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Forord 

Ved fremlzggelsen af denne afhandling er det forfatteren en glzede at kunne 
rette en tak til alle de institutioner og personer, som direkte og indirekte har 
ydet hjzlp til at muligggre dette arbejde. Statens humanistiske Forsk- 
ningsriid har velvilligt bekostet forskningsrejse og bogens trykning, og Jysk 
Selskab for Historie, Arhus, har beredvilligt pitaget sig udgivelsen. Ogsi 
Letterstedtska Föreningen, Ministeriet for kulturelle Anliggender og den 
Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse har vist imcddekommenhed og medvir- 
ket til, at vzrket har kunnet fzrdiggcdres. Lektor ved Aarhus Universitet, 
U. dr. Michael Linton har fulgt afhandlingens tilblivelse og givet opmuntren- 
de ord, og for ideen til bilag I11 er jeg professor dr. phil. Erik Ulsig, k h u s ,  
tak skyldig. Statsbiblioteket i k h u s  har utrzetteligt vzeret behjzlpelig med at 
tilvejebringe arkivalier og litteratur. Cand. linq. merc. Knud Daugaard Pe- 
ters, Bruxelles, har velvilligt oversat bogens resum6, mens min far Ejnar 
Olesen har Izst udvalgte afsnit og givet forslag til forstielsesmzessige zen- 
dringer. Sidst og ikke mindst mii fremhzeves min »hustru« og kammerat Inge 
Nielsen, som mere end nogen anden har Mgt dette arbejde og vzret behjzl- 
pelig med at luge de vzrste sprogblomster vzek. 

Arhus, i September 1979 

Jens E. Olesen 





Problemstillinger og sigte 

Det danske rigsrhds politik i perioden 1434-1449 og baggrunden herfor har 
kun i ringe grad tiltrukket sig interesse. Den hidtidige litteratur er trods sin 
mangfoldighed temmelig spredt omkring penoden. Trods flere biografiske 
oplysninger i slzgts- eller personmonografier og mange betydningsfulde bi- 
drag er der ikke gjort et stcdrre forscdg ph at afdzkke rigsrhdets og enkelte 
rhders politik i disse hr. Det er  blevet ved et generelt kendskab til rildets 
politik.' 

Den eksisterende forskning har pointeret, at rigsridet, der reprzsentere- 
de adelen og besad en szdvanemzssig udstrakt myndighed overfor kongen? 
ved at afsztte Erik af Pommern i 1439 gennemfcdrte ridskonstitutionalismen 
i Danmark, hvad der har givet anledning til udtrykkene »Hans Laksmands 
Regering«: »adel~styre«,~ »rigsrhds~tyre«,~ »systemskiftets tid«, og »prin- 
cipperne af 1 4 3 9 ~ ~  Ti1 en mere nuanceret opfattelse af rhdets politik, grup- 
peringer og stilling til unionen indenfor det aristokratisk-konstitutionelle 
styre, er det fraset enkelte tillcdb ikke kommet.' Det samme billede tegner 
sig for kongemagtens vedkommende, og intet stcdrre dansk v ~ r k  er blevet 
Kristoffer af Bayern til del. Fra svensk side er Kristoffers regeringstid blevet 
behandlet af flere forskere, mest positivt af G Carlsson, som ser Kalmar- 
unionen i disse Ar som en forbindelse mellem ligestillede stater under Kri- 
stoffers miideholdne styre.' 

Allerede i den danske Rimkrcdnike fremtridte de rolige i r  under Kristof- 
fers korte regeringstid 1440-1448 uden de helt Store skelszttende begivenhe- 
der.g Dette forogede ikke just senere interessen for det danske rigsrid og 
kong. Kristoffer og forte til et overfiadisk kendskab til perioden. Det samme 
gar sig gzldende hos den zldre tids nationalistiske historieskrivere med 
deres ensidige interesse for kongernes gerninger. Kendskabet til perioden 
var hovedsagelig baseret ph fil dokumenter, krcdnikemateriale og Arild 
Huitfeldt som historisk autoritet.1° 

Endnu efter udgivelse af dokumenter og breve, kunne K Erslev i begyn- 
delsen af dette irhundrede udtale, at de bevarede kilder ikke tillod en 
nsrmere phvisning af, hvilke fcdlger rigsridets nye magtstilling havde for 
Danmarks indre styrelse, og han nhede kun at give et rids af Kristoffers 
»korte og lidet rnerkelige Regering« i Danmarks Riges ~istorie." 

