonis transitoriis, nisi quod pietas et misericordia per boni
exhibitionem in horreum dominicum duxerit recondendum.
Quod ego Johannes Haniin solicita consideratione pensans
ac matura deliberatione reuoluens huiusmodi miseros et
instabiles humane conditionis casus dubios et fortuitos per
preambula misericordie et pietatis opera cupio preuenire,
et terrena in celestia felici commercio commutare et hic
in terris seminare, quod postmodum multiplicato fructu in
celis recolligere valeam, domino concedente, totius miseri
cordie largitore. Idcirco feruore deuocionis accensus in
salutem anime mee, parentum et progenitorum meorum
nec non benefactorum, quorum bona perceperam, ad ho
norem omnipotentis dei et gloriosissime virginis Marie, in
reuerentiam transfigurationis domini nostri Jhesu Christi,
atque in laudem sanctorum viginti quatuor seniorum, altare
quoddam in ecclesia beate Marie virginis Haffnis in boreali
latere turris noviter incepte propriis meis sumptibus fundare
propono cum voluntate venerabilis capituli Haffnensis pariter
et consensu. Ad cuius altaris dotationem et sustentationem
dono, scoto et assigno inter viuos bona mea subscripta
perpetuo possidenda, videlicet curiam meam mihi hereditario
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iure aduolutam in platea Thyeskemanne gade dicta, sitam
in parte boreali inter curias beate Marie virginis et Niels
Skriffueris consulis Haffnensis, cum omnibus suis pertinentiis in longitudine et latitudine, que nunc dat x. marcas
Lubicenses pro annua pensione. Item vnam magnam cu
riam in opposito eiusdem platee occidentaliter sitam, que
habet quatuor bodas iuxta plateam: prima sita est in an
gulo australi, et dat ii. marcas argenti, secunda vicina
prime et dat ii. marcas argenti, tertia boda secunde con
tigua dat etiam ii. marcas argenti pro annua pensione,
sed quarta boda, iuxta bodas altaris sancti Andree australiter sita, dat tres marcas argenti pro pensione, cum omni
bus eiusdem curie pertinentiis, braxatorio, coquinariis, ca
meris et ortis, excepta boda parua ecclesie beate Marie
virginis inter predictas bodas ad plateam sita cum sua
parua coquina retro eandem bodam locata, quam curiam
legaliter emi a tribus possessoribus, scilicet Johanne Abrahe,
Marquardo Sartore et Mathia Michaelis sutore, ut patet in
litteris emptionis et scotationis super hoc legittime con
fectis. Item dono ad idem altare vnam curiam in parochia
beate Marie virginis et platea dicta Nørregade a curia Johannis Siorssøn borealiter sitam, emptam a predicto Mathia
Michaelis sutore, quam ipse permutando obtinuit ab ec
clesia beate virginis pro illa parua boda, de qua mentio
prius facta est. Ista curia, postquam construxi eam, dat
ii. marcas argenti pro annua pensione. Conditiones se
quentes circa istud altare volo penitus obseruari: Primo
quod collationem istius altaris, interim quod viuo, mihi
reseruo, vna cum iure patronatus, vt, cui conferre voluero,
mihi libera sit facultas. Sed post mortem meam ius prouisionis, institutionis, collationis dicti altaris ad venerabile
capitulum Haffnense volo iugiter permanere. Item vicarius,
qui per me institutus fuerit in vita mea, vel post mortem
meam, cum vacauerit, institutus per capitulum fuerit, tres
missas in qualibet ebdomada in dicto altari celebrabit, et
perpetuis temporibus faciat celebrari. Item vicarius insti-
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tutus apud dictum altare in opido Haffnensi contin[u]am
faciat residentiam personalem. Quod si non fecerit vel facere
noluerit, eciam si bona altaris ut curiam vel domum ali
quam per incuriam suam et negligentiam destrui contigerit
et restaurare diu distulerit, extunc predicto capitulo eum
dicto altari priuare poterit, et* alium instituere libera sit fa
cultas. Item tenetur idem vicarius cum aliis perpetuis vi
cariis chorum visitare et officia et onera in ecclesia beate
Marie virginis Haffnis beniuole adimplere. Item vicarius eius
dem altaris anniuersarium meum et parentum meorum semel in
anno cum canonicis de tribus solidis grossorum vna cum per
petuis vicariis de ii. sol. gr. in choro ecclesie predicte cum vigi
liis et missa perpetuo faciet celebrari. In cuius altaris in
stitutionis, fundationis, dotationis euidentiam firmiorem sigil
lum meum vna cum sigillo venerabilis capituli antedicti
presentibus est appensum. Datum Haffnis anno domini
mcdlxxxiii0, crastino sancti Nicolai episcopi et confessoris.
Udenpaa: Domini Johannis Haniin canonici Hafniensis
litera fundationis altaris viginti quatuor Seniorum. 1483.
Langebeks Afskrift i Dipi. af Orig. i Vor Frue Kirkes Arkiv, 1750.

67.
1486 eller 1487. Innocens, Helligaandsordenens Magister generalis
og Præceptor for Klosteret in Saxia ved Rom, indsætter Broder Christiern til Prior i Helligaands Hus i Kjøbenhavn, med Forkastelse af hans
tidligere Indsættelse af Kong Christiern I og denne Indsættelses Stad
fæstelse af Broder Jens Nielsen, Prior for Helligaands Hus i Aalborg.

Innocentius de R....................... apostolici, hospitalis
[sancti spiritus in] Saxia de vrbe preceptor ac tocius or
dinis eiusdem magister generalis, dilecto in deo fratri no
stro carissimo fratri Cristiemo, religioso nostre professio
nis] ................ Roskildensis diocesis, salutem [in eo], qui
est omnium uera salus. In nostra proposuisti presentia
personaliter constitutus, quod licet tu alias per serenissi
mum dominum Cristiernum, Dacie etc. regem inclitum, ad
regendam et gubernandam domum nostram sanctispiritus
in Haffnia Roskildensis diocesis supradicte, uice et nomine
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supradicti hospitalis sanctispiritus de [urbe], inpositus et
deputatus fueris, et postea a fratre Johanne [Nicolai, priore
domus] nostre sanctispiritus in Aleburg Wibergensis diocesis, asserente ad id se potestatem habere ........
............... domus... nostre in Sa[xia de] ordinario................
spectare, prior ipsius domus in Haffnia institutus extiteris:
tamen quia uerisimiliter dubitas, institutionem huiusmodi
...................... non sufficere, nobis humiliter supplica[sti],
vt, in hoc tibi paterne consulentes, tibi de dicta domo nostra
sanctispiritus in Haffnia prouidere auctoritate ordinaria de
gratia dignaremur. Nos igitur de religiositate ac laudabilitate
tua, et quod eam domum utiliter gub[ernasti], plenius infor
mati, volentes
tam tibi quam dicte do
mui debite prouidere, tuis in hac parte supplicationibus
inclinati................................................de domo nostra predicta sanctispiritus in Haffnia per fratrem Johannem Nicolai
priorem in Aleburg supradictum, ut premittitur...................
nia, tanquam inualid................................... a, non habentem
potestatem de facto..................................................... proinde
quarumcunque domorum nostre religionis ad nos pleno
iure pertineat, cassantes, irritantes et plenitus annullantes,
ac illam irritam ac nullam tenore presentium declarantes,
te fratrem Gristiernum, religiosum nostrum antedictum, premissorum meritorum tuorum inftuitu], sponte et ex certa
scientia, auctoritate nostra ordinaria supradicte domus nostre
sanctispiritus in Haffnia, tanquam membri prefato hospitali
sanctispiritus de urbe ac nobis immediate [subiecti], priorem
per presentes gratiose facimus et creamus, curam, regimen
et administrationem illius in spiritualibus et temporalibus ple
narie committentes............. quod coram nobis ad id ... .
genuflexum per traditionem bireti.... st... tus actualiter de
eadem, co.............. vobis .... mus per presentes, venerabili
domino Jaspero.........................................................................
. . . . Haffnia predicte Roskildensis [diocesis]...................
........................ [cum omnibus redditibus, fructibus], juribusque
et pertinentiis suis..................................................................
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................................................ [prjetendat indu.........................
................... [iljlicito detentore faciat, que tibi de fructibus
................................................miss . . ab omnibus integre
respon[deat] a[tque] contradicta responder[e......................
per censuram] ecclesiasticam penitus compescendo. In
quorum omnium [premissorum maius] testimonium.............
................... Ii secreti nostri.............................................. laris
sigillari..................................... Datum Rome apud hospitale
prefatum, anno............................... die .xij. mensis................
.................................... ’ S. D. [Innoc]entii pape Octaui anno
tertio.
Paa Folden:
Anthonius Crispus de Corneto, supradicti domini preceptoris cancellarius
demandatus.............
Orig. paa Perg. opløst af Ælde, i Geh.-Ark.

Seglet er borte.

68.
1487. 2 Oktober. Biskop Niels Skave i Roskilde tilkjendegiver
Prior og Vikarier ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, at han paa et Aar
har antaget Vikaren Niels Andersen til sin Commensalis og beder dem
at lade ham beholde Indtægterne af hans Vikariat.

Nicolaus Scaffue, dei gracia episcopus Roskildensis.
Premisso nostro sincero fauore. Noueritis, nos hono
rabilem virum Nicolaum Andre, camerarium curie nostre
Roskildensis, perpetuum vicarium ad altare beati Cristoferi
martiris in ecclesia nostra beate Marie virginis Haffnie, in
commensalem continuum nostrum ad integrum annum, a
dato presencium computando, veraciter recepisse. Volumus
igitur et petimus, quatenus idem Nicolaus Andree omnes
redditus et singulos fructus et obuentiones de dicto altari
suo medio tempore emergens seu emergencia integraliter
percipiat, manualibus dumtaxat distributionibus exceptis,
acsi apud dictaro ecclesiam residenciam faceret personalem.
Valete in Cristo. Ex Haffnia die beati Leodegarj anno dominj millesimo quadringentesimo octogesimo septimo. No
stro sub signeto.
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Udskrift: Honorabilibus viris domino priorj ceterisque vi
cariis ecclesie nostre Haffnensis beate Marie virginis, sin
cere nobis dilectis.
Orig. paa Papir med Spor af Seglet, i Geh.-Ark.

69.
1487. 28 November. Skrivelse fra Hr. Niels Andersen, der var i
den roskildske Biskops „Kammer“, til hans Medbrødre, Vikarierne i
Kjøbenhavn, om Biskoppens Stadfæstelse af deres Statuter.

Fraterna dilectione in domino premissa. Kære brødre
oc syndherlige godhe wenner. Som i badhe meck i sisth, ath
ieck skulle thale wort besthe till myn herris nåde super con
firmatione priuilegiorum siue statutorum nostrorum: tha
haffuer ieck oc nw saa giort, oc wor hans nåde ey
well till fridz ther om vthi thet førsthe, ath thet haffuer
saa lenge wæret forsømmet oc fortawd, oc i ther om
ey før till hans nåde thaleth haffue. Tha excuserede
ieck ether thet besthe som ieck kunne, oc ther vtoffuer
badh ieck hans nåde ydmygelige, ath hans nåde wille werre
ether eo gratiosior, ath thet wor kommet vthi myn befaling,
ath ieck skulde thet sollicitere, oc seriestes forthi athi wore
meck fauorabiles vthi myne ærende i sisth ex parte absencie
for hans nadis scriffuelse skild. Tha wordhe thet conclusum
breuiter sa, ath nw som hans nåde kommer snaristh till
Købendehaffn, will hans nåde gøre ethers wilge ther vthi.
Thi radher ieck ether, athi wel betrackthe, om ether gørss
behoff at røre nogre artickle ther vthi flere, æn som wdtryckis vthi the breff, som i tilforn forwerwet haffue. Ieck
formoder, ath hans nåde skall wel wærdis ath withe ethert
bestand oc besthe. Ieck haffuer thaleth meth her Per Laurissen, at han skall wære ether bystendigh oc vnderwise
ether leylighedh till thesæ ærende. Cantzelæren will ieck
oc scriffue till ther om, ieck formodher, at han tøffuer
ther saa lenghe, till myn herris nåde kommer tiid tillsthedhe,
oc han haffuer myn herris nadis secretum ther meth segh,
thi hadhe thet ey wæret got at i skulle ther om noger aff
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ether wmaget nw hiid till Roskilde. I turffwe ey fryckthe,
ath nogre de capitulo maiori skulle gøre ether hær noghet
hindher opaa, om i faare ther lempelige meth. Wilde oc
myn herris nåde stande ther noghet imodh paa thet førsthe,
tha mwe i well sighe, ath ieck bødh ether till saa, ath hans
nåde wille gøre ether ther opaa en god ænde, nar som
hans nåde komme førsth till Købendehaffn. Hær meth ether
gudh almecktisthe befalinde, michi semper tamquam fratri
et amico precipientes. Scriptum Roskildis fferia quarta
proxima ante festum beati Andree apostoli, anno domini
etc. lxxx septimo.
Nicolaus Andree
in camera domini Roskildensis.
Udskrift:
Honorabilibus viris priori ceterisque vicariis
ecclesie beate Marie virginis Haffnensis, ffratribus et amicis
suis dilectis.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark.

70.
1488. 26 Februar. Notarialvidne angaaende en Tilstaaelse af Bar
bara Draggun, at hun „ratione pensionis“ skyldte Vor Frue Kirke en
Sum Penge, hvorfor hun overlod Kirken en Gaard i Kjøbenhavn. For
det Beløb, hvormed Gaarden oversteg Gjælden i Værd, skulde der holdes
Sjælemesser for Barbara og hendes afdøde Husbonde (?).

In nomine domini, amen. Nouerint vniuersi et singuli
presens publicum instrumentum inspecturis,. quod anno a
natiuitate domini millesimo quadringentesimo octuagesimo
octauo, indictione sexta, die vero Martis, vicesima septima
mensis Februarii1), pontificatus sanctissimi i Christo patris
et domini nostri domini Innocentii diuina prouidentia pape
octaui, anno eius quarto, in mei notarii publici et testium
infrascriptorum presentia, honesta matrona Barbara relicta
cuiusdam............................. quondam ciuis Haffnensis, in
‘) Den 27de Februar 1488 var en Onsdag; derfor er Dagen ovenfor
sat til den 26de.
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lecto egritudinis posita compos [mentis] fatebatur, se obli
gatam fore ecclesie beate Marie virginis Haffnensi in quinque
marcis argenti tempore domini Petri Hwiidh, quondam can
toris Haffnensis et tutoris eiusdem ecclesie, ratione pensio
nis contractis. Item fatebatur eciam predicta Barbara
Draggwns, se obligatam fore prefate ecclesie in octo marcis
Lubicensibus tempore domini Symonis canonici Haffnensis,
dum similiter tutor extitit, eciam ratione pensionis contrac
tis, pro qua quidem pecuniarum summa quendam fundum
seu curiam suam cum [domo] in ea constructa in parochia
beate Marie virginis Haffnensi in platea vulgariter Strandstwæ strædæ dicta, inter curiam altaris sancti Georgii borealiter
et fundum, quem ecclesia prefata beate virginis Haffnensis
a reuerendo in Christo patre ac domino, domino Kanuto,
episcopo Vibergensi felicis recordationis, obtinuit, australiter
contigue situatam, prout in literis desuper confectis latius
continetur. Quam quidem curiam sepedicta ecclesia ra
tione summe supradicte diu fecerat arrestari de scitu et
consensu fratris sui videlicet Nicolai Draggwn ibidem presentis memorate ecclesie beate Marie virginis Haffnensi
recompensauit, donauit et assignauit, iure perpetuo possi
dendam, hoc tamen adiecto, quod quanto precio seu valore
antedicta curia fuerit estimata................................................
ob salutem animarum ipsius Barbare......................... De
et super quibus omnibus et singulis premissis eadem Bar
bara Draggwn sibi a me notario publico infrascripto fieri pe
tiit instrumentum vel instrumenta publicum seu publica,
tociens quociens oportunum fuerit et necessarium. Acta
sunt hec Haffnie, anno, indictione, die, mense, pontificatu,
quibus supra, in residentia honorabilis viri domini Allexandri canonici Haffnensis de hora sexta vel quasi, presentibus
ibidem honorabilibus et discretis viris dominis Allexandro
antedicto, Symone plebano ecclesie beate Marie Haffnensis,
canonicis, nec non Mathia Johannis Sutore et Nicolao Johannis, ciuibus ibidem, testibus ad premissa vocatis specia
liter et rogatis.
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Et ego Bernhardinus Hoffman de Swiidenitz Wratislauiensis dyocesis, publicus sacra imperiali auctoritate
notarius, quia huiusmodi confessioni, obligationi, recom
pensationi, donationi et assignationi cum perpetuo jure
possidendis aliisque omnibus et singulis, dum, sic vt
premittitur, fierent et agerentur, vna cum prenominatis
testibus presens interfui,......................... audiui, ideoque
hoc presens publicum instrumentum manu mea propria
fideliter...................... confeci............................ signoque
et nomine meis solitis. . . .
Paategnet: Barbra Dragguns.
Langebeks Afskrift i Diplom., „Orig. membr. mutil. af Vor Frue
Kirkes Arkiv 1750“.

71.
1488. 6 Marts. Peder Friis’s Gjenbrev givet Kapitlet i Kjøbenhavn
paa en Vor Frue Kirkes Jord i S. Nicolai Sogn, som han havde lejet.

Fore alle men, thette breff see eller høre læsis, kungør
iek Pether Friis met thette mit opne breff, at iek kennes
mik at haffue leyt aff hederlight capitel i Køpmenhaffn een
wor frwe kirkes iordh oc grund liggendis i sancti Nicolai
soghen i sammestedh østen fraa kirken oc westen vpaa
eet hyrne nest op til then gardh, som Katherinæ Laurisdotter vpaa boor, huilken iordh som holder vdi sin bredhe
ful nær tii Sielentzske alne, ok vdi sin lenghe swo myghet
rwm, som ther er emellom mester Jehans gardh aff Hel
singør, søndhen nest oc swo vt til then gade, som løber
fra kirken nordhen vdh meth forskrelTne iordh, vdi myne
daghe oc myn husfrues Mettæ, som iek nw haffuer, oc i
alle begges wore børns daghe, met swodane forordh oc
article, som her effter følgher. Først at wi skule forneffnde
iordh bygge oc forbethræ oc holde i godhe made, oc thekke
husen met steenthag, oc giffue forskreffne wor frwe kirke
wærie hwert aar ther aff thre Lubske mare Danske penninge til landgilde, halffdelen om posken oc halffdelen om
Mickels møssen, betiidhen til godhe redhe. Item skule wi
Tillæg.

7

98

Tillæg af Dokumenter og Aktstykker.

ey haffue makt at sælie eller affhende hws eller bygning,
eller nogher man framdelis at lade paaleyæ forskreffne iordh
oc hws, vden forskreffne capitels samthykke oc wiliæ. Item
skule wi selffue sware for skatt oc annen tynghe, som for
skreffne iordh oc boligh i wor tiidh paalaght wordher aff
herskaps eller aff byys weghne, oc eynchte ther for affsla
i husleyen. Item skedhe thet oc swo, at forskreffne article
eller nogher aff them icke bleffue swo holdne, som fore er
rørt, tha skal forskreffne capitel haffue fullmacht forneffnde
iordh oc bygning igen at taghe, vden alt ydermere rettgang. Item nar iek oc forskreffne myn husfru oc børn
alle dødhe oc affgangne ære, tha skal forskreffne iordh met
alle sine hus oc bygning, som tha finnes ther vpaa, komme
strax frii oc quitt igen til forskreffne wor frwe kirke vden
hwers mantz gensigelse i nogher made. Til ydermere forwaring her om tha haffuer iek bethet hederligh man her
Anders Orghemester, perpetuus vicarius i Køpmenhaffn, oc
Niels Jeipssøn, borgher i samestedh, henge theris inceygle met mit inceygl nædhen for thette breff. Datum
Haffnis anno domini m. cd. lxxx. viij, feria quinta proxima
ante dominicam oculi.
Paategnet: Recognitio Petri Friis super curia aciali ad
occidentem apud ecclesiam sancti Nicolai sita, et spectat
ad tutoriam.
Langebeks Afskrift i Diplom. ,,Orig. membr. af Vor Frue Kirkes
Arkiv 1750“.

72.
1490. 20 April. Biskop Niels Skave stadfæster nogle Statuter for
de evige Vikarier ved Vor Frue Kirke, som tildels vare uddragne af de
roskildske Vikariers Statuter.

Vniuersis et singulis presentes literas
lecturis pariter et audituris Nicolaus Schaffue,
episcopus Roskildensis, salutem in domino
Racioni congruit et conuenit equitati, vt ea,

inspecturis,
dei gracia
coetemam.
que lauda-
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biliter racionabiliterque adinuenta statuta et ordinata sunt,
ea maxime per que concordia, caritas et vnio inter fratres
adaugeatur diuinus cultus in sancta ecclesia augmentetur
rixeque et dissensiones coarcentur et refrenentur, stabili et
perpetua firmitate perseuerent. Hinc est quod oblatis nobis
hodie et exhibitis pro parte dilectorum filiorum perpetuorum
uicariorum ecclesie nostre beate Marie virginis Haffnensis
nostre dyocesis nonnullis ordinationibus et statutis licitis
et rationabilibus ac honestis ex statutis et ordinationibus
perpetuorum uicariorum ecclesie nostre Roskildensis extrac
tis et cum illis saltem in effectu pro maiori parte concor
dantibus ac per ipsos vicarios seruari iuratis, que et quas
statuta et ordinaciones dicti perpetui vicarii ecclesie beate
Marie virginis Haffnensis auctoritate nostra ordinaria con
firmari stabiliri et approbari mediante ipsorum priore ac
per eum instanter postulari fecerunt et postularunt. Qui
bus quidem statutis et ordinationibus per nos lectis, re
citatis, examinatis et intellectis, iustis et racionabilibus
inuentis ac per reuerendum patrem felicis recordationis
dominum Olauum Martini quondam dum vixit episcopum
Roskildensem, predecessorem nostrum, confirmatis. Nos
vero attendentes postulationem huiusmodi fore iustam
necnon consonam rationi............... et nos statuta et ordina
ciones huiusmodi in omnibus et singulis suis punctis et
articulis prout in dicti reuerendi patris litteris continentur
et exprimuntur auctoritate nostra ordinaria confirmauimus
approbauimus ac tenorepresencium confirmamus et appro
bamus deinceps perpetuis futuris temporibus duratura inter
ipsos vicarios beate Marie virginis Haffnensis et per eos
inuiolabiliter tenenda et obseruanda. In cuius rei testi
monium robur et firmitatem secretum nostrum presentibus
duximus inferius appendendum. Datum Roskildis anno
natiuitatis Cristi mcdnonagesimo, fferia tercia proxima
post dominicam quasimodogeniti.
Orig. paa Perg. (lidt beskadiget) med Seglet.

Geh.-Ark.
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73.
1490. 10 December. Dekanen Dr. Erik Nielsen og Kapitlet i Kjobenhavn giver Guldsmed Hans Pedersen i Kjobenhavn Lejebrev paa en
Vor Frue Kirke tilhorende Gaard sammesteds.

Vniuersis et singulis presentes literas inspecturis Ericus
Nicolai, arcium et decretorum doctor, decanus Haffnensis,
totumque capitulum ibidem, salutem in domino sempiter
nam. Nouerint vniuersi presentes et futuri, nos ex delibe
rato animo et vnanimj consensu discretj viro Johanni
Petri aurifabri(J) et ciuj Haffnensi quandam curiam, ecclesie
beate Marie virginis Haffnis pertinentem, circa mare a
latere orientali curie monetarij et occidentali curie eiusdem
Johannis Petri antedicti, habentem in longitudine viginti
vlnas cum dimidia et in latitudine nouern cum dimidia,
vtrisque extremitatibus equaliter mensuratis, ad dies suos
et vxoris Margarete, quam modo habet, necnon liberorum
deseinuicem genitorum, ad annuam pensionem dimisisse
sub condicionibus infrascriptis et locasse. Primum videlicet
quod dictus Johannes Petri, vxor eius predicta, necnon liberi
eorundem ad dies suos octo marcas Lubicenses Danice
monete et bone, datiue duobus temporibus anni, scilicet
medietatem ad festum pasce aliam vero medietatem ad
festum Michaelis, racione pensionis annue tutoribus ecclesie,
qui pro tempore fuerint, tempestiue soluant et dabunt ex
pedite. Item predictam curiam bene edificabunt et edificatam in bono statu conseruabunt cum tectura lapidea.
Item prefatam curiam seu edificia, que in ea constructa
fuerint, nemini ad vitam uel vlterius locabunt siue vendant
aut quomodolibet alienabunt sine consensu capituli supradicti. Item tributa et alia queuis onera regalia uel ciuilia,
que dicte curie imposita fuerint, temporibus suis absque
vlla recompensa vel pensionis falcidia soluere teneantur.
Item predictis articulis uel aliquo eorum non seruatis pre
sentes litere irrite sint et inanes, nobisque uel successori
bus nostris prefatis curiam cum editiciis et omnibus pertinenciis suis resumendi libere sit facultas. Predictis vero
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Johanne Petri vxore sua sepedicta necnon liberis de medio
sublatis, predicta curia cum edißciis et melioracionibus suis
cedat libere absque reclamacione quorumcunque ecclesie
et capitulo supradictis. In cuius rei testimonium sigillum
nostrum capitulare presentibus est appensum.
Datum
Haffnis anno domini m°cdox°c, feria sexta ante festum
concepcionis beate Marie virginis gloriose etc.
Paategnet: Pane Kocks gordh.
Orig, paa Perg.

Seglet er tabt.

Konsist. Arkiv.

74.
1491. 6 Maj. Jost. Pedersen, Præst i Skanør og Falsterbode,
skjænker Vikariernes Kapitel i Kjøbenhavn en Grund i S. Nicolai Sogn,
som hans afdøde Broder Hr. Niels Brun, Prior Vicariorum, forhen havde
givet; tillige betinger han sig en vis Gudstjeneste i Vor Frue Kirkes
Højechor.

Alle men, thette breff see eller høre lesse, helser ieg
Jost Pedherssøn, sogneprest i Skanøør oc Falstherbode,
ewinnelige met gud, oc giør vitherligt met thette myt opne
breff, at ieg met myn frij wilye samticke oc berad hw
haffuer giffuet skøtt oc affhend, oc met thette myt opne
breff giffuer, skødher oc affhendher fra meg oc myne arffuinge hedherlige mend her Jeip Jøriensøn, priori, her
Pedher Henricksøn, procuratori, oc alle theris medebrødre
perpetuis vicariis i wor frwee kirke i Køpenhaffn oc alle
theris efftherkomere vicariis i samestedt en myn iord oc
grwnd vbigd liggendis i sancti Nicolai sogn paa Østregade
norden wed gaden mellom Knarderops klosthers gård, som
Jes Torckilsøn nu i boor, oc en myn gordh, som Oluff
Permentmager aff meg i leeye haffuer oc nw selff i boor,
met all syn rette tilligelse i lenge oc brede, vppe oc
nedhre, som hwn nw begreben er, engthet vndentaghet,
som er i syn lengde two oc tredywghe oc hwndrede Syelenske alne liige i lenge wed de forneffnde garde ther
hoss liggher, oc i syn brede till gaden fire oc tywge alne,
oc i syn brede nedher wed thet store diige tywghe Syæ-
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landske alne, at haffue nywde brwghe oc beholde till ewinnelighe eyghe eygeskullendis. Tog i swodan maade welkor
oc forordh at forne vicarij oc theris efftherkomere vicarij
skulle holde hwert aar, aar effther aar till ewiig tiid, en
tiid om aaret eet anniuersarium, som kaliis en aartiid, som
er then fredagh nesth fore torsdaghen ascensionis dominj
met messe oc om afftenen met vigiliis i høyekoor i war
frwe kirke i sammestedt fore myn kiære brodhers her Niels
Brwns syell, myn, beggis wore foreldheris syelle oc alle
cristne syeele. Hwilken forskreffne iord forneffnde myn
brodher her Niels Brwn, gud hans syell nadhe, ffordom
procurator vicariorum i sammestedt, gaff forneffnde syne
kiære medebrødre perpetuis vicariis i syt testament fore
samme forne thieneste holle skullendis, oc ieg nw beggis
wore wilghe till en fuldkommelig endhe her uti fuld
kommet haffuer i alle madhe, som fore er rørdh. Skeer
thet oc swoo, at forskreiTne aartiid samme tiid ey bolles
wed syn mackt, som foreskreffuet staar, thaa skulle myne
nesthe arffwinghe, tha leffue, haffue fuld mackt forne iord
oc grwnd met hwess bigning tha fyndis paa at forsee till
annen gudz thieneste fore swodan aarliig artiid oc thieneste,
hwor them thaa theckes etc. Hwilken forskreffne iord oc
grwnd ieg friie hembler oc fuldkomeliige tillstaar forskreffne
perpetuis vicariis oc theris effterkomere for hwers mantz
giensygelsee i nogre made, som forskreffne myn brodher her
Niels Brwn oc meg er aff rett arff till fallen effther wore
fooreldhere, oc ieg i myn frij heffd oc haffuende wære her
till thenne tiid brwghit haffuer, oc kennes ieg megh elldher
myne arffwinge enghen ydhermere deell elldher rettighet at
haffue i forde iordh oc grwndh effther thenne dagen. Tiill
ydhermere forwaringh viishedh oc witnesbwrdh hengher -ieg
myt inceygle nedhen fore thette myt breff, oc ther till bether
ieg hedherliige oc welbyrdige mend, som ere doctor Erick
deghen, her Jeip cantor, doctor Pedher Albretsøn, mesther
Jørien Hwiid, mesther Vincencius, mesther Areld, canicker
i Køpenhaffn, oc Axell Olsøn af vapn, Bertrwm Heckleer,
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radmand, oc Niels Bruse, borgere i Køpenhaffn, at the
henge theris inceyle nedhen for thette myt breff. Datum
in residencia decanatus Haffnis, anno domini millesimoquadringentesimononagesimoprimo sexta feria proxima ante
festum ascensionis domini.
Orig. paa Perg. med Spor af ni Segl (hvoraf 1. 5. 6. tildels ere
bevarede) i Geh -Ark.

75.
1491. 8 September. Klavs Bertelsen, Præst, skjænker en Bod i
Færgestræde til Helligaands Hus, hvorfor Prioren skulde lade holde en
Messe, bespise en fattig og give denne et Par Sko og en Hvid til
Badstugang paa S. Nicolai Dag.

Universis et singulis, ad quorum noticiam deductum
fuerit præsens scriptum, Nicolaus Bartoldi presbyter salu
tem in domino. Cum vitæ præsentis conditio statum habet
instabilem, qvod creatum visibiliter ducitur ad non esse,
nihilque est homini de bonis transitoriis, nisi quod piæ
manus converterint in pios usus: quod ego Nicolaus supra
dictus felici considerationis indagine revolvens, cupio, quan
tum mihi ex alto conceditur, bona transitoria felici com
mercio determinanda commutare, ut illud seminarium in
terris quod (!) postmodum per fructus centesimos Christi
fidelibus repromissos recolligere valeam in coelis, pa
rante domino totius misericordiæ largitore: idcirco ad
laudem et gloriam omnipotentis dei, ac animæ meæ, ani
marum parentum meorum, pariter et hæredum, remedium
et solatium, sanus quidem sano corpore, pia mente et
animo pio delibero unam meam bodam cum fundo in pa
rochia sancti Nicolai Hafniensi, in vico qui directe ducit
ab curia ejusdem sancti Nicolai in occidentem usque ad
communem plateam, quæ vulgariter dicta est Ferge strede,
boreali lateri prædicti vici orientalis contiguæ bodæ dilecti
consangvinei mei Kanuti Matthiæ aus Bemen, civis Hafniensis, sitam, jure hæreditario ad me per mortem dilectæ
matris meæ Ingerburgæ ultime devolutam, in spacio longi-
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tudinis suæ quatuordecim ulnas cum uno quartali, in
spacio vero latitudinis suæ decem ulnas Sielandicas conti
nentem, cum omni jure, quod mihi competit in eadem: in
qua quidem boda quidam Bartholomeus Skibbøger modo
residet, ad domum seu hospitale sancti spiritus Hafniense
pro perpetua possessione do, assigno, deputo et scoto
pura, perfecta et irrevocabili donatione, quæ dicitur inter
vivos virtute per sententiam literarum, jure perpetuo possi
dendam: adiecto tamen, quod prior et fratres dicti hospi
talis, qui pro tempore fuerint, unam missam de sancto
Nicolao in die festo ejusdem decantandam annuo ac per
petuo faciant celebrari, necnon eodem die uni pauperi
bonum prandium et unum par calceorum et unum album
pro balneo tribuant et ministrent. In cujus rei testimonium
sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum vide
licet Nicolai Nyman et Michaelis Bernhardi, consulum Hafniensium, nec non Kanuti Matthiæ præfati, præsentibus est
appensum. Datum Hafniæ anno millesimo quadringentesimo
nonagesimo primo, die natali beatæ Mariæ virginis.
Afskrift (unøjagtig) i Hans Nielssøns Kjøbenhavns Hospitals Fundat,
og Breve 1673. Ny kgl. Saml. 686. 4.

76.
1491. 30 November. Hr. Povl Laxmands Stiftelsesbrev paa et
Alter (S. Peders) i Vor Frue Kirkes Højechor, for hvilket en Mester
in studio skulde holde en daglig Messe.

Alle men, thette breff see eller høre læses, helsser iegh
Pauel Laxman ridder af Waldhin, waer nadighe herris konings Hanss eet. hoffmester wdj Danmarck, ewindeligh meth
gudh, oc gør witherligt met thette mit opne breff, at
effther thij iegh kan mercke oc forstaa, at all then wmaghe,
som wij gøre oss hær for werdzens gotz, kan enethet hielpe
oss til then ewindeligh salighet, meth mynne æn wij betencke noghen dell till gudz thieniste hanom till loff oc
ære, som oss haffuer giffuet siæll oc liff oc alt thet gode,
som wij haffue. Thij haffuer ieg aff tilladelsse doctor
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Ericks, dæghen i Køpenhaffn, oc hederligh capittels utj waerfrwæ kirkæ i sammesteth, meth myn kære hussfrue frwe
Ingerd Holghersdotters willie oc sampthycke, stichthet et
althere utj fornæffnde woer frwæ kirckæ i høge koor, paa
then nørre sidhe nædhen hoss høghe althere, meth kalk
oc disk, messeredhe oc andre ornamentæ, som ther til hører,
the hellighe trefollighet, iomffrwe Marie, sancto Pedher oc
alt hemmeriges herskab till loff, ære oc wærdighet, wore
syæle, wore wænerss, frænderss oc forældhærs syæle till
hielp oc trøsth, roo oc lijsæ. Till huilket altere ieg giffuer,
skøder oc affhænder meth thette mit obne breff the sten
li ws bodher, som lighe i closterstredet i Køpenhaffn,
westhen syndhen optil closteret, meth lenghe oc bredhe oc
alt theres retthe tilliggelsse, som iegh them køpte aff graabrødhers procuratoribus, Esbern Schriffuer borgemesther,
Hans Korthe oc Oluff Schredher, borghere i sammesteth, oc
the migh skøte for Hanss Keldsøn, righens canzeler,
som thet skøde breff wtwiser, the migh ther pa giffuet haffue,
met swodant skæll, at doctor Peder Albrectssen, som iegh
nw fornæffnde altere i sin tiid forlænt haffuer, oc huat
mester som effther hanum kommer in studio i hans stet,
skal ladhe holle for fornæffnde altere en dagligh messe om
wghen oc hwer dagh aff the hellige threfollighet, oc bedhe
for migh, myn husfrue oc wore børn, fore wore wæners
oc forældhres syæle til ewigh tijd: togh swo at hwo som
fornæffnde altere skal haffue then^stwnd iegh leffuer, han
skal thet haffue meth mit mynne oc samptycke, men naar
ieg affganghen er, tha skal dæghen oc capittel i Køpen
haffn forlæne samme altere j. mestere, som studium pre
senterer, oc till stede wil bliffue in studio oc holle for
næffnde gudz thieniste oppe, oc skal fornæffnde mestere
en tijd om aaret lade holle en begenghelse meth doctoribus oc mestere oc alle studenthere i høge koor i waer
frwe kirke. Wordhe thet swo, at ther ey wore noghen
mestere in studio, som wilde lade holde swodan thieniste
for forde altere, tha skal then caneck, som haffuer thet
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mynste canickdøme aff renthe, haffue fornæffnde altere oc
holde then samme gudz thieniste ther fore, som forscreffuit
staar, oc holde fornæffnde altere meth synæ ornamentæ i
godhe madhe, som thet nw er, oc hus oc gotz, som ther till
liggher bygd oc wedh sin fulde heffd. Skede thet swo at
fornæffnde articlæ, som thette breff inneholler ey fast
holdes, tha skall iegh eller myne arffuinge fuldmagt haffue
at aname fornæffnde alteres ornament oc gotz ighen, oc
thet forsee anderstetz till gudz thieniste. Till witnesbyrd
oc ydermere forwaring haffuer ieg hengt mit indzegle
nedhen fore thette mit opne breff met hetherlighe oc welbyrdighe mendz indzegle kerlige tilbedendes, som ære her
Oluff Stigssen, her Jens Brock, riddere, Hans Grijs aff wabn,
Pedher Hanssøn borgemester i Helsingør, Hans Perssøn i
samesteth, Hans Boghebinder oc Hans Korthes, borghere uti
Køpenhaffn. Datum Kopenhagen, die beati Andree apostoli,
anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.
Jon Mortensens Afskrift (ex orig perg.) i GI. kgl. Saml. 727 Fol.,
sammenlignet med en Afskrift i Diplomatariet.

77.
1492. 6 Avgust. Mageskifte mellem Kapitlet og Kjøbenhavns By,
hvorved Vor Frue Kirke faar ,.Kjøbenhavns Bys gamle Raadshusgaard“.