En vzegtigere grund til det manglende kendskab til det danske rigsrids 
politik under det svenske oprcdr fra 1434 og i Kristoffers regeringstid er det 
zldre grundsyn ph unionsperioden, som blev betragtet som et nationalistisk- 
unionelt konflikttema.12 Det svenske rigsrhds oppositionelle holdning til 



unionskongen Erik af Pommern var ikke befordrende for interesse hos 
historikerne for studier over det danske rigsrid. Sk@nt riderne ved kongens 
afszttelse i 1439 og ved Kristoffers valg til unionskonge indtog en selvst~n- 
dig plads, blev unionskrisen sorn fcdlge af Karlskrcdnikens og svenske doku- 
menters overvzegt hovedsagelig anskuet ud fra et svensk synspunkt. Det 
danske rigsrAd kom til at indtage en ubetydelig position eller blev i fremstil- 
lingerne betragtet sorn bzerere af den danske konges holdning. F@rst efter at 
de hanseatiske sendebudsberetninger fra Kalmar-mcddet 1436 blev kendt, 
blev det danske rigsrAds position anerkendt, men vel at mzrke kun sammen 
med det svenske rigsrid til belysning af Erik af Pommerns politiske neder- 
lag.13 Denne opfattelse blev fastsliet med E Lönnroths disputats fra 1934 
»Sverige och Kalmar-unionen 1397-1457«, hvori det omtalte konflikttema 
blev erstattet med en interesse for kampen mellem ideologierne. Striden 
mellem det monarkiske unionsprogram (nregimen regale«) og det aristokra- 
tiske (aregimen politicum«) Ses sorn den vzsentlige grundproblematik.14 

Perioden 1434-1448, fra det svenske oprcdrs udbrud til Kristoffers d@d, 
kommer naturligt i sagelyset, idet det aristokratiske unionsprogram her 
realiseres sorn reaktion imod den foregiende periodes monarkiske union. 
Svensk og til dels norsk aristokrati fremtrzeder sorn falge af flere vzgtige 
bidrag fra svensk og norsk side i szerlig grad som bzrere af de aristokratisk- 
konstitutionelle ideer i konflikten med Erik af ~ommern , '~  mens det talstsr- 
ke danske aristokrati er kommet til at spille en tilsyneladende ubetydelig 
rolle, sorn det endnu ikke rigtig er lykkedes at kortlzegge. Sk~vheden skyl- 
des sorn nzvnt manglende underscdgelser af dansk aristokratis intentioner 
Set fra det nye grundsyn. F@lgen er blevet en mangel p i  balance mellem 
beskrivelsen af magtfaktorer og indflydelseskredse i unionsperioden, hvil- 
ket gar mange episoder og beslutninger vanskeligt forstaelige. 

I et foredrag i Historisk Forening i Aarhus i 1971 pegede E Lönnroth p i ,  
at hans undersagelser trzngte til at blive udbygget og suppleret med Okono- 
miske aspekter.16 De sidste fire artier har netop bragt betydelig forskning, 
europzisk som nordisk, p i  en rzkke cdkonomisk-socialtstrukturelle omri- 
der. Kendetegnende er en konstatering af en @konomisk nedgangstid fra 
1200-tallet og gennem resten af middelalderen, karakteriseret ved forhold 
sorn adegarde, mangel p i  arbejdskraft i landbruget, fald i landgilden og 
omlzgning af driftsmiden. Omkring midten af det 15. Arhundrede stabilise- 
rer krisen sig, hvilket Ses af en formindskelse af rammerne for jordens 
dyrkning og ved en standsning af det Store fald i landgilden. Konsekven- 
serne af denne »Senmiddelalderlige landbrugskrise« tegner sig klarest for 
godsejernes vedkommende. For sa vidt de var henvist til at leve af den 
kapital, som deres godsbesiddelser afkastede, medfgirte udviklingen en kon- 
stant indkomstformindskelse i det cdjeblik, landgilden blev nedsat, og girde- 
ne affolkedes. Forbudet mod at erhverve skattejord til adelsjorden gjorde, 



at mulighederne for at Gge godsbesiddelserne og indkomsterne var begrzn- 
sede. Lavadelens situation var truet og skabte forudsztninger hos kapital- 
stzrke stormznd for at udvide deres godskomplekser. Disse forhold og 
adelens sogen efter alternative indkomster kan ikke have undgiet at spille 
ind p i  danske rigsriders politiske dispositioner indenfor det aristokratisk- 
konstitutionelle unionsstyre. Det kan i denne sammenhzng vzre vzrd at 
minde om T Dahlerups udtalelse, at »tiden Ca. 1400 til 1536 i adskillige 
henseender udgdr en periode med sin egen problematik,~ og at der p i  bag- 
grund af den okonomiske historie er meget at hente indenfor den politiske 
historie.17 P i  grund af de sidste irtiers vzgtige danske og nordiske bidrag 
indenfor de okonomiske og sociale omrider med relation til adelshistorien 
er det her ikke meningen at behandle disse kategorier nojere, men de er 
benyttet sorn en naturlig og nodvendig baggrund for denne afhandling.lg 

Det er hensigten i det folgende at vise, at det danske rigsrhd fra det 
svenske oprars begyndelse og i de fglgende 15 i r  fortjener stgrre opmzrk- 
somhed end hidtil antaget. Foruden en afdzekning af riders og grupperin- 
gers politiske aktivitet ved Erik af Pommerns afszttelse og i Kristoffers 
kongetid samt ved Kristian I's valg, er det forholdet til kong Kristoffer, 
unionspolitikken og hertil knyttede problemer, sorn indtager den vzsentlig- 
ste plads. Hertil kommer, at den nordiske kongemagts politik, i szrdeleshed 
i Kristoffer af Bayerns regeringstid, sorn nzvnt kun har fiet sparsom omtale 
fra dansk side, hvorfor sivel Erik af Pommerns sorn Kristoffers politik skal 
behandles foruden Kristian I's 1448-49. Kalmar-unionen og opretholdelsen 
af forbindelser til Norge og Sverige udgar et vigtigt fzlles bergringspunkt 
for rigsridet og kongemagten. 

Forskerne er enige om, at det danske rigsrid onskede unionens oprethol- 
delse af hensyn til fredstanken, gammel hzvd og ~ l z ~ t s f o r h o l d . ~ ~  Derimod 
hersker der ingen enighed om, p i  hvilken mide danskerne onskede unionen 
fortsat.. K Erslev mente, at rigsridet onskede en ubestemt fortszettelse af 
unionen p i  grund af de mange akonomiske fordele for Danmark, sorn 
forbindelsen indebar.20 I sin omtale af Lundezerkebispen Johannes Laxmand 
dukker hos K Erslev et nyt synspunkt op, efter hvilket den mzgtige p r ~ l a t  
skulle have tilstrzbt de enkelte rigers s e l v s t ~ n d i ~ h e d . ~ ~  Hvilket synspunkt 
er rigtigt? 

E Lönnroth slutter sig ifolge sit ovennzvnte grundsyn til det sidste syns- 
punkt i modificeret form. Efter hans mening gav de danske rider Kristoffer 
frit spil overfor Sverige, nir blot ridet besad andel i styrelsen i Danmark. 
Fgrst i 1441 skal det danske rigsrad have grebet ind overfor kongen for at 
sikre u n i ~ n e n . ~ ~  Det er af vigtighed at fastsli hvilket synspunkt, der bar 
foretrzkkes, Der kan til en begyndelse opstilles den formodning - sorn taler 
imod opfattelsen af en adelsskandinavisme - at det danske rigsrhds flertal 
for at fastholde politisk indflydelse og okonomiske interesser ogsh i grznse- 



landskaberne siivel far som efter unionens omdannelse i konstitutionel ret- 
ning strzbte efter at kontrollere unionen, og tilmed for visse gruppers ved- 
kommende engagere sig i Baltikum i enighed med Kristoffer og Kristian I. 
Dette synspunkt medfarer tillige en diskussion af den gzngse opfattelse om 
en mere nationalistisk politik fra dansk side efter Kristoffers d@d,23 hvorfor 
undersagelserne er fsrt frem til tiden efter Kristians valg til dansk og norsk 
konge. 

Med denne vzgt ikke kun pa indenrigspolitiske danske forhold og grup- 
peringer i riidet, men pa unionens betydning for det danske rigsriids og 
kongemagtens politik, mii det stii klart, at rigsradet og kongemagten ikke 
kan behandles uden hensyntagen til de avrige nordiske rigers politiske kred- 
Se. Det er ikke muligt i unionsperioden at behandle et enkelt riges historie 
uden tilbarligt udsyn til de samtidige hzndelser i de to avrige nordiske 
~ i g e r . ~ ~  