Alle, som thette bref forekommer, witherlickt gøre wij
Erick Nielsen, doctor i kyrckeloghen, dæghen innen Købmannehaffn, ok mene cappittell sammestætz, kerligh helsse
met worherræ, ath wij alle endrectelighe vpaa worffrues
kirckis wegne haffue giort nw eet wenlicht oc kerlicht
magheskiffte met hetherlige men, borghemestere och raadh
i Køpmannehaffn, mellom forscreffne worffrue kircke oc Køpmannehaffneby, i swa madhe at wij vpaa worffrwes kirckis
weghne haffue antwordhet och och vpladheth oc met thette
wort obnebreff vplade oc antworde fornæffnde borghe
mestere oc raadt then worffrwes kirckis jordh oc steenhws,
som Boo Jenssen Kremmere nw wdiboer, liggendis vpaa
eet hyrne, søndhen wedh Klædebode gadhe, westen then
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worffruekirkis jordh oc boligh, som Anders Jensen nw i
leyæ haffuer oc nordhen nest Bertill Pædhersøns jordh, oc
ther till then worffrues kirckis øthe jordh liggendis østen
fraa then ny raadhusgardh wet gadhen, søndhen nest
worffrues kirckis jordh, som her Torbern Bille riddere,
hwes siæll gudh nadhe, fordomtiid atte oc i wære haffde,
oc westen nest worffrues kirckis jordh, som Henrick Baghere nw i leyæ haffuer oc nordhen nest then worffrues
kirckis jordh oc boligh, som Mortin Jenssen vdi bodhe,
met alle forscreffne steenhwsis oc jordhes tilhørilsse, hws
oc jordh, lenge oc bredhe, vp oc nedher, i alle madhe,
som the nw begrebene ære, met alle the breff oc rettighet,
som fornæffnde worffrwe kircke ther vpaa haffuer, encktet
vndentaghet till ewynnelige æy(e) eyæskolendes, ffor huilke
forne steenhws oc jordh wij vpaa worffrues kirckis weghne
skole igeen haffue till samme worffruekircke then Køpmannehaffns bys gamble raadhws gardhen liggendis westen
oc nordhen fraa samme worffrwe kircke vpaa eet hørne,
østen nest then heliandz closters jordh oc bolegh, som
Niels Griis murmester nw i leyæ haffuer, sønden nest then
sancti Jeips altaris jordh oc boligh, som her Henning
Pædhersen wicarius aff sin broder her Niels Perssen,
canick i Roskylde, nw i forswar oc beffaling haffuer met
alle forne raadhwsz gards tilhørilsse, hws, jordh, lenge oc
bredhe, vp oc nedher i alle madhe, som thet nw haffuer
oc begrebet ær, encktet vndentaghet, met alle the breff oc
rettighet, som forne Køpmannehaffns by ther vpaa oc vdi
haffuer, till ewinnelige æye eyæskolendes. Oc tilplicte wij
oss oc wore effterkommere, dæghen oc capittill vpaa for
screffne worffrues kirckis weghne atffrij, hemble oc tillstaa
forscreffne Køpmannehaffns by forne steenhws och jordh
met forrørde syne tillhørilsse for hwers mandz hinder eller
igeensiælse, som vpaa forscreffne gardh eller øthe jordh
tale kan met nogher ræt. Skedhe oc swa, thet gudh forbywde, ath forne stenhus eller jordh wordher forne Køp
mannehaffns by affwndhet(!) eller fraginge met noger logh,
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kirckens, werdhens eller køpstæde ræt, fore wor eller worffrwes kirckis wanhemmels skuld, tha tillplicte wij oss met
wore efterkommere i capittill vpaa worffrwekirckis weghne
vpatrette forscreffne Køpmannehaffns by all then skade
ther aff tillfalle eller komme kan. Till en bethere oc
ydermere witnesbyrdh oc fasthedth her om ær wort cappittels incigle vppaa wor frwes kirckis weghne hengdt nædhen
fore thette breff. Giffuet aar effter gudz byrdh twsinde
fyrehundret halffemtesyndztywge vpaa thet annet, mandaghen
nest fore sancti Laurencij martiris dagh.

Maghe skiifTte mellom cappittell oc Kopenhaffns by om thet gamle radhwss iordt och thet steenhwss
liggendis weet gamle t’orff.
Paategnet:

Orig. paa Perg. med Kapitlets Segl. Kjøbenhavns Raadhus-Arkiv.
Sammesteds findes Kjøbenhavns Bytingsvidne om dette Mageskifte, ud
stedt 1492, Mandag næst for Vor Frue Dag assumptionis, af Morten
Jensen, Byfoged i Kjøbenhavn, Peder DungC'), Kongens Kammermester
og Kannik i Vor Frue Kirke, o. fl.
Paa Kapitlets Vegne mødte M.
Jørgen Hvid, Kannik og Vor Frue Kirkes Værge, paa Byens Vegne
Borgemester Lavrens Pedersen.

78.
1492. 26 Avgust. Pave Alexander VI stadfæster sine Forgjængeres,
Sixtus IV.s og Innocens VlILs, Frihedsbreve for Helligaands Hospital i
Kjøbenhavn, hvorved det optages som Lem af Helligaands Hospitalet
in Saxia ved Rom og delagtiggjøres i alle dettes Friheder.

Alexander etc. Ad perpetuam rei memoriam. Rationi
congruit etc. Dudum siquidem postquam fere (!) Sixto pape
iiij predecessori nostro per clare memorie Cristiernum re
gem Datie, tune in humanis agentem et in ipsius predecessoris presentia personaliter constitutum, expositum fuerat,
quod alias ipse rex pie considerans, quod per totum eius
regnum Datie vnum solum hospitale sancti spiritus ordinis
sancti Augustinj erat, et quod ad opidum Haffnense Roskildensis dicte dioceseos, ubi idem rex quamplurimum re
sidere et pro negotijs regni consultandis moram trahere
consueuerat, quam plures promptos (!) barones, milites et
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armigerj confluebant, quodque nullus locus, ubj infantes
expositi uel pauperes aut ex illegitimo matrimonio nati
ponerentur, nutrirentur et sustentarentur, existebat, et quod
ipse rex singulari deuotione, quam ad hospitale nostrum
eiusdem sancti spiritus in Saxia de vrbe et prefatum or
dinem gerebat, ac etiam pietate motus, ne talia discrimina
et infantium expositiones turpiter fierent, vnum hospitale
sub eodem vocabulo sancti spiritus dicti ordinis, quod
prius, confuse tamen, hospitale sancti spiritus dicebatur,
cum ibidem nec ordo nec regularis obseruantia, prout in
dicto hospitali sancti spiritus in Saxia de vrbe, sed ut
quedam secta obseruabuntur, de nouo................ construi et
edificari fecerat, et prefatus Sixtus predecessor, dicti regis
in ea parte supplicationibus inclinatus, constructionem et
edificationem predictas et indesecuta quecunque auctori
tate apostolica per suas litteras approbauerat et confirmauerat, necnon sui scripti patrocinio communiuerat, supplebatque omnes et singulos defectus, si qui forsan interuenerunt in eisdem, ac statuerat, ordinauerat et decreuerat,
quod hospitale sic erectum et edificatum ibidem pro recollectione pauperum et infantium expositorum remaneret
ac dicto hospitali sancti spiritus in Saxia de vrbe et nulli
alteri perpetuo esset subiectum et responsiones antiquas
dicto hospitali in Saxia de vrbe debitas responderet, et ab
omnium et singulorum locorum et............. teriorum dicti
ordinis exactione et obedientia, quibuscunque nominibus
censerentur et ubilibet constituta existerent in omnibus et
per omnia, ad instar aliorum hospitalium dicto hospitali
sancti spiritus in Saxia de vrbe subiectorum exemptum
esset, quodque prior et fratres dicti hospitalis sic.............
omnibus et singulis priuilegijs, immunitatibus, exemptioni
bus et graciis gauderent et vterentur, quibus gaudebant et
vtebantur aut vti et gaudere possunt magister et fratres
dicti hospitalis in Saxia de vrbe, et insuper, ut infantes ex
positi et alie miserabiles persone ad ipsum hospitale erec
tum pro tempore confluentes recipi et sustentari ac in suis
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oportunitatibus adiuuari et confoueri possent, omnes et
singulas indulgentias et remissiones preter plenarias aliaque
priuilegia, litteras et indulta apostolica ac etiam per archiepiscopos et alios quoscunque dicto hospitali dudum erecto
et illud visitantibus sub quacunque verborum forma con
cessa, eorum tenores et formas, ac si de verbo ad verbum
insererentur pro expressis habendo prefato nouiter erecto
concesserat, et ad illud absque tamen preiuditio dicti hos
pitalis in Saxia de vrbe transtulerat: et deinde pie memorie
Innocentius papa viij etiam predecessor noster omnes et sin
gulas concessiones, indulta, statuta, decretra, exemptiones,
relaxationes, indulgentias et litteras, tam per dictum Sixtum
quam quoscunque alios Romanos principes predecessores
nostros eidem hospitali in Saxia de vrbe et eius membris
concessa, cum omnibus et singulis in eisdem litteris con
tentis clausulis, auctoritate predicta approbauerat et confirmauerat, ac illa omnia et singula robur perpetue firmitatis
obtinere debere decreuerat, prout in singulis litteris Sixti
et Innocentii predecessorum predictorum desuper respect . .
............................ plenius continetur, pro parte tam carissimi
in Gristo filij nostrj Iohannis regis Dacie, illustris eiusdem
Cristierni filij, in dicto regno successoris, quam dilectorum
filiorum preceptoris in Saxia de vrbe ac prioris Hafinensis
hospitalium predictorum et fratrum hospitalium eorundem
eidem Innocentio predecessori exposito, quod ab aliquibus
reducebatur in dubium, an demum hospitale in HafTnen.
tanquam verum membrum dicti hospitalis in Saxia eisdem
priuilegijs, indulgentijs et remissionibus iuxta decretnm
Innocentij predecessoris huiusmodi gaudere deberet, quibus
alia membra dicti hospitalis in Saxia in genere potiuntur
et gaudent. Idem Innocentius predecessor, qui in singulis
locis religionis augmentum appetebat et pro operibus pie
tatis exercendis sui ministerij partes libenter impartiebatur,
eosdem preceptorem et priorem et fratres et eorum sin
gulos a quibuscunque excommunicationis suspensionis et
interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis
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a jure uel ab homine quauis occasione uel causa latis,
siquibus quomodolibet innodatj existebant, ad infrascriptorum duntaxat consequendum effectum absoluens et abso
lutos fore censens, ut in dicto hospitali Hauffnensi debita
hospitalitas seruaretur et regularis obseruantia vigeret ac
expositi alieque miserabiles persone in eo recipi possent,
Iohannis regis ac preceptoris et prioris necnon fratrum
predictorum in ea parte supplicationibus inclinati (!), sub dato
vero sexto Nonas lulij pontificatus sui anno octauo, auctori
tate apostolica decreuit et declarauit, dictum hospitale
Haffnense tanquam verum et indubitatum membrum dicti
hospitalis sancti spiritus in Saxia existere, et ut tale omni
bus et singulis priuilegijs, indulgentijs et remissionibus re
liquis membris dicti hospitalis in Saxia de vrbe in.............
............. ad instar aliorum membrorum eiusdem hospitalis in
Saxia huiusmodi uti potirj et gaudere posse et debere, ac
omnia et singula priuilegia, indulgentias et remissiones
dictis membris concessis!’) ad dictum hospitale Haffnense
eadem auctoritate extendit, non obstantibus constitutionibus
et ordinationibus apostolicis ac omnibus illis, que Sixtus
et Innocentius predecessores prefati in singulis litteris predictis voluerunt non obstare, ceterisque contrarijs quibus
cunque. Ne autem de cetero declaratione extensione predictis pro eo, quod super illis eiusdem Innocentij predecessoris litere eius superuenientes ab illo confecte non
fuerunt, ualeat quomodolibet hesitari, ac preceptor, prior
et fratres predicti illorum frustrentur effectu, volumus et
apostolica auctoritate decernimus, quod decretum, declaratio
et extensio Innocentij predecessoris huiusmodi perinde a
dicta die sexto Nonas lulij valeant suumque sortiantur
effectum, ac si super illis eiusdem Innocentij predecessoris
subprefate diei dato littere confecte fuissent, prout superius
enarratur, quodque presentes littere ad probationis plene
decretum declarationem et extensionem predicta vbique
sufficiant, neque ad id probationis alterius adminiculum re
quiratur, non obstantibus omnibus supradictis. Nulli ergo
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etc. nostre voluntatis et decreti infringere etc. Siquis etc.
Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis do
minice millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo,
septimo kal. Septembres, anno primo.
Indtaget i en pavelig Kammertranssumpt af 6 Juli 1495. Geh.-Ark

79.
1492. Pave Alexander VI stadfæster den Bestemmelse af Biskop
Oluf Mortensen i Boskilde, hvorved S. Olufs Alter i Vor Frue Kirke var
henlagt til Kantordømmet i Kjøbenhavn til Lønning af en Succentor.

Alexander episcopus, servus servorum dei, dilecto filio
cantori ecclesie Haffnensis Roskildensis dyocesis salutem
et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petis, quod
justum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo
exigit racionis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad de
bitum perducatur effectum.
Sane pro parte tua nobis
oblata petitio continebat, quod olim venerabilis frater noster
Olauus episcopus Roskildensis altare sancti Olaui martiris
in dicta ecclesia consistens, tunc certo modo vacans, quod
de jure patronatus capituli dicte ecclesie existebat, cantorie
dicte ecclesie, pro eo quod fructus redditus et prouentus
dicte cantorie adeo tenues et exiles erant, quod ex illis
eiusdem ecclesie cantor pro tempore existens succentorem,
qui sibi in diuinis deseruiret, assumere et tenere seque
sustentare et onera sibi incumbencia perferre non valebat,
de consensu dicti capituli rite et prouide perpetuo vniuit,
annexuit et incorporauit, prout in quibusdam ipsius episcopi
patentibus literis desuper confectis dicitur plenius contineri.
Nos igitur, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, vnionem, annexionem et incorporationem huiusmodi, sicuti rite
et prouide facta fuit, auctoritate apostolica confirmamus
et presentis scripti patrocinio communimus. Nullius etc.
Datum Rome apud sedem Petri anno incarnationis mcdxc
secundo, pontificatus nostri anno primo.
Samtidig Afskrift i Geh.-Ark.

Tillæg af Dokumenter og Aktstykker.

113

80.
1495. 29 Avgust. Hr. Erik Ottesen (Rosenkrands) tillader, at den
af ham stiftede Gudstjeneste i Helligaands Kloster (jfr. Nr. 51) maa
holdes af en Klosterbroder, tillige giver han nogle Bestemmelser om
denne Gudstjeneste i S. Anne Kapel sammesteds.

Jeg Erich Ottessøn, ridder, til Skierne i Nørre Judland, giør witterligt alle nu værende och komme schullende,
at ieg med fri villie och velmacht hafver undt och tilladt
och med dette mit ohne bref under och tillader, at den daglig
evig messe, som ieg hafver stifftet for sanctorum Petri och
Pauli alther i den Hellig Aands closter i Kiøbenhafn at
holdis af en verdsens prest, som det hofvidt bref udviser,
som ieg derpaa giorde och gifvidt hafver och indelest(I) er i
det forschrefne mit ohne bref, schal och maa hereffter
holdis af en closter broder, hvilchen forschrefne prior eller
hans effterkommere priorer i forschrefne closter vaarder
tilschichendis, til evig tid for forschrefne alter. Item hafver
och prioren och conventbrødrene udtydelig(I) vedtaget, at i
forschrefne capel1) schal siungis høytideligen til evig tid
hvert aar sancte Anne dag sancte Anne messe, som dend
dag falder, och disligeste paa sancti Peders og sancti
Povels dag den Messe, som da af dem siungis; och schal
forschrefne messe, som saa siungis i forschrefne thvende
høytider, regnis i den messe, som daglig falder i capellet,
som hofvidt brefvidt vdviser: och tha beder i predichestolen for
mig, min kierre huusfrue, begge vores fader och moder, børns
och forældris sielle. Item schal och forschrefne prior och
conventbrødre i forschrefne closter synge eller synge lade
i forschrefne capel hver tbirsdag afften thvende lof sange:
Ave Maria stella etc. med wersichel och collect af iomfru
Maria, imeden ieg lefver, och siden til evig tid, paa hvil
chen dag som gud vil mig her af werden kalde. Item
hafver och forschrefne prior och conventz brødre endrechteligen vedtaget, at der schal daglig en af convents prester
*) Udentvivl S. Anne Kapel i Helligaands Klosterkirke.
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holde forschrefne messe, hvilchen som schal vel forvare
och giemme forschrefne capeis ornamenter i gode maader,
och schal forschrefne daglig messe alle thider holde(s) imellum første messe och den hellig aands messe. At saa er
samtycht och tilladt paa begge sider, och alle artichle
saa blifve och holdis schal til evig tid, som før er schrefvidt, da hafver ieg med villie hengt mit indsegel neden
for dette bref, och hafver bedet och beder mine kierre
sønner Jørgen och Hendrich Erichsøn, som nerværendis
vaare, at beseigle med mig til vidnidtzbiurd. Datum Hafniæ
anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo qvinto,
ipso die decollationis sancti Johannis baptistæ.
Afskrift (unøjagtig) i Hans Nielssøns Kjøbenhavns Hospitals Fund,
og Breve. Ny kgl. Saml. 686. 4.

81.
1496. 9 Marts. Amager Landstingsvidne at Niels Andersen Guld
smed, Borger i Kjøbenhavn, skøder tre Boder og et Herberg, liggende
ved Stranden, og et Bodsted i Dragør til S. Margrete Alter i Vor Frue
Kirke for en aarlig Sjælemesse.

Alle, som thette breff forekomer, helse wij Anders
Ipsen i Syndreswndby oc tingfogit paa Amage land, Oluff
Perssen i Skelgaar, Per Ipsen i Tymbrøp, Jep Falster i
Swndby westre oc Aage Persen i Cacstrøp, ewindelige medh
wor herre, oc kundgøre for alle nærwærendes oc komesculendes medh thette wort obne breff, adh aar effter gutzbird twsindefirehundrete halffæmtesindztiwe paa thet syietæ
othensdagen næst fore medfaste søndag, paa Amage landzting wor skicked erlig oc forsinlig mand Niels Andersen
Guldsmed, borgere vdi Køpendhaffn, medh lowlig tynglyd vdi
hans frii velmagt medh hans gode frii velge oc berad hw,
oc medh hans kiere husfrwes raad oc samticke, medh mwld
oc tree skøte, gaff oc affhænde fra seg oc begges theres
arffuinge the tree boder medh thet herbere, som vptil them
bigt er vdtil stranden, medh forscriffne boders bode stede
lliggindes paa Dragøør, sinden næst Anders Ipsens boder
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ther samestedz, medh alle the boders friihed, bigning, for
bedring, paa lenge oc brede vppæ oc nødre encthet wndentagit, atwære oc bliffue til i iomfrw sancte Margrete altere
vdi wor frwe kircke i Køpendhaffn til ewindelige eye, ffor
en messe, som holdes seal om søndagen aff the helge
werdige trefoldighed til ewig tijd for forscriffne altere, oc
seal begynnes nw poskedag næstkomendes for hannum, hans
kyere husfrw Lwmme oc begges theres forælderne leffuindes
oc døde medh effterscriffne vilkor: fførst adh hans kyere
husfrw Lwmme, som han nw haffuer, oc han selff sculle
selffue haffue, nyde, beholde oc regere forscriffne boder
medh all theres friihed i theres liffuedage, oc huicken aff
them længst leffuer seal arlige arss giffue then dande
mand, som perpetuus vicarius er til forscriffne sanete
Margrete altere, en lødig mare aff forscriffne boder til løn
fore forscriffne søndags messe, oc the sculle holde fornæffnde boder wel færdige medh got tagh oc bygning vden
all brøst, emeden the ære vdi theres wære, som thet seg
bøør. Oc effter begges theres dødh sculle forscriffne boder
wære oc bliffue medh all theres bigning oc forbedring qwite
oc frij til forscriffne sanete Margrete altere vden all trethe,
delæ, hinder, gensigelse eller nager retgang, hues her
emodh kan fyndes i nager made. Ther vppa bedder for
scriffne Niels Guldsmed eth wuilligt stocke wittne. Tha
melte fogeden thesse efftherscriffne dande mend aff alle
fyretingstocke, som wore Hans Matzsen i Swndbyøøstre,
Jørgen Olsen ibidem, Niels Jonsen ibidem, Jørgen Michilsen ibidem, Michel Olsen i Cacstrøp, Laas Ipsen i Tymbrøp, Per Hemmingsen i Tornby, Jes Geldsen ibidem, Josep
i Syndby øøstre, Nis Kenpe i Tornby, Oluff Perssen i
Magleby oc Jep Laursen ibidem. Huicke forscriffne xij
dande mend aff fogedens befalning vdginge aff tynge effter
theres fulde berad, oc ighen komme alle innen fyreting
stocke oc witnede endrectelige paa siel oc sandhed, adh the
nærwærendes wore, hørde oc sage, adh forscriffne Nicies
Guldsmed skøte, gaff oc oplod forscriflne boder fraa seg,
8*
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syn husfrw oc begges theres arffuinge oc til iomfrw sancte
Margrete altere medh forscriffne vilkor til ewigtyd wæresculendes, oc ther wor enghen gensigelse emodh, oc thette
skøde bleff lowlige stadfest innen fyre tingstocke. Oc all
then trethe oc delæ, som forscriffne Anders Ipsen haffde
emodh forscriffne Niels Guldsmed fore han haffde ladet
bigt syne boder forner hans boder, then vdowergaff han
same dag paa forscriffne ting for seg, syne arffuinge, oc
alle andre, som ther vppa vilde thale, ylde, kyere eller
trethe i nager made effther then dag. Adh swa er vdi
sandhed, som forscriffuit star, thet haffue wij hørt oc seeth
paa forscriffne tyng. Huicked wij til ydermere wythnedsbird widne medh wore indcegle hængindes næden for thette
wort obne breff. Datum anno, die et loco vt supra.
Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.

82.
1496. 26 April. Gertrud Pedersdatter, Gert Grubbes Efterleverske,
Forstanderske i Vor Frue Kloster i Roskilde, giver en Gaard i Katte
sundet til S. Margrete Alter i Vor Frue Kirke for en evig Sjælemesse.

Jeg Gertrud Pæthersdatter, Gwært Grubes effterleffuerske
oc forstanderske vdi wor frwe closter i Roskilde, giør
witterligt alle nærwærendes oc komesculendes medh thette
myt obne breff, adh ieg medh myn gode frij welge oc berad hw
vdi myn frij welmagt haffuer wnt, giffuet oc affhænd fraa
meg oc alle myne arffuinge, ehwo the hælst ære eller wære
kunne, myn gård oc grund ligindes i Købendhaffn i sancti
Clementz sogn ther samestedz hoss Catteswnd norden optil
then gård, som her Anders Andersen tilhørde, oc sinden
næst then gård, som liger til sancti Jørghens capil vdi
Købendhaffn, medh- all then gardz friihed paa lenge oc
brede vppæ oc nødre, atwære oc bliffue til iomfrw sancte
Margrete altere vdj wor frwe kircke i Køpendhaffn til
ewindelige eye, iomfrw sancte Margrete, her sancti(!)
Bartholomeus, her sancti Nicolaus oc the vskillige børn oc
alle Jhesu Cristi werdige helgene, til loff, heder oc ære,
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ffor meg myne kyere hosbonders, wore kyere børns oc
forældernis siæle, oc alle cristne siele til hielpT trøst, roo
lisæ aff theres pynæ, medh skel oc vilkor som effterfølge.
Fførst adh ieg scal selff qwit oc frij nyde, haffue oc be
holde forscreffne gård vdi myne liffuedage, oc effter myn
død scal han wære oc bliffue til forscreffne altere for en
ewiig messe, som læses oc holdes scal aff her sancte de
ment pawe om othensdagen for oss alle, som forscreffne
staa, then benedide gud til loff oc oss til then ewige sa
lighed. Skede thet swa, thet gud forbiwde, at forscreffne
gutz tieneste ey huldes i swa made som fore er rørdh,
tha sculle myne arffuinge fuldmagt haffue thette breff ighen
atkalle oc gøre thet døt oc mactløst, oc legge forscreffne
gård til eth anneth altere, ther som swadan gudztieneste
holdes kan til ewig tijd. Emeden hwn holdes fore for
screffne altere, tha scal forscreffne gård bliffue ther til
vden alt hinder, trethe, delæ eller gensigelse for alle myne
arffuinge eller nager retgang, hues the heremod kunne
fynne i nager made. Adh thette er nw myn fulkomelige
welge vdj myn welmagt oc tilsligeste (!) myn yderste velge,
adh forscreffne gård medh bigning oc forbedring i alle made
encthet wndentaget scal wære oc bliffue til forscreffne altere,
tha til ydermere forwaring, stadfestelse oc bedre beuisning
her om hænger iegh myt indcegel næden for thette myt
obne breff medh heterlige oc welburdige mendz indcegle,
som ære her doctor Johan Jensen, dæghen j Roskilde, her
Pæder Reberg, cantor samestedz, her Lyder Jensen oc
mester Otte Hansen, canicker her samestedz, huicke ieg
kerlige bedet haffuer atbesegle thette breff medh megh.
Datum ex ciuitate Roskildensi anno domini mcdxcvj, fferia
3tia proxima post festum beati Marcij martiris et ewangeliste.
Samtidig Afskrift i Konsist. Ark. Foranførte Gavebrev er stadfæstet
af Kong Hans 1496 Mandag næst for St. Petri og Pauli Dag (27 Juni)
„paa vort Retterting i Kjøbenhavn, nærværende os elskelige Hr. Jørgen
Hintzen og Hr. Anders Povlsen, Kanniker i Kjøbenhavn“.
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83.
1496. 26 Maj. Gregers Mogensen, Raadmand i Kjøbenhavu, giver
sin Gaard paa Amagertorv til S. Margrete Alter i Vor Frpe Kirke for to
ugentlige Messer og en Aartid.

Jeg Greiers Magensen, radman i Købendhaffn, giør
witterligt alle nærwærendes oc komesculendes medh thette
myt obne breff, adh ieg medh myn gode frij welge oc
berad hw vdi myn frij welmagt, oc medh myn kyere husfrwes oc myn kyere dotters Karines raad oc samticke, the
helge werdige trefoldighedh til loff, iomfrw Maria Jhesu Cristi benedide moder, ffrwe sancte Anne, iomfrw sancte Mar
grethe, her sancti (!) Bartholomeus, her sancti Nicolaus, the
helge werdige wskildige børn, som haffue tolt pyne oc død
for Jhesu Cristi naffn skild, oc alle Jhesu Cristi werdige
helgene hwer wedh sijt naffn, megh sindige meniske,
myn kyere husfrw, myn kyeré dotter, oc begges wore for
ældernæ lefTuindes oc døde, som wij haffue nyt got adh,
oc alle cristne sielæ til help oc trøst aff then sware byttre
pynæ, the ære skickede vdi for theres synder, adh then
mylde barmhertige gud, som alle godgerninger løner oc
alle ondgerninger pyner, wel wnne oss, som forscreffne
staa, her swa vdi werden atleffue, attwij mwe vndgaa swadan bytter pyne effter wor dødh. Oc til eth stadigt hob, adh
wij mwe beside hemeriges rige effter thette liiff, haffue
wij alle tree endrectelige medh wor gode frij welge oc berad
hw wnth, giffuet oc affbænt ffraa oss oc alle wore arffuinge,
ehwo the helst ære eller wære kunne, wor gård oc grund
ligindes her i Købendhaffn paa Amage torffuid, som Iep
Nielsen radman nw vdi bor, medh all then gardz lenge oc
brede, oppe vdi garden medh all bigning oc forbedryng, som
nw paa forscreffne gård bygt er, oc tisligiste nødre i gar
den j abellegarden oc i alle stede, vppæ oc nødre, medh all
then gardz friihed, som han nw i indhægnet oc begriben
er, effter skøde breffs oc købe breffs ludelse, som lude paa
forscreffne gård vden alt hynder, threthe, delæ, helperede,
gensigelse eller nager retgang, hues wore arffuinge eller
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nager andre heremod kunne fynne i nager made, atwære
oc bliffue elfter myn død, myn kyere husfrwes, myn kyere
dotters, til iomfrw sancte Margrete altere vdi wor frwe
kircke her samestedz til ewindelige eje, medh vilkor som
effterfolge. Ffør(st) adh huicken dande man, som vicarius
er til forscreffne altere, seal holde eller holde lade two
læsne messer om wghen til ewigh tijd: en om tisdagen aff
frwe modher sancte Anne, oc en om fredagen aff Jhesu
Cristi werdige fæm wnder, oc en begengelse hwert aar
medh alle vicariorum vigiliis vdi koor xiiij dage effter sancte
Michels dag, oc hwer seal holde messe om morgenen for
sijt altere oc til ewig tijd, som fore er rørd. Skede thet
swa, thet gud forbiwde, adh forscreffne gutz tieneste ey
swa hwldes, som forscreffuit star, for hans forsømelse
skild, som skicked wore til forscreffne altere atholde swadan gutz tieneste, thaa giffue wij her deghen, alle canickene,
then dande man, som prior vicariorum er, oc alle vicariene
fuldmagt medh thette samme breff fforscreffne gård medh bigning forbedring oc all syn friihedh ighen attage fraa for
screffne sancte Margrete altere, oc legge hannum til eth
annet fatigt altere, ther som forscreffne gutz tieneste til
ewig tijd holdes kan: oc hwer vdi syn stedh her trolige
tilseer, adh forscreffne gutz tieneste holdes, som wij eder
tiltro, oc iw welle antsware for Jhesu Cristi strengedom, nar
gud wel attwij ther körnendes worde. Adh thette er wor
fulkomelige wilge nw vdi wor welmagt oc tisligeste wor
yderste wilge, tha til bedre stadfestelse, bewisning oc forwaring her om hænger ieg myt indcegel næden for thette
myt obne breff medh erlige oc forsinlige mendz indcegle,
som ære Arild Wogn, Niels Scriffuere, Erland Ionsen som
kalles Snare, oc Iep lensen, radmen, myne kyere medhbrødre
heT samestedz, huicke ieg kerlige bedhet haffuer atbesegle thette breff medh meg. Datum ex ciuitate Haffnensi,
anno domini mcdxcvj, fferia quinta penthecostes.
Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.
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84.
1496. 27 Juni. Kongelig Bekræftelse givet Hr. Lavrits Mortensen,
perpetuus Vicarius i Vor Frue Kirke, paa Niels Andersen Guldsmeds
Gavebrev (Nr. 81).

Wii Hans medh gudz nåde Danmares, Norges, Wendes
oc Gotes koningh, vduald til Suerige, hertug til Sleszwig,
i Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffue i Oldenborg oc
Delmenhorst, giøre witterligt, at for oss wor skicked heterlig mand her Lauris Marthensen, perpetuus vicarius i wor
frwe kircke i Købendhaffn, medh eth breff aff Amage landzting, som Anders Ipsen i Søndre Swndby oc tyngfoget paa
Amaghe land haffuer vdgiffuet oc besegid medh flere, luden
des at Niels Andersen Guldsmed, borger i Købendhaffn,
medh syn husfrwes raad oc samticke ther skøte oc affhænde
fraa seg oc begges theres arffuinge the tree boder medh
thet herberre, som vptil them bigd er vdtil stranden, medh
forscriffne boders bodestede ligindes paa Dragøør, sinden
næst Anders Ipsens boder ther samestedz, med alle the
boders friihed, bigning, forbedring paa lenge oc brede,
vppæ oc nødre, enethet wndentaget, atbliffue til sanete Margrete altere vdi wor frwe kircke i Køpendhaffn til ewindelige eye etc., som thet breff ther om ydermere vduiser.
Huicket breff wij nw stadfeste oc wedh syn fulde magt
døme wedh alle syne ordh oc article, som thet inneholder,
fforbiwthendes alle, ehwo the helst ære eller wære kunne,
forscriffne her Lauris Marthensen eller hans effterkomere
paa forscriffne alteres wegne paa forscriffne boder hinder
eller forfang atgøre i nager made, swa lenge nager komer
for oss medh bedre beuisningh paa wort rettertingh. Datum
Haffnis feria 2da proxima ante festum sanetorum Petri- et
Pauli, anno domini mcdxcsexto. Nostro ad causas sub
sigillo. Teste Georgio Marswyn, iusticiario nostro dilecto.
Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.
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85.
1496. 28 Juni. Kongelig Stadfæstelse af Gregers Mogensens Gave
brev (Nr. 83) til S. Margrete Alter i Vor Frue Kirke.

Wii Hans medh gutz nåde Danmarcks, Norges, Wendes
oc Gotes koning, vduald til Suerige, hertug i Slesuig, i
Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffue i Oldenborg oc
Delmenhorst, giøre ^vitterligt, at for oss wor skicked heterlig mand her Lauris Marthensen, perpetuus vicarius i wor
frwe kircke i Købendhaffn, medh eth breff som Greiers Ma
gensen, radman i Købendhaffn, haffuer vdgiffuet oc besegid
medh flere til withnetsbird, lludendes at han medh syn frii
welge oc medh syn kyere husfrwes oc syn kyere dotters
Karines raad oc samticke haffuer wnt oc giffuet fraa them
oc theres arffuinge theres gård oc grwnd ligendes her i
Købendhaffn paa Amage torffuid, som Iep Nielsen radman
nw i boor, medh all then gardz rethe tilligelse til sancle
Margrete altere i wor frwe kircke til ewyndelige eye, medh
article oc vilkor, som thet breff vduiser. Huicket wy nw
stadfeste oc wedh syn fulde macth døme wedh alle ord oc
article, som thet inneholder, fforbiwthendes alle, ehwo the
hælst ære eller wære kunne, fforscreffne her Lauris Mar
thensen eller hans effterkomere paa forscreffne alteres
wegne ther paa hinder atgøre i nager made, swa lenge
adh nager kommer for oss medh bedre bewisning paa
wort rettherting. Datum Haffnis vigilia beatorum aposto
lorum Petri et Pauli, anno dominj mcdxcvj. Nostro ad
causas sub sigillo. Teste Georgio Marswyn, insticiario
nostro dilecto.
Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.

86.
1496. 4 Avgust. Jep Pedersen, Borger i Kjøbenhavn, giver to
Gaarde sammesteds og en Gaard i Ishøj til S. Margrete Alter i Vor
Frue Kirke for to Messer og en aarlig Begjængelse.

Jep Pædersen, borgere i Købindhaffn, giør witterligt
alle nærwærendes oc komesculendes medh thette myt obne
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breff, adh ieg medh mvn gode frii welge oc berad hw vdi
myn frii welmagt oc medh myn kyere husfrwes raad oc
samticke, the helge werdige trefoldig til loff, iomfrw Maria
Jhesu Cristi benedide modher, iomfrw sancte Margrete, her
sancte Bartholomeus, her sancti Nicolaus, the helge wer
dige wskildige børn, som haffue tolt død oc pyne for Jhesu
Cristi naffn skild, oc alle Jhesu Cristi werdige helgene til
heder oc ære, meg sindige meniske, myn kyere husfrw oc
begges wores forælderne leffuendes oc døde, som wij
haffue nyt got adh, til then ewige salighed, oc alle cristne
sielæ til en help oc trøst aff theres pyne: haffue wij bade
medh en god wilge skøt giffuet oc affhænd oc medh thette
same breff wnne, skøde, oplade oc giffue ffraa oss oc alle
wore arffuinge oc alle andre, ehwo the helst ære eller
wære kwnne, oc til iomfrw sancte Margrete altere vdi wor
frwe kircke her i Købendhaffn thesse effterscreffne godz,
medh vilkor som effterfølge. Fførst giffuer ieg myn gård,
som ieg selff nw i boor, ligindes her vdi byen synden
vptil wandmøllen, oc norden vptil Anne Per Hansens gård,
oc westhen vptil then kalhawe, som Knwd Scriffuer radman
haffuer aff sancte Berette altere i forscreffne wor frwe
kircke, medh all then gardz friihed, vppæ oc nødre i lenge
oc brede medh hwss, iord, bygning oc boder, som han nw
indhægnet oc begreben er i alle made, encthet wndentaget,
atwære oc bliffue til forscreffne sancte Margrete altere
efter myn død oc myn kyere husfrwes Kirstines, som ieg
nw haffuer, qwit oc frij til ewyndelige eye, ffor two messer,
som sculle holdes hwer wghe til ewig tijdh, oc sculle beginnes adh sancte Michels dag næstkomendes, en om
torsdagen aff Jhesu Cristi helge werdige benedide legome,
then annen om løwerdagen aff iomfrw Maria Jhesu Cristi
benedide modher. Oc ther fore seal then dande [mand],
som perpetuus vicarius er til forscreffne sancte Margrete
altere, haffue two lødige marc aff meg oc myn kyere hus
frw, emeden wij leffue, oc effter begges wores død seal
han wære qwit oc frij til forscreffne altere, som fore er
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rørd. Item giffue wij bode then iord medh hennis bygning
oc forbedringh, som hwn nw bigd oc forbedret er, til for
screffne sancte Margrete altere, lligindes østhen wedh thet
strede, som er mellem gamble torff oc wandmøllen, twert
ower østhen fraa then gård, ieg nw selff vdi boor; huicken
iord ieg rettelige køpt haffuer aff mester Pæder, priore vdi
wor frwe closter i Helsingør, for halftresindztiwe mare, oc
til ewindelige eye medh all then iordz friihedh vppæ oc
nødre, paa lenge oc brede, som the breffue inneholde oc
lyde, ther forscreffne mester Peder meg antwordet haffuer
paa forscreffne iord, ffor en messe, som holdes seal om
mandagen hwer wghe til ewigh lijd for alle cristne sielæ,
oc beginnes seal adh sancte Michels dagh næstkomendes,
oc forscreffne vicarius til forscreffne altere seal arlige arss
haffue i lødig marc aff the boder, som stande paa for
screffne iord for forscreffne messe, oc effter begges wores
død seal iord oc bygning qwit oc frij igenkomme til for
screffne altere til ewindelige eye. Item giffue wij then
gård wij haffue vdi Ysøwe, som Lass Jensen nw vdi boor,
paa then sindre gade, oc giffuer arlige arss i pund byg til
landgille, medh all then gardz friihed i skow, mare, aager,
æng, wat oc tiwrt enethet vndentaget, medh all then rettig
hed, som wij bode haffue vdi hannum, til forscreffne altere
til ewyndelige eye ffor en ewig begengelse, som then dande
mand arlige arss holde seal, ther perpetuus vicarius er til
forscreffne altere, vdi høige koor medh alle vicarene viij
dage fore sancti Morthens dag, oc seal nw strax beginnis
innen forscreffne tijd. Oc myn husfrw oc ieg sculle arlige
arss giffue then dande mand ij skilling grot aff forscreffne
gård, som vicarius er til forscreffne altere, atbethale for
screffne begengelse medh, oc effter begges wores død sculle
forscreffne godz oc garde qwitte oc frii wære oc bliffue til
forscreffne altere ffor swadan forscreffne gutz tieneste,
vden alt hinder, trette, delæ, helperede, gensigelse eller
nager retgang, hues wore arffuinge eller andre paa theres
wegne heremod kunne fynne i nager made. Oc then
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dande mand vicarius, som thesse garde i forswar haffuer,
scal holde them wel færdige medh god bygningh, swa adh
enghen brøst scal fynnes ther vppa i nager made. Skede
thet swa, thet gud forbiwde, adh forscreffne gutz tieneste
ey hwldes som fore er rørd, tha giffue wij her deghen,
alle canickene oc alle vicariene fuldmagt medh thette samme
breff atlegge forscreffne gotz til eth annet altere, ther som
swadan gutztieneste holdes kan, oc seer ther trolige til
hwer i syn stedh, som i velæ antsware for gudzdom. Adh
thette er nw wor fulkomelige wilge vdi wor welmagt oc
tisligeste wor yderste vilge, til bedre beuisningh oc forwaringh her om hænger ieg mvt indcegle næden for thette
myt obne breff medh erlige oc forsinlige mendz indcegle,
som ieg ther til bedhet haffuer atbesegle thette breff medh
meg, som ære Greiers Magensen, radman i Købendhaffn,
Hans Bøtkere, Jens Skreder, Boo Bagere, burgere her
samestedz. Datum Haffnis anno dominj mcdxcvj in profesto sancti Oswaldi regis et martiris gloriosi.
Samtidig Afskrift i Konsist. Ark. Sammesteds findes Kong Hans’s
Brev af 1498, S. Johannis Dag ante portam latinam (6 Maj), at paa
den Dag „fore oss paa wort retterting i Købendhaffn, nærwærendes oss
ælskelige mester Jon Scaldre, erchediegn i Lwnd, oc her Per Andersen,
perpetuus vicarius i samested, wor skicked Jep Pædersen borgere i Kø
bendhaffn, oplod skøthe oc affhænde fraa seg oc syne arffuinge oc til
her Lauris Morthensen, perpetuus vicarius til sancte Margrete altere vdi
wor frwe kircke“ de i foranførte Gavebrev nævnte Ejendomme. Lige
ledes findes sammesteds Kong Hans’s Stadfæstelse af foranførte Gavebrev,
udstedt „Hafnis vigilia omnium sanctorum a d. Mcdxcviij“.