Fremstillingsform, kildemateriale og enkelte metodiske 
problemer 

Fremstillingen var oprindelig tznkt skrevet i emner. Kun for omriiderne 
kirkepolitik, verdslige forordninger, mont-, kobstads- og lenspolitik samt 
rigsembeder og bondeopror er dette opretholdt for at samle de lidet be- 
handlede udsagn herom fra Kristoffers kongetid. Selve fremstillingen er 
opbygget kronologisk med en vis opdeling som forholdet til englznderne, 
hollznderne og Erik af Pommern, idet flere strukturer og linier ville trzede i 
baggrunden og undertiden forsvinde ved en konsekvent emneopdeling. Szr- 
lig pii grund af vizgten pii unionens betydning for rigsradets og kongemag- 
tens politik synes en kronologisk grundstamme at vzere vizrdifuld i en perio- 
de, hvor det er nodvendigt med nye detaljerede undersagelser. Kombinatio- 
nen af kronologi og enkelte afgrzensede emner skal vise samspillet og helhe- 
den i periodens danske politik.' 

Et stgrre studie af Erik af Pommerns sidste Ar og Kristoffers regeringstid 
g@r det klart, at en undersagelse af det danske rigsriids og kongemagtens 
politiske aktivitet ma bygges op ved hjzlp af breve, dokumenter og iirbogs- 
optegnelser. Ogsa arkivregistraturer, jordeboger, regnskaber og stadsbgger 
mii tages i anvendelse. Endvidere ma kronikemateriale inddrages, og tidlige 
forfatteres udsagn proves. Ogsa arkizologiske og materielle vidnesbyrd som 
borganlzgs stgrrelse og beliggenhed, Kar1 Knutssons (Bonde) valgindskrift 
pii Mora Sten, mgntfund og sigiller mii tages i anvendelse. Alt relevant 
materiale i de nordiske riger samt hanseatiske, baltiske, tyske, engelske og 
hollandske dokumenter med relation til emnet ma inddrages. De vigtigste 



udenlandske kildesamlinger er her Hanse-recesse, Hansisches Urkunden- 
buch, Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch og hollandske dokumen- 
ter udgivet af H A Poelman (Bronnen tot de Geschiedenis van den Oostzee- 
handel) . 

Trykte dokumenter i uddrag kan ofte skjule vigtige passager, hvorfor 
originalerne i mange tilfzlde har mAttet gennemgas. Det trykte dokument- 
materiale indtager den starste plads, men utrykt og uudgivet materiale har 
tillige en ikke uvzsentlig position. Enkelte ubenyttede danske og bayriske 
dokumenter er fremdraget, og for Sveriges vedkommende hviler underso- 
gelserne efter 1441 ofte pA utrykt materiale, idet Svenska Medeltidsregester 
slutter det nzvnte Ar. Endelig er korrespondancen mellem de nordiske riger 
og den tyske Orden inddraget ved anvendelse af de Kanigsbergske Regi- 
stranter i Rigsarkivet i Kabenhavn og Ordensbrevarkivet udgivet i regest 
ved E Joakim og W Hubatsch. For Kranikematerialets vedkommende er 
hovedparten sAsom Karlskraniken, den lybske kranike, Stralsunderkrani- 
ken, Die Chronik der ~ordelbischen Sassen og forfattere som Herman 
Korner, Bneas Sylvius Piccolomini (senere Pius 11), Ericus Olai og Olaus 
Petri tilfredsstillende udgivet og unders~gt .~  Reimar Kochs kranike bygger 
hovedsagelig pA den lybske kranike og Albert Krantz' historiske arbejder 
for vor undersagelses Arrzkke, hvorfor den for det falgende ingen betyd- 
ning hare3 

En najere przsentation af kranikers tendens, kildevzrdi og udsagnskraft 
vil ikke finde sted her. Det skal kun pipeges, at Stralsunderkraniken, Nord- 
elbischen Sassen og Herman Korner (? ca 1438) mA anvendes med forsigtig- 
hed.4 Starre vzgt mA tillzgges den lybske kranike. Forfatteren har for Arene 
op til 1434 benyttet et nu ukendt skrift af Herman Korner. Det samme gar 
sig gzldende for 1435-1438, men kronikaren fortzller her mere selvstzn- 
digt, og fra begyndelsen af 1438 beror fremstillingen pA forfatterens egen 
livserfaring. Arene fra 1438-1445 (1444-45 af omfang som de senere Arsaf- 
snit) blev nedskrevet far 1446, hvorimod perioden 1446 - august 1448 er 
forfattet endnu i august 1448 eller kort herefter. Den lybske kronikar er, 
som F Bruns har vist, pronotaren og senere rAdmand Johan Hertze (T 1476), 
som blandt andet ved forhandlingerne i Kolding 1440, Kabenhavn 1441 og 
1445 deltog i delegationer til kong Kristoffer. Kraniken er, hvor dokumen- 
terne svigter, en vigtig kilde for kendskab til eksisterende opfattelser i Lü- 
beck, men ikke altid fejlfri i detaljerne ved skildringen af danske og nordi- 
ske forhold.' 