87.
1496. 15 Avgust. Hans Korte og Oluf Skrædder, Borgere og
Procuratores for Graabrødre Kloster i Kjøbenhavn, sælge en af Klosterets
Gaarde i Kjøbenhavn til Peder Bødker, Borger sammesteds.

Alle men thette breff see eller høre læse, helse wij
Hans Korte oc Olu*ff Skrædere, borgere i Købnnehaffn oc
procuratores til Grobrødre closter i samestæd ewinnelige
meth gud oc gøre wij alle witherligt nerwærendes oc
kommeskullendes, at wij pa forne closters wegnæ meth wor
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frij willie oc berad hwgh oc meth broder Andres Glob
vicarius offuer alle Grobrødre closter de obseruancia i
Danmarck etc., broder Cristiern gardian i forne Grobrødre
closter oc mene conuentis samtycke oc fulbord i same
stædh, haffue solt, skøt oc affhendt, oc meth thette wort
obne breff sæll, skøder oc afhender ersame man Pether
Bøcker borger i forscreffne Købnnehaffn en Grobrødre closter
jord oc grwnd liggendis i thet stræde, som løber frem for
forscreffne Grobrødre closters kircke gord, østen nest op
til then jord, som Jep Jenssen fick aff forscreffne closter
oc swo bort til Kødmangere strædet meth alle forscreffne jord
grwnd oc rettighed i lenge oc brede op oc neder enthet
vndentaget til ewerdelige eyæ, eyæ skullendes. Oc kendes
wij oss at haffue fult oc alt oppeborith paa forscreffne
closters wegne for forscreffne jord oc grwnd oc god be
taling effther wor fulle nøye aff forscreffne Pæder Bøkere.
Thij tilbinde wij oss oc wore efftherkommere paa forscreffne
closters wegne at frij himble oc fulkomelige til at staa
forne Peter Bøkere och hans arffuinge all forscreffne jord
grund oc rettighed for hwer mans tiltal eller gensigelse i
nogre hande made. Till h’wes tings witnesburd oc betræ
forwaring tha haffue wi hengt wore ingecegel meth beskene
mens ingecegel, som ære Albricht Brockman, Willom van
Bomel oc Oluff Bagere, borgere i Købnnehaffn. Giffuet oc
screffuet i Købnnehaffn aar effther guds burd m. cd. halffemtesinnetiwe paa thet siæte, mandagen nest effther sancti
Laurencij martiris.
Jon Mortensens Afskrift i Dipi., af Orig. i S. Nicolai Kirkes Arkiv.
Kjøbenhavns Bytingsvidne, udstedt Mandag næst for(?) S. Laurencii Dag
1496, om dette Skjøde findes i Afskrift sammesteds.

88.
1496. 29 Avgust. Kongeligt Rettertingsvidne angaaende Gregers
Mogensens Gave til S. Margrete Alter (se Nr. 83).

Wii Hans (o. s. v.). Giøre witterligt, at aar effter
gudzbird mcdxcvj, sancti Johannis baptiste dag decollacionis,
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fore oss paa wort rettherting i Køpendhaffn, nærwærendes
oss elskelige her Jørgen Hintzesen, canick i Køpendhaffn,
oc Henning Olsen, borgere ibidem, medh flere tha nærwæ
rendes, wor skicked Greyers Magensen, radman i Købendhaffn,
affhænde, skøte oc oplod fraa seg, syn husfrw oc begges
theres arffuinge oc til her Lauris Morthensen, perpetuum
vicarium i wor frwe kircke i Købendhaffn, paa sancte Margrete alteres wegne i samestedt, en syn gård hoss Amage
torffuid i Købendhaffn, som Jep Nielsen nw i bor, medh alle
syne rette tilligelse Lil ewindelige eye eyesculendes i alle
made effter thet eyedomps breffs ludelse, her Lauris Marthensen tilforn ther vppa fanget haffuer. Oc wor her nw
enghen gensigelse modh forscreffne skøde. Datum vt su
pra, nostro ad causas sub sigillo. Teste Georgio Marswyn,
iusticiario nostro dilecto.
Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.

89.
1498. 10 Avgust. Christiern Torkildsen, Prior i den Helligaands
Hus i Kjøbenhavn, og menige Konvent sammesteds afhænder to Gaarde
i Kjøbenhavn til Facultas artium for den Sum, Universitetet havde faaet
i Sjælegave af Mester Clavs de Polonia, fordum Dronning Dorotheas
Livlæge.

Wii brodher Cristiern Torkilssen, prior i then Helliandz hwss oc klosther i Københaffn, oc mene conuent i
samme stædh, gøre witherligt met thette wort obne breff,
at wij fore forscreffne wor klosthers store trangh oc merckelig brøst skyld haffue soldh, skøt oc affhend, oc met
thette wort obne breff sellij skødhæ oc affhendæ fran oss
oc forscreffne wort klosther till ewindeligh eiæ hetherlig
oc erlighæ men, mesther oc regentibus in facultate arcium
in studio Haffnensi, thoo forscreffne wore klosthers gordhæ
ligendis i Københaffn, then ene nordhen i Kødmangers
strædhet, som her Lauris Morthensen, perpetuus vicarius i
wor frwe kircke i Københaffn: nw haffuer i leiæ aff oss oc
liiffs breff ther paa, ligendes ræt østhen twert ower gaden

Tillæg af Dokumenter og Aktstykker.

127

fran then gord forscreffne her Lauris Morthensen nw i boer,
met all sin bygning, abildgord, gorsrom, Iengd oc bredhæ,
som han nw fattiit och begreffuen ær, oc then annen paa
østræ gadæ i sancti Nicolai soghen nordhen wedh gaden,
østen nest then gordh, Lange Jon nw i boer, oc westhen
nest then Oluff Twesen, nw sist i bodhæ, i hwilcken for
screffne gord nw i boer Ilemmingh Perssen, met all for
screffne gords tilligelsæ i lengd oc bredhæ, som han oc
nw fattiit oc begreffuen ær. Oc wetherkenne wij oss at
haffue oppeborit penningh och god betalingh fore for
screffne gordhæ effter wor eghen nøffue, saa at wij tacke
them for godh betaling. Men skedhæ thet saa, thet gud
forbiwdhæ, thet forscreffne facultas arcium eller studium
trengdes till eller skulle ighen sellij eller affhendæ for
screffne thoo gordhæ, tha skullæ wij eller wore efftherkommere i forscreffne Helliands hwss oc klosther wære them
nest ighen at købe, for nogher annen, oc tha them at
betale met firæ hundredæ marck, som tha gengæ oc geffue
ære i Danmarck. Skedæ thet oc saa, thet gud forbiwdæ,
at forscreffne facultas arcium, studium eller vniuersitas aldelis bleffue forstørit, oc ey hob til wore, at thet ighen
skulle recupereris, tha skall forscreffne thoo gordhæ aldelis
metall bygning oc forbædrelsæ, som the tha fynnes, frij oc
qwiit ighen komme till forscreffne Helliandshwss oc klosther
i Københaffn wdhen all gensighelsæ. Tog met sodant skeil
oc wilkor, at prior oc brødre i forscreffne Helliands hwss
oc klosther skulle ther effther orlig aar till ewigh tiid
holle een begengelsæ oc messe met alle brødhre for
hetherlig mandh mesther Claus de Polonia1), hwes siell
gud nåde, quondam phisico domine Dorothee regine pie
memorie etc., met hwes siælegaffue och penningæ for
screffne gordæ køptæ æræ ad dictam facultatem arcium,
effther hans ytherstæ wilgæ oc begiering, som hans testamentæ ythermere ther om inneholler oc wtuisser. Tiil
) Jfr. Kbhvnske Selskabs Skr. IV, 267. Suhms Saml. 1 D. Ill, 206 IT.
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ythermere fastheit oc forwaringh her om hengher iegh
forscreffne brodher Cristiern Torkilsen, prior, mit embitz
indsegell nedhen for thette breff, met wort conuentz, til
bedendes hetherlig oc reenliffuet man brodher Torkild
Pouelsen, wor kære brodher oc prior i then Helliandshwss
oc kloster i Malmø, samme breff met oss at besegle.
Giffuet i Københaffn, aar effter guds byrd twsinde firæhundrede halffemtesynnetiwge paa thet ottendæ, sancti
Laurencii martiris dag.
Jon Mortensens Afskrift (efter Orig.) i GI. kgl. Saml. 727. fol. —
Sammesteds findes Kong Hanses Brev, udstedt 1498 den Løverdag næst
efter Vor Frue Dag assumptionis (18 Avgust) til Vidnesbyrd om, at paa
Rettertinget i Kjøbenhavn samme Dag oplod, skjødede og afhændede
Broder Christiern, Prior til Helliggejsthus, fra sig og sine Efterkommere
og Konventet sammesteds til „Hr. Hans Albrectsen Rectori universitatis
studii Hafnensis og Kannik ibid. paa Facultatis artium Vegne i samme
studio, til evindelig Eje“, de to fornævnte Gaarde.

90.
1498. 26 November. Kong Hans tager sin Kapellan Hr. Lavrits
Mortensen, hans Gods og Tjenere, især det Gods, der ligger til hans
Alter (S. Margrete Alter i Vor Frue Kirke) i Kjøbenhavn, i sin kongelige
Værn og Beskjærmelse.

Wij Hans medh gutz nåde Danmarcks, Sueriges, Nor
ges, Wendes oc Gotes koning, hertug vdi Slesuig, i Hol
sten, Stormarn oc i Ditmersken, greffue i Oldenborg oc
Delmenhorst, giøre alle witterligt, at wij aff wor sinderlige
gwnst oc nåde haffue taget oc annammet oc medh thette wort
obne breff tage oc annamme thenne breffuiser her Lauris
Morthensen wor capellan, hannum, hans gotz, tienere oc
besinderlige the gotz oc tienere, som han haffuer ligindes
til syt altere her i Køpnehaffn vdi wort forswar, frijd, hægn,
wærn oc beskermelse, besinderlige atforsware oc fordeitinge
til rette. Oc welle wij ey, at nager schal besware hannum
eller hans tienere, som til forscreffne hans altere ligge,
medh gesterij eller medh nager andhen wrettelig tinge. Thii
forbiwde wij alle åndelige oc wertzslige, ehwo the hælst ære
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eller wære kunne, oc sinderlige wore fogder oc æmbitzmen,
borgemestere, radmen, borgere oc alle andre, forscreffne
her Lauris Morthensen paa person, tienere eller gotz
athindre, hindrelade , delæ, platze, wmage eller vdi
nager made at wforrette heremodh wort beskermelse breff,
vnder wor konninglige hæffnd oc wrede. Giffuet paa wort
slot Køpnehaffn mandagen næst effter sancte Katherine
virginis dag, aar effter gutzbird mcdxcviij, vnder wort
secrete.
Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.

91.

•
1499. 1 Februar. Klavs Bertelsen, Præst i Kjøbenhavn, skjænker sin
Andel i en Gaard og to Boder i Kbhvn til Helligaands Kloster smst., hvor
for han betinger sig en Aartid af Prioren og Konventsbrødrene.

Jeg Claus Bertelssøn, prest i Kiøbenhafn, giør witterligt alle nerværende och komme schullende, att ieg med
min fri willie och velmacht och med beraad hu hafver undt
och gifvedt, schiødt och afhendt, och med dette mit obne
bref under och gifver, schiøder och afhænder fra mig och
mine arfvinger til den Hellig Aands closter i Kiøbenhafn, til
evendelig eje hafve schullende, ald den deel och rettighed,
som mig er tilfalden af rett arf effter mine forældre: Den
gaard med huus och iord, som Peiter Sigvorssøn nu iboer
och ligger vid stranden vesten nest den gaard, Hans Winche
nu iboer, och østen den gaard, som Bernt Parys nu iboer,
i lengde och brede, oppe och nedre i alle maader, som
den nu forfunden och begreben er. Item thou boder med
huus och iord liggendis i det stræde, som løber ret vesten
for sancte Nicolai kirche och saa ind til Fergestredet, eller
nogen anden sted, hvor de helst kand være eller fmdis
inden for Kiøbenhafns bye, Gud fader, Søn och den Hellig
Aand til loff, hæder och ære, for mig, mine forældres,
faders och moders, siele och andre christne siele: med
saa schiel at prioren och conventz brødrene i forschrefne
Tillæg.
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closter schal holde eller holde lade en aartid med messe
och vigiliis en tid om aaret, naar dennem techis, for os
alle, som forschrefvit staar, och alle christne siele. Och
kiendis ieg mig och mine arfvinger ingen rettighed yder
mere at hafve i forschrefne deel effter denne dag; thi tilplicter ieg mig och mine arfvinge at fri hemle, tilstaa for
schrefne closter forschrefne deel och rettighed for hvermands
tiltale, som der kand paa tale med lands lou, kirche lou
eller nogen anden rettergang udi nogen maade. Thil yder
mere forvaring och stadfestelse henger ieg med villie och
vidschab mit indsegel neden for dette mit obne bref, och
hafver ieg bedet hæderlige och ærværdige mænd, her Hans
Wegge, her Gregorius i sancte Nicolai kirche* Anders
Nielssøn, borgemester, Hans Bogbinder, raadmand, Egbret
och Matths Grydestøfvere, borgere i forne Kiøbenhafn, at
de henger deris indsegle med mit til vidnesbyrd. Datum
anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono,
in profesto purificationis virginis gloriosæ.
Afskrift i Hans Nielssøns, Kbhvns Hospitals Fundat. og Breve. 1673.
Ny kgl. Saml. 686. 4. Smst. findes Kbhvns Bytingsvidne om denne Gave,
udstedt 1500, Mandagen næst efter S. Jacobi Apostels Dag.

92.
1501. 11 Maj. Kristiern Daas Testament, hvori han blandt andre
Gaver betænker endel kjøbenhavnske Kirker og Hospitaler.

Jeg Kristiern Daa aff waben gør witherlicth allæ med
thette mit obnebreff, at om Gwd haffuer forseeth, at meg
bliffuer forstackith nw wty thenne wor nadigæ herris reyssæ
tiil Swerigæ, som ieg ær nw wty skickith, tha skiicker
ieg wtaff thet gotz, som Gwd meg forlænth haffuer: Fførst
tiil ressurrectionis Ihesu Cristi altære wty wor Frwæs kirckæ
wty Københaffuen tiil en ewigh mæssæ fore myn oc myne
forældres syellæ eth panthæbreff, som ieg aff welbyrdig
qwinnæ frwæ Hellæ wty Skonæ haffuer, lydendes paa ij hwndridæ libske mare, som ieg haffuer hennes gotz i panth
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fore, først en gård wty Borwppæ 1) oc giiffuer tiil langillæ
j lødemarc, som Hans Skoffuæ wty boer, item en gård wty
Søwærwp2), som Jørigen Hansen wty boer, giiffuer tiil
landgillæ v /3 grot, item en gård i Sanund3), som Per
Jensen wty boer oc giifTuer tiil langillæ ij [i grot, item en
gord fæst ibidem, giifTuer en /3 grot. Item tiil sammæ
altære eth panthæbreff, som ieg afT welbyrdyg swend Jacob
Geeth haffuer, lydendes paa ij hwndride libske mare, som
ieg haffuer hans gotz i panth fore, som ær en gord i
Bierby, som nw Lassæ Andersen wtyboer oc giiffuer tiil
landgillæ v pund korn ij /3 grot, meth allæ arteckellæ, som
panthæbreffuit inde holder. Item tiil sammæ altære xliiij lod
sølff. Iteni skal forne messæ holdes fore forne altære om
fredaghen oc wære sywngen aff wor Herres pinelssæ. Item
tiil Dalby closter i Skonæ iiij lod sølff. Item tiil Helligkorss giillæ ibidem ij mare. Item ad conuiuium sancti
Nicolai ibidem ij mare. Item ad altare sancti Nicolai ij mare.
Item tiil Helligestws j Malmøø iij lod sølff. Item tiil Helligestws
Haffnis iij lod sølff. Item tiil sancti Nicolai kirckæ iij libske mare.
Item tiil sanctum Georgium ibidem ij libske mare. Item tiil
Swortæbrødre i Roskild iij mare. Item tiil Graabrødræ ibidem
iij mare. Item tiil sanete Agnetis closter iij mare. Item tiil
sancte Clare closter iij marc. Item tiil wor Frwæ closter ibidem
ij libske marc. Item sanctiJørgens kirckæ ibidem ij marc. Item
fatigæ folck i Dwæbrødræ ij mare. Item tiil Grabrødræ j
Køge iij libske mare. Item tiil Prestøø closter iiij lod
sølff. Item tiil Graabrødræ closter Haffnis ij mare. Item
tiil sancti Søffrins kirckæ i Holmstrop ij mare. Item tiil
Bitzstrops kirckæ en libsk mare. Item tiil Stiernæbierre
iij rinske gyllænæ. Item myn hest tiil Swortæbrødræ j
Roskild for messer og vigiliis. Item min broder her Erick
Daa en sølff skeed paa vi lod sølff med eth forgylt skaffth,
Der er et Borup i Tikjøb Sogn, som vist her menes.
2) Maaske Sørup i Grønholt Sogn.
3) Læsningen af dette Navn er noget usikker. Maaske er det Saane
eller Saundte i Tikjøb Sogn.
9*
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en bioo mwsterfillæ koffuæ med næb oc iij rinske gyllænæ.
Item myn broder Polly Daa thet bestæ par kleder. Item
myn kære moder x mare penningæ oc iij lod sølff. Item
her Søffrin Daa x mare som hånd ær meg skyldwg. Item
her Lawris Falster iij lod sølff oc en rinsk gyllænæ.
Item Niels Kempææ en follæ, gaar paa Bogænæss. Item allæ
myne sengæ kleder fatigæ folck. Item Anderss Henrtcssen ])
eth swerd, som staar wty mith herbærre i Roskild, oc the
knappæ som syde wty myn røde kiortell. Item søster
Annæ Hanssædatther j sanete Agnetis kloster en rinsk
gyllænæ iij lod sølff. Item søster Abbællæ ibidem en grot.
Item fatigæ prester i Københaffuen fore messer oc vigiliis
xx libske mare. Item Benth myn stolswend mit bæstæ
pantzær, en rødledesk kiortell, wnder foreth med westerlendest, med kowæn, ther tiil hørrer. Item hwes penninge oc
sølieff ighen ær skal skiifftes tiil fatigæ folck. Thette mith
testamenthe at fwlkommæ oc fwltgøræ bæfaller ieg hederligæ mend her Lauris Fa(l)sther cannick i Roskild, her
Erick Daa myn kære broder, perpetuus vicarius i Køben
haffuen, Anderss Henricsen1) aff wabæn oc Niels Kempæ,
at (the) thette saa wdræde oc fwlkommæ, som the wellæ antzswore for Gud. Item skal oc sammæ myne testamentarij
op kreffæ hwes gieid meg til staar, lxxx libske mare aff
Marckord oc Hans Kock, som the meg loffuide nw tiil
saneli Michels dag, item xx mare aff Knwt Walkendorp,
som ieg hans breff paa haffuer; item x rinske gyllænæ oc
aff Knwt Walkendorp nw pintzdag, som ieg oc hans breff
paa haffuer. Item thette ær thet, ieg ær skyldug bort: først
Jep Skowgord wty Jwtland x mare, item Anderss Henricksen ij rinske gyllænæ. Tiil ythermeræ forwaring tryekær
ieg mit indsegellæ neden fore thette mit opnæ testamentes
breff, tiilbedendes hedherlige mand her Erick Daa, at han
oc tryekær syth indsegellæ næden fore thette breff. Datum
1) Af Slægten Dresselberg, til Lyngbylille ved Arresø.
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Haffnis fferia tertia proxima post festum beati Johannis ante
portam Latinam, anno domini md primo.
Paategnet: Kersten Daays testame[nt lydendes paa] iordgotz
y Syælandt.
Orig. paa Papir, med tre paatrykte Segl. Geh.-Ark.

93.
1501. 28 Oktober. Bernt Bernitsen, perp. Vicarius i Vor Frue
Kirke, skjænker sin Fædrenegaard i Kbhvn til de tolv Apostles Alter i
Vor Frue Kirke, og betinger sig derfor en vis ugentlig Gudstjeneste.

Jek Bernd Bernitzson, perpetuus vicarius vdi wor Frwe
kircke i Køpnehaffn, giør witherligt alle nerwærendis oc
korne skullendis, at ieg met myn godhe frii wilge oc berad
hw vdi myn frii welmacth haffuer wnth, giffuit oc affhent,
oc met thette mith opne breff nw giffuer, affhender, oc strax
fraa megh oc myne arffuinge antworder myn fæderne gård,
ligendis hws Gamble torgh østen nest then gardh, som
Niels Andersson radman fordom vti bodhe, met steenhws,
iord oc grwnd, i lenge oc brede, vppe oc nødre, oc met
all then bygning oc forbedring, som paa forscrefne gardh,
nw findis, oc all hans friighed i alle madhe, encthet vndentagit, til the helge werdige tolff apostolorum altere vdi wor
Frwe kirke her sammesteds, hoss løwekarid, at wære oc
bliffue til ewindelige eye, then alsommectugste Gud, hans
velsignede benedide moder, jomfru Marie, the helge wer
dige tolff apostle, oc alle Jhesu Cristi werdige helgene til
heder oc ære, meg fatige syndige menniske, myne forælderne, leffuendis oc dødhe, oc alle cristne siele til then
ewige salighet, met wilkor oc forord som effther følghe.
Først at then dandeman, som nw vicarius er til forscrefne
altere, som ær her Hans Wegge, oc alle hans efftherkommere till ewigh tiid skulle arlige arss holde two læsdne
messer om wgen for meg oc myne forelderene, forscrefne
staa, een om søndaghen aff the helge trefoldighed, oc en
annen om mandagen, requiem for alle cristne siele till
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ewigh tiid, oc thenne thieneste skal begyndis for meg oc
the, forscrefne staa, strax effther som iegh død ær. Skedhe
thet oc swa, thet Gud forbiwde, at swadan forscreffuen
gudz tieneste ey huldis for theris forsømelse skild, ther
sware skulde for forscrefne altere, tha giffuer ieg alle
vicarie macth, som nw vdi wor Frwe kircke ære eller effther
thenne dagh kommendis worde, fulkomelighe thette breff igen
at kalle oc gøret døth oc macth løst, oc legge forscrefne
gardh til eth anneth fattigt altere vdi forscrefne wor Frwe
kircke, ther som saadan forscrefne gutz thieniste til ewigh
tiid holdis kan, at wære oc bliffue til ewyndelige eye vden alt
hinder, trette, delæ, gensigelse, eller noger retgang, hwes
her emodh met kirckelog eller landzlog kan findis i noger
made. Ath thette er nw myn gode frii wilge vdi myn welmagt oc thesligeste myn yderste vilge, tha til ydermere
vithenisbyrd her om henger iegh mith indsegle nedhen for
thette mith obne breff met heterlige herris indsegle, som er
her Jens Laurensson, erchedeighn i Roskilde, mester Niels
Pærsson, canick i Købnehaffn, hwilke iegh kerlighe bedet
halfuer thette breff at besegle met megh. Giffuet i Køpnehaffn aar effther Gudz byrdh twsende fæmhundrede paa
thet første, sanctorum Symonis et Jude apostolorum dagh.
Paaskrift: De curia apostolorum in antiquo foro, pro
qua m\sse due celebrabuntur: die dominica de trinitate,
2da feria requiem pro defunctis.
Langebeks Afskrift i Dipi. (»Orig. membr. laant af Hr. Provst Butzov
1757»). Sammesteds findes den kgl. Stadfæstelse af foranførte Gavebrev,
udstedt paa Rettertinget i Kjøbenhavn, Lørdagen næst for alle Helgens
Dag (o: 30 Oktober) 1501.

94.
1506. 17 Maj. K. Hans stadfæster S. Jørgens Hospitals Ret til at
indsamle Almissekorn i Lilleherred1).

Wi Hans med Guds naade Danmarchis, Sverigis, Nor
gis, Wendis oc Gottis konning, hertug i Slesvig, Holsten,
’) Udgjør nu en Del af Smørum Herred i Sjælland.
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Stormarn oc Dytmersken, grefve udi Oldenborg oc Delmen
horst. Giøre alle witterligt, at os elskelige doctor Petrus
Albertsen hafuer beret her for os, at de syghe søschende
wti sancte Jørgens hospitall her vden for Køpnehafn giøris
hinder oc forfang paa det almisse korn oc anden almisse,
som de hafve schulle i Liildhe herrit, oc der haft hafver
af arrilds tid, hvilchet vi ingenlunde her efter tilstede ville.
Thi forbiude vi alle, ehvo de heldst erre eller vere kunne,
serdelis vore fogder oc embedtzmend, oc teg Oluf Holgersen paa Spidalsberg i Roskild, oc alle andre thennem her
emod paa forne almisse korn eller anden almisse ther i
Liildhe herrit at hindre, hindre lade, møde, deele, pladtze
wmage eller noget forfang at giøre, vnder wort hyllist oc
naade. Gifuit paa vort slott Køpnehafn, dominica vocem
jucunditatis 1), aar m.d.vi.
Afskrift fra Slutn. af 17de Aarh. i P. Resenii Tractat om de rette
fattiges i Kbhvn Handel og Underholdning. Tom. 1. Vartovs Arkiv.

95.
1506. K. Hans tager alle de vordnede og dem, der tjene til S.
Jørgens Hospital udenfor Kbhvn, som Dr. Peder Albretsen har i Forlening, i sin kgl. Beskjærmelse.

Wi Hans med Gudtz naade Danmarchis, Sverigis,
Norgis, Wendis oc Gottis konning, hertug udi Slesuig,
Holsten, Stormarn oc Dytmersken, grefve i Oldenborg oc
Delmenhorst, giøre alle witterlig, at vi af vor synderlig
gunst oc naade hafver taget, annammet oc vndfanget, oc
met thette wort obne bref tage, annamme oc vndfange alle
the warnethe oc thennom, som bygge oc tienne till sancte
Jørgens hospitall, liggendis her vthen for Kiøbnehafn, oc
os elskelige doctor Peter Albertsen nu af os i forlening
hafver, vdi wor kongelige hegn, wern, fridt ath fordagtinge
till al rette, oc sammeledis hafve vi oc vndt oc tilladt met
) Den ukyndige Afskriver læser: vosem audite.
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thette samme wort bref, at alle forskrefne warnede oc
thennom, som bygge oc boe paa sancte Jørgens gods, oc
fødde erre paa andre mends gods, oc hafve brefve oc be
visninger, ath the af svothanne gods erre kommith met
villie oc tilladelse, ey skulle afdeelis af bemelte sancte
Jørgens gods, the nu paa boe. Forbiudendis alle, ehvo the
heldst erre eller vere kunde, oc serdellis vore fogther oc
embitzmend oc alle andre, thennom her imod at hindre,
hindre lade, møde, dælæ, platsæ eller igien till stefvens at
mæle, wnder vort hyllist oc naade. Gifvit paa vort slott
Kiøpnæhafn............. nest efter dominicam................... , anno
m. d. vi.
Afskrift fra 17de Aarh. i Vartovs Arkiv.

96.
1508. 21 Oktober. Afladsbrev udstedt af Broder Peder Plog, Præst
og Prior, og hele den Helligaands Hospitalskonvent i Kjøbenhavn, for
Hr Lavrens Pedersen.

(Jniuersis sancte matris ecclesie filiis presentes literas
visuris pariter et lecturis frater Petrus Plog, presbiter et
prior, totusque conuentus hospitalis Sancti Spiritus Hafnensis,
Roskildensis diocesis, Jhesum Cristum et hunc crucifixum
pro salute. Constare cupimus vniuersis et sit notum, quOd
inter multas variasque indulgentias, quibus felicis recorda
tionis Innocentius III dicti ordinis Sancti Spiritus fundator,
Urbanus V, Bonifacius VIII, Clemens VI et Johannes XXII,
Romani pontifices, non solum sacrum et apostolicum hos
pitale Sancti Spiritus in Saxia de vrbe Romana, verum
eciam hospitale nostrum Hafnense, uti verum et indubi
tatum membrum per pie memorie Alexandrum papam VI
dicto hospitali in Saxia immediate incorporatum, in quibus
pauperes egeni recolliguntur, orphani infantes enutriuntur,
ac cetera secundum posse inibi indies pietatis opera exer
centur, dotauerunt, eorumque confratribus indulserunt, ut
quilibet illorum confessorem idoneum secularem vel regu-
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larem, curatum vel non curatum, possit eligere, qui ipsum
ab omnibus peccatis suis et casibus, eciam sedi apostolice
reseruatis, semel duntaxat in anno, semel in vita plenarie,
ac totiens quotiens in mortis articulo eciam plenarie a pena
et culpa absoluere et dispensare valeat. Preterea conces
sum est eisdem confratribus viuis et mortuis de gratia
speciali in participatione indulgentiarum, que sunt Rome, a
pena et culpa quinquagenarie stationis, dedicationis, pere
grinationis terre sancte in eternum, nec non missarum
matutinarum, vigiliarum, jeiuniorum, elemosinarum, que
fiunt in toto ordine nostro, sint participes et consortes in
perpetuum. Cum itaque in Cristo Jhesu deuotus dominus,
dominus Laurentius Petri, suarum elemosinarum elargitione
apud nos meruerit, igitur predictorum Romanorum ponti
ficum nobis commissa auctoritate, vt dictis gratiis et indul
gentiis vti et gaudere poterit, concedimus sibi per presentes.
Datum sub nostre confraternitatis sigillo anno incarnationis
dominice M d viii. die xxi mensis Octobris.

Absolutio semel in anno ab omnibus peccatis et casibus
etiam reservatis.

Miseriatur tui etc. Dominus noster Jhesus Cristus
merito sue amarissime passionis te absoluat, et ego, auc
toritate eiusdem ac apostolica mihi commissa et tibi con
cessa, te absoluo ab omnibus peccatis tuis, criminibus et
excessibus, quantumcunque grauibus et enormibus casibus,
eciam sedi apostolice reseruatis, corde contritis, ore con
fessis et oblitis, in nomine patris et filii et spiritus sancti.
Absolutio plenaria semel in vita et totiens quotiens in
mortis articulo.

Miseriatur tui etc. Dominus noster Jhesus ’ Cristus
merito sue sanctissime passionis te absoluat, et ego, eius
dem ac apostolica auctoritate mihi commissa ac tibi con
cessa , te absoluo ab omni vinculo excommunicationis,
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suspensionis et interdicti, si ligaris, insuper ab omnibus
peccatis tuis, criminibus et excessibus, quantumcunque
grauibus et enormibus, eciam casibus sedi apostolice reseruatis, corde contritis, ore confessis et oblitis plenarie a pena
et culpa, in nomine patris et filii et spiritus sancti. Arnen.
Langebeks Afskrift i Diplom. »Orig. trykt paa Pergament gjemmes
i det kgl. danske Selskabs Arkiv», — men findes nu ikke mere blandt
Selskabets Dokumenter.

97.
1509. 1 Marts. Anders (Mus), Biskop i Oslo, gjør vitterligt, at han
efter den roskildske Biskop Jens Jepsens Overdragelse har indviet S.
Nicolai Kirke og Højalter i Kjøbenhavn, hvorhos han tillige lover Kirkens
og Alterets Besøgere og Velgjørere 40 Dages Aflad.

Vniuersis et singulis presentes literas visuris siue au
dituris Andreas, dei et apostolice sedis gratia episcopus
Asloensis, salutem et continuum incrementum celestium
gratiarum. Constare volumus vniuersis, nos sub anno do
mini millesimo quingentesimo nono, feria quinta post
dominicam lnuocauit, de commissione et pleno consensu
reuerendi patris ac domini, domini Johannis Jacobi, eadem
gratia episcopi Roskildensis, confratris nostri, ecclesiam
parochialem beati Nicolai Haffnis, eiusdem Roskildensis
diocesis, cum summo altari in honorem beati Nicolai con
fessoris , sancte crucis et beati Olaui regis et martiris,
presentibus multis vtriusque sexus hominibus, rite et cano
nice consecrasse, ac eis munus consecrationis attentius
impendisse, coopérante nobis gratia spiritus septiformis,
dedicationem ecclesie videlicet et summi sui altaris in
dominicam proximam post festum beati Martini deinceps
singulis annis solenniter celebrando, transferendo et sta
tuendo. Cupientes igitur, vt ecclesia et altare huiusmodi
congruis habeantur reuerentia et honore, et a Christi fide
libus iugiter frequententur et honorentur: Idcirco omnibus
et singulis vere penitentibus, contritis et confessis, qui
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dictam ecclesiam aut altare causa orationis vel deuotionis
accesserint, orationem dominicam, salutationem angelicam,
siue alias deuotas orationes ibidem legendo, predicationes,
missas, aut alia diuina officia celebrari fecerint vel audie
rint: Hiis etiam, qui ad altaris et ecclesie huiusmodi conserualionem ac missarum celebrandarum sustentationem,
nec non calicum, librorum, vestimentorum et aliorum orna
mentorum ibidem pro diuino cultu necessariorum meliora
tionem et augmentationem manus quomodolibet porrexerint
adiutrices: Hiis quoque, qui corpus dominicum et oleum
sacrum, dum infirmis portatur et reportatur, secuti fuerint
aut cimiterium ipsius ecclesie pro pace et defunctis exo
rando circuierint, vel sepulturis mortuorum ibidem inter
fuerint, nec non ad pulsationem campane Marie, more
Romane ecclesie, Aue Maria dixerint trina vice: Quotiens
premissa vel eorum aliquod cum deuotione peregerint,
totiens de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum
Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi quadra
ginta dies indulgentiarum de iniunctis eis penitentiis miseri
corditer in domino relaxamus. Insuper omnes et singulas
indulgentias eidem ecclesie per quoscunque ordinarios rite
et canonice concessis, quantum cum Deo et de iure pote
rimus, presentibus confirmamus. Datum Haffnis anno et
die, quibus supra, nostro sub sigillo.
Paategnet:

Litera consecrationis ecclesie et summi alta

ris. 1509.
Langebeks Afskrift i Dipi. (»Orig. membran, ex Archivis Templi S.
Nicol. Hafn.»).

98.
1509. 12 Juli. Biskop Jens (Jepsen Ravensborg) af Roskilde be
retter om den osloske Biskop Anders Muses Indvielsen af et Alter (S.
Vilhelms) i Vor Frue Kirke, og lover Besøgerne 40 Dages Aflad.

Johannes, dei gratia episcopus Roskildensis, vniuersis
et singulis presentes literas visuris siue audituris salutem
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et continuum incrementum celestium graciarum. Constare
volumus, reuerendum patrem dominum Andream Alwss, eadem
gracia episcopum Asloensem, sub anno domini millesimo
quingentesimo nono jn crastino beati Ketilli confessoris vnum
altare in ecclesia collegiata beate virginis Haffnensis nostre
diocesis, in parte aquilonari circa turrim situatum, in hono
rem beatarum Alarie Magdalene, Dorothee virginis et beati
Vilhelmi confessoris, presentibus multis vtriusque sexus
hominibus, commissione et voluntate nostris ad id habitis,
rite et canonice consecrasse ac eidem munus (!) consecracionis attencius impendisse, coopérante ad hec gracia spiri
tus septiformis, dedicacionem ipsius in dominicam Remini
scere in quadragesima deinceps singulis annis solemniter
celebrandam transferendo et statuendo. Cupientes igitur
vt dictum altare per eum consecratum congruis habeatur
reuerencia et honore et a Christi fidelibus jugiter frequen
tetur et honoretur: idcirco omnibus, qui ipsum causa deuocionis vel oracionis accesserint, Pater noster, Aue Maria seu
alias deuotas oraciones ibidem legendo, predicaciones, missas
seu alia diuina officia in eo celebrauerint, celebrare fecerint
vel audierint: hiis eciam, qui ad altaris huius conseruacionem ac missarum in eo celebrandarum sustentacionem,
necnon calicum, librorum, vestimentorum aut aliorum orna
mentorum ibidem pro diuino cultu necessariorum melioracionem et augmentacionem manus quomodolibet porrexerint
adiutrices : quociens premissa vel eorum aliquod cum
deuocione peregerint, tociens de omnipotentis Dei miseri
cordia ac beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, auc
toritate confisi, quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis
eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus.
In
cuius consecrationis testimonium secretum nostrum presen
tibus inferius duximus appendendum. Datum Haffnis anno
et die quibus supra.
Orig. paa Pergam, med Seglet, i Geh.-Ark.
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99.
1511. 8 November. Dorothea Henrik Dringenbergs Datter af Malmø
giver Vor Frue i Kjøbenhavn et Seppel og andre Guldsmykker, for at
hun skal bede for hendes og hendes Slægtninges Sjæle til sin kjære Søn.