Karlskraniken, som for starstedelen er fzrdiggjort far oktober 1452, er 
udtryk for Kar1 Knutssons officielle historieskrivning og som sAdan et pro- 
dukt af dennes propagandistiske ~irksomhed.~ Nye undersagelse af H 
Schück har dokumenteret, at Karls kancelliskrivere sammenkzdede den 
oprindelige Engelbrektskr@nike (-1436 115) udfart af rAdets skriver Johan 



Fredebern med Karl Knutssons egen Marskkronike (1436-1439) efter Karls 
valg til konge i 1448. Engelbrektskroniken, sorn fremkom omkring bisp 
Thomas af Strängnäs, var bygget pa radets arkiv af interne akter og udgaen- 
d e  akter til udenlandske magter, mens Marskkroniken hovedsagelig har 
Karl Knutssons egen kopibog sorn grundlag. Krdniken om Engelbrekt, fzr- 
diggjort Ca. 1438, var et juridisk forsvarsskrift for oproret mod Erik af 
Pommern. De  forsikringer og lofter, sorn unionskongen gav til svenskerne 
men ikke overholdt, blev brugt sorn baggrund for hans optrzden. Samtidig 
blev Engelbrekt forherliget, hvilket har vzeret kronikens andet ledemotiv. 
Ved sammenkzdningen med Marskkrprniken efter Karls kongevalg foreto- 
ges visse Endringer, saledes at Engelbrekts helteglorie blev dzmpet noget til 
fordel for Karl ~ n u t s s o n s . ~  - Karlskroniken indtager en vigtig position i den 
foreliggende undersprgelse, for sa vidt som dens oplysninger synes at stamme 
fra nu tabte dokumenter og nedskrevne skildringer af virkelige hzndelser. 

Ericus Olai (T 1486), sorn skrev i 1460'erne, lzgger en videnskabelig 
zrlighed for dagen, men formiede kun at yde en svag kritik. Han er yder- 
mere unionsfjendtligt indstillet, klerikal, mistroisk overfor fremmede og 
anti-dansk sindet. Alligevel er han af betydning, idet han undertiden giver 
oplysninger, sorn stammer fra tabte kilder.' Olaus Petri, sorn skrev i slutnin- 
gen af 15307erne og anvendte mange kildegrupper, sztter i modsztning til 
Ericus Olai unionen i centrum. Han har ligesom denne et negativt syn pa 
Kalmar-unionen, og han przdiker mod fremmedvzlde, for Sveriges enhed 
og konstitution som selvst~ndig stat. Ifolge Olaus Petri bor historieskrivnin- 
gen vzre ledet af upartiskhed, men have et etisk-praktisk formal. Hans brug 
af Karlskroniken baner vej for en skildring med brod mod Karl Knutsson og 
glorificeringen af denneSg Disse betragtninger gor det klart, at de to forfatte- 
res oplysninger ofte er  przeget af deres helhedssyn. 

Tendensproblemet er i det hele taget vigtigt ved vurderingen af politiske 
aktstykker, irbprger og diarier (eks. Diarium Vadstenense) og kr@niker.1° 

Eftersporingen af de danske rigsraders og kongemagtens politik indebzrer 
en kritisk og indgiende lzsning af dokumenterne med forstaelse for rider- 
nes ridgivende og kontrollerende funktion.ll Tilstedevzrelsen af rider og 
embedsmznd hos kongen er vigtig. Hertil kommer, at dokumenters henvis- 
ning til radsdeltagelse og samtykke naturligt er af szrlig interesse, iszr p& 
baggrund af tendensen til at undga en omtale af radet i dokumenterne fra 
dronning Margrethes og Erik af Pommerns forste tid. En forme1 hensynta- 
gen i dokumenter til rigsradet kan vel ikke afvises i enkelte tilfzlde, men for 
kongebrevenes udsagn om ridets samtykke er der, sorn Aschehoug og Er- 
slev papeger, i det store og hele tale om reel deltagelse og tilslutning i 
sagsbeslutningen. l2 

Det er min opfattelse, at dokumenters udsagn om rigsridets medvirken, 
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iszr i centrale politiske situationer i perioden 1434-1449, ikke kun er udtryk 
for ridets position, men tillige for dets pivirkning af den farte politik, som 
ikke m i  undervurderes. Den voksende anvendelse af kancelli-pitegninger 
er her vigtig, idet det af kanslerens eller den udfzrdigende sekretzrs piteg- 
ning p i  dokumentet ofte kan ses, om beslutningen er taget i ridet med 
deltagelse af kongen og overbragt til udfzrdigelse i kancelIiet af sidstnzvnte 
eller af andre personer, i Kristoffers tid henholdsvis danske og bayriske 
rider alt efter sagernes karakter og hjemsted.13 Hanseatiske sendebudsbe- 
retninger tillader kun en sjzlden gang at pivise meningsforskelle mellem 
kongen og riderne. Derimod kan ridsdelegationer til forhandlinger med 
rider fra Sverige og Norge og til magter udenfor unionen samt riders delta- 
gelse ved forhandlinger med Erik af Pommern undertiden afslare ridsgrup- 
per og -holdninger. En konstatering af deltagende rider i forhandlinger med 
kongen giver endvidere mulighed for at udpege ridets ledende personlighe- 
der i Erik af Pommerns sidste Ar, under Kristoffer af Bayern og ved indgan- 
gen til Kristian I's regeringstid. Hvor kildematerialet til belysning af ridets 
politik svigter, er det ofte ved forsigtig anvendelse af frem- og tilbageslut- 
ninger muligt at n i  til indsigt. Denne opfattelse forudsztter dog kontinuitet 
og en hovedsagelig konsekvent politik, som ikke altid behaver at vzre til 
stede. Kongebrevene, som udtrykker, hvad der bestemmes, men ikke ngd- 
vendigvis, hvad der gennemfares, gar vurderingen af ridets holdning mere 
sikker i betragtning af Kristoffers forsag p i  en mere selvstzndig politik. 

Ogsi kildematerialets vekslende karakter og udsagnskraft m i  befzste 
den nzvnte fremgangsmide i bestrzbelsen p i  at afdzekke ridets og konge- 
magtens politik. Rigsridet med undertiden indbyrdes konkurrerende grup- 
per sager at gennemfore en politik til egen fordel, mens kongerne vil vareta- 
ge egen fremgang og interesser stattet af konstellationer i ridet. Det gzlder 
om at falge dette spil og konstatere samarbejde og uoverensstemmelser 
samt soge at redegore for parternes styrkeforhold og baggrunden herfor. 
Starrelsen af ridets indflydelse lader sig vanskeligt przcisere undtagen i fi 
tilfzelde. 
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Forspil : 
Det danske rigsrad og forholdet 
til Erik af Pommern 1425-1434 

Aristokrati og kongemagt i Eriks Regeringstid 

Fra rigets bedste mznd (meliores regni) voksede muligvis som kongens svar 
p i  Danehofferne og de irlige mader en fast kreds af ridgivere frem efter 
forbillede fra den tyske statsverden.' Formynderstyre for en mindreirig 
konge kan have medvirket til at styrke denne udvikling, som fandt sted i alt 
fald fra Erik Menveds tid (1286-1319).~ Udviklingen skal her ikke folges i 
detaljer. Det skal kun nzvnes, at magtspillet mellem konge og aristokrati i 
de f0lgende irhundreder udgjorde hovedindholdet i Danmarks indenrigspo- 
litiske historie. 

Valdemar Atterdag (1340-1375) havde held til at skabe en stzrk stat. Som 
folge af kongens udenlandsrejser blev styret ofte overladt til rigsridet og 
drosten, den kongelige stedfortrzder. Symbolsk for magtforskydningen 
skiftede betegnelsen fra kongens rider til Rigets rider, og ved Stralsund- 
freden 1370 med hansestzderne kulminerede ridets myndighed. Den mid- 
lertidige rigsridsregering efter Valdemars d0d f0rte aristokratiets program i 
henseende til valgkonged0mme til sejr. I 1376 blev den 6-irige Oluf, s0n af 
Valdemars datter Margrethe, valgt til konge, mod besegling af en hindfzst- 
ning. Denne betdd kongemagtens kapitulation overfor rigsridet trods en 
ikke fuldstzndig beskzring af kongens myndighed sammenlignet med tidli- 
gere ~a l~h ind fzs tn inge r .~  