Jeg Dorothea Hinrick Dryngenbergs1) dotther gør witerligh for alle, ath jeg met myn fri willie och wdj myn
welmacht gifuer wor Fruwe wdi Københaffn eth seppel, som
jeg køpte wdaff Bertelt Halle, och giffuer jeg Worfrwe wdj
same Københaffn myt gwlt cors oc twene gultkedher och
halfftrysyns tuwe gultrynge, ath hun bedher for meg till
syn ke^e søn, for megh och alle myne kere slechtinge
siele, och the gode herre wdj Københaffns capittel och
bedhe for mech och for alle christnesiele. Ath thette er
myn ganze begere och fulkommelige willie, thet sandher
jeg och met myt incegel, til witnesbyrd giffuet wdj Malmø
vppa sancti Wilhadj daa, anno domini millesimo quingen
tesimo vndecimo.
Orig. paa Papir med Spor af Segl, i Konsist. Arkiv.

100.
1511. 17 November. Borgemestere og Raad i Kjøbenhavn tilskjøder Raadmand Dr. Peder Albretsen en Grund liggende paa det høire
Hjørne af Kannikestrædet ved Kjødmangergaden.

Vii borgemestere oc raadt i Køpnehaffn gøre wittherlight och kennes meth thette wort obne breff, oss alle
eendregtelige paKøpnehaffns byes wegnæ haffue solth, skødt
oc affhendt, oc met thette wordt obne breff sælie, skødhe
oc affhende fraa Køpnehaffneby oc til hederlig oc fornumstig man doctor Pædher Albrectssen, wor kære metbroder,
radman i sammestet, oc till alle hans arffuinge, till ewerdelige æye, een Køpnehaffuenbyes iordh oc grund i forscreffne
J) Henrik Dringenberg (eil. Dringelberg) var Myntmester i Malmo. Doro
thea Dringenberg var gift med Axel Tellefsen. Se Suhms Samlinger
1 D. III, 24. 36.
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Køpnehaffn, liggendis paa thet nørre hiørne weeth Cannickestrædeth, vesten weeth Kødmongeregaden, och østhen nest
then iordh, som nw hører sancte Jørgens hospitaall till
wden for Køpnehaffn. Hwilken iordh, som er y syn lenghe
aff synder oc i nor fraa hiørneth weeth Cannicke strædit,
oc indh till byes ende halffthrediesyndztiwe siælensche alne
oc iiij quateer, item i syn bredhæ, aff østher oc i vester
fraa hiørneth weeth Kiødmangeregaden oc ind till forscreffne sancte Jørghens iordh, xxxij alne etc, met forscreffne længhæ oc bredhæ, vppe oc nedhræ vtj alle maade,
som nw forscreffne iordt indhegneth oc begreben ær, met
all hans retthe tilhørelsse inthet vndentaget, skall forscreffne
doctor Pæder oc hans arffuinge haffwe, nydhæ, brughæ, oc
beholle till ewindelighe æye æyeschulendes. Oc kennes
wy oss pa forscreffne Køpnehaffuenbyes wegnæ, athaffwe
annammet, fonget oc vppeboret penninghe, fææ, oc fwldwerdt for forscreffne iord aff forscreffne doctor Pæder, att
wy tacke hanum for goed betalningh. Thi kennes wy oss
pa forscreffne Køpnehaffuenbyes wegnæ ingen part, deell
eller rettigheet effter thenne dag athaffue vtj forscreffne
iordt vtj nogher maade. Oc beplicte wy oss oc wore
effterkommere forscreffne doctor Pæder oc hans arffuinge,
forscreffne iordh atfryheemlæ oc tilstaa for hwerss mandz
tiltaall, som ther paa kand tale met nogher ræt i nogher
maade. Skeer oc saa, thet Gudh forbydhe, at forscreffne
iordt eller nogher hennes retthæ tilhørelsse bleffwe eller
wordhe forscreffne doctor Pæder eller hans arffuinge vtj
nogher maade affwunden met kirckelow, landzlow, eller
meth nogher ander ræthgangh, eller for wor hemmelss
brøst skyldt, tha tilplichte oc bebindhe wy oss oc alle wore
effterkommere borgemestere oc raadt, pa forscreffne Køpne
haffuenbyes weghnæ, forscreffne doctor Pæder eller hans
arffuinge sligh en iordt at wederlegghe eller andet iordegodtz, som hanum og hans arffuinge meth nøges, wden
all hinder eller nogher gensielsse vtj nogher maade. Thil
hwess ydermere bewyss, withnessbyrd oc fastheet her om,
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at saa i sandheedt er, oc saa i alie maade wbrodelighen
holless skall, som forscreffuet staar, haffue wy ladet hengdt
wordt byes indsegle naedhen for thette wordt obne breff.
Giffuet i Kopnehaffn, anno domini m°d°xj0, mandagen nest
fore wor Frwe dagh presentacionis.
Jon Mortensens Afskrift (ex orig. perg.) i Gl. kgl. Sami. 727. Fol.

101.
1513. 21 Avgust. Revers udstedt af Hans Luchessen, Kannik i
Roskilde, hvori han forpligter sig til, at ville oplade Mester Mattis
Persen, Collegiatus i Kjobenhavn, et Vikariat sammesteds og tvende Kirker i Odsherred, eftersom han havde vist ham den Villighed at afstaa sit
Vikariat til Hr. Hans Ulf, Kannik i Haderslev.

Jeg Hans Luchesszen, canic i Rosckilde, gor vittherligh
alie, at flore venschab oc villighet, som hetherligh mand
mesthe? Mattis Persszenn, collegiatus i Kobnehaffn, haffwer
nw bewist oc teed meg i swa modhe, at han meg til vilge
oc ffore myn bon schild resigneret hetherlig mand her
Hans Wlff, canic i Haderssloff, sytt vicariam tiil apostolorum
altare i Kobnehaffnn, haffwer ieg beplictet meg oc tii(l)sagt
oc met thette mit obne breff nw beplicther, loffwer oc in
bona fide promitto oc tilsiger, at vele oc skwlle flii oc tiilskyckae hannem in recompensam vicariam ad altare 8ancte
Katherine ibidem, oc tessligeste Hobii oc Nik(o)ping kirker
i Odzherret met............. snaristhe oc vthen ali hans bekymring, kost oc thering i alie modhe. Jn cuius obliga
tionis testimonium signetum meum vnacum subscriptione
manus proprie presentibus inferius est inpressum. Datum
Haffnie, dominica infra octavas assumptionis beate virginis,
anno domini millesimo quingentesimo decimo tercio.

Et quod sic est vt supra, ego manu propria pro
testor et me id totum gestiturum in fide boni
viri promitto et districte per presentes me obligo.
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Auscultata et collacionata est hec presens copia per me
Vfalterum] iMortimer1) sancte trinitatis diocesis regni Scotie
Clinensis (?)........................ [auctoritate] apostolica notarium,
que concordat cum suo vero orig[inali de verbo] ad verbum,
quod protestor manu mea pub................
Beskadiget Original paa Papir i Konsistoriets Arkiv.

102.
1515. 17 September. Notarialtranssumpt af et paveligt »Fiat» for
Oluf Nielsen (Vikar ved S. Brandani Alter i S. Nicolai Kirke), »Orator»
(for Gejstligheden ved denne Kirke), hvorved der indrømmes betydelige
Indulgenser.

Beatissime pater, vt anime saluti deuoti oratoris nostri
Olaui Nicolai, presbiteri Roschildensis diocesis, salubrius
consulatur, supplicat humiliter sanctitati vestre orator prefatus, quatinus sibi specialem graciam facientes, ut con
fessor ydoneus uel cuiusuis ordinis regularis presbiter,
quem duxerit eligendum, ipsum a quibusuis excommunicacionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sentenciis censuris
et penis a jure uel ab homine quauis occasione uel causa
latis, ac votorum quorumcunque juramentorum et ecclesie
mandatorum transgressionibus, jeiuniorum, presenciarum iniunctarum ac diuinorum officiorum omissionibus, manuum
violentarum in quasuis personas ecclesiasticas, non tamen
prelatos, de preterito jniectionibus, homicidii casualis uel
mentalis reatibus, nec non ab omnibus et singulis aliis
eius peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantum
cunque grauibus et enormibus, eciam si talia forent, propter
que merito sedes apostolica foret consulenda: de quibus
corde contritis et ore confessis fuerit, de reseruatis semel
in vita et in mortis articulo contentis in bulla Cene domini
duntaxat exceptis, de aliis vero eidem sedi non reseruatis
casibus totiens quotiens opus fuerit absoluere et pro com]) Forekommer 1534 som Kannik i Roskilde.
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missis presenciam salutarem jniungere; vota vero quecunque per eum forsan emissa vltramarium visitacionis
liminum apostolorum Petri et Pauli de vrbe atque Jacobi
in Compostella, religionis et castitatis votis duntaxat excep
tis, in alia pietatis opera commutare et juramenta quecunque
sine juris alieni prejudicio relaxare ; nec non semel in
vita et in mortis articulo plenariam omnium eius pecca
torum remissionem et absolucionem auctoritate apostolica
impendere possit et valeat. Liceatque oratori habere altare
portatile cum debitis reuerencia et honore, super quo in
locis ad hoc congruentibus et honestis, eciam non sacris
et ecclesiastico interdicto auctoritate ordinaria suppositis,
dummodo causam non dederit huiusmodi interdicto, eciam
antequam elucescat dies, circa tamen diurnam lucem, per
seipsum uel alium sacerdotem ydoneum in sua et eius
familiarum domesticorum presentia, missas et alia diuina
officia celebrare, eiusque corpus ecclesiastice tradi possit
sepulture sine funerali pompa. Quodque ut vnam uel duas
ecclesias aut duo siue tria altaria in partibus, vbi ipsum
oratorem pro tempore residere contigerit, quam, quas uel
que duxerit eligendum singulis quadragesimalibus et aliis
diebus stacionum vrbis deuote visitando, tot et singulas
indulgencias et peccatorum remissiones consequatur, quas
consequeretur, si singulis diebus eisdem sin(g)ulas alme
vrbis et extra eam ecclesias, que a Cristi fidelibus propter
staciones huiusmodi visitari solent, personaliter visitaret.
Preterea singulis quadragesimalibus, et aliis temporibus
prohibitis, ouis, butiro, caseo et aliis lacticiniis, carnibus
vero de vtriusque medici concilio uti et vesci possit et
valeat, licenciam et facultatem concedere et indulgere
dignemini de gracia speciali, non obstantibus constitucionibus et ordinacionibus apostolicis ac quibusuis cancel
larie apostolice regulis ceterisque contrariis quibuscunque.
Fiat ut petitur:
Et de reseruatis semel in vita et in mortis articulo, premissis exceptis.
Tillæg.
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Et de aliis eidem sedi non reseruatis casibus totiens quo
tiens opus fuerit.
Et de commutacione votorum, premissis exceptis, et relax
atione juramentorum.
Et de plenaria remissione et absolucione semel in vita et
in mortis articulo.
Et de altari portatili cum clausula ante diem et in locis
interdictis utsupra.
Et quod tempore jnterdicti ecclesiastica sacramenta recipere
et sepeliri possint.
Et de jndulgentiis stacionum ecclesiarum vrbis modo pre
missis consequendis.
Et de esu ouorum, butiri, casei, lacticiniorum et carnium,
ut prefertur.
Et cum derogatione quarumcunque cancellarie apostolice
litterarum contrariarum.
Et quod presens jndultum durante vita oratoris non cense
atur esse reuocatum.
Et quod presentium transsumpto manu notarij publici sub
scripto et sigillo alicuius persone in dignitate consti
tute munito plena fides vbique adhibeatur.
Et quod presentis supplicacionis sola signatura sufficiat.
A. de Burges.
Gi. dn. Borr.
In nomine domini amen. Per hoc presens publicum transsumptum nouerint vniuersi presentes et futuri, me notarium
infrascriptum anno a natiuitate eiusdem millesimo quingen
tesimo decimo quinto, indictione 3ia, die vero Lune decima
septima mensis Septembris, pontificatus sanctissimi in Cristo
patris et domini domini Leonis diuina prouidencia pape
decimi anno tercio, in ecclesia collegiata beate Marie vir
ginis Haffnensis, presentibus ibidem honorabilibus viris
dominis Calixto et Laurencio, perpetuis eiusdem ecclesie
vicarijs, pro testibus ad hoc vocatis, ut et tamquam notarium
venerabilem virum dominum magistrum Andream Friiss,
cantorem antedicte ecclesie, accessisse, requisitum per hono-
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rabilem virum dominum Olauum presbiterum, principalem in
preinsertis litteris principaliter nominatum, quatinus easdem
litteras transsumi et exemplari ac in publicam formam
redegi (!) mandaret suoque sigillo roboraret. Quiquidem
dominus cantor, visis originalibus litteris examinatisque et
inuentis integris et illesis, non viciatis, non cancellatis neque
in aliqua sui parte suspectis etc., hanc me copiam cum illis
auscultare et auscultatam in publicam transsumpti formam
redigere voluit, decretum suum interponens, quatinus in
judicio et extra tantam fidem facere deberet, per me sub
scripta et signata sigillo quoque suo munita, quantam
facere poterunt littere predicte originales, cum in medium
producatur. Ideoque ego Paulus Andree, notarius apostolica
et imperiali auctoritate publicus, hoc breue transsumptum
subscripsi, publicaui et in^hanc publicam formam redegi,
signoque et nomine meis solitis et consuetis vnacum dicti
domini cantoris sigilli appensione signaui et roboraui, in
fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum,
rogatus et requisitus.
Jon Mortensens Afskrift i DipJomat. efter Orig. i S. Nicolai Kirkes Arkiv.

103.
1516. 7 Januar. Jesper Isaksen, perp. Vicarius til Vorherres fem
Vunders Alter i Vor Frue Kirke i Kbhvn og Sognepræst i Birkerød, skjænker sin Fædrenegaard i Kjøbenhavn til fornævnte Alter.

Jeg Jesper Ysaac søn, perpetuus vicarius i Købnehaffn
oc sogneprest vtj Birkerødh, giør witterligt met thette myt
obne breff alle nærwerendis oc komme skwllendis, at ieg
met myn frij villie oc well beradt hw haffuer vdj the hel
lige tree follighedz naffn giffuet oc wnt oc met thette mit
obne breff giffuer oc wnder, vplader oc affhender fra meg
oc myne arffuinge oc till vor Herris fem Wunders altere i
vor Frue kerke i Købnehafln, ligendis nedre i tornet paa
then syndre syde, myn fæderne gård ligendis paa Vester
gade i sancti Clementz sogn i forscreffne Købnehaffn, met
10*
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all forscreffne gardz rette tilhørelsse, hwss oc iord, i lenge
oc brede inthet vndertaget i alle mode, som han nw begreeben oc inghegnet ær, till ewerdeleg eye, eye sculendes,
met velkor oc forord at then perpetuus vicarius, som fanger
forscreffne altere effther myn død, oc alle hans efftherkommere
till eweg tiid sculle bolle eller holle lade en siwngen messe
hwer onsdag om vgen aff iomfru Maries wndfangelsse cum
collectis de vulneribus Cristi, de sancta Anna et pro omni
bus fidelibus defunctis, oc for messen beginnes skall han
siwnge: Gaude Maria, cum prosis suis, cum collecta: Adiuua
nos deus, then alsommectiste Gud, hans velsignede moder
Maria till loff, heder oc ære, myn, myne for ældres oc alle
cristne sciele till raa oc lyse. Oc scall han hwert aar till
eweg tiidt lade holle en begengelse vdi høgye kaar met
perpetuis vicariis met ny leyze^ in vigiliis, oc hwer anden
dagen holle messe for syt altere oc haffue memoriam for
myn sciell, myne forældris oc alle cristne sciæle. Oc ther
fore skal han giffue them ij lub. mare rede pennige, nar
som hannum till sies a procuratore perpetuorum vicariorum,
then tredie vge i faste. Oc skall han huert aar giffue myn
søsther dotther Ætle Peders dotter oc hennes søn Ysyc
Henningssen en løde marck rede pennige af forscreffne
gård, vdj begge theris liiffs tiidt, inden sancti Dionisii dag
till gode rede. Oc nar som helst the bode døde ære, tha
skall forscreffne gård være frii till forscreffne altere. Item
skæde thet saa, thet Gud forbiwde, at nager finge for
screffne altere oc ey wille holle forscreffne messe eller be
gengelse eller vdgiffue forscreffne løde marck, som for
screffuet staar, oc mærkelig bryst kan findis, tha skall
prior vicariorum cum aliis vicariis fulmagt haffue at tage
forscreffne gård fraa forscreffne altere oc legge hannum till
eth andet altere oc persone, som forscreffne tiæneste oc
vdtgifft wille vbrødelige holle som forskreffuet staar. Tiil
en ydermere forwaring oc fasthed her om haffuer ieg hengt
mit ingsegle næden for thette mit obne breff met flere
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gode herris oc ærlige mændz, som ieg haffuer ther till
bedet, som et mesther Anders Friitz, cantor i Købnehaffn,
mester Haagen Pellessen, her Pæder Snostrop, vicarii,
Moens Lauressen burgemester, Per Jenssen oc Mattis
Knwtzen burger i sammestedz. Datum Birkerød ipso die
beati Canuti ducis et martiris anno domini millesimo quin
gentesimo decimosexto.
Orig. paa Perg. i Geh.-Ark., med 4 velbevarede Segl, 3 fattes.
Sammesteds findes Kbhvns Bytingsvidne (af 27 Okt. 1516), forlangt af
Vikariernes Prior M. Hagen Pellesen, om foranførte Gavebrev.

104.
1516. 7 Juni. Pave Leo X befaler Ærkebispen af Lund, Biskoppen
af Roskilde og Dekanen i Kjøbenhavn at skaffe Klavs Jensen Dene, For
stander for S. Annæ Hospital ved Kjøbenhavn, Ret imod dem, som
angreb hans og Hospitalets Ejendomme.

Leo episcopus, seruus seruorum Dei, venerabilibus
fratribus archiepiscopo Londensi, et episcopo Cauallicensi'),
ac dilecto filio decano ecclesie Hauenensis, salutem et
apostolicam benedictionem. Significauit nobis dilectus filius
Nicolaus Johannis alias Dene, administrator hospitalis
pauperum sancte Anne prope opidum Hauenense, Roskeldensis diocesis, quod nonnulli iniquitatis filii, quos prorsus
ignorat, census , fructus , redditus , prouentus , annuas
responsiones, terras, uineas, domos, possessiones, ortos,
uineas (I), campos, prata, pascua, nemora, siluas, arbores,
arborum fructus, aquas, aquarum decursus, vini, bladi,
frumenti, ordei, auene, lini, lane, cere, olei, auri, ar
genti monetati et non monetati, quantitates, tasseas,
ciphos, coclearia, discos, scutellos, uasa aurea, argentea,
erea, ferrea, cuprea, stannea, pannos lineos, laneos, seri
ceos, uestes. iocalia, anulos, perlas, lapides pretiosos
et alia iocalia, lectos, culcitras , lintheamina, mappas,

r D. e. Roskilde.
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manutergia et alia domorum vtensilia, equos, iumenta, oues,
boues et alia animalia, libros, litteras, obligationes, prothecolla, instrumenta, quittantias, contractus, computa, memoralia, cedulas, appodisas, scripturas publicas et priuatas,
testamenta, codicillos et alia documenta, debita, credita,
legata, mutua, deposita, iura, iurisdicliones, pecuniarum
summas et nonnulla alia mobilia et immobilia bona ad
dictum Nicolaum, tam ratione persone sue et successionis
hereditarie parentum et consanguineorum suorum defunc
torum, quorum in toto uel in parte heres existit, quam
alias eciam ad dictum hospitale communiter spectantia,
temere et maliciose occultare et occulte detinere presumunt, non curantes ea prefato significatui exhibere, ac de
ipsis debite satisfacere in animarum suarum periculum et
ipsius significantis non modicum detrimentum, super quo
idem significans apostolice sedis remedium implorauit.
Quocirca discretioni uestre per apostolica scripta mandamus,
quatinus omnes huiusmodi occultos detentores censuum,
fructuum et aliorum bonorum predictorum, ex parte nostra
publice in ecclesiis coram populo per uos uel alium seu
alios moneatis, ut infra competentem terminum, quem eis
praefixeritis, ea prefato significanti a se debita restituant et
reuelent, ac de ipsis plenam et debitam satisfactionem
impendant. Et si id non adimpleuerint infra alium compe
tentem terminum, quem eis ad hoc peremptorie duxeritis
prefigendum, extunc in eos generalem excommunicationis
sententiam proferatis, et eam faciatis, ubi et quando expe
dire uideritis, usque ad satisfactionem condignam solemniter
publicari. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis
interesse, duo aut vnus vestrum ea nichilominus exequantur. Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis
dominice millesimo quingentesimo sexto decimo, septimo
Idus Junii, pontificatus nostri anno quarto.
Langebeks Afskrift i Dipl. «Orig. membr. Christianstad., a domino
Brocm. communicat , 1764»; »bulla plumbea appendet,»
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105.
1517. 2 Januar. Biskop Lage Urne stadfaester S. Katrine Gildes
og S. Nicolai Sognefolks Stiftelse af en Gudstjeneste for S. Nicolai
Alter i S. Nicolai Kirke.

Lagho Vrne, Dei et apostolice sedis gratia episcopus
Roschildensis, ad perpetuam rei memoriam constare volumus
vniuersis, quomodo, senescente iam mundo, humane fra
gilitatis condicio inextricabilibus peccatorum nexibus aggrauatur, vt verificari iam possit propheticus ille sermo:
Omnes declinauerunt simul, inutiles facti sunt; propter
quod scelerum vitor Deus multis jam plagis, tum bello,
tum peste, tum graui morbo, catholicum hoc alioquin
vetustissimum Danorum regnum sepius affligi permiserat,
sicut ipse ait: Si in iudiciis meis non ambulauerint, et
mandata mea non custodierint, visitabo1) in verberibus
peccata eorum; maiori procul dubio vindincta digni sumus,
quanto ad expianda delicta nostra et redimendam offensam
divinam necligentiores fuerimus siue tardiores.
Etenim
misericors pater idem Deus et Dominus noster plus gaudet
de vno penitente quam nonaginta novem iustis.
Item
prelatus fuit filius minor fratribus omnibus , qui rediit,
mortuus est et reuixit etc. Siquidem dilecti nobis filii,
fratres et sorores conuivii sancte Katherine ciuitatis Haffnensis nostre diocesis, ac parochiani et vtriusque sexus
incole parrochie sancti Nicolai ibidem nuper nobis humi
liter exponi fecerunt, quomodo illi, ad laudem et gloriam
omnipotentis Dei, et in remedium animarum suarum, vnanimi omnium et singulorum dictorum conviuarum et parochianorum consilio et assensu, vnam missam in honorem
venerabilis sacramenti sub officio Cibauit eos etc. coram
altari sancti Nicolai episcopi in eiusdem sancti ecclesia
ibidem singulis quintis feriis posthac in perpetuum cantan
dam cum organorum ludo et processione intra ecclesiam

’I 1 Afskriften staar: visitabus.
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(cui ipsi ac alii ad hoc deuoti candelas accensas in mani
bus honorifice deportantes intersint) de nouo fundare ac de
nostro consensu erigere deliberarunt. Nos vero eorundem
dicti conuiuii fratrum et sororum ac parochianorum piis et
iustis supplicationibus paterne et fauorabiliter inclinati,
ipsarum misse et processionis fundacionem et nouam
institutionem admittimus, approbamus, et presentibus in
Domino confirmamus, prouiso, quod huiusmodi processio
non fiat nisi deputatis cum plebano ydoneis capellanis siue
clericis et precedentibus faculis, ac eorundem conuiuarum
et parochianorum multitudine inibi confluente, quodque ipsa
processio ecclesie nostre collegiate Haffnensi in nullo
afferat preiudicium seu grauamen. Cupientes igitur, ani
mos fidelium per stipendia spiritualia, peccatorum remis
siones videlicet et indulgentias, ad maiorem deuocionis
fauorem excitare, omnibus vtriusque sexus Christi fidelibus
vere penitentibus, contritis et confessis, dictis misse et
processioni deuote interessentibus, aut prefato altari beati
Nicolai ad sui ornamentorum meliorationem ac diuini cul
tus ibidem augmentacionem manus adiutrices quomodolibet porrigentibus, de omnipotentis Dei misericordia ac
beatorum Petri et Pauli apostolorum, eius auctoritate confisi,
quadraginta dies indulgentiarum de iniunctis eis penitentiis
tociens quociens misericorditer in Domino relaxamus.
Datum in castro nostro Hiortholm octaua passionis beati
Stephani prothomartiris anno domini millesimo quingen
tesimo decimo septimo, nostro sub secreto presentibus
inferius appenso.
Langebeks Afskr. i Diplom. »Orig. membr. af Nicolai Kirkes Archiv.
1747»; »sigillum adest».

106.
1517. 24 Januar. Den pavelige Legat Arcimbolds Indulgensbrev
for det kgl. Slotskapel i Kjobenhavn.

Johannes Angelvs Arcimboldus, juris vtriusque doctor,
prepositus de Arcisate, sedis apostolice prothonotarius, ac
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sanctissimi in Christo patris et dominj nostri dominj Leonis
pape decimj referendarius domesticus, necnon in Coloniensi, Treuerensi, Saltzburgensi, Bremensi, Bisuntinensi et
Vpsalensi prouincijs, earumque ac in Cameracensi, Tornacensi, Morinensi, Attrebatensi, Caminensi et Misnensi
ciuitatibus et diocesibus, Datieque et Norwegie regnis cum
potestate legati de latere nunctius et commissarius, vniuersis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in
Domino sempiternam. Sincera feruensque deuotio, quam
serenissimus et illustrissimus princeps et dominus, dominus
Christiernus, Datie et Norwegie etc. rex, ad sanctam Romanam
ecclesiam et predictam sedem apostolicam gerere compro
batur, non indigne meretur, vt illius petitionibus, illis presertim quas ex deuotionis feruore prodire conspicimus,
fauorabiliter annuamus. Hinc est, quod nos ipsius sup
plicationibus inclinati, vt ipse dominus rex ac serenissima
et illustrissima domina Elizabeth eius regina, necnon omnes
et singuli eorundem vtriusque sexus curiales et omnes
aduenientes hodie in rerum natura existentes, ac ipsorum
quilibet, aliquod seu aliqua altare seu altaria ad hoc per
eos in capella castri regalis Haffnensis, Roskildensis diocesis, situm et sita eligendum seu eligenda cum suis deuotis
orationibus, quas voluerint, deuote singulis quadragesimalibus et alijs diebus, quibus ecclesie vrbis et extra eam per
Christi fideles pro consequendis indulgentijs stationum
vrbis visitari solent, quoad vixerint, visitando tot et similes
indulgentias et peccatorum remissiones consequj valeant et
possint, quas consequerentur, si singulis diebus eisdem
dictas ecclesias cum eisdem suis deuotis orationibus per
sonaliter visitarent, auctoritate apostolica, qua sufficienti
facultate muniti fungimur in hac parte, de spetialis dono
gratie tenore presentium concedimus pariter et indulgemus,
non obstantibus in contrarium fatientibus quibuscunque. In
quorum fidem presentes litteras fieri sigillique nostri iussimus et fecimus appensione muniri.
Datum in opido
Haffnensi, Roskildensis diocesis, anno incarnationis domi-
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nice millesimo quingentesimo decimo septimo, nono Kal.
Februarij, pontificatus prefati sanctissimj dominj nostri pape
anno quinto.
Jo: Paelsoll de mandato.
(Paa Folden) Her: Vridach.
Orig. paa Perg. Seglet er tabt. Geh.-Ark.

107.
1517. 11 September. Forening mellem Kapitlet i Kjobenhavn og
Skomagerlaget sammesteds angaaende en Gaard, som laa til S. Marcus
og S. Lucas Alter i Vor Frue Kirke og som Kapitlet solgte for at skaffe
Penge til at opbygge denne Kirkes Spir.

Wij Knudt Walkendorp, dæghen, oc menighe capittel
vdj Kiøbenhaffn giøre witterligt oc kiendis for alle neruerendis och kommeskullendis medt dette wort obne breff,
at effterdj hederlig mand her Hans Kortssen fordome kanick
her vdj wor Frue kircke y Kiøbenhaffn, hues siel Gud naade,
for sin och sine forelderis siælis saligheds skyld gafl och
vnte en sin gord medt itt steenhuss, liggendis vdj Sudere
boder sønder paa gaden nest østen wed thend gord, som
nu y boer Jens Laurissen skomagere, och nest westen
then gordt, som Søffren skomagere nu vdj boer, thill wor
Frue kircke y sammestedt, medt saadant skeell oc wilkor
at kircke wærie thill forskreffne wor Frue kircke skulle
aarlige aar giffue den, som vicarius er, och bliffue skall
thill etb altar, som hånd medt forskreffne gaard funderede,
ij lødige m$. for ij messer, som hånd skall derfore holde y
huer vge thill euig tidt; och skomagere, som ere oc effter
tiden bliffue vdj Kiøbenhaffn, och saa gaffue paa samme
tijdt oc ij lødige m$. aff theris embede til at fundere oc ij
messer thill euig tidt for forskreffne altar, huilckit altar til
wiet er sanctis Marco et Lucæ euangelistis ac sancto
Auiano1) biscop, dog saa at hues forskreffne steenhus
gordt kunde ydermeere rente end forskreffne ij lødige m$.,
l> Sic! bør rettes til A ni an o.
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thet schulle were til forskreffne wor Frue kircke, som
fundatsen indholder. Tha effterdj forskreffne wor Frue
kircke nu er trengt och nødis till at sællie aff sit vrørende
godz for thet store kostning, som hun haffuer giort och
end nu giør paa thenne spir, som op er reiste paa for
skreffne wor Frue kirckes tom, som tackt er medt kobber,
oc paa thet at Gudz tieniste schall this ydermeere øghis
for forskreffne altar, tha med werdige faders medt Gudz her
Laue Wrnis, biscop vdj Roschilde, raad oc samtøcke haffue
wij forskreffne deghen oc capittel solt, skøt oc affhent, oc
med dette wort obne breff selie, skøde och affhende fra
oss och forskreffne wor Frue kircke och wore effterkommere
canicker y sammestedt forskreffne steenhus gordt beskedene
mend vdj skomagere laghet, som ere patroner och procuratores til forskreffne altar, huilcken forskreffne gaard er
paa stenhus aff øster oc y wester vd med gaden halff
tiende Sielinds alne oc iij fingresbret y sit lenge, och
inden vdj gorden paa steenhusit aff øster y wester x
alne iij fingres bret minde (!), aff huilcken lenge nu nest
beneffndt skall were til wor Fruis gordt østen nest op
thill liggendis saa megit bredere, som end mursteen kand
sette paa sin lenge, oc ther effter skall were skillerommit y
mellom samme tho gorde langt neder vdj gorden. Item
lengen paa forskreffne steenhus gordt aff noer och y syn
der lxxxvj alne j quartir, paa breden nederst vdj gorden aff
øster oc y wester xvj alne itt quartir; item nedre vdj
gorden xxiij alne op fra enden xiij alne iij quartir paa
breden mit vdj gorden paa breden ix alne j quartir oc iij
fingris bret: til euindelige eige haffue och brugende skuliendis til forskreffne altaris forbedring och Gudz tienistes
ydermeere formeerelsse, at y ingen anden maade att haffue
oppeborit fullest, wærdt oc penninge paa forskreffne wor
Frue kirckis wegne for forskreffne gordt effter gode nøie,
dog medt saadant forskiell oc forordt, att kircken skall der
medt wære quit, ledigh oc løss for forskreffne ij lødige m$.
aarlige, som hun thilforn plictig wor vd at giffue. Tij thil
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plicte wij oss oc wore eflterkommere, dæghen och canicker
vdj forskreffne capittel, forskreffne skomagere lagh forskreffne
gaard fri himle och tilstande for huer mands gensigelsse,
som der oppaa kand tale med rette. Thill ydermeere stadfestelsse er wort capittels indsegel medt forskreffne werdige
faders hengt neden for thette wort obne breff, som giffuit
er vdj Kiøbenhaffn aar effter Gudz byrd m dx vij, fredagen
nest effter wor Frue dag natiuitatis.
Gammel Afskrift i Gch.-Ark.

108.
1517. 22 September. Den pavelige Legat Arcimbolds Bekræftelse
og Udvidelse af Biskop Lage Urnes Stadfæstelsesbrev paa Oprettelsen af
en Gudstjeneste for S. Nicolai Alter i S. Nicolai Kirke.

Johannes Angelus Arcimboidus, juris vtriusque doctor,
prepositus de Arcisate, sedis apostolice prothonotarius,ac sanc
tissimi in Christo patris et domini nostri, domini Leonis diuina
prouidentia pape decimi referendarius domesticus, nec non in
Coloniensi, Treuerensi, Saltzburgensi, Bremensi, Bisuntinensi et Vpsalensi prouintiis, earumque et in Cameracensi,
Tornacensi, Morinensi, Attrebatensi, Caminensi, et Misnensi
ciuitatibus et diocesibus, Datieque et Noruegie regnis cum
potestate legati de latere, nuntius et commissarius, vniuersis
et singulis presentes literas inspecturis salutem in Domino
sempiternam. Ad ea ex iniuncto nobis legationis officio
libenter intendimus, que ad diuini cultus augmentum tendere
dinoscuntur, et illis, que propterea facta et ordinata existunt, cum a nobis petitur, fauoris nostri dona impartimur,
ac Christi fideles cunctos ea, que pro salute animarum
rite ordinata et concessa sunt, vt illibata persistant, nostre
confirmationis robore ad pia opera exercenda frequenter
inuitamus, vt per hec salutem ipsam ab omnibus desideratam
auxiliante Domino facilius valeant adipisci. Exhibita siquidem
nobis nuper pro parte dilectorum nobis in Christo fratrum
et sororum confraternitatis sancte Katherine opidi Haffnensis,
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Roschildensis diocesis, ac parochianorum et vtriusque sexus
incolarum parochialis ecclesie sancti Nicolai dicti opidi
Haffnensis, quod ipsi ad laudem et gloriam omnipotentis
Dei et salute animarum suarum, vnanimi omnium et singu
lorum confraternitatis et parochianorum ac incolarum predictorum consilio et assensu, vnam missam in honorem
venerabilis sacramenti, sub officio Cibauit etc., in dicta
ecclesia parochiali sancti Nicolai et coram altari eiusdem
sancti Nicolai in eadem ecclesia sito, singulis quintis feriis
cum ludo in organis decantandam, ac cum processione
intra dictam ecclesiam in perpetuum flenda fundarunt et
instituerunt; atque reuerendus in Christo pater dominus
Lagho, Dei et dicte apostolice sedis gratia episcopus Ro
schildensis, auctoritate sua ordinaria, ob prefati venerabilis
sacramenti venerationem et venustatem ac confraternitatis
et parochianorum ac incolarum huiusmodi totiusque populi
dicti opidi Haffnensis deuotionem, premissa solempniter fieri
per suas literas patentes gratiose concessit atque indulsit.
Nec non vt fratres et sorores predicte confraternitatis ac
parochiani siue incole prefati cunctique Christi fideles eo
libentius deuotionis causa eisdem singulis quintis feriis,
quibus missa huiusmodi decantatur, ac predicta fit pro
cessio ad eandem ecclesiam, eo libentius deuotionis causa
confluant, omnibus et singulis Christi fidelibus vtriusque
sexus vere penitentibus et confessis, misse et processioni
huiusmodi cum cereis et aliis luminaribus deuote interessentibus, ac pro dicti altaris sancti Nicolai ornamentorum
melioratione et diuini cultus augmento manus adiutrices
porrigentibus, vt ex hoc ibidem dono celestis gratie vberius
se conspexerint refectos, de omnipotentis Dei misericordia
ac beatorum Petri et Pauli apostolorum, eius auctoritate
confisus, quadraginta dies indulgentiarum de iniunctis eis
penitentiis misericorditer in domino relaxauit, prout in eis
dem literis suis inferius insertis plenius continetur. Vt
autem premissa omnia et singula inconcusse, prout ordi
nata et instituta sunt, obseruentur. pro parte dictorum fratrum
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et sororum dicte confraternitalis ac parochianorum et
incolarum predictorum nobis humiliter fuit supplicatum,
quatenus premissis pro eorum subsistentia firmiori nostre,
ymmo verius apostolice, confirmationis robur adiicere, nec
non quod fratres dicte confraternitalis aliquem presbiterum
secularem ydoneum ad predictam missam decantandam
deputare ac eundem ad eorum voluntatem, prout hactenus
consueuerint, destituere, ac postqvam prefata confraternitas
ex contributione Christi fidelium ad pinguiorem deuenerit
fortunam, proprium altare in eadem ecclesia sancti Nicolai
ad premissa peragenda construere et illud dotare ac cum
ornamentis debite prouidere , nec non qvod in eadem
ecclesia sancti Nicolai bina vice singulis annis anniversaria
fratrum et sororum dicte confraternitatis defunctorum coram
dicto altari sancti Nicolai seruari facere possint et valeant,
de novo concedere et indulgere dignaremur. Nos igitur,
qui diuini cultus augmentum supremis desideramus affecti
bus, huiusmodi supplicationi fauorabiliter annuentes, insti
tutionem predicte misse ac processionis cum deportatione
venerabilis sacramenti intra dictam ecclesiam solempniter
obseruande, nec non indulgentias ac subinsertas literas
desuper auctoritate ordinaria concessas, quas sanas, integras
et illesas, ac omni prorsus vitio et suspicione carentes
comperimus, auctoritate apostolica, qua legationis virtute
sufficienti facultate muniti fungimur in hac parte, tenore
presentium approbamus, laudamus, ratificamus, et confir
mamus, presentisque rescripti patrocinio communimus, ac
ea perpetuis futuris temporibus obseruari volumus, et
prefata auctoritate apostolica dictam missam de mane hora
sexta decantari et celebrari decernimus per presentes.
Supplentes omnes et singulos defectus vicium, non afferentes,
si qui forsan interuenerint in eisdem, nec non confrater
nitatis huiusmodi fratribus prediclis, quod ipsi aliquem
presbiterum secularem ydoneum, quem maluerint, ad eam
missam decantandam recipere et sub condigno stipendio
deputare, ac ipsum, quociens voluerint, destituere, et alium
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loco sui recipere, et altare construere, et illud dotare ac
ornamentis debitis providere, sine tamen preiudicio rectoris
dicte parochialis ecclesie sancti Nicolai, quando facultas
suppetit, ac in sepefata ecclesia sancti Nicolai singulis
annis bina vice, videlicet Lune post sancte Katherine et Lune
diebus post Corporis Christi, festifitates anniuersaria fratrum
et sororum prefate confraternitatis defunctorum cum vigiliis,
missis et commendationibus coram dicto altari sancti Nico
lai deuote seruari facere libere et licite possint et valeant,
auctoritate et tenore predictis concedimus pariter et indulgemus, in contrarium facientibus non obstantibus quibus
cumque. Tenor vero literarum, de quibus supra fit mentio,
sequitur et est talis [Her er Lage Urnes Brev indført, se
ovenfor Ær. i05]. In quorum fidem presentes literas #fieri
sigillique nostri iussimus et fecimus appensione muniri.
Datum in dicto opido Haffnensi anno incarnationis dominice
millesimo quingentesimo decimo septimo, decimo Kal. Oc
tobris, pontificatus prefati sanctissimi domini nostri Pape
anno quinto.
Approbamus Jo. Ang. Com.
Jo. Paelsoll de mandato scripsit. Expedita xxv Septembris.
Franciscus de Albertis de simili mandato sst (subscripsit).
Io: Ba: Paelsoll.
Langebeks Afskrift i Diplom. (»Orig. membran, i Nicolai Kirkes
Arkiv. 1747»; »et Stykke af Seglet er tilovers i en aflang Blikdaase,
hængende i en rød, flettet Snor»).