Ved indgangen til Olufs regeringsperiode stod rigsridet som bzrer af 
rigets averste suverznitet. Danehoffet cifgav frivilligt sin myndighed i 1377 
og oph0rte i hovedsagen med at fungere. Det var rigsridet, som rettertings- 
kommissionerne henvendte sig til. Politikken blev ifprlge A E Christensen 
vendt fra de lavere samfundsgrupper mod k~ngemagten.~ Denne udvikling 
havde efter alt at d0mme sin baggrund i en forandret befolkningsstruktur, 
som modsvaredes af en styrkelse af kongens position og indtzgter. De 
faldende private indtzgter som f@lge af jordens formindskede afkast betgd 
en 0get standsdifferentiering af adelen. Hojadelen og rigsriderne distance- 
rede sig fra deres menige standsf~ller.~ 

Nir  det alligevel efter Olufs d0d i 1387 blev dronning Margrethe, der 
havde evne til at mindske rigsridets indflydelse, m i  dette ses p i  baggrund af 
den uheldige krig med hansestzderne og utvivlsomt frygten f0.r et 



udenlandsk 'herredomme under den mecklenburgske kong Albrekt, som fra 
Sverige gjorde krav ph Danmark. Den smidige og vidtskuende dronning 
hostede frugterne af sin faders politik, fortsatte hans godspolitik og strzebte 
efter den monarkisk dominerede  tat.^ 

Arven efter den svenske drost Bo Jonsson, sorn kong Albrekt sogte at 
komme i besiddelse af ved at omgA testamenteeksekutorerne, foranledige- 
de, at disse indkaldte dronningen som modvzegt mod kongens optrzeden. 
Ved forhandlinger sandsynligvis pA Bohus eller i Ladose rned testamenteek- 
sekutorerne og andre i begyndelsen af 1388, og ved tilfangetagelsen af kong 
Albrekt og hans son i 1389, var vejen til unionstronen Aben for den unge 
Erik af Pommern, som nordmzendene i 1388 havde anerkendt som lovlig 
arving til dette rige. Med hans hyldning 1396 i Danmark og Sverige, godsre- 
duktionsbeslutningerne fra samme Ar samt unionens etablering i 1397 ved 
Eriks unionskroning og manglende bekrzeftelse pa det aristokratiske unions- 
brev var kongemagtens styrke dem~nstreret .~ Rigsradernes myndighed blev 
mindsket, og en ofte uklar opregning af personers position g@r sig gzeldende 
i dokumenter og aktstykker. De st~rste'ri~sembeder drost-, marsk- og gzel- 
kerembedet lykkedes det Margrethe at lade henstA ubesatte. Rene hofem- 
bedsm~nd  blev rned forkzrlighed benyttet i styrelsen, og dronningen und- 
slog sig ikke for at indszette danske og udenlandske fogeder i Sverige og 
Norge. Unionen var godt pA vej til at blive ledsaget af dansk supremati 
blandt rigerne.' 

Erik af Pommern, som ikke havde underskrevet en handfzstning, fulgte 
efter Margrethes d@d i 1412 dennes politik og udvidede endog brugen af 
danske og udenlandske fogeder i Sverige og Norge. Bisper, der var loyale 
mod kongemagten, blev udnzevnt (Niels Jakobsson Lunge 1407 i Strängnäs, 
Naune Jenssan Gyrsting 1414 i VesterAs, Oluf Knob 1421 i Vesteras, Jens 
Jakobssan Blik 1420 i Os10 bl. fl.), ligesom udnyttelsen af kirkelige benefi- 
cier til kancellipersonale stod ph linie rned tendenserne i andre lande ved 
samme tid.g Krigen rned holstenerne, som senere tillige medforte krig rned 
de vendiske hansestzeder, krzevede store summer, hvorfor Erik for at sikre 
adgangen til skattemidlerne og @ge kontrollen rned rigernes slotte indsatte 
fogeder, han kunne stole ph, og som kun skyldte ham deres position.1° Det 
danske supremati indenfor unionen blev udvidet ved adskillige danske og 
tyske fogeder i Sverige og fzrre i Norge. Rigerne blev af kongemagten sogt 
knyttet nzermere sammen, ikke i en forbundsunion efter unionsbrevet, men 
i en centraliseret stat. Dette gav sig udslag i arkivvzesen, ridsmoder for hele 
unionen, fzelles rigsfane, unionsskjold, unionssigil, broderskabsorden samt 
en herold rned titel af alle tre riger. Erik sagte fra ca. 1416 ved bestemmelser 
i slotslovene, adelsdiplomer og andre privilegier at sikre rigerne for farbro- 
dersannen hertug Bugislav, da hans zegteskab rned dronning Philippa (T 
1430) var barnl@st.ll 