109.
1517. 14 Oktober. Hr. Lavrits Olsen i Roskilde tilskriver M.
Matthis (Persen), Collegiatus i Kjøbenhavn, angaaende dennes Strid med
Kantoren i Roskilde Domkapitel.

Amicabiles et obsequiosas commendaciones. Kiere
magister M. Sinderliig gode weenn. Scripsit michi nudius
2dus magister P. Nicolaj volens certificari de exitu cantoris
Roschildensis: cui propter multa pondera negociorum tunc
emergencia paucicissimis (!) respondebam. Intelligo eundem
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d. cantorem1) proximis superioribus diebus admissionem
conferendj se ad aliquam superioris Almanie partem ali
quamdiu temporis impetivisse. Constituit eciam super hiis
et aliis negociis reuerendum dominum meum episcopum in
Lechinge vel alibj in hiis finibus visitare. Men ieg er icke
wess poæ, huad dag eller tiid hand will giffue seg wd.
Ilnor mand wore wess, at hand icke skulle bye terminum
comparicionis inter vos positum, ware thet godt, atj weste
ænde poæ ederss sag tiilfornn. Gud giffuet ieg westæ eder
noger gode raad, tha wille ieg saa gerne dele them met
eder som myn broder. Offerens me in hiis et o(mnibus)
maioribus, quibus d(ominacionem) v(estram) gratificatam iri
intellexero, promptum et totis viribus paratum. Viuitis
felices. Raptissima manu ex Roskildia feria quarta post
Dionysii anno etc. Mdxvij.
L(aurentius) O(laui)2
vester ad vota.
Udskrift: Venerabili viro domino magistro Mathie, colle
giato3) llaffnensi, domino et preceptori obseruandissimo.
Orig. paa Papir i Konsist. Arkiv.

110.
1517. 12 November. Dr. Peder Albretsen giver fire Boder i S.
Pedersstræde til Universitetets S. Jakobs Alter i Vor Frue Kirke.

Jeg doctor Per Albretssen, rodmand vtj Købnehaffn,
giør witterlig met thette mit obne breff for alle, som nw
ære och komme skulle, at jegh meth min fry vilge och
*) Hans Luchesen.
2) Brevskriveren liar kun anført Begyndelsesbogstaverne af sit Navn,
men der er neppe Tvivl om, at han er den Lavr. Olsen, der 1518
omtaltes som Kannik i Roskilde og senere blev Biskopperne Lage
Urnes og Joach. Rønnovs Kansler (se D. Mag. 3 R. III, 242—43).
3) Angaaende Betydningen af dette Ord er foran i Skriftet (S. 148)
meddelt en urigtig Formodning; den rette Betydning.er upaatvivlelig:
Medlem af et Fakultet ved Universitetet, og da formodentlig det
filosofiske Fakultet (collegiatus facultatis artium). Jfr. Baltische
Studien. I, 366.
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velberadde hw, och met myn søns samtycke, haffwer wnt,
giffuit, skødt och affhendt, och nw met thette mit breff
skøder och affhender fra megh och mine arffwinge och till
vniversitatis allere sancti Jacobi in ecclesia collegiata Uaffnensi juxta chorum situato, fyre mine boder met grunden,
som the nw paa bygde ære, liggendis nest synden for myn
colhaffue vtj sancte Peders stræde østen for sancti Vilhelmi
jordt,’ och norden for alstræditt vtj sancte Peders sogen her
sammestedz, doch met saadant skel och vilchor, at capel
ianen till forne altere, saa tiidt som han siger messe om
vgen for forne altere, skall han lesse thesse collecta vtj
messen: Deus veni largitor, och nar messen er vde, post
lectum ewangelium Johannis, gange neder paa myn graff
och lesse r(esponsorium): Deus eterne, cum collecta: Omni
potens sempiterne Deus, cui nuncquam sine spe, pro
defunctis; och therfore skall jegh, myn søn, eller hvem som
forne iiij boder i forsiwn hafluer, vtj myn eller myn søns
tiid, giffue aarlige capelianen til forne altere fire /3 grot til
twende tider, ij om poske och ij til Michelmøsse, altidt bethimelighe vd ath giffue. Jtem, effther myn och myn søns
dødth skall capelianen til forne altere holle en lessen messe
hwer vge de quinque vulneribus cum collecta: Deus veni,
pro defunctis; och tha skall forde iiij boder met then grvvnd,
som the nw ere bygde vppa, bliffue quitt och fry til forne
altere till ewerdelighe eyæ. Skede thet swa, ath forne
thieniste ey huldes som forskreffuit stoor, tha skall regentes
principales in vniversitate cum decano facultatis arcium
haffue macht ath annamme forne iiij boder meth theris
grwndh och legge them till ith andett altere, hwor saadan
tienneste kan ophollis til ewigh tiidh. Jn cuius rei testi
monium sigillum meum vna cum sigillis venerabilium
virorum ad hoc rogatorum, videlicet cantoris magistri
Frisii, magistri Mathie, och Per Andersen bagere, burger
her sammestedz, presentibus est appensum. Datum Haffnis
anno domini M.d. xvij, altera die Martini epischopi.
Afskrift (»ex pergameno«) i GI. kel. Saml. 727. Fol.
Tillæg.

11
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111.
1517. 12 December. Karmeliterordenens Forpligtelse ved Over
tagelsen af S. Jørgens Hospital, Kapel og Gaard udenfor Kjøbenhavn.

Wii broder Anders Christiernssen, prior prouincialis aff
jomfrw Marie ordhen yDanmarck, som kalies de monte Carmeli,
oc alle priores locales aff samme orden y Danmarck giøre alle
vitterligth, ath effter thi ath hogbornne herre och fførste her
Christiern, med Gwdz nåde Danmarcks, Norges, Vendes och
Gotes konningh, vdualth konningh til Swerige etc., haffwer
vndt och giffuit til fforneffnde vort orden sancte Jøriens
hospital och kappel och gordth her vden ffore Købnehaffn,
som han nw forfwnden er, med all fforne hospitals rentte
och tilliggelsse, til euigtidh ath bliffue til fforne vort orden,
Gwd till loff oc jomfrw Marie, och till ath opholde eth col
legium her vti Købnehaffn, som forne vore closters brødre
kwnne y studere och forbeyres. Och haffuer hans naade
giortt ther saadan skickelsse vppa i fforne hospital och
kappelle, som her effter følliger. Fførst ath wy skulle lade
holde ther daulige messe vti saa modhe, ath hwer søndag
skal holdes siwngen messe aff the hellige trefoldighed, hwer
mondag lessæ requiem for alle cristne sielle, tisdagen aff
sancte Jørien, onsdagen de sancto spiritu, torsdagen de
corpore Cristi, ffredagen de passione domini, løffwerdagen
de domina, vthen ther faller nogen anden mercheligh høgtiidhz dagh om wgen, tha skal ther holies messe then dagh
aff høgtiden, och skall ther hwer helligdagh holdes syungen
messe och predicken, och skall ther hwer tampper onsdagh
om arith holdes begengelsse med messer och vigilie med
prester och brøydre, som y fforne collegium studere, ffor
fforne hogborne herre kongh Cristiern, hans nådes herre
fader kong Hans, fforfære och effterkommere, konger i Dan
marck, och alle cristen sielle till roo och lysze. Item skullæ
wy och holdhe vti fforneffnde hospitali xx fattige siwge
menniske til kledhe, fødhe, senghe, hws och yldbrandh,
och tesse fforne stycker skulle wy begynde strax ath holle,
nor som wy fforne hospitali annamme. Item skulle wy och
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til ewig tiid holde hær in vniuersitate en doctorem eller
baccularium théologie, som læse skall ydelighe en leyxse
om dagen in theologia, och thet skulle begynde inden thw
aar hær effter nest til kommendes, och siden forfølgitt, som
fforskreffuit stoor. Item skulle wy och byggæ och fforbeyræ
fforne sancte Jøriens kappeile och hospitall, och them och
thet godz, ther till ligger, holde vedh heffdt och macht,
och ey selliæ eller affhende nogen the gordhe eller godz,
ther til ligger, vden med hans nådes eller hans nådes effterkommeres villiæ och samtycke, och skulle wy och icke
kiøbe eller pantlhe ther till nogit ydermere kiøbstede godz
eller landz godz, en ther nw til ligger, vti nogen modhe.
Therthil bynde och beplicthe wy oss och vore efflerkomrnere
prouincialis och priores op ath holdhe wforbrydelighe alle
fforne artickelle paa fforne kappelles och siwge folcks veghne
til ewigh tiidh y alle mode, som forskreffuit stoor, effter
vor nådige herres villiæ och samtycke, och hans nådes breff
ydermere therom vduiser. Til yddermere vidnesbyrdt och
stadfestelsse her vppa tha haffwe wy hengdt vortt embeds
indzsigle med menige prouintiis indzsigle for thette vortt
ohne breff, aar effter Gwdz byrdt tusende femhundret paa
thet søttende, then tolffte dagb vti December.
Paategnet:

Priorens breff aff Helsingøør.

Orig. paa Perg. med Brudstykker af Seglene.

Geh.-Ark.

112.
1518. 2 Februar. K. Christiern ll.s Bekræftelse af fremfarne Kongers
Stadfæstelse af S. Katrine Gilde i Kjøbenhavn, og hans egen Stadfæstelse
af den af Gildet oprettede Guds Legems Messe i S. Nicolai Kirke.

Wii Christiernn
Wendis och Gottis
herlhug i Slesuig,
greffue i Oldenborg
ligt, at wore kiere
Kiøpnehaffnn haffue

met Gudts nåde Danmarckis, Norgis,
koning, vduald koning tiill Suerige,
Holstenn, Stormernn och Ditmersken,
och Delmenhorst, giøre alle witlhervndersotte borghere vdi wor køpstedt
nu hafft fore oss nogle wore kiere
11*
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farfaders och herre faders, koninger i Danmarck, huis siele
Gudt nåde, ohne stadfestelsse breff, lydendis paa sancte
Karine gildhe, som nu noghen aar siidhen forledhen upthagit er her i Kiøpnehaffn. Sameledis haffue the och be
rettet fore oss, at the haffue ythermere, then aldsomegtugste Gudt tiill loff, hedher oc ære, stifftet och forøgdt
Gudts tiænesle i samme sancte Karine gildhe met een ewiigh
Gudts legoms messæ och loff at holdis huer torsdag om
vghen vdi sancti Nicolai kirke her i Kiøpnehaffn fore sancti
Nicolai alther tiill ewiigh thiidt. Huilcke forscreffne gilde,
breff, messe, och Gudts tiænesthe wii aff wor synderlige
gunst och nåde, saa och then aldsommegtugste Gudt tiill
loff, hedher och ære, haffue fuldburdt, samthygt och stad
festet, och nu met thette wort obne breff fuldburde, samtycke och stadfesthe, wiidt theris fuldhe magt at bliffue,
met alle theris puncthe, ordt och artickle, ligeruisth som
the indeholde i alle maade. Thii forbiwde wii alle, ehuo
the helst ære eller wære kunde, serdelis wore fogether och
embitzmenn, borgemeslhere, raadmen och alle andre, thennom her emodt at hindre, hindre lade, møde, platze, vmaghe,
eller i noger made vforrette, vnder wor koninglige heffnn
och vrede. Giffuit paa wort slot Kiøpnehaffn wor Frowe
dag purificationis, aar etc. Mdxviii.
Langebeks Afskrift i Diplom.
Archiv. 1747«).

(»Orig, membr. af Nicolai Kirkes

113.
1519. 24 Januar. Mageskifte imellem Karmeliterklosteret i Helsingør
og S. Peders Kirke i Kjøbenhavn angaaende nogle Ejendomme i Kjøbenhavn.

Wii efftherskreffnne broder Anders Cristiernssen,
prouincialis offwer jomfrw Maria orden i Danmarck de
monte Carmeli, broder Anthonius Franchonis, prior i Hel
singør, och menige conuenttes brødre aff fforne orden i
sammestedh giøre vitterligth med thette vort obne breff, ath
wy aff vor velberodde hwgh med allis voris samtycke kennes
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oss ath haffue giortt ith kerligtt maghe skifftthe1) med
hederlighe mend doctor Ditleff Smitter, cannick i vor Frowe
kircke i Købnehaffn och kircke herre til sancte Peders
kircke her sammestedtz, Rasmus Kellesmed och Rasmus
Bagere, borgere, kircke verge till fforne sancte Peders kircke,
vti saa modhe ath fforne sancte Peders kircke til euigh
tiidh skall haffue, nyde, brwge och beholde tesse effterskreffnne
vor fforne closterss gordt och boder, jordt och grwndh, som
her effter folliger. Fførst een gordt, jordt och grwndh,
som Anders Bonde, bøckere, nw vti boer i Lasse Winderes
strede, som nw kalles thet gamlle Hyskenstrede, liggendes
vesten wed stredilt synden nest nest optill then gordt,
Jenss Inguorssen skreddere nw vti boer, och norden nest
op til døffwe her Hansses gordt. Jtem tho boder rnwrede
mellem stolppe liggendes i Vandmøllestreditt østen for
adelstreditt, synden nesth op til wor Frowe kirckes gordt
och norden nest op till Siæle altteres gordt i wor Frowe
sogen her sammestedz, hwicke forne gordt och boder,
jordt och grwndh i lengge och brede vppe och nedre, som
the gamlle howett breff inneholder, som wy fforne kircke
verge antuorditt haffwe, som skall wære och bliffue till
fforne sancte Peders kircke till euerdelig eyædom beholde
skullendes. Och kendes wy oss och wore effterkommere,
prouincialis, priores och conuentes brødre i fforne vort
orden de monte Carmeli, inggen part, lott eller rettighed
effter thenne dagh att haffue i fforne gordt och boder, jordt
och grwndh. Thy att wy vppa fforne vortt ordens veghne
kendes oss till vorlt ffulkommelighe nøghe haffwe fongitt
fulleste vederlagh aff forne sancte Peders kircke for fforne
gordt och boder, jordt och grwndh, och ligger thet veder-

11 I Biskop Lage Urnes Stadfæstelse af dette Mageskifte (af 20 Marts
1519; siges blot, at »renlivet Mand Doctor Anders, prior con
ventus Carmelitarum oppidi Helsingørensis, haver efter
vort fulde Ja, Minde og Samtykke gjort paa forne Klosters Vegne
et Magelag med os elskel. Dr. Ditlev« o. s. v.
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lagh, som wy ighen fongitt haflue, strax vesten nest op till
vor goer i sancte Peders sirede her sammestedz, som the
breff inneholder, the oss ther paa giffuit och antuorditt
haffwe. Thi beplicthe wy oss och vore effterkommere aff
florne orden ath frii hemble och fulkommelighe tilstaa forne
sancte Peders kircke forne gordt oc boder, jordt oc grwndh
i alle mode for hwers mandz tiltalle, som ther paa kan tale
mett retthe. Skede thet saa, thet dogh Gudh forbiwde, ath
florne gordt och boder, jordt och grwnd eller nogre theres
rette tilhørelsse blefwe fforne sancte Peders kircke i nogre
mode aff wunden med kirckelow, landzlow eller med nogre
andre retgangh eller for vor vanhembles brøst skyil, tha til
beplicthe wy oss och vore effterkommere prouincialis,
priores och menige conuenttes brødre aff fforne orden,
ighen ath giffue fforne sancte Peders kircke saa goedh
en gordt och boder, jordt och grwndh och saa velbeleyligh
her i Købnehaffn, eller anditt jordt godtz, som fforne kirckes
forstandere med nøges, innen sex vger ther nest effter
kommendes, och holde fforne sancte Peders kircke thett i
alle mode skadeløst. Thil ydermere beuisningh och beyre
foruaringh, tha haffwe wy forne prouincialis, prior och
forne conuenth vppa vortt ordens veghne hengtt wore indsigle neden for thette vort obne bref, som giffuit er i
Købnehaffn aar etc. tusinde femhundrede paa thett nittende,
sancte Powels conuersionis affthen.
Orig. paa Perg. med alle tre Segl.

Geh.-Ark.

114.
1520. 31 Juli. Dekanen M. Knud Valkendorp og Kapitlet i Kjøbenhavn overdrager Præsten Hr. Niels Jensen S. Anne Alters Vikarie i Vor
Frue Kirke, der var ledigt ved Mag. Haagen Pellesens Død.

Canutus Walckendorp, artium magister et decretorum
baccalaureus, decanus Haffnensis, totumque capitulum ibi
dem, dilecto filio domino Nicolao Johannis, presbitero et
in artibus baccalaureo, primum affectum in Domino cum
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salute. Tue probitatis ac virtutum merita, quibus apud nos
fidedigno commendaris testimonio, nos solicitant et indu
cunt, vt personam tuam prosequamur fauore gratie specialis.
Eapropter premissorum meritorum tuorum intuitu perpetuam
vicariam ad altare sancte Anne in ecclesia nostra collegiata
beate Marie virginis Haffnis per obitum cuiusdam magistri
llaquini Pellessen, vltimi et immediati possessoris eiusdem,
de iure et de facto vacantem, cuius collatio ad nos de iure
dinoscitur pertinere, vna cum omnibus et singulis dicte
vicarie iuribus, redditibus, fructibus, prouentibus et obuentionibus quibuscunque, in nomine Domini conferimus, teque
per birreti impositionem presentialiter inuestimus de eadem,
fn quarum collationis et inuestiture testimonium sigillum
nostrum capitulare presentibus est appensum. Datum Haffnis
in profesto ad vincula Petrj, anno domini mdxx0.
Paategnet:

Collacio super vicaria sancte Anne in ecclesia

Haffnensi.
Orig. paa Perg. i Konsist. Arkiv.

Seglet mangler.

1 1 5.
1520. M. Anders Friis, Kantor i Vor Frue Kirke og Sognepræst
ved S. Nicolai Kirke, og Kirkeværgerne ved sidstnævnte Kirke oprette
en Gudstjeneste for S. Nicolai Alter sammesteds.

For alle nerwærendis oc komme skullendis kwngøre
vy Andreas Fryss, cantor vthi vor Frue kircke i Købnehaffn
oc sogneprest paa capitels vegne till sancti Nicolai kircke
her sammesteds, Engelbret Fincke oc Thomes Læstemager,
kircke verge till samme kircke, gøre vitterlict meth thette
vort obne breff, ath efftherthy vy kwnne kenne, besynne oc
betracte, at enthet ær nytteligere till menniskens ewyghe
bestandelsse oc salighæd, en at elskæ then alsommectugste
Gud, hans verdughe modher Mariam, och alle hans verduge
helliæn, oc gøre them alle loff, heder oc ære. Thy acthe
vy vthi the hellige trefollighædz naffn, meth almenige sognemeentz oc almwes villiæ oc samtycke, som boo i forneffnde
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sancti Nicolai sogn, ath styckte oc fundere en ewyg Gudz
tiænniste vthi forneffnde sancti Nicolai kircke till sancti
Nicolai altare i sammestæd, for alle leffuendis oc døde,
som i noger maadhe haffue lnilpet, hielpe oc her effter
hielpe skulle noget got till forneffnde kircke oc forneffnde
altæris forbedringh till ewyg tiid, vthi saa maade som her
effther følger: ath hwer onsdagh eller en dagh vthi hwer
vge till ewyg tiid skali holdis en messæ læsæn aff sancto
Nicolao, meth thette officio : Statuit ei dominus etc. meth
en collecta for alle leffuendis oc døde, som foreskreffne
staa, vden ther falder noget andet stoert fest paa samme
dage, som ickæ maa forsømmis at holle messe aff, ta
skulle the messer, som tilburligt ær, meth theris officiis holdis
meth memoriis, som foreskreffuit staaer, for alle leffuendis
oc døde, vbrødelige vti alle maade. Tyil thenne Gudz
tiænniste oc messæ ath oppe holdis meth haffue vy for
neffnde Andreas Fryss, Engelbret Fincke oc Thomas Leste
mager, meth forneffnde sognementz oc almues endrectelige fulkommelige fry villiæ oc samtycke, skycket the saa,
ath the dannemeen forneffnde Engelbret Fincke oc Thomes
Læstemager, som nw ære kircke verge, oc alle theres effterkommere, som bliffue kirckæ verge till samme kirckæ, skulle
giffue then danneman hær Niels Laurenssøn, som nw ær
capelian till forneffnde altare, i hans tiid, oc alle hans effterkommære, som blyffue capellani till samme sancti Nicolai
altære, till ewyg tiid aarlige aars ottæ mark Danske peninge
till thoo tydhær om aareth, firæ marck till posken oc firæ marck
till Michelsmøsse, betymmelige vden alle hinder eller gensielsse
vthi noger maadhe. Oc emod tesse forneffnde ottæ mark, som
forneffnde kirkæ verge oc alle theres efftherkommere kirckæ
verge till samme kirkæ skullæ saa aarlige aars giffue for
neffnde her Niels Laurenssøn oc alle hans efftherkommere
paa forneffnde sancti Nicolai kirckes vegne, thær fore haffue
vy skycket thet saa samme tiid, at alle the faræ peninge,
som haffue været till forneffnde sancti Nicolai altære till
thenne tiid, skulle nw her effther være fra forneffnde altære
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vthi alle maadhe, oc till forneflnde sancti Nicolai kircke
qwyt oc fry till ewyg tiid for vden alle hinder vthi noger
maade. Jtem skede thet oc saa, thet Gud forbiwde, ath
forneffnde hær Niels Laurenssøn eller noger aff alle hans
effterkommere, som blyffue capellani till samme altære,
villæ forsømmæ, vden ræth siwgdom tager them thet aff,
meth ræt forsømmelsse forneffnde messæ oc Gudz tiænistæ,
oc henne icke hollæ eller hollæ ladhe, som wy thet skyckedh
haffue, Gud oc sancte Nicolao till loff, heder oc ære, tha
skullæ bodhe kirckæ verge, som tha ære kirckæ verge till
samme sancti Nicolai kirckæ, haffuæ fulkommelige macth
ath skylliæ hanum vedh forneffnde altære, oc skyckæ ther
en annen god danneman till samme altære igeen i hans
stæd, som thenne forneffnde messæ oc Gudz tiænniste oc
all anden Gudz tiænniste oc messær, som rettelige skyckede
oc funderede ære till forneffnde altære, hollæ vill, meth
alle theris vilkor, articlæ oc punctæ vthi gode maadhe
erlighe oc skycklige, som vedbør, vbrødelige i alle maadhe.
Thyll bedræ forwaringh oc ydermere videndis bird hænghe
vy vore yngzeglæ neden fore thette vort obne breff, oc
sammeledis meth flere hederlige oc beskedne dannemeentz
yngzeglæ, som ære mesther Peder Nielssøn, canick vthi
forneffnde vor frue kirckæ her sammestæd, oc Thornes
Gulsmed, burgemestære her sammestæd, her vppaa, ath alle
puncte, articlæ oc vilkor skulle saa vthi alle maadhe
vbrødelige holdis som foreskreffuit staaer. Datum anno
domini millesimo quingentesimo vicesimo.
Langebeks Afskrift i Diplom
Arkiv. 1747»).

(»Orig. membr. af Nicolai Kirkes

116.
1521. 22 April. Præsten Peder Pedersen (Tollers) Testament,
hvori han betænker Kjøbenhavns Kirker, Klostere og Hospitaler.

In nomine domini amen. Men inthit er vissere en
døden etc. Jeg Per Persson presth, dog jeg er skrøbelig
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til mith legeme, hobess dog til Gudh, ath ieg er karsk til
min syel, acler ieg ath skicke milh testamente, Gudh til loff,
min oc alle cristne syele til roe oc lisze, all thet gotz,
som Gud haffuer mig meth forlenth. Førsth giffuer ieg min
herre bispen min minste sølf skoldh. Item til min sognekircke ii mark oc min bestthe kanne. Item min sogne
herre iij mark, capelianen j skilling grot, dyegnen j
hyinnde, klockeren vi skilling. Item til vor Frue kirke,
huor som ieg vdvel min leyerstedh vedh mith altere, min
besthe hesth, til capelien min rosenkrandss meth sølffuith,
til mith altere alth thet gotz, som ieg tilforne haffuer
skickidh tber til, Gudh til loff oc alle hanss hellgen, min
oc alle cristne syele til roo oc liisze. Item sogneprestten
til vor Frue, som skal begraffue mit ligh, ii mark. Item
til Helligesstuss i pund malth oc j tønde mel, til Klare
kloster j pund byg, til groe brødre i pund byg. Item til
sancte Nicolai kircke i mark, til sancte Clementis kircke
i mark, til sancte Gertrvds capeile i skilling grot, til sancti
Jeorgii capelle en grøyde meth in stackidh fodh, her
Moenss Nielssøn mith heste løfuekar, min vescke oc i aflang
bøstekedel. Item her Per Snostrvp min skiffue, som stor
i then store stuffe.
Item her Hans Gunderssøn eth
lidith skaff, som stonder i min stue. Item her Jenss til
syele altere mith beste sølspende oc en mullu. Item
her X Hanss til Cristofferi altere en skyorthe oc eth
becken. Item her Laurenss til Brønshew legendam sanc
torum, her Søfrin min frenne en farbog effter Riber
stickh, ii tenfadh, eth hyninde oc en mullu, Morten
hører min paltzrock. Item Berte Jep Nielssøns iij mark,
Elszebe Nielsse datter en sye flesk, iii duge, eth hyinnde
oc ten kanne, som hennes broder mester Peder gaff
meg, Bodil henniss dater en bloe dictenss døyne oc
hoffuitdøyne, i par lagen, i dug oc en kanne. Item
Albrecth min søsterssøn mit besthe follebordh , in hesth,
som han fick meth sig, oc ijc mark, som min successor
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skal fornøge hannum meth tiden, oc min fæderne gord
poe vestre gade meth thet jordegotz, som ieg haffuer
i Stranbastustredith.
Item til Strøbøy kircke v marføl,
som ieg haffue ter gongendess, til presthegorden en
koe. Item Anderss Knudhssøn min frende min groe
fole. en sengedyne oc en hofuidøyne, i par lagen,
eth sengklede, i groyde, en kanne oc en kistthe. Item
Lusze hanss søster en kanne, en groyde, i dug. Item
Jøren Skreder en kanne, Rasmus Bunthmager en gryde.
Item min moersvster i hesth poe vi mark. Item Nielss
min frenne, som er til skole i Landskrune, en opredh
seng, en grøyde, en kanne,’ ith hyninde, en bogh som kaliis
ortulus anime. Item Kistine Nielsse doter i Verløse magle
eth hyninde, en ørek oc eth horss. Item Oluff henniss
broder en korde, en annen pige, teriss søster, ii tenfadh
smoe. Item Kistine, meg tyen, en opredh seng meth
then træ seng i mit herberge, min kanne, som her Ras
mus gaff megh, nogen høer, som liger i kistten, en kedel,
som ieg lodh gøre en noy bodn i, en benckedøyne, en koe,
math oc øll, som her findess i gorden ath bruge til sande
Michelsdag; Laurenss, henness søn, eth follebordh pae mith
loffth, en opredh seng, i grøyde, i kanne, eth hyninde,
i dug, en tyebog poe pergmen, oc i fole som ieg haffuer
i Strøby. Item bode skulle the nøyde thet nøy høge huss
frith i teriss lidh. Item ad Vniuersitatem iii marchas, til
Kalente lagith mith store becken, til Anthonii gillith i dug,
i tenstob oc eth hanklede, ad domum vicariorum eth glaruindue, ii tenfadh, i tenstob. Item til min residenciam
mine brøygekar, j lesth tønner, iestru, vrtekedel, trath oc
thet skal altidh bliffue vedh gorden oc ladess soe goth.
Item iii syelebadh fatige folck. Item tetthe mith testamente
oc yaerste willye befaller ieg hederlige men her Per Ippssøn,
her Moenss Nielssøn vicariis oc her Lauerenss Perssøn
min successor, ath the thet soe vdredhe, som the ville
forsuare for Gudh. Til større foruaringh oc bedre stadh-
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festning haffuer ieg trycth rnith ingsszel neden for thette mith
testamente meth hederlige mendss kerligen tilbedne, som
ere her Ipp Perssøns prioris vicariorum oc her Hans Gunderssøn vicarii, giffuith oc gyorth i Københafn, anno domini
millesimo quingentesimo vigesimo primo, in profesto Jeorgii
martiris etc.
Paategnet:

Her Per Toliers testament 1521.

Orig. paa Papir i Geh-Ark., med tre paatrykte Segl.

117.
1521. 24 September. Forlig oprettet mellem Dr. Hans Luchesen,
Kantor i Roskilde, og Mester Mads ^Persen), »Kollegiat udi Kjøbenhavn«,
til Afgjørelse af et Klagemaal, den sidste førte, fordi Dr. Hans Luche
sen ikke vilde yde den vedtagne Afgift af det Vikarie og Alter, M. Mads
havde overladt ham.

Vij Laghe Vrne, met Gudz naade biscop i Roschilde,
giøre widerligt oc kendes met thette wort obne breff, at
aar eliter Gudz byrd mdxxi, tigsdagen nesth effter sancti
Mauricij dagh, her paa wor gård Bestrop, neruerendes oss
elskelige her Oluf! Andersen, her Hanss Olsen wor canceller, och her Hanss Persen, canicker vdi wor domkircke
Roskilde, møtte wore fore oss oss elskelige doctor Hanss
Luchessen, cantor vdi forscreffne wor domkircke Roskilde,
oc mester Matts, collegiatæ (!) vdi Køpenhaffn, om nogen
sagh, forscreffne mester Matts gaff ther foræ i saa mode,
at forscreffne her cantor schulle icke haffue fornøget
hanom met beneficien for siit vicariæ oc altere apostolorum
vdi vor Froekircke i Køpenhaffn, som hånd forscreffne her
cantor till wilge oc gode resignærede effter then handell
och contracht, thenom emellom ther om giordt wor. ^Thaa
paa thet at treile oc wwilghe skulle thenom fortagis och
aff stilles, roodde wij thenom ther offuer till en godh oc
wenligh foreningh och forligelse: hwilken oc thaa mett
begge partes fulde wilghe oc sambtycke vdi saa mode
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endelige giordt och besluttet bleff. Fførst loffuede oc til
sagde forscreffne her cantor at vele fly och frij samme
mester Matts forscreffne vicariæ oc altare igen till rett
eyedom innen iwledagh nest kommendes, oc at forscreffne
mester Matts moo oc schall nw strax sancte Michaels dagh
nest kommendes anamme samme altares procuratorium oc
veræ fuldmectigh offuer thet gotz och renthe, ther till ligger,
at holle Gudz tieniste oc andre onera vppe mett oc brwghe
thet till forscreffne alteres oc siit eget forbedringh oc gaffn
skellighe oc retferdeligen, oc ther offuer ey wære nogen
plictiigh till regenscab i noger mode. In cuius testimonium
sigillum nostrum presentibus est impressum. Datum anno,
die et loco, quibus supra.
Paategnet: Litera concordie inter D. Lucam cantorem
Roschildie et M. Mathiam Petri Haftnis altaris (?) aposto
lorum in ecclesia collegiata .... pe . . orem.
Orig. paa Papir i Konsist. Arkiv med udvendig Forsegling.

1 I (S.
1523. 17 Juni. K. Frederik 1 giver Hr. Jep Heye Livsbrev paa
S. Jørgens Gaard udenfor Kjobenhavn.

Her Jeib Heye
ffick liiffs breff paa sancti Jyrgenns gaardt vden for Køpennhaffnn met alidt sit rette tilligellsze, ehuordt thet hellstt
er eller were kandt, inthet vndertaget, daag met saa skeil,
handt scall holle thendt Gudtz tienneste ved mactt, kyrckenn och samme gaardt vedt skellig bygning, och gøre
the siuge mendiscke tiidt fføris aff the herret, som handt
allmøsze kornn aff fangenndis worder, theris prouenntt
och daglige føde, som the pleye att fange aff gameli tiidt,
som handt ville anttsuaare for Gudt och vere bekenndt
for oss. Cum inhibitione solita. Giffuit vdi vortt fellttleyere
vdenn for Køpennhaffnn, sancti Botulphi dag, aar etc. mdxxiij.
Registre over alle Lande. III, 197.
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119.
1524. 12 September. Kongelig Bekræftelse af en Overenskomst
mellem Kapitlet i Kbhvn og Borgemester, Raad og menige Almue smsts
angaaende nogle ny Bestemmelser om Jordskylden af Kapitlets og Kir
kernes Gaarde, der vare indrømmede af Kapitlet for at fremme god
Enighed og bevæge Borgerne til »af yderste Evne afværge og modstaa
Luthers Kjætteri og Vildfarelse».

Wii Frederick met Guds naade Danmarcks, Vendis oc
Gottis koning, vdwald koning till Norge, hertug i Sleswiig,
Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffwe i Oldenborg oc
Delmenhorst, giøre alle witterliett, att aar efTtter Guds
byrdtt tussinde fem hwndrett tiwffue paa thet fiærde, man
dagen nest efftter wor Fruæ dag natiuitatis, paa wortt slott
Kiøpnehaffn, nærwærindis oss elskelige her Moenss Giøye,
Danmarcks rigis hoffmester, her Prebiørn Podebusk, her
Henrick Krwmmedige, her Hanss Bilde, her Albrett Jepssen,
her Jehan Oxæ, her Otte Holgerssen oc her Truett Greerssen,
riddere, wore mendt oc raadt, wor skickett for ooss ooss
elskelige werdiige fader mett Gudt her Laghe Vrne, biscop
till Roschild, oc menige capitell i Kiøpnehaffn, fuldmecktige paa then enæ, oc borgemester, raadl oc naager aff
menigheedtt vtaff forskreffne wor stadtt Kiøpnehaffn, paa
then andhen side, om trette oc dele thennom emellom vor
for nogen bygning, som borgerne vti Kiøpnehaffn bygtt
haffwer och her efftter byggendis worder paa capitels, vor
Frue kirckis oc alle kirckers oc alteris jorde vtii Kiøpne
haffn. Oc bleff saa endeligen for oss taleedt oc forlictt mett
begge parters wiliæ oc samtycke , att saa skall holdes
thennom emellom paa baade sider efftter thenne dag, som
thette breff, her efftter følger, indeholler oc vtwiisszer. —
Vij Knutt Walkendorp, degen i Kiøpnehaffn, oc menige
capitell ther samme stedtz giøre witterlict, at paa thet
borgemester, raadt oc menige almwe her i byen vele oc
skulle her efftter være then hellige kircke oc henness per
soner theess willigere oc staa i wilie, wenskab oc gott
naboskab met thennom, oc aff theris ytterste mact affwerge
oc emoedt staa Lutterss kiætterij oc wildfarelsze, haffue
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wij mett werdiige faderss met Gudt her Lawe Vrness, biscops till Roschild, vor kiere nådige herris wilie, raadt oc
sambtycke vndt oc i leye ladett oc mett thette wort obne
breff vnde oc i leye lade hederlige mandt N. borgere
i Kiøpnehaffn, hanss husfrue, beggis theris æckte børn oc
theris arffwinge en vor Frue kirckis gardt oc grundt liggendis
N.j som N. vtij boer, mett all syn rette tilligelsze vtij lenge
oc brede, som handt nw begreben oc indhegnett er, att
haffue nyde oc i leye beholle vtij alle theris liiffs tiidt, then
enæ efftter anden met saadantt skiæll oc wilkor, att the
skulle forskreffne gardt bygge oc forbeidre, besynderligen
ett stenhwss tw lofftt høgtt vdt till allgaden, eller, huo thet
icke formoer, ett merckelict hwss mwret emellom stolpe
met anden good kiøbstedtz bygning inden i garden oc met
stentack, oc samme gardt oc bygning vtii gode mode weedt
mackt holle oc giffue ther aff forskreffne vor Frue kircke
aarligen till leie oc landgiældt saa møget, som fire aff capitell, fire vicarier, fire aff raadtmendt oc fire acktte borgere
thet settæ vtij Danske peninge, som her i landet gienge oc
geffue ære, halffdelen till poske oc halffdelen till sancte
Mickels dag, betimeligen till g^e rede yde oc betale
skullendes. Item skatt oc all anden tynge, kongelig eller
stadts tynge, som nw seedwonlig er eller her effter paa
leggis kandt, skulle the selffue vdgiffue oc inthet ther fore
affkortte i samme leie. Item skeer thet oc saa, at forskreffne
N., hans hwsfrue, theris børn eller arffwinge, effter the
saa merckeligen paa samme gardt bygtt haffue, trænges
met armoedt, fattigdom, siwgdom, eller for nogen anden
redelig oc nytterlict sag att seliæ eller pantsettæ samme
theris eigen bygning, oc thet kandt forfaris vtij sandheedt,
tha mwe oc skulle the ther till haffue fuldmact att selie,
pantsette oc affhende samme gardt oc bygning en besiden
borgere vtij Kiøpnehaffn, som skatter oc skulier vor kieriste
nådige herre, oc ingen anden, dog at thet skeer met for
skreffne capitels viidskab oc sambtycke, oc forskreffne leie
till kircken weedt mackt bliffwer. Och skall tha forskreffne
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capitell haffue all eniste iij mare Danske sedwonlige breffue
penninge, oc ey mere begiære for samme theris sambtycke.
Item huor oc saa skeer, at forskreffne N., hans hwsfrue,
theris børn oc arffwinge eller huem forskreffne gardt aff
thennom fangendis worder, hannom icke bygger, forbeidrer
oc i gode mode holler, oc forskreffne landgille oc leyen
ther aff ey till gode rede betale ville, tha skulle the vdtwiissis, oc en anden borgere effter forskreffne xvj dannemendtz tygge oc beste skiæll indsettis i gien, som ther aff
bedræ skiæll oc fyllest giøre will, som forskreffuet stander. —
Teesligest skulle oc tesse effterskreffne artickle oc punckter
holdis vbrødeligen, som her effter følger: Att hwilcken
borgere, ther icke nøgess me[t] thet breff, hand nw haffwer
aff kircken, skall fange breff paa ny, om hand merckeligen
bygge will, effter som forskreffuet staar. Item huilken
borgere som haffwer breff paa kirckenss gardt oc sider for
læ ætt leiæ oc icke haffwer bygtt, saa at kircken ther vtij
skeer skiæll, hans breff skall oc fornyess, oc leien settis
skiælligen efftter the sextenss mendz gode tycke. item
huilken borgere, som bygtt haffwer oc will dog nøyess met
thet gamble breff oc thei^vtij will besørije syn siæls saligheedt, hand skall icke nødis till at tage nyett breff. Item
hues garde eller iorder kircken haffwer nw vbebreffuet bortt
oc will them selffue lade bygge oc forbeidre, thennom
skall kircken icke være plicktig at bebreffue bortt, vden hwn
løster. Item skall inghen formeness at giffue syn bygning
till kircken at forøge Gudts tieneste met, Gudt allmecktiste
till loff oc ære, syn siæll till saligheedt, dog at samme byg
ning strax skall vrdis aff forskreffne sexten dannemendt, oc
penningen till kircken, oc bygningen seliess en besiden
borgere oc inghen anden, som forskreffuet stander. Item
offwer altt haffwer borgemester, raadt oc menige almwe
loffuett oc tillsagtt os oc forneffnde oss elskelige werdiige
fader met Gudt her Laghe Vrne, biscop till Roschild, at
the wille saa rædeligen oc skælligen handle met then hel
lige kircke, att thet skall wære kircken vden skade oc
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thennom vden syndt. Till yttermere witningsbyrdt oc bedræ
forwaring lade: wij henge wore inghseglæ met forskreffne oss
elskelige werdiige faders her Laghe Vrness, biscops till
Roschild, menige capitels oc stadtz indseglæ i forskreffne
Kiøpnehaffn. Giffuet aar, dag oc stedt, som forskreffuet
stander.
Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv. Dette Aktstykke er allerede
trykt hos Hvitfeldt S. 1273—74, men da Aftrykket er ukorrekt, med
deles det her paany.

120.
1524. 25 September. K. Frederik I.s Fundats for det ny S. Anne
Hospital, der skulde opføres paa den Plads hvor S. Gertruds Kapel stod
i Kjøbenhavn.

Claus Denne
ffick breff, att hanndt maa nu andenn reysze vpbyge sancte
Anne hospitali vdi Køpennhaffnn ther, som nu sancte Gertrudtzs capeli stander, huilcken capeli aff (!) verdiige fader her
Lage Vrne, biscop vti Roschilldt, haffuer met degenns vti
forne Køpennhaffnn villig och sambtycke ther till vntt met
alle sine hwss, jorder, hawer och alle retthe tilligellsze,
inthet vndertaget, till ewindelig eye nyde schullendis, daag
met saa skeli alt thendt, szom forsiwnns mandt er till forne
hospitali, schall her effther giffue forne degenn thye marck
Danske pendinge och en gylldernn pro visitatione aarligenn
till ewiig tiidt och ther met vere frii for forscreffne degenn
och alle andre aandelige och verdslige kraff eller besuaaringe.
Ther till haffuer burgimestter och raadt vdi Køpennhaffn
giffuit och tillagdt aff byenns och borgers jorde paa thenndt
nørre siide liigebredt viidt sancte Gertruds jordt, saa att
planen er till haabe met forne sancte Gertruds jordt tollff
och firetiuffue fawne vdi østter och vestter och firetiuffue
fawnne vdi sønder och nøer, szom the haffue vndt till for
screffne hospitali, met huss, jorder och hawer quiit och ffrii
tiill ewindelig eye. Och haffuer forne Claus Deenne vedttaget och forpligtidt seg och sine efftherkomere att schulle
12
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bygge paa szamme plann eth merkeligt hospitali, szom noget
kandt findis vti Danmarck, vpmwret aff grwndenn och indenn
bygning met bastue och anden qwemhedt, som siwge mendische sunderligenn behoff haffue. Item schall skickis en
kiistte met loessz for huer seng att gemme the siwge
mendiskis tyngist vdi, som indtkomme, saa lenge (till) the
bliffue till passz, oc tha mwe the vdtage met thennum thet
mynstte met thet meestte, the haffue indtførdt, endog the
haffue leyett vdi hospitallet vti x eller femttenn aar. Item
schulle alle indtages vdi hospitallet for Gutzs skylidt forudenn godts eller pendinge, men dø the ther inde, tha
schall hospitalet vere theris arffuinge. Item naar nogle
affdøer, tha schulle burgimestter och raadt vdi forne
Køpennhaffn met forne her bispenns commissariis ther
sammesteds aff konningenns och Danmarcks riigis raads
beffalling formere och indtlegge the siwge mendische. Szom
the kwndne kendne met tiidenn, thet hospitalet forbedres
kandt oc hospitalet komme till saadann riigdom och for
bedring, som thet vaar før thet bleff ødelagt, tha schall
ther holldis jc siuge och szaare mendische paa sengenne
met presttere, sannger och hittebørnn och the qwinder, som
børnn och siuge mendische plegher att røgtthe, szom ther
plegede att holldis tillfornn myndre eller mere effther
hospitalenns formwe och formendtszenns kendinge. Ther
till et offuit hospitali for alle fattige vandrende pellegrime,
och alldrig tages pendinge for madt eller øll och ey sønnis
nogenn mendische herberge, szom skicket vaar tillfornn.
Schulle och forne burgimestter och raadt i Køpennhaffn
tillsee, att szamme fattige mendiske holldis erligenn och
renligenn met reenne lagenn paa alle sengenne huer løffuerdag, godt kaastt och veli tillreedt. Item naar nogre ere
saa siuge, som tiitt och offtte skeer, att the ligge en
gandske dag och giide inthet ther fortheret aff thet i ho
spitalet er, tha schall thenndt, hospitalenns forstander er,
lade hente vdi byenn vin, huedebrødt, eble eller anden
deell, som the siuge mendiske attløstte. Item forwdenn
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thette forne siuge huss schall byggis ett hospitali for fat
tige vandrende pelegrimme, att the kwndne ther haffue
tilfluctt met seng, husly och fry fyring, szaa mange ther
komme hungrue och tørstte och begere herberge till retthe
tiidt for Gutzs skylidt, naa(r) klockenn slaar vj, schall huer
haffue øll och brødt paa vj pendinge. Item the, szom icke
saare ere trengde icke hellder komme forscreffne tiidt,
schulte alldene haffue herberge och seng. The soin komme
effther vij slaar, schulte icke indladis, och schall ingenn
indladis, och schall ingenn herbergis mere endt en natth.
Item schall ingenn qwindne, szom ligger oppenbarlig i skøerleffnet, boe paa lxxx fawne ner hospitalenns fortaa. Item
naar forne Claus Denne eller hannss efftherkomere affdøer,
tha schulle forne burgimestter oc raadt met samme her
bispenns commissariis skicke the fattige mendiske en andenn
erlig och gudtfryctig mandt vdi hannss stedt till forstander,
thendt som tber er indgiffuenn och icke haffuer børn eller
barnung qwindne att besørge. Och schall hospitalet och
the fattige mendiske vere samme forstanders arffuinge och
ingenn andenn. Item schall och forne hospitali nyde och
behollde sancte Anne capeil, szom forne Claus Denne vdenn
for Køpennhaffn tillfornn oppbygde met allt offer, godtzs
eller gaffue, ehuadt ther nu er eller komendis vorder. Item
scall forscreffne hospitali nyde thendt vor helligste ffaders
pauenns stadtfesttellsze, szom Claus Denne tillfomne forhuerffde till sancte Anne hospitali, och scall samme stadffestellsze vere och bliffue ved euig magtt vdi alle szine ordt
och article. Item maa och scall forne Claus Denne och
hanss efftterkomere forstandere till forne hospitali nyde och
bruge gode mendiskes allmisse i vore riiger Danmarck och
Norge, huor hannum løstter och handt vedt seg nogenn
behiellping och fattige mendiske. Item scall forde hospitali
nyde alle sine retthe tilligellse met alidt tillbehøring, och
szaa huad thet her effther formeris och forbedris kanndt,
scall hospitalet nyde och behollde till forne siuge mendiskis
ophollding, och ey brugis till andet. Item schall forne
12’
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hospitale och forstander vere vnder forne her bispenns aff
Roschilldt och hanss efftherkomeres forsuaar och beskerrnellsse, szom kircker, clostter, hospitale och anndre Gutzs
hwss bør att vere effther kirckelogenn etc. Datum Haffnie
dominica proxima post festum Mathei apostoli, anno etc.
mdxxiiij.
Ad mandatum domini regis proprium.
Registre over alle Lande. III. 220—22.

121.
1525. Fortegnelse over de Vikariernes Kapitel tilhørende Bryggerkjedler, samt over de for disse betingede Aartider.

Anno domini mdxxv ipso die sancti Egidii abbatis annamede
iegh procuratorium capituli vicariorum poe alle panner oc
kelle, oc fandz thetthe register som her efter følger.
Primo Cristofer Dirickssøn haffuer i panne poe ix U’,
som mester Hanss Nyman gaff, oc giffuer Michaelis iij march.
Item dominus Petrvs Jacobi haffuer i kedel, oc gifuer
Michaelis viij [i.
Item Nielss Tynnebinder poe Gamle torgh i kedel, oc
giffuer xxiiij fi Pasce et Michaelis.
Item Jon Bryger poe Nørregade i kedel poe v tønner,
som her Michel Matzen gaff, oc giffuer iij march Pasce et
Michaelis.
Item Hanss Trøyne kellesmedth haffuer i kedel poe ii
U, oc giffuer Michaelis xij /3.
Item Rasmus Brygere i kedel, som Jep Perssen bur
gere gaff, oc giffuer ii march Pasce et Michaelis.
Item Anderss Bryggere i her lohan Oxess gordh i
Kødmangere gaden haffuer en panne poe vij U, som Karine
Per Hanssens gaff, oc giffuer iij march Pasce et Michaelis.
Item her Ipp Perssen prior i kedel poe ii U, oc giffuer
i /3 grot.
Item Jep Brygger poe Rosengorden en kedel poe iiij
U, som her Nielss Seufrinssen cannic gaff, oc giffuer ij
march Michaelis.
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Item Hans Nielssen poe Nørregade i kedel poe iiij tf,
som her Hanss Anderssen vicarius gaff, oc giffue ij march
Michaelis.
Item her Oluff Brandani i kedel poe iij tf, oc giffuer
xx /3 Michaelis.
Item mester Class Uess i Skomagere boderne i kedel
poe vij tf, er ny, som her Jep Nielssen gaff pro vno anniuersario, oc giffuer iij march Pasche et Michaelis.
Item Jenss, bonde i Valinsbeck, i kedel poe iij tf minus
i fyerding, giffuer i march Pasche, pro quo dominus
Olauus Sko(ning).
Item Per Grutbe (?) poe Vestergade i kedel poe iij tf,
dabit ix fi Michaelis.
Item Gregerss Bøtker i Kødmengerborne i kedel poe
ij tf, et dabit i march Michaelis, pro quo Lasse Murer
poe Nørregade.
Item Nielss Remmesnidere i kedel poe iij fyerdinge, et
dabit x fi Pasce.
Item Mattis Kødmongere haffuer i kedel poe vj tf oc
giffuer iij march Pasce et Michaelis.
Item her Michel i Gladsaxe haffuer i kedel, som her
Jesper i Birckerødth gaff, poe ij te, oc giffuer i march
Pasce 1).
Item Anderss Jenssen (?) poe thet byerne vedh . . . h
haffuer i kedel poe iij tf oc giffuer i march Michaelis.
Item Moenss Remmesnidere i Kloster st(r)ædith i kedel
poe ij tf, oc giffuer i march Michaelis2).
Med en anden Haand er senere tilføjet:

Christiern Harniske xviskere in bodis Per Jonssens in
parochia sancti Clementis een kædill paa ij tf, dabit j
march Micaelis.
!) Med en anden Haand tilføjes herefter: »Hennæ haffuer Oluff Snigicre
xvcd Graabrødre for xij fl . . aarlig». Paa Heftets Omslag er an
tegnet »Rcstans aff \elle lleye,»» og derunder: »Her Michel i Glad
saxe — i march.»
2) Siden rettet til: Pasce.
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[tem her Nielss Riiber haffde een capittelss kædill paa
ij te oc j fjæring oc giffwe j /3 grot tiill sancti Micaelis dag.
Item een kædill paa iiij ter , som wor tiill her Pæders
Snostorps oc ey kunne wære paa leye, førre æn han forbædredes, som Maaenss Bryggere i Klædebode hawer oc
giiffuer ij marck Pasce et Micaelis.
Item dominus Cristofferus Andree perpetuus vicarius
ad altare sancti Llucij, qui obiit 2da feria ante beati Thome
apostoli in anno domini mdxxvto, llegauit capitulo vicari
orum i brygge kædeil paa ij te oc j færiing oc ij brygge
kaar, purstummen (?) øøsze oc tratt, som er paa lleye oc
Per Clæmitzen haffuer fore ij march.
Item Morthen Kongh i Bagswær haffuer een capittilss
kædeli i lleye, som tiill forne her Nielss Ribere haffde, fore
xij /3, foreloffuere her Jeip Anderssen Kalendarum . . .
Item her Hanss Køge in cimiterio ecclesie beati Nicolai
haffuer een capittilss kædeil, som her Hanss Monssen pie
memorie haffde, stoor paa iij U oc scal giffwe annuatim
xx /3 tiill Micaelis1).
(Næsten alle Antegnelserne ere senere overstregede).

Registrum anniuersariorum de caldaribus capituli
vicariorum.
Primo mester Hanss Nymandss de iii /3 gr. in aducntu
domini. — Misse pro altaribus.
Item anniuersarium magistri Joannis Lagonis vicarii et
parentum eius de ii /3 gr. — Misse pro altaribus.
Item anniuersarium domini Nicolai Seuerini canonici
de ii /3 gr. circa purificationis. — Misse pro altaribus.
Item anniuersarium dominorum Erasmi de Gladsaxe et
Laurencij Bundonis de ii /3 gr. ex duobus cacabis. — Misse
pro altaribus.
Item anniuersarium domini Jacobi Nicolai vicarij in
') Med anden Haand er her endnu tilføjet: Poael Hansen oc giffuer j
march.
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ebdoma post Letare de ii marcis cum nouem lectionibus. —
Misse pro altaribus.
Post Pasca.
Anniuersarium Catherine Per Hanssens de ii fi gr. de
magna sartagine. — Misse pro altaribus.
Item anniuersarium domini Joannis Magni vicarii, altero
die Egidii de ii li gr. — Misse pro altaribus.
Item anniuersarium Jacobi Petri et vxoris eius Kristine
circa festum Mathei de ii /i gr. — Misse pro altaribus.
Item anniuersarium domini Joannis Andree vicarii de
ii [i gr. — Misse pro altaribus.
Senere er til forskjellig Tid tilføjet:

Item anniuersarium domini Cristofferi Andree, vicarii
sancti Lucij altaris, de tribus solidis grossorum circa Thome
apostoli. — Misse pro altaribus.

Erogata ex parte capituli.
Item panthede jeg capittill tiill brygning oc gaffn eet
braadde jern, som langge hr. Anders haffde fore ij mr.
Anno dominj mdxxvj post Michaelis.
1528 var capittelss kelle 22.
En bleff borthe i her Seufrin Kockes tidh hoss Mogens
Bryger.
Item iiij forkommes i her Oluffs tidh.
Item iij soldes anno dni 1538, peninge bleffue skiffthe.
Item iij liden hafuer her Jens Jonssen ath foruare
(med en anden Haand er tilføjet): bleff bortthe i bestolling.
Item vij skippund kelle kober fick kongen, viij kelle
oc en panne anno 1540 skath.
Originale Optegnelser i Geh.-Ark.

122.
1525. Optegnelse om Præsten Hr. Christoffer Andersens (Vie. perp.
ved S. Lucii Alter i Vor Frue K.) Sjælegave til Vikariernes Kapitel.

Dominus Christoferus Andree dedit capitulo pro legatis:
Primo textus biblie, i lydhen trefod, i lywzestage meth
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sancti Cristofori beledhe, i braspyd, i kæell paa iii spaner
van oc alth hanss brygerede, tali condicione ath ther skal
holies for hannum oc for alle cristne syele eth anniuersarium
meth tre leszer i koer aff vicariis i aduentus fore Juli
huerth aer poe xxiiij ß, saelenge som samme kedel oc kar
kandh vare. Qui obiit die beate Barbare virginis, videlicet
2a feria aduentus domini. Anno dominj mdxxv.
Original Optegnelse i Geh.-Ark.

123.
Her Jeib Heye
ffich stadtfesttellsze breff paa thet breff, handt haffde paa
sancti Jyrgenns gaardt vdenn fore Køpennhaffnn hans liiffuis
tiidt. Datum Ottonie feria 3tia post assumptionis Marie
anno mdxxvij.
Registre over alle Lande. III, 239.

124.
1530. 25 April. Graabrødrene oplade deres Kloster i Kjøbenhavn
for Borgemestre og Raad og menige Borgere sammesteds.

Wy elfter screffne broder Hans Brwn, minister och
offuerst offuer alle grobrødre closter i Danmarck, brodher
Barnardinus, gardian i Grobrødre closter i Køppnehaffm (!),
broder Hans Staffenssen, vicegardian, och menig conuentz
brødre i samme stedz, gøre witterlicth och kendiss metli
thette worth obne breff: effther thi wij eræ obenbarligh
nøødæ till for mange suaræ sagher skill, och menyg mand
i Køppnehaffm icki wilæ lydhæ oss heer, for then leyelighed som nw paa fardhæ er, och wij er yndæluctt oc ey
mue gaa i thermen eller bedhæ om Guodz almyssæ; ffor
sadhen sagher och andræ fleræ thaa haffue wij allæ samdrectelighæ forlatth erlighe och well fornwmstigh mend
burgemester och raad mend och menigh burger i Køppne
haffm altt wor closter heer i sammæ stedt och samledess
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huess klenodie, som ther er, opo wor nadighæ herris
konyngs weynæ, som tiil focnæ registrerett eræ, och som
then wdskornæ scrifft, oss ther opo i mellom giortt eræ,
yndholler och forclarer. Till iddhermeræ wittnesbyrdh och
fasteræ foruaringh ladhæ iegh fornenffnæ broder Hans
Brwn trøcke mith ernbitz indzegle meth forne wor conuentz
indzegle neden for thette worth ohne breff. Datum in prefato nostro loco, anno a natuitate saluatoris mdxxx, ipso
die beati Marci euangeliste.
II.).

Orig. paa Perg. med to velbevarede Segl (begge afbildede paa Tab.
Kbhvns Magistrats Arkiv.

125.
1530. 25 April. Fortegnelse over Graabrødre Klosters Klenodier,
Ornamenter og øvrige Inventarium ved Klosterets Rømning af Munkene.

Wy effterscreffne Anders Halagre, Ambrosius Bogebinder, borgemestere, Thomes Meygenris, Thomes Leste
magere, Oluff Scriffuere, Pouill Hansen, rodmend, Thomes
Briggere, Henrick Trwmmeslagere, Søffren Posche, Niels
Bagere, borgere i Køpnehaffn, gøre vitterlicht och kendis
meth thette wdskiorne screfft, ath nw vtii dagh wore wy
forsamlede j Grobrødrecloster her samestedz effter erlige
och welffornumstige mendz, borgemesteres, rodmendz och
menige borgeres befalingh, och lode bescriffiie alle closters
clenodie, ornamenta, som ære kalke, dyske, mesze hagle,
subtiler, malth, mell, øll, fetalie, briggeredh, køcken tøy
och andet, som her effter i thenne samme scrifft findis.
Item vii forgilte kalke och diske, som veye xviij veyne mark
sølff. Item en kalk, som hører Tidsk compani till, eth
lidet pixis, noget smoed sølff, som hører sancte Karine till.
Ffem gillenstøcke hagle, tho subtiler aff gillenstøcke. Ffem
fløyels hagle, iiij røde och j bio. Item vii sorthe fløyels
hagle, en gammell grøn fløyels hageli. Item tho huide
gamle subtiler aff gillenstøcke. Item j gammell rødh gilien
støcke subtill. Item en gammell gillenstøcke hageil meth
eth korss. En gammell hageil aff grønth damask. Tho
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gamle grønne subtiler ther till. Item iiii damaska hagle.
Item iiij gamle gillenstøcke hagle. Item iij tønner ij fierdingh sildh. (Herefter anføres en Del Fødevarer, Sengklæder, Kjøkkenredskaber og andet Huusraad. Fortegnelsen er underskreven:) Screffllidh
i Køpnehaffn sancti Marci ewangeliste dagh, anno domini
mdxxx.
Orig. paa Papir (udskaaren). Kbhvns Magistrats Arkiv.

126.
1530. Avgustl). Tvende Kongebreve, hvorved Kjøbenhavns Hospi
taler reformeres og der træffes Bestemmelser med Hensyn til en Del
af Graabrødre Klosters Gods.

a.
Thesse suaar haffuer kongelig Mt. her Ffrederich met Gutzs
naade Danmarcks, Wendis och Gottis konning etc. ladet
giffue burgimesttere og raadt vdi Køpenhaffn paa theris
begerings weg(ne) paa thet hospitali, the nu wille lade re
formere.
Ffurstt er konge Mt. well till fredtzs, att Hellig geest
hwss vdi Køpennhaflhn bliffuer till ith hospitali till fattige
siwge och saare mendiskes vpholldelsze och behoff, effther
thi thet ther till stiffttet och ffunderit er.
Och thesligestte att alltt thet godtzs och renntte, som
ligger till same Hellig geesthwss nu baade indenn byes och
vdenn, bliffuer till samme hospitali till the siuge faalch,
och samledis att alid thenndt renntte, som nu ligger till
sancte Jyrgenns hospitali vdenn fore Køpenhaffnn och thesligeste till sancte Gertrudtzs hospitali, leggis till Hellig
geest hwss och bliffue ith hospitali, och samme hospitali
nyde alidt thenndt termindt och rentte baade inden byenn
]) Intet af Brevene er dateret, men det forudgaaende Brev i Regi
stranten er af 6 Avgust 1530, det følgende af 25 September 1530.
Da imidlertid K. Frederik I.s Brev af 3 September 1530 (i Kbhvnske
Selskabs Skr. VI, 48) sikkert er udstedt efter det første af de her
meddelte to Breve, kunne de vistnok begge henføres til Avgust.
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och vdenn, som pleiger att ligge till samme tre hospitaler,
vnndertagenn thenndt rentte, som pleyger attfyllge degendomet vdi Køpenhaffnn aff sancte Gertrud hospitali, dog
saa alt huem Køpenhaffns slott haffuer aff konge Mt., nyder
forswaar och arbeydet till slotthet aff allt thet godtzs, till
hospitaler ligger. Samledes att sancti Jyrgenns søe bliffuer
och till Køpenhaffns slott for ith friitt fiskewanndt till slotthet.
Samledis er konge Mt. och till fridtzs, att the siuge
faalch, som ligge vdi sancte Jyrgenns och sancte Gertrudtzs
hospitaler indtføris vdi thet anndet hospitali, dog ther
bliffuer itt gaatt huss wed magtt, som sancte Jyrgenns
hospitali nu staar vdenn byenn, till speteelsk faalck, och
thenndt affuell, ager och eyng, som nu hører och bruges
till sancte Jyrgenn, bliffuer till the siuge mendiske vdi
baade hospitaler attholde qweyg met till theris behowff.
Er och ko. Mt. till ffridtzs, att burgimestter och raadt
haffue fulid magtt attillskicke thennom, som samme hospi
talis forstander skulle were, dog met ko. Mats samtycke
och samme forstannder skulle aarligenn gøre burgimesttere
och raadt vdi ko. Mats embitzsmandtzs paa Køpenhaffn
slott nerwerelse gode reede och regenscab baade fore vppeberelse och vdtgifft aff wess och vwess renntte, och schall
hospitalet were samme forstannders arffuing.
Thesligistte schulle och tillskickis fyre gode gudtfrygttige borgere aarligenn, som schulle haffue tillsiwn, att thett
gannger skellig till baade met bygning och anndet, och att
the siuge faalck fange redelighedt huer epter sin leylighed.
Samledis er ochsaa ko. Mat. till fridtz, att thend
rentte, som borgernne haffue attforsee ther vdi byenn, att
thenndt leggis till hospitalet till annden gudtzs tiennistte,
dog att the, som nu haffue breff paa samme renntte, nyde
thennom epther theris breffuis liudelse, vdenn the kunde
thennom ther fran formynde aff, som nu siist vdi Køpen
haffnn sambtycktt bleeff.
Och will och konge Maiestat lade forhanndle met
adelenn, att the och wille beuillge theriss rentte, som the
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haffue attforlee vdi Køpenhaffn, att thenndt och kanndt
korne till hospitalet.
Och ther som konge Mat. formercker, att samme ho
spitali fanger en godt skickelig och chri-Sttelig fram ganng,
paa huilcket konge Mat. ingthett twiffueler, will hannss
naadis konge Mat. ytthermere ramme och wnde samme
hospitalis och the ffaalckis bestte i framtiden.

b.
Kongelige Maiestatis woer naadigestte herris her Fredericks
met Gutzs naade Danmarcks, Wendis och Gottis konning
etc. gode behafflige och gunstige suaar och samtycke om
thet academie oc vniuersitatis vdi h. n. k. M. stadt Kopenhaflfn forbedring och reformation.
Samledis will och konge Mat. wndne, att Graabrødre
kircke och kircke gaardt met the trye hwss, som ligge
vpp till kirckenn, schulle bliffue till ith studium, och schulle
same hwsse och kircke och kircke gaardt ingenn forgiffuis
eller sellies anndérledis ennd bliffue till ith studium, och
thet andet gamble studium bliffue till rentte till vniuersitetit, och thesligeste thenndt renntte, som ligger till thet
gamble vniuersitett, oc huess rentte1), som byggis vdi the
streder, som dragis egemell Graabrødre apellgaardt och
Hellig gesthuss, bliffuer till hospitalet.
Registre over alle Lande, III. 266 — 67.

127.
1530. 17 Oktober. Jens Pedersen kaldet Kammersvend, og Mester
Hans Vinke, Raadmænd i Kbhvn, tilstaa paa Kirstine Henrik Dringclbergs Vegne, at de havde modtaget i Forvaring af Kbhvns Kapitel en
forgyldt Sølvkrone, som Dorothea Dringelbergs i sin Tid havde givet til
et Mariebillede i Vor Frue Kirke; de forpligte sig til at give den tilbage,
naar »Kirken kom til sig igjen og maatte nyde sit eget.»

Alle nerwærendis oc her effter komme scullendis, som
thette breff seer eller hører leses, helsse wij efftterskreffne
’) Her synes at mangle: af de Huse.
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Jenss Perssen kallett Kammerswendt oc mester Hanss Vincke,
raadmendt i Købnehaffn, ewindelige med Gudt oc giøre
vitterliictt med thette vortt obne breff, att aar efftter Gudts
byrdtt mdxxx wore vij i sacristie husset i vor Frue kircke i
forneffnde Københaffn, sancte Marthe dag efTtter natsang,
paa hederlig qwinness vegne husfrue Kirstine Henrich
Dringelbergs, borgerske i Malmøø, oc ther begiærede at
vdt faa aff erligt capitill ther samestædts till troer henner
for thenne tiidts leilighedt then sølffkronæ eller sæppell,
som erlig oc velburdig qwinne jhusfru Dorethia Dringel
bergs, hues siæll Gudt nåde, gaff till same vor Frue kircke
at pryde jomfru Marie bellede med, med saadantt forordt
oc vilckor, at vore thet saa, Gudt haffde forseedt, at kircken komme till seg i gien oc motte nyde siitt eyett oc
hues gode menniske haffde giffuett thcr till, tha forpliicthe
wij oss oc vore arffwinge, oc med thette vorlt obne breff for
pliicthe oss oc alle vore arffwinge, at forskreffne sæppell eller
forgylthe sølffkronæ skall komme i gien till same vor Frue
kircke efftter then gode qwinness yderste vilie oc begiæring,
som henne tiidt gaff, forskreffne husfru Dorethia, Gudt
henness siæll nåde, eller oc fuldt værdt for henne. Skedett
oc saa, thet Gudt forbiwde, at kircken icke komme till seg
i gien, eller ey motte nyde siitt, huad gott folck haffde
giffuett ther till, tha sculle oc motte samme sæppell bliffue
heller hooss rætte arffwinge, som handt vor fraa kommen,
ændt i fræmmede hender. Efftter saadanne vor forpliicttelsse
oc cristelige tilbudt paa forneffnde husfru Kirstiness Henrich
Dringelbergs vegne, tha gick forneffnde erlig capitell till i
forneffnde Købnehaffn oc antwordede oss samme sølffkronæ
till troer henner efftter væcktt, som holtt lxxv lott i qwinthin veil veytt. Att wij saa oss oc vore arffwinge forpliictthet haffue oc efftter saadanne vor forpliicttelsse haffue
saa anammett forskreffne sølffkronæ till troer henner aff
forneffnde hederlige capitell, bestaa wij oc bekenne i alle
mode, oc ville oc saa vbrødelige holde. Till yttermere
viidningsbyrdtt henge wij vore indsegle neden for thette
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vortt obne breff, som giffuett oc skreffuelt er aar, dag oc
stedt, som forskreffuet staar.
Orig. paa Perg. med vedhængende Segl.

Konsist. Arkiv.

128.
1530. Efteraaret (?). Forslag fremsat paa de kjøbenhavnske Borgeres
Rodemaalsstevne, om at alle Byens Borgere skulde forpligtes til at leve
og dø ved den evangeliske Lære.

Item om paamendelsse tiill alle rodermoll steffne. Item
thet første, ath wij endeligen ville, att hwer borgere vtij
Køpenhaffn hwer vtij sith scall swerie, lige som sich
thet tiillhørrer, tiill thet hellige Gutz ordh ath leffue
och døø ther hoss, lige som wor predicanter nw prædicke
och haflue prædickith, och ath the skulle wære then gamle
hyckellij och papisteske regementte y modh inden liff och
halss, oc hwilcken som thette icke vill gørre, hanum maa
man scriffue aff och visse hanum aff tiill en anden tidh.
Item er thet och saa, ath somme bliffue hiemme, tha
sender borgere tiill hanum och lader hanum hente, och ath
alle, som villæ booe vdij Køpenhaffn, sculle thette vidhe.
Første thette hersens er giorth, tha tage iiij mendh aff huer
roormoll, som tiæne tiill sligh handell, disse xxxij mendi
sculle giffue thette borgemester oc raadh tiill kendhe och
tage lige sligh en edh aff them huer vtij sin stædh, lige
som vij haffue giorth, saa fræmth som vij sculle wære theris
lidige borgere, oc hwadt straff som her scall wære hoss, thet
scall staa vtij borgemester och raadz hender intell the xxxij
mæn; thet ville wij aldeles haffue holleth vidt macth, ath hwil
cken som faller vtij sligh brødhe, thet scall holdis vidh ære och
rælighedt. Item første thette altsamen er giorth, tha ville vij
scriffue bispen tiill ith swar oc icke før. Item er thet saa, at
somme er icke tiill stædhe enthen vden lantz eller ingen
lantz, tha sculle iiij hans neste naboo hanum tiill sige och
tage lige sligh en edh aff them vidh then edh, som the
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haffue sorith, och ville the icke swerie, tha sculle the
samme iiij mæn theris neste naaboo giffue thet menigheden
tiill kendhe.
Paategnet: Thenne scrifth bleff send po rormalsstefnæ,
at almwen willæ at bormesther och rod skwllæ aldeless rettæ
seg effther thenne scrifth.
Samtidig Optegnelse i Geh.-Ark.

129.
1530. 3 December. Mageskifte mellem Dekanen Klavs Gjordsen og
Kjøbenhavns By om nogle Jorder udenfor Byen.

Jeg Claus Gørtzse, woer naadige herris canceller och
degenn vdi Køpnehaffn, giør alle wittherligt och kendis met
thette mitt opne breff, att ieg met stormectigestte fTursttis
konning Ffredericks, woer naadigestte herris, och menige
capitels vdi Køpnnehaffn willig och sambtycke haffuer giordt
itth wenligt och kerligt mageskiiffthe met hederlige och
fornumstige mendt, burgimesttere, raadt och menighedt vdi
Køpnnehaffn stadt vdi saa maade, att the och theriss eptherkomere skulle haffue, nyde, bruge och behollde till euiig
tiidt till Køpnehaffns stadt for euiig eigendom en haue
liggendis vdi theris marck, som kaldis Degennss haue, vdi
sin lenge och breede, som thenndt nu forfunden er, szom
herre till leiget och hørett haffuer till degendommet vdi
Køpnehaffn. Och kendis ieg meg och mine eptherkomere,
degne vdi Køpnehaffnn, ingenn reett eller rettighedt athaffue
till forne Degenns haue epther thende dag vdi nogen maade
och ther emodt schall ieg och mine eptherkomere degene
vdi Køpenhaffn igenhaffue aff burgimesttere, raadt och
menighedt och Køpnehaffns stadt en iordt liggendis ende
langs vdtmet stranden fran Rosbecks mølles fang, som nu
indhegnet er till møllen, och indtill Serritzsløff diighe, och
tuertt offuer fran strandbackenn och indtill thett gamble
diighe, som och nu indhegnet er, met huess iordt, torn och
kratt ther fore indenn er, vdi sin lenge och breede, som
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thet nu forfunden er, att haffue, nyde, bruge och behollde
till forne degendom vdi Køpnehaffnn till euiig tiidt for
euindelig eygendom. Till ythermere winttnisbiurdt och
bethre foruaaringe haffuer ieg ladet henge mitt indtsegell
mett hederlig capitels indtsegell vdi Køpnnehaffnn nedenn
for thette mitt opne breff, som er giffuit vdi Køpnnehaffnn,
aar epther Gutzs biurdt mdxxx, løuerdagen nest epther
sancti Andree apostoli dag.
Orig. paa Perg. med Seglene.

Kbhvns Magistrats Arkiv.

130.
Omtr. 1530. Fortegnelse over Aartider, der skulde holdes af
Vikarierne ved Vor Frue Kirke for Gaver skjænkede til deres Kapitel.

Item anniuersarium domini Joannis Dwe militis et vxoris
Gisle de ii /3 grot, procurator Barbare. — Missa in choro.
Item anniuersarium domini Petri Tollere vicarii de
ijj li gr., procurator altaris omnium sanctorum. — Missa
in choro.
Item anniuersarium høstrw Gertrwdz de ij [i gr., tutor
ecclesie satisfaciat de curia, quam inhabitabat Petrus Grøidestøber circa forum antiquum. — Misse pro altaribus.
Item anniuersarium dorninj Joannis Jenssøn sacerdotis
de ii li gr., cum canonicis circa omnium sanctorum,
procurator altaris Canutj ducis circa chorum. — Missa
in choro.
Item anniuersarium dominj Christophorj Andree vicarii
sanctj Lucii altaris de tribus solidis grossorum circa Tome
appostolj, procurator capittulj. — Misse pro altaribus.
Item anniuersarium dominj Joannis Hiortt et domini
Laurentii Berg de ij /i gr. de dvobus fundis, vnum in
Pilestredh et alterum in parochia sanctj Clementis, procurator
capitulj. — Misse pro altaribus.
Post natiuitatem Cristj.
Anniuersarium domini Joannis Hermannj fratrisque eius
Joannis Møller et Jacobj Sugge et vxoris de ij /i gr., procu
rator Georgii. — Missa in choro.
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Anniuersarium magistri Joannis Lagonis vicarii et
parentum eius de ii /3 gr., procurator cacaborum. — Misse
pro altaribns.
Anniuersarium dominj Joannis Petrj canonicj de ij /i
grott et vj grote ad manus pauperum de tribus bodis in
Studii stredh, procurator Andree. — Missa in choro.
Anniuersarium dominj Regnichinj sacerdotis de ii fi
grot de vna boda in parochia sanctj Nicholaj, procurator
capitulj. — Missa in choro.
Anniuersarium Elzebe Copss de iij /i grot de boda in
Feriistred, quam inhabitat Hans fan Reyn, procurator capitulj.
— Misse pro altaribus.
Anniuersarium dominj Michaelis Mathie canonicj de
ii /i grott, tutor ecclesie satisfaciat ex curia circa mare,
quam inhabitat Anne Pariss. — Misse pro altaribus.
Anniuersarium dominj Tigonis Mathie cum fratribus
sanctj Kanutj post conuersionis sanctj Paulj de iij /3 grot,
procurator altaris sanctj Canutj regis anno dominj Mdxxvj.
— Misse pro altaribus.
Anniuersarium dominj Magnj Giøe militis et vxore (!)
de ii fi grot, ex fundatione altaris procurator Barbare. —
Missa in choro.
Anniuersarium dominj Boecij Laurentij de ij /i grot,
procurator altaris quinque vulnerum de residentia. — Misse
pro altaribus.
Anniuersarium Jacobj Petrj laicj et vxoris Kirstinæ de
ij /3 grot, procurator cacaborum. — Misse pro altaribus.
Anniuersarium magistri Petrj licenciatj et fratrum eius
de iij march cum ix lectionibus, procurator capitulj. — Missa
in choro.
Anniuersarium dominj Joannis Andree de ij /3 grot,
procurator cacaborum. — Misse pro altaribus.
Anniuersarium dominj Nicolaj Brøidhe de ij /3 grot,
cum canonicis, procurator altaris Anthonij in choro. — Missa
in choro.
Tillæg.
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Anniuersarium omnium benefactorum de iij /? grot,
procurator capituli. — Misse pro altaribus.
TeXoq.
Original Optegnelse paa et løst Blad i Geh.-Ark. Begyndelsen synes
at mangle.

131.
1531. 6 Februar. Hr. Hans Olsen, Kantor i Roskilde, tilskriver
M. Matthis (Persen), Kannik i Kjøbenhavn, om en Strid (om noget
Altergods), denne havde med Dr. Hans Luchesen i Roskilde.

Affectuosam commendationem et salutem. Kiere mester
Mattis, synderlig gode ven, ieg haffuer effter eders begere
werffwet hoss docther Hans Luce. Tha, som ieg gaff eder
selff tilkende, swaride han soo, at hånd gerne oc heldst
begerer, ati vele besinde boode eders egen oc banss lempe
ther ebland oc vere till fredz met sagen; teckis eder thette
icke, tha vill hånd met tiden, nar Gud føger hanum swndhed
oc beleylig tiid oc sted, pleye ether enthen mynne eller
rett. In Christo valete. Ex Roskildia die beate Dorothee
virginis mdxxxj.
Jo. Olaui
cantor Roschildensis.
Udskrift: Venerabili viro magistro Matthie, canonico Haffnensi, amico meo obseruandissimo.
Orig. paa Papir i Konsist. Arkiv.

132.
1531. 27 April. Dekanen Klavs Gjordsen meddeler Hr. Anders
Jensen Kollats paa S. Josts eller de fire Læreres Alter med tilhørende
Vikarie i Vor Frue Kirke.

Nicolaus Gørizsse, decanus Haffnensis, dilecto nobis
filio domino Andree Joannis, presbitero Roschildensis diocesis,
paternum affectum in Domino cum salute. Tue probitatis
ac virtutum merita, quibus apud nos fide digno commen
daris testimonio, nos sollicitant et inducunt, ut personam
tuam prosequamur favore gratie specialis. Eapropter premis-
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sorum meritorum tuorum intuitu, altare sancti Jodoci alias
quatuor doctorum, et vicariam eiusdem in ecclecia collegiata
Haffnensi, vacantem per obitum cuiusdam domini Calixti
Petri, pie memorie presbiteri, ultimi et immediati posses
soris eiusdem, una cum omnibus suis juribus, fructibus,
proventibus, redditibus et obventionibus quibuscunque,
quorum quidem altaris et vicarie merum jus patronatus et
collatio, quotiens vacare contigerit, ad nos nostrosque
successores decanos ecclesie predicte Haffnensis dinoscitur
pertinere, tibi tanquam bene merito in nomine Domini
conferimus, investientes te per bireti nostri impositionem
presentialiter de eisdem. In quarum collationis et investi
ture testimonium sigillum nostri decanatus presentibus in
ferius est appensum. Datum Haffnis anno incarnationis
dominice m. d. xxxi., quinta feria post festum divi Marci
evangeliste.
Orig. paa Perg. blandt Arne Magn. danske Diplom.

133.
1531. 8 September. Borgemestere og Raad i Kjøbenhavn give Kapitlet
Tilstaaelse om, at de have modtaget endel Kalentelaget tilhørende
Klenodier til Byens Fornødenhed.

Vij borgemestere oc raadmend vdi Kiøpenhaffn giøre
vittherliigt oc kendess mett thetthe wort opne breff, attwij
i dag haffue anammett aff hederliige herrer capitell her i
Kiøpenhaffn hues clenodia vdj sølff, som Kalenthe lawett
her sammesteds tilhører (som thenne vdskorne screfft, oss
emellom giort er, ydermere vduiszer oc forclarer) huilket
sølff wij nw strax vdj wor store nød oc trang acthe att
brughe tiill Kiøbenhaffn stads merckeliige store nøtthe oc
behoff, som hanom i thenne tiid poo henger. Oc huor
som saa sker, att noger aff forne Kalenthe brødre eller
søstre effther thenne dag haffue noger tilltall tiill forne
capitell om forne sølff, tha beplicthe wij oss oc wore
efftherkommere borgemester oc raadmendt poo Køpenhaffn
13*
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stads wegne att staa ther till retthe fore. Tiill vitnesburd
lade wij trøcke wortt stadz indzegle neden poo thetthe wort
opne breff. Screffuet i Kiøpenhaffn fredagen nest effther
sanctj Egidij abbatis dag, aar etc. mdxxxj.
Orig. paa Papir med paatrykt Segl i Geh.-Arkivet.

134.
1531. 20 September. K. Frederik I giver M. Christlern Hvid Livs
brev paa Degnedømmet i Kjøbenhavn.

Mestter Christiern Huiidt
ffich breff pro seruitio facto et faciendo per liberam resig
nationem domini cancellarij magistri Nicolai Gørtzsze oppaa
degenndommet vti Køpnehaffnn vdi woer Ffrue kircke, att
nyde bruge och behollde hannss liiffuis tiidt, met alle forne
digniteter, rette tilligelsze, iurisdiction, tiennere, købsttedtzs
godtzs och ianndtzs godtzs etc., sonj forscreffne mester
Claues Gørtzsze canceller thet nu fore hannom friieslt haffdt
haffuer. Cum inhibitione solita. Datum Gottorpp vigilia
Måthej apostoli, aar etc. mdxxxj.
Dominus rex per se.
Registre over alle Lande, III. 270.

135.
1531. 21 September. Fortegnelse over de Klenodier, som Kjøben
havns By fik af Kalentelaget (jfr. Nr. 133).

Anno etc. mdxxxprimo sancti Mathei apostoli dag bleff
thette efftherscreffne sølff anammet tiill Kiøpenhaffn stads
nøtthe oc behoff affKalenthe skrinet, offueruerendes mester
Peder Amage oc her Jep Heye cannick her sammestedz.
Item en bulle met syt log, weyer xxxiij lod. Item en liden
sølff stob met en trumper poo laaget, veyer xiij lod j quintyn.
Item en stor sølffstob met sancti Hanses billede poo laaget,
veyer iiij lødemarck oc ith lod. Item then store sorthe
skal!, weyer met skalen xx lod. Item then lille sorthe skall,
weyer met skalen xiiij lod j quintyn. Item the iiij sølff
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stobe vden log oc vden fod, veye lxxxv lod j quintyn. Item
then sølffstob med fod oc ith mercke poo foden foruden
log, veyer xxj lod j quintyn. Item then stob met fod oc
stander K. 1. poo, veyer xxv lod. Item then lille sølff stob,
veyer vij lod j quintyn. Summa poo alt forne sølff foruden
the tho stobe met skalerne ijc xlj lod oc j quintyn.
Orig. paa Papir (udskaaren) i Geh.-Arkivet.

136.
1531 (?). Forhør, optaget i Anledning af oprørske Ytringer af nogle
Medlemmer af Kjøbenhavns Magistrat under Striden med Biskoppen i
Roskilde 1530.

Item PerKempæ1) han sigher, at han wed ther ynthet
aff andet æn ther bispen och borghernæ bleff forligtæ, thet
wiillæ ickæ Rasmws Bagher (och) Kort Berman2), at so
waræ skwllæ.
Item Per Jørenssen3) widnæth, at Ambrosius4) sagde,
at han wistæ iijc po syn hond, then tiid then trættæ kom
mellem bispen och Københaffns by, och at de fynge wel en
herræ them willæ forswaræ, ther som kongh Fredryck ickæ
willæ, och at han befrycthet, at then predikanther skwllæ meræ
predyckæ kong Cristiærn till gode æn wor nådige herræ.
Item Anders Hallægher5) widnæth, at Ambrosius sagde,
then tiid then trættæ kam mellem bispen och Københaffn
by, ta sagde han, at ther som w. n. herræ ickæ willæ for’) Borgemester i Kbhvn. (jfr. S. R. D. 11, 587. Røn, H. Tavsen, S. 74).

2) Raadmand, den samme Stilling indtog formodentlig ogsaa Rasmus
Bager 1530, skjønt han 1527 og 1533 nævnes blot som Borger.
Begge disse Mænd nævnes i den skibyske Krønike blandt Kirkestormerne 1530, thi der er neppe Tvivl om, at Kort Berman er
den der omtalte »Conradus cognomento Kiøkenfiit.«
') Borgemester.

4) Amb. Bogbinder var Borgemester 1530, »quo magistratu paulo post
ob proditionis crimen est spoliatus,« bemærker den skibyske Krønike
ved Beretningen om Kirkestormen 1530. I denne Bemærkning have
vi maaske ogsaa en Hentydning til den Sag, som omhandles i det
her meddelte Aktstykke.
5) Borgemester.
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swaræ them, te fynge wæl en herræ, och at han Am
brosius sagde then tiid, at han wistæ iijc borgher paa syn
hånd och waræ besoræth till hanum, och then tiid ther then
contradit bleff lest po radhuss, ta sagde Kort Berman och
Rasmws Bagheræ, at ther som predicantheryn ickæ mattæ
predike Gudz ord, ta waræ de begherindes at mattæ faræ
aff byend, och sagde Andhers, at ther war en monck hyem
till hans och sagde, at de skullæ ickæ lade fleræ landz
knectæ her ind i byend æn en fenyck, so at borgherne
waræ them sterkæ noch.
Item Ambrosius widnæ om Rasmws Bagher och Kort
Berman ligæ som Andhers Ilallagher.
Item Tamiss Gwlsmid1) wydnæde, at han wistæ ynthet
om thenne handell.
Item Lawretz Jenssen2) wydnædæ, at then tiid then
conlracht bleff gyort mellem bispen og borghernæ, ta sagde
Ambrosius, at han willæ bliwæ wid thet helle ewangelium,
och at han wistæ iijc borgher po syn hånd, de han war
forsoren till them.
(Endel andre Vidner, som Tamiss Lestæmagher3), Oluff Scriweræ 4),
Jens Perssen5), PowilHanssen, Mester Hans Wynck6), CristiærnÆsgessen7),
Tamess Brøgheræ 8), Rasmus Kellesmid9) og Henrick Tromæslar 10), af
hørtes; men enten vidste de intet, eller ogsaa sagde de det selvsamme
— kun mindre udførligt fremsat — som de tidligere afhørte Vidner).

Samtidig udateret Optegnelse i Geh.-Arkivet, med Paategning: De
ærynde som her wdi Københafn mact po liggher.

137.
1532. 17 April. K. Frederik I gaaer i Forbøn for Hr. Holger Ulfstand, at han maa faa et af Kapitlets Gaarde i Kjøbenhavn til Leje.

Frederiich mett Guds naade Danmarcks, Wenndis
och Gottis koning, vdtualdt koning tiill Norghe etc.
Wor sonnderlig gunst tilfomn. Kiere herrer och wenner,
wij giffue etther kierligenn tilkiennde, at oss elskelige her
!) Tidligere Borgemester, nu maaske Raadmand.
mand. 4) Raadmand. 5) Raadmand. 6) Var
havde han været Raadmand. 7) Raadmand.
mand. 10) Var Raadmand 1533 (Røn, Hans
modentlig ogsaa 1530.

3) Raadmand. 3) Raad1531 Byfoged ; tidligere
8) Raadmand. 9) Raad
Tavsen, S. 74) og for
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Holgerdt Wlffstandt, wor tro manndt, raadt och embitzmannd
paa wort slott Lawgholm, haffuer werit hoss oss och berett,
at band haffuer her vdi wor stadt Kiøpnnehaffnn ingen eygen
gorde, som hannom tillhører, och ingen anden bequem
wesen och stedt, som hånd roligt kannd were, effther thij
hand ald tidt skall were her hoss oss till stede. Och gaff
tilkiennde, atj skulle haffue en gord liggindis her i byenn,
som nu Lauritzs Grersen i boor1), och hånd wille gierne
haffue then vdj leye aff ether, effther thij at Lauritzs
Grersen skall ingen arff breff haffue ther paa. Och ther
for wor begierindis , at wij wille vnnde hannom wor
schriffuelse till etther, atj for wor bønn och schriffuelse
skyldt wille vnde hannom samme gord for saadann jordtskyldt, som forschreffne Lauris Grersen ther pleyer aff atgiffue; och i wille giffue hannom sliigth ethers breff, som
borgerne her i byen pleye atfange paa kircke godts. Thij
bethe wij ether kierligenn, atj wille annsee thenne wor
bønn och scriffuelse, och vnde forscreffne oss elskelige her
Holgerdt Wlffstandt och i leye lade hannom samme gordt
for saadan leye och skyld, som ther pleyer aff at gange,
och sliigth ethers breff ther paa, som i pleye atgiffue paa
kircke gods, som forscréffuit staar. Her forlade wij oss
wisseligenn till, och wille thet met wor sønnderlig gunst
och naade ald tidt gierne met ether alle och huer serdelis
forskylde och bekiende. Befallenndis ether Gudt. Schreffuit
paa wort slott Kiøpnnehaffnn othensdagen nest effther søn
dagen Misericordia domini, aar etc. Mdxxxij. Vnder wort
signnett.
Udskrift: Oss elskelige her degenn, canntori och menige
cappittell vdi wor Frue dom kircke i Kiøpnnehaffuenn,
samptlig och huer besønderligen.
Original paa Papir i Konsist. Arkiv.

‘) I et Dokument af 8 Apr. 1525 omtales »Apostolorum Alteres Gaard,
som Lavrits Greersen nu i bor«, i S. Klemens Sogn; det er upaatvivlelig den, her menes.
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138.
1532. 16 Maj. Kontrakt angaaende en Gaard og Grund i Kjøbenhavn, oprettet imellem en Borgerske sammesteds og Kapitlet.

Jeg Eletze Jostes borgerske i Kiøpnehaffn giør vitterliictt
for alle oc kienness mett thette mitt obne breff, att jeg
haffuer i leie anammett aff hederlighe herrer mester Christiern
Hwiidt deghen, docther Ditleff Smither canther, oc menige
capitell i Kiøpnehaffn en wor Frue kirckes gardt oc grundt
ligendes i Kiødtmanger bodernæ, østen vdt mett gaden, i
wor Frue sogn, nordhen nest frue Gwndell Oluff Daass
gardt, Berittæ Per Otzenss søn nw i boer, synden nest
Calendarum alteres gardt, Oluff Jenssen nw i boer, oc
som jeg nw selffue i boer, mett all syn rette tilligelsze
vtij lenge oc brede, som handt nw begreben oc indhegnett
er, att haffue, nyde oc i leie beholle vtij myn oc alle myne
arffwinges liiffs tiidth, then ene efftther anden, mett sodantt
skiæll oc vilckor, att wij sculle her efftther wære then hellige
kircke oc henness personer theess villigere oc staa i vilie, venskab oc gott naboskab mett thennem oc aff wor ytterste mactt
affwerye oc emoedt staa Lutterss kietterij oc wildfarelsze.
Item sculle wij foræ gardt bygge oc forbeidre, besynderligen
ett stenhwss tw lofft liøglt vdlill algaden, eller, om wij thett
icke formwe, ett merckeliictt hwss mwrett emellem stolpe,
mett anden goodt kiøbstedts bygning jnden i garden, oc
mett stentack, oc samme gardtt oc bygning vtij gode mode
weedt mactt holle, oc giffue ther aff then canick, som
kircke werye er till forne wor Frue kircke, aarligen till
leie oc landgieldt siw mare, som wij ther om nw selffue
jndburdes venlig oc well forliictte ære, vtij Danske penninge,
som her i landet gienge oc gieffue ære, halffdelen till poske
oc halffdelen till saneti Michilss dag betimeligen oc till
gode rede yde oc betale scullendes. Item skatt oc all
anden kongelig eller stadts tynge, som nw siidwonlig er
eller her effther po legges kandt, sculle wij selffue vdtgiffue oc jnthett ther fore affkorttæ i samme leie. Item
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skeer thelt soo, att wij forne, efftther wij soo merckeligen
po same gardt bygtt haffue, trænges mett armoedt, fattigdom,
siwgdom eller for nogen anden rædelig oc nøtthelig sag
att selie eller pantsettæ samme wor egen bygning, oc thett
kandt forfares vtij sandhedt, tha mwe oc sculle wij ther
till haffue fuldt mactt att selie, pantsettæ oc affhende
samme gardt oc bygning en besidhen borger vtij Kiøbnehaffn, som skatther oc scyller wor kierte nåde herre oc
jnghen anden, dog atthett skeer mett forne capitelss
wiidskab oc sambtycke oc forne leien till kircken weedt
mact bliffuer, oc skall tha forne capitell haffue all eneste
tre mare Danske siidtwonlige breffue penninge oc ey mere
begiære for samme theress sambtycke. Item huor oc saa
skeer, at wij forne eller huem forne gardt off oss fangendes
worder, hannem icke bygger, forbeidrer oc i gode mode
holler oc forne landgiældt oc leien ther aff ey till gode
rede betale wille, tha sculle wij vdtwiisses oc en anden
borger efftther thee sexten dannemendtz tycke oc beste
skiæll, som priuilegen jndeholler, jndsettes egien, som ther
aff bedræ skiæll oc fyllest giøre will, som forscreffuett
stander. Till yttermere forwaring herom beder jeg kierligen
myn fuldmyndtige forswaer Nielss Bager om siit jndsegle i
myn stedt mett beskene mendtz jndsegle Michel! Nielsen
kiøtmangeres oc Rassmwss Hanssen bryggeres, borgeres i
Kiøbnehaffn, att henghe nedhen for thette mitt obne breff.
Giffwett i Kiøbnehaffn , torsdagen Worherres opfarelses
otthendedagh, anno eiusdem ab jncarnatione sua millesimo
quingentesimo trigesimo secundo.
Orig. paa Perg.; af Seglene findes endnu et.

Konsistoriets Arkiv.

139.
1532. 6 Avgust. K Frederik I bemyndiger Borgemestere og Raad
i Kjøbcnhavn til at tage Graabrødre Kloster med Tilliggende til sig og
anvende samme til Helliggejst Hospitals Nytte.

Wii Ffrederick mett Gudis naadhe Danmarckis, Wendis
oc Gottis konning, vduold konning tiill Norghe, hertug
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vtj Slesuig, Holstenn, Stormaren oc Ditmerskenn, greffue
wti Oldenborg oc Delmenhorst, giøre alle witterligtt, att
vy aff wor sønnderlige gunst oc naade, szaa oc fattiige
wonføre oc siuge menniske, szom ligge oc ære wtj hospitall
oc Helliggesthuss vty Køpnehaflh, tiill hielp, trøst oc theris
liiffs nyttørfft oc wpholdelsze, haffue wndt oc tilladett, oc
mett thette vortt obne breff vnde oc tillade, att oss elskelige
vore borgemestere oc raad vti vor stad Køpnehaflh mue oc
schulle tiill thennom anname Graabrødre closter, kyrcke,
kyrkegord oc alle the husze, ther paa staar, oc all forne
closters gordt oc haffuer, som thet nu forfundett er, oc
siiden forne closter oc closter gord, szom forscreffuitt staar,
att haflue, nyde, bruge oc beholde tiill euig tiid for frij
eyndom. Dog szaa att all then rentthe, szom ther paa
kand forbvggis vtij hwsse oc gaarde, schal optagis oc all
ene komme the siuge oc vonføre mennisker tiill vphollding
oc trøst, oc icke brugis til nogen anden mandtz gaffn oc
nytthe vti noger maadhe. Thii forbiude vy alle vore fogetter,
embitzmend oc alle andre forne vore vndersotthe, borge
mestere oc raad her emod paa forne Graabrødre closter oc
clostergordt, huss oc byggening, szom forscreffuit staar, att
hindre, hindre lade, mødhe, platze, eller i noger maade forfang
att gøre vnder vortt hyllest oc naade. Giffuitt paa vortt
slott Køpnehaflh tiisdagen nest epter sancti Petrj ad vincula
dag, aar etc. mdxxxij, vnder vort signet.
Dominus rex per se.
Orig. paa Perg. med Seglet. Kbhvns Magistrats Arkiv.
trykt i Hofmans Fundationer X, 181 og Nye D. Mag, 1, 54).

(Forhen

140.
1533. 30 Januar. K. Frederik I annekterer Karlebo Kirke til Degnedømmet i Kjøbenhavn.

Mestter Christiernn Huiidt, degen vdi Køpnehaflh,
ffick breff, att epther thij konge Mt. vdi sandthedt forfarret
haffuer, att thett degenndom vdi woer Ffrue kiircke vti
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Køpnnehaffnn, som er och schall were ith prelatuer, er
møgett ringe tiill thenndt, som thett nu haffuer, som er
forne mestter Christiernn, eller tiill hannss eptherkommere
attuphollde then’s nottorfftt och statt mett, och thesligestte
baade for forne mestter Christierns bøn, seruitio facto et
faciendo och thesligestte fore throe tiennestte, som thee
samme, huilcke epther hanum forne degendom, aff kon. Mt.
vtj forne woer Ffrue kiircke funderet, vti forleening fangenndis
worde, hannss naadis høgmectighedt och riiget gøre mue
och schulle: Tha haffuer kon. Mt. for saadan leylighedtzs
skyldt annecteret, vnieret och incorporeret Karlleboe kiircke,
liggenndis vdi Ørrekraags leenn vti Trye herret, att mue och
schulle bliffue tiill och hoess forne degen dom met aldt sin
rentte och rette tiilligelsze tiill euiig tiidt. Daag saa att
her Niels Riiber1), som forne Karlleboe kiircke nu vti forleenning och besidtning haffuer, schall thendt beholde vdi
alle maade vfforckrenckeligenn epther hannss breffuis liudelsze.
Cum inhibitione etc. Datum Gottorp torsdagenn nest epther
sancti Pauli conuersionis dag, aar etc. mdxxxiij.
Dominus rex per se.
Registre over alle Lande III. 283—84.

141.
1533. Fortegnelse over Vikariernes Altere i Vor Frue Kirke og
deres aarlige Indkomster og Udgifter, samt Tallet paa de ugentlige
Messer, der skulde synges eller læses for dem.

Bona altarium vicariorum Haffnensinm.
Altare trium Regum
Habet ix pund korn xxxjx mare iij ß. Seruicium altaris:
tres misse cantande, 4<>r legende. Pro cera vj mare. Item
pro anniuersariis et ministro cantanti v mare iiij ß.
’) Denne havde 21 Avg. 1528 faaet kgl. Præsentation paa Karlebo
Kirke »per obitum Dn. Joannis Amag ultimi possessoris.« (Lang.
Dipi.).
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Altare Dionisij.
Habet v pund korn, xv mare vij /3. Seruicium: vna missa
cantanda, tres legende, pro cera iiij marce, pro carbonibus
in ecclesia iiij marce, pro anniuersariis et cantanti xi fi
grot.
Altare Eligij.
Habet xv pund korn, iij marcas argenteas. Seruicium:
vna missa cantanda, vj legende, pro cera vj marce, pro
anniuersariis et cantanti v /i grot.

Altare apostolorum.
Habet xlij inarcas. Seruicinm: vj misse legende, pro
cera v marce.
Altare Laurencij.
Habet Iiij marcas. Vna missa cantanda, 4or legende,
pro cera v marce, pro anniuersariis iiij /3 grot.
Altare Margarete.
Habet liiij marcas. Vj misse, pro cera v m^., pro
anniuersariis viij /3 grot.

Altare Trinitatis.
Habet xxxij marcas, iij pund korn. Due misse cantende,
ije legende, pro cera vj marce, pro anniuersariis et can
tanti x fi grot.
Altare Barbare.
Habet xliiij marcas, vj pund korn. Vna missa cantanda,
vj legende, pro cera vj marce, pro anniuersariis et can
tanti vij fi grot.

Altare Kalendarum.
Habet xliiij marcas. Vna missa cantanda, vj legende,
pro cera vj marce, pro anniuersariis et cantanti v fi grot.
Altare Lucij.
Habet lx vij marcas j fi. Vj misse legende, pro cera
v marce, pro anniuersariis vj m$. ij fi.
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Altare Olauj.
Habet xxj marcas, x pund korn.
Altare Christoferi.
Habet xlij marcas, iij pund korn. Due misse cantande,
v legende, pro cera vj marce, pro anniuersariis er cantanti
xj Ii grot.
Altare Birgitte.
Habet viij /3 grot, xx pund korn. Missa quotidiana, pro
cera vj marce, pro anniuersario jx /i grot.

Altare animarum.
Habet lxxx marcas. Seruicium: vj misse legende, pro
cera vj marce, pro anniuersariis x /i grot, ad vsum altaris
omni anno xx m^.
Altare v vulnerum.
Habet xxviij marcas, iij pund korn. Due misse cantande,
v legende, pro cera vj marce, pro anniuersariis et cantanti
vij /3 grot.
Altare Sebaldi.
Habet viij pund korn, viij marcas vij /3. Tres misse
legende, pro anniuersariis viij m^.
Altare seniorum.
Habet lj marcas ij /3. Tres misse, pro cera iij marce,
pro anniuersariis v /3 grot.

Altare Katerine.
Habet xxxvij marcas. Missa quotidiana, pro cera vj
marce, pro anniuersariis vi /3 grot.

Altare Michaelis.
Habet xlv marcas. Vna missa cantanda, 40r legende,
pro cera v marce, pro anniuersariis et cantanti viij /3 grot.
Altare Georgij.
Habet xv marcas. Iij misse, pro cera iij marce, pro
anniuersaris ij /3 grot.
Altare compassionis.
Habet xxj marcas, viij pund korn. Missa quotidiana,
pro cera vj marce, pro anniuersariis v mare j [i.
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Altare resurrectionis Domini.
Habet xxxiij marcas extra portas ij pund korn oc xix fi
grot, j tønde smør. Seruicium: jna missa cantanda, 4or
legende, pro cera v marce, pro anniuersariis vij [i grot.
Altare Andree.

Habet xxij marcas. Vna missa cantanda, v legende, pro
cera v marce, pro anniuersariis et cantanti vij /3 grot.

Altare Anne.
Habet vj marcas infra portas, extra portas xj marcas,
ix pund korn. Seruicium: vna missa cantanda, vj legende,
pro cera vj marce, pro anniuersariis et cantantibus xv
marce vi /3.
Altare doctorum.
Habet xxij marcas viij pund korn. Vna missa cantanda,
iij legende, pro anniuersariis et cantanti ix /3 grot, pro cera
iiij marce.
Altare Jacobi.
Habet lij marcas, v pund korn. Iij misse, vna cantanda,
pro cera iij marce, pro anniuersariis et cantanti viij /3 grot.
Orig. Optegnelse i et lille Hefte i Geh.-Arkivet. I samme Hefte
findes med samme Haand følgende Fortegnelse over de Bidrag, endel
af disse Altere 1534 maatte udrede til Kjøbenhavns Befæstning.

Tilhielp til then vold, som giørdis anno Domini Mdxxxiiij

Eligij iiij mrc.
Laurencij iij m^..
Apostolorum iiij m^. ij ft.
Margarethe iij m^.
Trinitatis iij m^L.
Lucii iij m^L.
Olauj ij
Christoferi iij mty.
Animarum v m^l.

Quinque vulnerum ij m$.
Sebaldi ij m^.
Seniorum iij m^l.
Katerine ij m^.
Michaelis iij m$.
Compassionis iij m^.
Andree ij m^l.
Anne iij m^.
Jacobi iij m^..
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142.
1536 (?). Ny Formular for Fæstebreve paaVor Frue Kirkes Gaarde
og Huse i Kjøbeohavn.

Wij epterne tf giøre alle wiittherliigtt mett thette wortt
opne breff, att wii nu haffue wndtt och tilladitt och nu
mett thette wortt opne breff wnde och tiillade, att thenne
brefTuiszer N oc hans arffuinge mue och skulle haffue oc
beholle enn wor Ffrue kirckes iord oc grund ligendes wtj
N strede och i N sogenn wptill N, mett huss, bøgning och
goordtz romb i lengen oc bredenn, ligeruis som then forfundefn er, i] alles thieris liiffs tiidtt och saa lengi thii
leffue, for euige eyendom. Och skall forne N. oc hans
arffuinge eller huo som same gaard oc grundtt epther
thenne dag fangendes worder giiffue ther aff till wor Ffrue
kirche N. march till tuynne terminer om aarid, halffdiellenn
till paaske och anden halff diellenn till sanctj Michels dag,
huilchiitt aarligen saa hollis schall wdenn alle giensiigelse
wtj noger maade. Skeede thet seg ocsaa, att same hussleye
oc landgille icke wdkome strax till same tuinne terminer
eller och xiiij dage ther nest epther i thet aller senneste,
tha skall forne ft. oc hans arffuinge, eller thenn same
huss oc grund till hørre, wære till forplictigett att giiffue
oss oc wor epther komer N. paa kirckens wegne viij /3
offuer forne landgille. Menn ther saa skede, att forne
hussleye icke wdkome indenn then neste tillkomendes
sanctj Hans midtzomers dagh, tha skall forne n. oc hans
arffuinge oc the, som same gaardtt oc grund till hørre och
i wære haffuer, till sanctj Michels dag ther nest epther
giiffue fierde parthen mere end same aars landgille seg
beløber, och siiden framdiellis giiffue altiidtt fierde parthen
for huer fiering aars forsømelsze. Thesliigeste ther som
szaa skeede, att forne N. eller hans arffuinge bleffue trengd
aff fattigdom eller andenn oorsage att wille sellie, forpanthe eller ellers affhendne forne goord, huss och bøgning,
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tha schall thett først tillbiudes oss eller wore eptherkomere
N till forne wor Ffrue kirche paa kirckens wegne, oc ther
som wij eller same wor eptherkomere same hus og bygning
tha ey kiøffue wille, tha schall then her laugbiudes till
Kiøpnehaffuens byting, och siidenn kiøbe huo som løsther,
dog att same N mare renthe mett the wilckor, som forscrefuit staar, till gode rede aarligenn till sine terminer
ther aff wdgiiffues till forne N wbehindride i alle maade.
Sameledis att ther som saa skeede, att forne N oc hans
arffuinge eller then, same gaard her epther fangendes
worder, bleffue forsømelighenn och icke wdgaffue same aarlige rennthe tiill forne terminer, men bleffue ther mett besiddendis ett aar, ij eller iij, tha skulle wij forne N mett
borgemesther oc raad her samestidtz haffue fuldmagtt thett
fierde aar att lade same gård, hus oc bøgning aff sex
wuildige mend wurdiere och thenn saa kiøffue for ett skelligtt werd epther danemendtzs siigelsze tiill forne N. Och
skall tha i same pendinge aff koorttes then epther standen
des rentthe aff then, som selliendes worder.
Nedenunder er med en anden Haand skrevet: In presentia do
mini regis.
Udkast i Geh.-Arkivet.

143.
1536. 12 December. K. Christian III giver Raadmand Peder Villadsen Følgebrev paa det kjøbenhavnske Degnedømmes Gods.

Peder Willatzen, raadmand wdj Kiøpnehaffn,
fick følgebreff till the tbiener, som ligge och thiene till
degendomet her wdj Kiøpnehaffn, at the suare hanom och
ingen anden, till saa lenge kon. Matt, ther om anderledis
tilsiiger. Och skall hånd giøre hans naade gode rede och
regenskab for hues hånd aff samme renthe och degendom
oppeberendis worder. Datum Kiøpnehaffn tisdagen nest
effther wor Frue dag conceptionis, aar etc. mdxxxvj.
Registre over alle Lande, IV. 121.
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144.
1538. Fortegnelse over de Kalke, som efter Reformationen vare i
Behold ved nogle af Vor Frue Kirkes Altere, samt Oplysning om den
Anvendelse der gjordes af Sølvet.

Aff the kalcke, som vdgaffues i Grefuens tydh, bleffue
fire kalcke reseruerelh til alle alternes behoff.
Primo Dyonisii calck, som veyde xxxvi loth oc j quintin, forgilth.
Item Lucii kalck, som veyde xxxv loth forgilth.
Item Georgii, som veyde xxxiiij loth.
Item Andree, som icke kom tilstede.
Summa paa thetthe sølff jc v loth j quintin.
Erogata aff thette sølff.
Primo fick her Jip Heye for syndh vmage viij loth
sølff.
Item slotzherren paa Dragxholm iov lth.
Item skriffueren ij loth.
Item til hielp til then skath, vi vdgaffue medh burgerne,
ther kongen vor indkommen, xiij loth.
Item i then skath med menige klerckerieth, som her
Jip Heye anammede oc indførde til Roskilde domkircke
1 loth.
Summa erogatorum lxxvij loth.
Item summa remanens xxviij^ loth, som sold er for jc
xxiij m^ iv ß, Heraff bleff skifftet iblanth vj personer jc
m$. minus iv m^.
(Vikarierne Hr. Oluf Skoning. Hr. Mogens Nielsen, Hr.
Jens Jonsen, Hr. Per Henriksen, Hr. Hans Gundersen og
Hr. Anders Brun fik hver 16 Mark).
Item summa remanens xxvj m^L, som bleff skifth til
ij personer, oc vj m$. til aff capittelets penge in die sanc
torum Simonis et Jude apostolorum.
(Vikarierne Hr. Jip Andersen og Hr. Seufrin Jensen
fik hver 16 Mark).
Tillæg.
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Thette skede, før pengene bleve omsetthe, xvj m$. tbil
oc xvj alb.

Afskrift i Diplom, i Geh.-Ark. Paa samme Blad findes «Register
paa the iij kedle, som soldes Anno etc. 1538«. Det indkomne, 114y
Mark 6 Penning, uddeltes blandt Vikarierne.

145.
1539. Oktober. K. Christian III. befaler, at alt S. Niniani Gildes
Gods skulde overgives til Helliggeist Hospital.

Wii Christian etc. Giøre alle witterlight, att effther
thii menige gillebrødre till sancti Niniani gilide wdtj wor
stadt Kiøbnehagenn haffwe wdtj wor neruerelsse vpladet fra
thennom oc forneffnde gilide och till Helligesthus hospitall
wdj wor stad Kiøbnehagen all then renthe oc rettighet,
som till forne till samme gilide werett haffuer, tha bethe
wii oc bivde alle thennom, som nogett af samme rente
hoss thennom haffuer, the then andtworde oc fornøye prior
oc forstander for samme Helligesthus hospital oc ingen
anden, wnder worth hylleste oc naade. Giffuit etc.
Afskrift i Diplomatariet i Geh.-Ark.

146.
1539. 29 Oktober. Universitetet forlener Kanniken Hr. Jep Heve
med den Biskopstiende, som svaredes af Almuen til Vor Frue Sogn i
Roskilde. '

Wii efftherscreffne rector, doctores och vniuersitetens
lessémestere vdi Køpnehaffnn gøre alide wittherligt met
thette wortt opne breff, att wii fore wiillig wenscab och
iidelig tienniste, som hederlig manndt her Jib Heye, canick
vdi Roschiilldt, wortt vniuersitet giordt haffuer, och her
effther ythermere och iideligenn gøre wiill och schall, haffue
met eendrectelig sambtycke vntt och forleent, och met
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thette wortt opne breff vndne och forleene forne her Jib
vdi hannss liiffuis tiidt alidt thenndt biscops tyende, ther
giffuis och ydes aarligenn aff thenndt allinue, som ligger
tiill woer Ffrue saaghen vdi Roskylldt, som konninglig
Maiestat woer keriste naadigste herre vniuersitetet gunsteligenn tiillagdt haffuer, at oppebere, nyde och behollde
vfforkaarttet vdi alide maade; daag met saadannt skeil och
wiillckaar, at forscreffne her Jib Heye schall aarligen yde
ther vtaff heer vdi Køpnehaffn forne vniuersitatis lessemestere eller och theriss fulldtmynddig quæstori fyre pundt
rug och fyre pundt byg indenn kynddermiss tiill gode reede.
Tiill ythermere foruaaring och winttnesbiurdt haffue wii
hengdt wortt vniuersitatis indtseigell nedenn for thette
wortt opne breff. Giffuit vdi forne Køpnehaffnn otthensdagenn negest effther sanctorum Symonis oc Judæ aposto
lorum dag, aar effther Gudtzs biurdt Mdxxxix.
Af Konsistoriets Kopibog, 1538—1602. Fol. 7.

147.
1540.
Kirkegaard.

En Optegnelse

om hellig Losens Kapel paa Vor Frue

Om noger glaruindue.
Item feria sexta post Gregorij berette doctor Christern1),
at hand nogen tiidt tilforn anammet gamle och brodne glar
uindue aff hellig Loszens capell paa vor Frue kiercgardt, oc
ther fore lod handt giere nye glaruindue igen vniuersitetet
tiill gode vtj capitels huszet sunden nest vptiill vor Frue
kircke her i byen. Ther met vore rector oc alie profes
sores veli tiill fredz, oc tackede hanom for syn vindskibelighedt oc wmage.
Af Konsistoriets Kopibog, 1538—1602. Fol. 29.

Dr. Christiern Terkildsen Morsing.
14’
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148.
1558. 10 Avgust. Herluf Trolles og Povl Hvitfeldts Synsforretning
over Vor Frue Kirkes Kannike- og Vikarieresidenser i Kjøbenhavn.

Register paa alle residentzer som liger till wor
Frue kiercke y Kiøffnhaffnn, oc hues fell oc breck
som attij haffuer paa bøgning.
Item docther Chrestenns1) gaardtt, findis tag lam (!) paa
de iij husze oc haffuer hielpe behoff paa sper.
Item sognne prestenns gaardtt, er well wed heffd
vnndertagenn de stenboer nordenn ved kiercken, oc haffuer
fell oc hielpe behoff paa tagett.
Item onniuersitets gaardtt, de iij stenhusze er well
ferdig, tett fierde husz haffuer nogenn felle paa taggett.
Item sanctj Peders kiercke gaardtt, staar øøde oc y
onde maade oc vinnerenn er vdtagenn oc sider slagenn
fiell for igenn.
Item Knudtt Heies gaardtt2), tett enne hus er well
ferdig, de andenn husze er forffalenn mett themer oc tag.
Item mester Hans Gaaszis gaardtt3) staar siett øøde oc
forffalen mett themmer oc tag.
Item Her Barteis gaardtt, som boer y Dalby4), gott
themer, men staar forffalenn, oc fodenn er bortt roden, oc
er ocsaa forffalenn paa tagett.
Item her Seffrenn Kockes gaardtt5), ler huszenn staar
forffalen mett tag.
Item mester Peders6) gaardtt er well bøgett.
Item nogenn boer liger ther tuertt offuer fraa, er
’) Dr. Christen Tcrkildsen Morsing. Prof. med
21 Helligtrekongers Alters Residens.

3) Se Ny Kirkehist. Saml. 1, 650-1.

4) Se Danske Mag. 3 Række.

VI, 247, 251, 259.

5) S. Lucii Alters Residens.
6) Maaske Kanniken M. Peder Hansen. 1 saa Tilfælde vistnok den eneste
kjøbenhavnske Kannik, der endnu var ilive. Men der kan ogsaa
menes M. Peder Parvus. Prof. rhetor.
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øøde, som borgemester er begierendis att ville lade bøge
oc giffue ther jord skyld ther aff.
Item sanctj Jørgenns gaardtt er paslig vedtt heffdtt.
Her Monnss Ma(t)szenns gaardtt1) er well bøgedtt vnnder
tagett ett hus finndis feli paa.
Item thenn gaardtt, som liger till illepandenn er well
wedtt heffdtt, thett yderste hus, men alle de husze indenn
y gaarden er forffalenn.
Item sanctj Laffuerffz alters gaardtt er veli vedtt heffdtt.
Item her sucentus2) gaardtt er siett forffalenn.
Item her Ib sucentus gaardtt, som her Monss Gøyes
arffuinge haffuer, tagett er siett øde oc nedffalenn vden
j husz.
Item en gaardtt tuertt offuer fraa Blackz gaardtt, laae
till helig korss alter oc nu haffuer tagett till wor Frue
kiercke, er oc siett øøde.
Item her Laffuersis gaardtt er siett forffalenn.
Item her Oluff Skoning resurrectionis gaardtt er oc
forffalenn.
Item mester Oluffs3) gaardtt y Raaskilde haffuer hielpe
behoff paa tagett.
Item Gregorij alters gaardtt er siett forffalenn.
Item Jenns Schriffuers gaardtt er forffalenn paa themmer
oc tag, wdenn thenn faar hielp.
Item Olaj alters gaardtt er siett forffalenn.
Item her Seffrenn Olszens gaardtt y Raaskilde er veli
ferdige.
Item Sebaldj alters gaardtt, som Stij Porssze haffuer
faaett, er well bøgett.
Item sanctij (!) Margrette alters gaardtt er forffalenn.

') S. Anne Alters Residens.
2) Skal formodentlig være: Succentor.
3) M. Oluf Otfesen. der tidligere havde været Rektor ved Kbhvns Skole,
og som saadan har haft et Vikarie, som han beholdt efter sin
Forflyttelse til Roskilde
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Item herHanns Hendrickzens') gaardtt, ett hus vduedtt
gadenn paslig ved mactt, eliers er ther ingen anden, ther
duer noget.
Item docther Pers2) gaardtt haffuer tho nov huse benoff.
Item apostolorum residentz, ved thenn vesther ende
wed raadhuszett slett forffalenn.
Item sanctij (!) Marie Magdelens aitere, tho murett
boer vedtt gadenn, som mester Per Duss3) haffuer.
Item recters gaardtt er veli bogett.
Item mester Hans iVIonsters gaardtt er well bogett.
Item Kasper Paslinns4) gaardtt er paslig wedtt macti.
Item docther Mackebeusis gaardtt er well -ved mactt.
Item docther Nielsis5) gaardtt feli sper oc tag.
Item mester Hans Albrettszenns gaardtt ij hus forffalenn.
Item mester Clausis 6) gaardt er well wed mactt.
Item docter Bordings gaardtt er well wed mactt, men
fates ett husze.
Item thise forschreffnne gaarde bleff offuer sett aff
Herloff Troile oc Pouell Huitffeldtt paa sanctj Laffuersdag
anno mdlviij.
Paategnet: Kanicke oc vikarj garde y Kiobenhaffn.
Original Optegnelse i Geh.-Ark.

149.
1563. 24 April. Dr. Hans Albretsen tilstaar, at han af Forstanderne
for Vikarie- og Altergodset i Kbhvn har lejet S. Dionysii Alters Residens,
der var henlagt til Vedligeholdelsen af lldpanden i Vor Frue Kirke.

Jeg Hanns Albritsenn, docter, superintendent till Siellandts biscops stigt, gioer witterligt for alie och kienndis
T) Var Kannik i Roskilde og Forstander for Duebrødre Kloster samme
steds (f 1562).
2) Dr. Peder Palladius.
3) Sognepræst ved Helliggejst Kirke.
4) Skal være: Paslick.
5) Dr. Niels Hemmingsen.
6) M. Klavs Lavritsen Skavbo, Prof. math.
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med thette mit obne breff, at ieg til meg, min kiere
høstrw, Carine Anderssdatter, och til beggis wore egte børnn,
och alle wore sande arffuinge haffuer vdj leye annamet aff
erliige och welforstandige borgemestere och raadmenndt vdj
Kiøbnehaffuenn, som ere forordinerede forstandere til vicariers
och altergoedtz vdj kirckerne her samestedtz, eenn sanctj
Dionissj alteris resedentzes joerdt och grundt, som thendt
bygning paa staar, huilkenn ieg sielff kiøbt och betalit
haffuer. Er same jordt liggendes vdj Kiøbnehaffuenn vdj
wor Frw sogenn, vdj Studij strede, och ligger til ild pan
denn vdj wor Frwe kircke, huilckenn joerdt och grundt er
vdj sin rette breide paa thendt nørre ende, aff øster och
vdj wester, wdt til Studij strede, halffniende och treduffue
Sielindsche alne; item breiden paa thendt søndre ende,
aff øster och i wester, emoedt abedens1) hawe, er fyrretiuffue Sielindtzsche alne, och eth quorter, item lengdenn
langs needt igiennom gaardenn, aff sønder och inør, er
halffembte sindtztiuffue och aate Siellindsche aline och thry
fingersbredt. Item breidenn mit offuer gaardenn, aff øster
och i wester, er siuff och treduffue Siellindsche alne.
Schall jeg, min høstrw, wores børn och arffuinge giiffue
ther aff aarligenn tolff marck dansche pendinge til jordschiyldt, the sex marck til paasche och the andre sex
marck til sanctij Mickelsdag, aidtide betimeligenn och til
gode rede, och same tolff marck schulle forordineris huert
aar at kiøbe kuli for, att holde ilde pandenn weedt magt
medt. Sambeledis schal ieg, min høstru, børn och arffuinge,
eller hvem som same gaardt aff oss fangendes worder,
were forpligtige, at fuldkomeligenn weedt magt holde alle
the andre puncthe och artickle, som mit leye breff ind
holder och wduiisser. Tiil witnesbyrdtt och bedre foruaring haffuer ieg witterligt ladit henge mit signet her
nedenn for, och vnderschreffuit medt min egen handt.
H Her menes upaatvivlelig den forrige Abbed af Knardrup Kloster.
Kjøbenhavn selv var der i Middelalderen ikke nogen Abbed.

1
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Giiffuiit och schreffuiitt vdj Kiøbnehaffuenn, thenndt 24 dag
vdj Aprilj maanet, anno etc. lxiii.
Orig. paa Perg. med Seglet.

Kbhvns Magistrats Arkiv.

150.
1576. 24 Oktober. K. Frederik II henlægger det Vikarie (S. Mikkels)
som M. Hans Jørgensen (Viberg ell. Sadolin, Præst i Thoreby) havde for
brudt, til de kjøbenhavnske Sognepræsters Underholdning.

Wii Frederich thend anden med Gudtz naade Danmarckis, Norgis, Vendis och Gottis koning, hertug vdj
Slesiiig, Holdsten, Stormarn och Dyttmerschen, greffue vdj
Oldenborg och Delmenhorst, giørre alle witterligt: effther
som en wid naffn mester Hans Jørgensenn haffuer veritt
forlentt mett itt vicarii vdj wor kiøpsted Kiøpnehaffnn, och
for nogen thiidt siden er giortt en skich och ordning, att
ald thend renthe och indkompst, som falder aff alld vicarii inden
Kiøpnehaffns portte, skall komme till sognepresternis vnderholding sammestedtz, nar the personer døde och affginge, ther
med forlentt waere. Tha efftherthj forne mester Hans Jørgensen
for nogen hans forseelsze och mishandell er hen rømbtt her aff
rigitt, haffue wii aff wor synderlig gunst och naade vnd och til
ladt, och nu mett thette wort obne breff vnde och tillade, att
predicanterne vdj forne Kiøpnehaffn mue huis rentte, som
falder inden Kiøpnehaffns porthe aff thett vicarii, forne mester
Hans Jørgenszenn haffde, nu.strax bekomme och opebere,
och the och theris efftherkommere thend fremdelis haffue,
niude, bruge och beholde effther then skick och fundatz
ther paa giortt er. Forbiudendis wore fogither, embitzmend, borgemester, raadmend och alle andre thenum her
emod paa (thette) vicarii, effther som forschreffuit staar, att
hindre eller i nogen maade forfang att giørre, vnder wortt hyl
diste och naade. Giffuitt paa wortt slott Frederichsborg thenndt
xxiiij dag Octobris aar Æc. mdlxxvj. Wnder wortt signett.
Friderich.
Paaiegnet: Kong. Maits. breff daterit 1576 om M. Hans
Sadolini vicarie att anamme till prædicanterne.
Orig. paa Papir i Geh.-Arkivet.
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151.
1597- 7 Januar. Universitetet lejer »en Vor Frue Kirkes Kapel»
og »et Kammers i samme Kirke næst op til det Lektorium, som man
kalder domum capitularem,» til Boghandler M. Hans Aalborg for hans
Livstid.

Rector oc professores y Kiøbenhaffns universitet kiendes oc giør witterligtt for alle, att wi med sampt begge
kirckeuerger thill wor Frue kircke deris willie oc samtycke
haffuer vnt oc i leie latt oc nu med dette vort obne breff
vnde oc i leie lade hederlig oc vellert mand M. Hans Aalborrig en wor Frue kirckis cappel, som hånd herthill haffuer
hafft aff forne wor Frue kircke, for en aarlig affgifftt, disligeste ocsaa itt kammers i samme kircke nest op thill det
lectorium, som mand kalier domum capitularem; huilche
forne bode capel och kammer forde M. Hans Aalborg skall
haffue, nyde oc beholde sin liffs thid for sig selff allene,
oc ingen anden det att forpacte i nogen mode. Dog at
hånd samme cappel oc kammer holder ved lige po sin be
kostning med vinduer oc andet, som behoff giøris; oc mo
hånd der vden for forne cappell bygge sig i gaangen itt
lidett skab, som hånd daglige kand bruge thill sine bøger,
eller och itt andet steds i kircken, huor beleiligtt kand
vere. Oc skall hånd herforuden, naar Gud hannem ved
døden henkalier, haffue udj samme cappell sitt fri leiersted
for sig allene, oc ingen mured graff. For huilched alltsammen, capeli, kammer, skab och leiersted, forne M. Hans
haffuer giffued thill wor Frue kircke och nu strax antuordet
kirckeuerge itt hundred gode gangbare reichsdaller. Oc
skal neste fårdag, Poske eller Michaélis, effter hans død
dette forne allesamme komme thil wor Frue kircke igien
vden all modsigelse i nogen mode. Thill vindisbyrd haffuer
vi trøckt rectoris signet her neden for. Actum Kiøbenhaffn
7 Januarij 1597.
Af Konsistoriets Kopibog i 4to. Fol. 97—98.
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152 i|.
1485. Graabrødre Kloster i Kbhvn sælger til en Mand ved Navn
Lavrens Hemmingsen en halv Bod m. m., som Kjøberens afdøde Hustru
tidligere havde givet til Klosteret.

[Alle men,] thette breff forekomer, witherligt gøre wij
efftherscreffne, broder Hans Tydk...................... oc broder
Josep gardian oc alle conuents brøder j sancti Francisci
[closter i] Køpmanbauen, met wor kerlige helse met Gud,
at wij alle endregte[lige weth fo]me wor closters procuratores
Bertram Hekeler oc Bertil Pederssen [haffue skøt oc vpjladit
bescheden man Laurens Hemmingssen aff.........................
.............................................................. ckes strede j wor Frwsogn her samestetz, hwilken halue bood oc 1..................... t
syn tilbehøring forne Laurens Hemmingsens førmere hwsfrw
Thru.............. , Gud henne siel nadhe, gaff til forne wort
kloster for noger framleden [aar siden for] hennes siels
saligheet. Oc kennes wij oss pa forne wor closters weg[ne
fult werd] oc alt at haue fanget oc vpboret weth forne wor
closters pro......................................................forne Laurens
Hemmingssen................
Dette Brev er af Hr. Registrator Piesner fundet i Geh.-Ark. i Form
af to Seglremme under to Breve af 22 April og 2 Maj 1485, begge
skrevne med samme Haand som ovenstaaende Brev.

) Blev for sent fundet til at indføres paa sit rette Sted.

Navne- og Sagregister"').
Absalon, Ærkebiskop i Lund. 1—2. Amelungus Amelungi, Prof. 142. 230.
7—10. 51. 267. 377. — Dekan 93-4. Anders (Andreas) Christiernsen, Kar- Kannik. 125. T. 12. 15-6.
meliterprovindsial. 227. 292-3. T.
Adser Tygesen, Borger. 262-3.
162. 164-5. — Ipsen, Tingfoged paa
Amager. T. 114. — Jensen, Vik. 196.
Aflad. 224-6. 236. 310-1. 317-9. T.
T. 194-5. — Lavritsen, Borgern. 189.
65-6. 70-1. 136-40 144-7. 152-4.
T. 37. — Madsen, luth. Prædik. 228.
156-9.
233. — Nielsen, Ridder, Høvedsm.
Aleke, Frue 178. T. 7.
Alemsmagh, Tue, Borger. 374.
paa Kbh. Hus. T. 30. — Nielsen,
Alexander VI, Pave. 114. 119. 310-1.
Borgern. (242). T. 54. 59. 76. 83.
T. 108-12. — Helligaandsbroder. 309.
130. — Pedersen, Kan. 87. 128. —
330. — Hansen, Kan., Chr. I s Skriver.
Povlsen, Kan. 143. T. 117. — Syunde52. 132. 133. 381. T. 96. - de Nesen, af Vaaben. 193. — Thomesen,
ronibus, pavelig Proionotar. 318.
Borger. 265.
Allehelgens Alt. i Frue K. 202. 205-6. Animarum Alt. se Sjæle A.
v. Anklem, Albrekt. 241.
T. 192.
Almisseindsamling. 275. 276-7. 280. S. Anna. 267. 349. 357. — Alter i Frue
283- 297-8. 314. 331. 333-4. 336.
K. 144. 193-5. 209-10. T. 56. 166-7.
338. 348-9. 353. T. 134-5.
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) Hvor ingen Stedsbetegnelse findes, menes alm. Kjobenhavn.
efter T.. findes i Tillæget.
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208.
Degnegaarden. 24. 91. 94. 379.
Degns Have v. Kbh. 108. T. 191.
Denne, Klavs Jensen, Forstander for
S. Anne Hosp. 345-57. T. 149-50.
177-80.
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Hjortholm Slot. 122. T. 4. 152.
S. Hjælper, se S. Brandani Alt.
Hoffman, Bernhardinus af Schweidnitz,
Notar. T. 97.
Holbæk, Anders Pedersen, Borgern. 19.
126. — Anders. T. 20. — Jakob Peder
sen . Kan. 126.
Holger Henriksen. T. 77. — Pedersen,
Kirkeværge ved S. Ped. K. 225Holmegaard i Skjævinge S. 138.
Holmstrup, S. Sørens K. 131.
Holthus. Peter, Borgern, i Malmø. 232.
Hortulus’animæ 89.
Husum i Brønshøj S. 16. T. 25.
Hvid, Christiern, Dekan, kgl. Rente
mester. 109-11. 274. 380. T. 196.
202. 202-3. — Jep, Raadm i Ran
ders. 110. — Johannes, Vik. 118. —
Jørgen, Kan. 51. 54. 56-7. 59. 118.
132. 135-6. T. 78. 85. 102. 108. —
Peder, Kantor. 51. 118. 132. T. 96.
— Peter, Borger. 133.
Hvidekloster, se Karmeliterkollegiet.
15
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Hvidovre, se Avorthe ydre.
Hvidøre i Gjentofte S. 380.
Hvitfeldt Povl. T. 212-4.
Hysekebro. 96-.
Hyskenstræde, gamle. 56. 178. T. 79.
165.
Hæbele Ludekesdatter, Frue. 134.188-9.
Højbrostræde. 260. 307.
Højby K. i Ods H. 148. 151. T. 143.
Højetostrup S. 183. 308.
Højrup i Skam H. 102. T. 56-7.
Hører, Morten T. 170.
Haagen Jonsen. 225. — Pellesen, Prior,
Vie. 194. 216. T. 149. 166-7.

Ildpande i Frue K. 167-8. T. 204.
213-5.
Indvielsesfest, V. Frue Kirkes. 10. 35.
Ingeborg, Hertuginde af Halland. 84.
160. T. 8-9.
Inger Pedersdatter, Ølrik Skafts. 22.
Ingvar, Magister. 127.
Innocentius VIII., Pave. 52. T. 108-11.
Ishøj (Ysøwe). 173. T. 123.
Iver, Kannik. 156. — Niclesen, Borgem.
i Ribe. 137.

S. Jakob i Compostella. T. 145.
S. Jakobs Alter, se S. Jeps Alter.
Jakob (Jep) Dekan. 94. T. 6. — de Blawesteroth, Hr. 127. — Erlandsen,
Ærkebisk. 9. 12. 42. — Godofredi,
Hr. 163. — Ingvarsen. T. 14. — Jen
sen af Husum. 16. — Klemensen,
Dekan. 97-8. 128. 199. T. 21. —
Pedersen, Kan. 126. — Pedersen,
Kan. i Rosk. 116-7. T. 61. 63. —
Povlsen, Bisk. i Rosk. 95. — Aagesen, Præst. 17. (se Jep).
Jermer (Jarimar), Fyrste af Rygen. 13.
J s Gab. 375Jens (Johannes) Albretsen, Vik. 116.
260. T. 47. 52. — Andersen, Bisk.
i Rosk. 98. 116. 188. T. 30. 32. 34.
52. — Askersen, Præst. 215. — Didriksen, Vik. 189. — Dynesen, Vik. 189.

- Jonsen, Vik. 182-3. T. 183. 209.
— Jonsen, Kånnik. 131. — Klemen
sen, Dek. 36. 98-9. 174. T. 24-6.
31-2. 35-7. — Klemensen. 242. —
Lavrenssen, Ærkedegn i Rosk. T.
134. — Madsen, Vik. 167- — Niel
sen, Prior i Aalborg. T. 92-3. —
Olsen, Vik. 379. T. 52. — Pedersen,
Mag., luth. Pr. ved Nie. K. 264. —
Pedersen, Bisk. i Rosk. 56. 135. 224.
T. 39-40. 78. — Pedersen, Vik. 182.
— Pedersen, Vik. i Kbh. og Pr. i
Malmø. 184. 231. T. 170. — Peder
sen, Ærkedegn i Rosk., kgl. Kansler.
T. 77. — Pedersen, Pr. og Vik. T.
45. 52. (se Johannes, Jes).
Jens Jensens Stræde. 184S. Jeps (Jacobi) Alter i Frue K. 61.
127. 139-40. 196-8. T. 56. 107.
160-1. 205.
Jep (lp, Jacobus) Andersen, Vik. 177.
202. T 182. 183. 209. - Jensen,
Kan. (88). 137. — Jensen, Offic i
Rosk , Kant, i Kbh. 52. 56. 119.
T. 102. - Jensen. Vik. 182. T. 52.
72. — Jensen, Borgern. 242. T. 119.
— Jørgensen, Prior Vie. 171. 216.
T. 101. — Klavsen, Borgern. 161.
174-6. 184. 281. 334. T. 66. 69. Klemendsen af Brønshøj. 129-30.—
Nielsen, Abbed i Æbelholt. 138 —
Nielsen. Raadm. T. 118. 121. —
Nielsen. Hr. T. 181. 182. - Peder
sen, Prior Vie. 192. 216. T. 172.
180. — Pedersen, Raadm. T. 44. 47.
— Pedersen, Borger. 173. T. 121-4.
(se Jacob).
'
Jernskjæg Lavr. Mikkelsen, Dek. 106.
Jersie v. Kjøge. 308.
Jes (Jesse). Mag., Kan. 87. 126. Abramsøn, Borger. 131. — Bossøn,
Borger. T. 54. — Ebbesen, Borger.
56. 60. 188. T. 78-9. 86. - Knud
sen, Bager. 258. T. 55. — Olafsen,
Væbner. T. 35. — Pedersen, Borger.
T. 54. (se Jens, Johannes).
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Jesper Henriksen af Sandager, Dekan,
51. 56. 59. 101-3 175.195. 379-80.
T. 55-9. 73-4. 78. - Isaksen, Vik.,
Pr. i Birkerod. 185. T. 147-8. 181.
v. Jetzen, Joachim. 79.
Joachim Knudsen, kgl. Kapeil., siden
Pr. i Fyn. 273-4.
S. Jodocus, se S. Jost.
S. Johannis Baptistæ Alter i Frue K.
182-4.
S. Johannis Evang. Alter i Frue K.
201-2.
S Johannis Plage. 320.
Johannes (Jens, Jes, Jon, Hans), Kan.
T. 5-6. — de Ramlosæ, Hr. 127. —
Absolonsen, Høvedsm. paa Kbh. Slot.
97. — Ade (Adamsen), Kan. 42. —
Hemmingsen, Præst paa Amager.
T. 26. — Holrici, Hr. 127. — Ingversen, Borger. T. 21. — Jacobsen, Kan.
i Aarh. 18, T. 13-4. — Jensen, Pr.
T. 192. — Johannis, kgl. Kap. 273.
- Lagonis, Mag., Vik. T. 182. 193.
— Laurencii, Kan. 127. — Laurensen, Væbner, Foged paa Vallø. T.
27. — Nicholai, Vik. 188. — Odiliæ,
Hr. T. 5. — Olaui, Mag., Kannik i
Rosk. T. 61. 63. — Pedersen, Dr.
med. 193. — Pedersen, Vik. 171. —
Pedersen, Præst. 18. — de Potentia,
pavel. Legat. 281. — Svensen, Hr.
187. — Torkildsen, Præst. 88. (se
Jens, Hans.)
Jon Pedersen. 258. T. 66-8.
S. Josts Alter i Frue K. 102. 119.
195-6. T. 55-9. 194-5. 206. - i
Nic. K. 262..
Jost Pedersen, Pr. i Skanør og Falsterbo.
226-7. 307. T. 101-3.
Jude, Johannes, Raadm. T. 44. — Niels,
Raadm. T. 47. — Niels, Skomager,
Kirkeværge v. S. Ped. K. 227.
Jurisdictio decani Haffn. 30. 44. 93
Jyllinge (Julege) i Sømme H. 153.
S. Jørgens Alter i Frue K. 189-91. T.
96. 205. 209. 213.

S. Jørgens Hospital og Kap. 139. 151.
291-2. 294. 296.299. 321-4.331-42.
355. T. 5. 23. 72. 81-2. 116. 131.
134-6. 142. 162-3. 170. 173. 184.
186-7. - Sø. 341. T. 187.
Jørgen Lavrenssen, Adelsm. 130.
Kactillus, Kannik. 124.

Kalente Alter i Frue K. 177. T. 182.
200. 204.
Kalentelaget. 77. 368. T. 171. 195-7.
Karlslund (Kalfslund). 17.
Kallundborg, Hr. Peder af, Kan. 128.
T. 45.
Kalredhe (Kollerød), Ljunge S. 30.
Kammersvend, Jens Pedersen, Raadm.
T. 188-90. 198.
Kampe, Vincentius, tit. Bisp af Grøn
land 192.
Kannikebadstuen. 91.
Kannikestræde. 139. 204. T. 141-2.
Kannikekapitlet. 39-158. T. 6. 22-7.
38. 44-6. 48. 59-63. 81-2. 84-6.
100-1. 154-6. 174-7. 198-9. - Kap.
Hus. 90-1.100. T. 217. — Segl. 91-2.
Kantor i Kap. 112-23. T. 80-1. 112.
Residens. 91. 120.
Kantor, Lavrits. 123.
Karlebo Kirke 110. T. 202-3. — Sogn.
165. 195. 200-1.
Karmeliterkoilegium (Kloster).
127.
290-7. 338. T. 162-6.
S Katrine Alter i Frue K. 61 134.
147-8. 187-8. T. 143. 205 - Gilde.
257. 367-8. T. 151-2.156-9.163-4.
— Kapel i Frue K 161. 366.
Katrine (Karine) Jakob Lales. 18. —
Wernersdatt. 287. — Ulriks. 19.
Kattesundet. 172. 235. 312. T. 116.
Kelder, Mag. Kan. i Lund. 59. T. 85.
Kellesmed, Rasmus, Raadm. 227-8. T.
165. 198.
Kempe, Niels. T. 132. — Peder, Borgern.
312. T. 197.
Kepken Dan., kgl. Kansler, Kantor.
117-8.
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Kirkholt i Karlebo S. 200.
Kirstine, Frue, i Vigsiø.T.34. — Søfrens,
Borgerske. 25. 256.
Kjeld, Kan., Sogneherre til S. Klemens
K. 51. 237. — Nielsen (Sparre ell.
Grim) D. R. Kansler. 174. — Olsen,
Borger. 91.
Kjøbeløv Kirke. 273.
Kjødmanger Boder. 125. 166 204. T.
181. — Gade. 263. T. 142. - Stræde.
173. 266.
Kjøge. 204. Graabrødre Kl. T. 131.
Kjøge, Hans, Præst. 258. T. 182.
S. Klare Kloster. 287-90. T. 170.
Klareboderne. 288. 316.
Klavs Albretsen, Hr. 116. T. 46-7. —
Bertelsen, Præst. 307-8 T. 103-4.
129-30- — Jensen, Vik. 196. —
Lubertsen, Kantor. 36 116. 129.
164. 245. 260. T. 27. 35. 47. —
Mortensen, Præst. 66. — de Polonia,
Dr. Dorotheas Livlæge. 310. T. 127.
S. Klemens Kirke. 3 48. 234-8. T. 5.
27-8. 170. - Sogn 16. 235. 238.
T. 181. - Stræde. 180. 227. 235.
Klemens Absalonsen, Kan. 125-6. T. 16.
— Awesson af Nykjøbing. 97. —
Klemensen, Kan. i Rosk. 114-5. T.
37. — Olufsen, Official i Rosk. 51.
Klokker tagne fra Landsbykirkerne.
238. 245.
Klokkehøjen v. Nørreport. T. 38.
Klosterstræde. 134. 136. — Ny. 382.
Klovtofte, Højetostrup S. 183.
Klædeboderne. 97. T. 21-2.
Knardrup Kloster. 227. 375-6. T. 101.
215.
Kniphoff Vatter. 262.
Knop Henrik. 164. 203 T. 19-20.
S. Knud, Hertug. 28. 34. — Alter i
Frue K. 208. T. 192.
S. Knud Konges Fest. 34. — Alter i
Frue K. 199. T. 193. — Gilde. 199.
368-9, T. 193.
Knud Andersen af Svanholm. T. 34-5.
— Markussen, Hofkapellan. 272. —

Matssøn, Borger. 132-3. 226. —
Mikkelsen, Dekan i Kbh., siden Bisk.
i Viborg. 55. 99-101. 118. 225-6.
T. 45. 96. — Nielsen, Mag. 129. T.
40-1.
Knøppel. Hemming Pedersen. 332.
Kock, Hans. T. 132. — Magnus, Borger.
130 — Markord. T. 132. — Søren
Olsen, Vik. 177-8. T. 183. 212. Tyle, Borger. 265
Kollegiatkirke. 11.
Kollekolle (Kaldecote) 11.
Kompagnistræde. 365.
Kor, dobbelt i Frue K. 382. — Kor
drenge. 83. 196. — Korstyrer. 46.
112. — Korvikarier. 45. 83.
Korte, Hans, Borger. 137. 279. 363.
T. 105-6. 124.
Krafse, Broder. 376. — Jakob, Kan.
12ö. — Lasse Pedersen, Borger. 130.
— Peder, Borger. T. 24. .
Krag (Kraag, Kraak. Krogh), Johannes,
Bisk. i Rosk. 41. 298-9. 360-1.
374. — Johannes, Kan. i Rosk., Dek.
i Kbh. 44. 48. 95. 169. T. 13. 17-8.
— Johannes, Borger. T. 24. — Jonas,
Hr. 127.
Krognos, Else Holgersd., Frue. 305.
Krummedige, Henrik, til Valden. 330.
T. 174
Kruse, Arild, Borgern. T. 30. 37. 44.
47. — Herman. 16. 18.
Kræmmer, Knud. 264.
Krøyer, Henrik, Vikar. 215.
v. der Kulen, Hannes. 203. T. 19-20.
Kvinderup. 30.
Kældebek. Nicol Jensen, D. R. Kansler
(Justitiarius) T. 14.
Køg, Jep, Graabr. Kustos. T 53-4.
Kølin. T. 18. — Univ. 137.
Kønicke Jepsen, Vik. i Kbh., Provst i
Rosk. 192.
Lage Iversen, Vik. T. 52.

Lale, Jakob. 18. 215. — Peder Jakobsen,
Pr. i Horeby paa Laal. 215.
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Lambert Olufsen, Kan. i Rosk. 374.
Landskrone. 295. 313. 315. — Karme
liter Kloster. 128. 293. — Skole. 89.
T. 171.
Lang, Jep, velb. Svend. 191. — ødger. 17.
Lange, Dankort. 50. 242. — Gunde, til
Holme. 168. — Niels til Kjærgaard.
168.
Langlie Anders, Kannik. 129.
Langhen Hartvig, Kan. 154.
Langebek J., Samlinger til V. Frue K.s
Hist. 4-6. 11-13. 27. lod S. Nic.
K.s Dokumenter afskrive. 255.
Langsyobjerg. 11.
Lasse Winners Stræde. 178. 225. 227.
T. 165.
Lathbrostræde. 18. 128.
S. Laurentii Alter i Frue K. 95. 171.
T. 204. 213. — Kapel smst. 162.
Lavrens (Laurentius. Lavrits, Lasse),
Præst i Brønshøj. 89. T. 170. — Dek.
94. — Vikar i Nic. K. 263. — An
dersen, Kan. 145. — Bertelsen, Dr.
Christines Kap. 141. 271. — Boossen,
Kan. 125-6. — Bundesen, Hr. T.
182. — Henriksen. Vik. i Frue K.
2<'0. — Henriksen, Vik. i Nic. K.
259. T. 67. — Jensen, Raadm. T.
198. — Jensen, Præst, Vik. 193. —
Johannis. Vik. T. 52. — Johannis,
kgl. Kap. 273. — Knudsen, Præst.
T. 73. — Mortensen, Vik., Hofkap.
172-3. 271. T. 120. 124. 126-9. Olaui, Vik. T. 52. 53. — Olsen,
Kan. i Rosk. T. 159-60. — Pedersen,
Vik., Pr. i Taarnby. 80. 112. 202.
205-6. T. 171. - Pedersen, Hr. 311.
T. 137. — Pedersen, Borgem. T. 108
— Pedersen, Mag., tydsk Pr. v. Petri
K. 229. — Sunesen 11. - Svendsen,
Karm. Munk. 295.
Laxmaud, Johan, Ærkeb i Lund. 213.
T. 42-3. - Povl, Rigshofm. 15. 138.
160. 203-4. 256. 263. 281. T. 86-7.
104-6. — Povl til Sandolt. 265.
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Legems, Kristi, Alter i Frue K. 207.
Leipzig Universitet. 132. 134.
Lekkende (Lechinge), bispelig Gaard
v. Præstø. T. 160.
Leo X, Pave. 317. 347. T. 149.
Lille Herred i Sjæll. T. 134-5.
Linkjøping. 21. 115. T. 36.
Litie, Cecilie. 22. 84. 200. 277. 332.
— Jon Jonsen. 200.
Ljung, And. Jensen, Lektor. 295.
Lodehat, Ped. Jensen, Bisk. i Rosk. 41.
T. 23. 62 (?).
S. Loyes se S. Eligius.
Luchbert, Vikar. 169. T. 18.
S. Lucius. 237. — Alter i Frue K.
160. 177-8. T. 182-4. 192. 204.
209 212.
Lund, Kapitel. 37. 59. 103. 109. 122.
140. 144. 146. T. 85. 124. Giaabr.
Kl. 281. Ærkebisk. 58-60. 374.
T. 27 (se forøvrigt under disses
Navne).
Lundtofte (Lugnetofte) i Lyngby S.
30. 125. 142.
Lunge, Anders Jepsen t. Egede. 174.
T. 32-5. — Awe. T. 34. — Jep i
Stadager. T. 34. — Jesse. T. 34. —
Olaf i Næsby. T. 34. — Peder, Kan.
127- — Tyge Vineenssen., Dekan.
105-6. 380.
Lybekkernes Angreb paa Kbh. 12-4.
Lyder Jensen, Kan. i Rosk. T. 117.
Lydeke Gervensen, Bager i Helsingør.
184.
Lyngby v. Kbh. 11. 39. 89. 98. 125.
127. T. 88.
Lyttekenborg, Tidekinus, Raadm. T. 16.
Læderstræde. 316. T. 55. 68.
Læstemager, Niels , Raadm. 257. —
Thomas, Raadm. T. 167-9.185.198.
Løvekarret i Frue K. 26. 169.
Løwen, Universitetet. 122.
Laadbro. 19.

jVIads se Mattis.

Magnus se Mogens.
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Malmø. 184. 205. 225. 232. 272. 295
300. 302. 346-7. 357. T. 40. - S.
Peders K. 26. — Helligaandskl. 313-4.
T. 128. 131.
Mansverus, Joh., Hofpræst. 272.
Manuale curatorum sec. usum eccl.
Rosk. 35.
Mardh, Andreas, Kan. 130.
S. Margrete Alter i Frue K. 61 157.
171-4. T. 114-26. 204. 213Margrete. Dronning. 22. 36. 373.
Maribo. 192. Kloster. 103. 189.
Jfr. Maria se Vor Frue.
Jfr. Marie Alter paa Gulvet standendes,
se Compassionis Mariæ Alter.
S. Marie Masdelene Alter i Frue K.
202-3. 206. 264. T. 214.
S. Markus og Lukas Evang.s Alter i
Frue K. 201. 367. T. 38-40. 154-6.
Markus Pedersen, Karmeliterm. 295.
Markvar. Vikar. 180. — Pedersen, Præst.
17. 127.
Marsilii Datter, Sidse 242.
Marsvin. Jørgen. T. 120-1. 126.
Mattis (Matthias, Matts, Mads) Eriksen,
Abbed i Aas. 146. — Jensen, Kan.
154. 232-3. — Jensen, ev. Prædik.
68. (70'. 379. — Johannis, Præst. 53.
Knudsen, Borger. T. 149. — Mattisen, Vik. i Kbh. og Pr. i Ballerup.
186. — Mikkelsen Sudere. 131-2. —
Mortensen, Raadm. T. 84. — Nielsen
paa Halsnæs. 127. — Olsen, Form,
i S. Jørgens Hosp. 335. T. 81. —
Pedersen, Kollegiat, Kannik. 68.
147-50. 170. 204. 232. T. 143.
159-60. 161 172-3. 194. - Peder
sen, Vik. 68. 184.
S. Mauricii Alter i Nie. K. 265.
V. Melen, Bernt 349.
Meygenris; Thomas, Raadm. T. 185.
Mevnstrup, Henr., Landsdom, i Sjæll.
57. 134. T. 85.
S. Mikkels (Michaels) Alter i Frue K.
55-60. 188-9. T. 77-9. 84-6. 205.
216. — Alter i Nie. K. 256. 263-4.

Mikkel Michael), Kant, i Rosk 44. 48.
— Guardian 281. T. 53. — Præst
i Gladsaxe. T. 181. — Bernhardi,
Raadm. T. 104. — Mattsen, Kan.,
siden Munk. 132-3. 226. T 180.
193.
Mindebog, V. Frue K.s. 10. 16-20.
Missale Hafnense. 31-3. 120.
S. Mogens Gaard. 208.
Mogens (Magnus, Magens), Ærkebisk.
i Lund. 96. — Ingversen 373. —
Jakobsen. Vik. 175-6. T. 52. — Jen
sen, Raadm. T. 76 — Johannis,
Vik. 188. T. 52. — Lauressen, Borgern.
T 149. - Matsen, Vik. 195. T 213.
— Nielsen, Prior Vie. 144. 165-6.
194. 206. 209-10. 216. T. 70-1. 209.
— Povlsen, Karmelitermunk. 295-6.
Molnæ ^Mollæ) Henrik, Raadm. T. 16.
Moltycke (Myltike, Møltike) Arvid t.
Helsinge. T. 35. — Henneke. T 7. —
Peder. 183.
Morsing Christen Terkilds., Skoiemest.,
Vik., siden Prof. 86. 90. 157. 173-4.
T. 211-2.
Morten (Martinus) Jensen, Byfoged. T.
108. — Mogensen, Vik., 56-60. 188.
216. T. 78-9 - Nielsen, Borg. T. 47.
Mortimer, Valter, Notar, Kan. i Rosk.
T. 144.
Mus, Anders, Bisk. i Oslo. 181. 206.
244. T. 138-40.
Møller, Hans 165. T. 192. — Jørgen.
260.
Møller i og ved Kbh. 21. 105. 115.
231. 235. 302. T 37 (se Rosbæks
M., Vandmøllen).
Mølletorp V. Lyngby. 98.
Møen. 306. 315-6
Møenbo, Jens Mikk., Hofpræd. 274. —
Niels, Karmelitermunk. 295.
Møntergade 289-90.
Møntmesterens Gaard. 328. T. 74.
Mørkhøj, Gladsaxe S. 30. 156. 178-9.
380. T. 7. 10. 25. 29-32. 43-6.
Maan Peder. 16.
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JNafne Jensen, Høvedsm. paa Kbh.
Slot. 230.
Natsang. 26.
Neb, Erik og Peder af Fuglsang. 315.
Nibe og Voxlev. 109. 274.
S. Nicolai Kirke. 3. 48. 50. 52-3. 65.
70- 78. 114-6. 121. 239-66. T. 5.
59-61. 131. 138-9. 170. — Alter
smst. 256-8. 368. T. 151-2. 156-9.
163-4. 167-9. - Kapel smst. 255-6.
T. 46-7. — Gilde. 362.
Niels (Nicolaus, Nicies, Claus), Dekan.
94. — Andersen, Byfoged. T. 47. —
Andersen, Pr. i Brøndby. (181). 190.
— Andersen, Vik., Camerarius curie
Rosk. 181. (190). 221. T. 93-5. —
Andersen, Raadm. T. 133. — Christiernsen, Vik. 213-4. T. 42-3. —
Eriksen, Hofkap. 271-2. — Everhardi. Kan. 126. — Henriksen (af
Sandager). 102. T. 56. — Ipsen, Bisk.
i Rosk. 10. 16. 96. 372. — Jensen,
Bacc. art., Vik. 194. T. 166-7. —
Jepsen, Pr. i Gladsaxe. 54. — Jepsen,
Borgern. T. 47. — JoDsen, Kan. 125.
— Jønesson, Borgern. T. 20. —
Lagesen, Helligaandsbr. 318. — Lavrenssen, Kan. 125. — Lavrenssen,
Vik. 256-7. T. 168-9. - Mathie,
Kan. i Ribe. T. 59. — Olufsen, Kan.
129. 232. — Pedersen (Oldeniels),
Væbner. 300-1. 333. T. 22-4. 81. Pedersen, Vik. T. 52. — Pedersen,
Kan. 142. T. 134. — Pedersen, Hof
kap. 274. -- Pedersen, Raadm. T.
83-4. — Sevrensen, Kan. 142. T.
180. 182. — Terkildsen, Kan. 146-7.
272. — Tordsen, Guardian i Hel
singør. 141. — Tuchonis, Kan i
Rosk. T. 17. — Ødgersen. 16.
S. Niniani Alter i Frue K. 206-7. 324.
— Gilde. 206. 370. T. 210.
Nybagere Morten. 19. T. 15.
Nyborg. 144. 273.
Nyborg, Joh., Bisk. i Rosk. 43. 44. 95.
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Nybølle (Nybola) i Smørum S. 19. 30.
‘ 117. 183.
Nygaard i Odsherred. 152.
Nykjøbing og Højby 148. 151. 170.
T. 143.
Nymand, Hans, Mag. 194. T. 180.182.
— Klavs, Borgem. T. 69. 76. 83.
104.
Nymølle (Niumulne) v. Lyngby. 11. 98.
Næstved. 30. 31. 101. 119. 295.
Næuinus , Theophilus , tydsk Skole
mester. 229

Odde Hansen, Provst i Rosk. Kap.
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