I alle disse bestrzbelser, endog i henseende til Sundtold, krigen med 
holstenerne, unionen og Baltikum-politikken, havde Erik af Pommern efter 
udenlandsrejsen 1423-1425 sit danske rigsrid bag sig.12 Kongens inddragelse 
af Kobenhavn 1416 havde skabt modvilje fra Roskildekapitlet og den nye 
bisp Jens Anderssons (Lodehat) side. Bispen forstod imidlertid at undgi en 
endelig afgorelse om Kobenhavn, og endnu 1421 var sagen ulost.13 Samtidig 
lykkedes det ham at fA sin domkirke gjort til kongernes gravkirke. Ved en 
hemmelig supplik i Rom, hvor paven loste ham fra alle aftaler til ugunst for 
Roskildebispestolen, heriblandt udtrykkeligt i henseende til Kobenhavns 
slot, sikrede bisp Jens (T 1431) og hans efterfolgere sig retten til at begynde 
striden pA ny pA et gunstigere tidspunkt (s. 230f).14 

PA unionsmodet i Kobenhavn 1419 blev den svenske zrkebisp, danskeren 
Jens Gereksson forelobig afsat fra sit embede pA grund af alvorlige klager 
for e rnbedsmisbr~~. '~  H Bruun mener, at de danske bisper og Roskildebis- 
pen valgte at stotte kongen;16 men dette er, som B Losman har vist, ikke 
rigtigt. Bisperne gav ikke kongen storre stotte til at afsztte Uppsalazrkebis- 
pen. Forklaringen pA Eriks holdning synes at vzere, at Jens Gereksson havde 
stottet fztteren Jens Andersson i sporgsmAlet om Kobenhavns tilhorsfor- 
hold. Endelig billigede kongen efter alt at domme ikke Jens Gerekssons 
selvstzndige position med provinskoncilier og bestrzbelser pA at h ~ v d e  den 
svenske kirkes frihed og Uppsalaszedets vzrdighed.17 

Kildematerialet fra ridsmodet i 1419 giver udsagn om opposition mod 
monarkens absolutistiske tendenser, men om antallet af involverede rider, 
og om de havde magt til at sztte deres synspunkter igennem vides intet. H 
Bruun har dog godtgjort, at Erik af Pommern allerede i begyndelsen af sin 
regeringstid havde en stormandsopposition (inkl. Jens Andersson af Roskil- 
de) at kzmpe imod. Klagerne rettede sig omkring 1420 dels imod misbrug af 
det kongelige rettertings myndighed, dels mod politikken overfor hansestz- 
derne, hvilken politik af stormandsoppositionen blev anset for skadelig for 
riget. - Endnu i det andet Arti af Arhundredet blev fort en hansevenlig 
politik, men stzedernes nzgtelse af at stotte kongen i hans territoriale planer 
medforte en skzrpet kurs, og det uagtet et forbund 1423 1516 kom i stand 
med de vendiske stzder, hovedsagelig begrundet i disses hab om en mere 
imodekommende dansk 

I kabstadspolitikken strzbte Erik af Pommern efter at ophjzlpe de dan- 
ske byers handel og trznge hansestzedernes indflydelse tilbage. Initiativet 
var ikke helt kongens eget, men snarere drevet frem af en enig opinion. 
Forordningen for Sjzlland 1422 1512 er af d d r e  forskning blevet opfatte: 
som skelszttende i kplbstadslovgivningen (Erslev, Arup m. fl.), men dette 
er, som J Pasternak og 0 Vestergaard har vist, ikke rigtigt. Erik af Pom- 
merns rolle var ikke initiativtagerens. At bisp Jens af Roskilde stod bag 
kongens forordning, som hzvdet af H Bruun, mA afvises.lg Adelen klagede 



over, at kdbstzdernes hindhzvelse af kabstadshandelen var urimelig over 
for andre, som ogsi havde rettigheder, mens borgerne klagede over, at 
handelen, som rettelig burde forbeholdes dem, udavedes af bander, vorne- 
de og forprangere. Forordningen indskzrpede, at bandernes handel skulle 
foregh i kabstzderne, mens adelen og gejstlige godsejere ikke n ~ v n e s . ~ '  
Erik af Pommerns rolle var snarere dommerens og m~glerens. Forordnin- 
gen var et kompromis mellem kabmznd og godsejere pii bekostning af 
bander og hhndv~rkere. Den var utilstrzkkelig, og kongens og kabstzder- 
nes politik havde nzppe adelens og gejstlighedens frivillige samtykke. Ved 
kongens forsag p5 rigets samling mod hertugerne i Holsten matte en han- 
delslovgivning, som kunne sa splid mellem de tre farende samfundsgrupper, 
h@re op.21 

Den tilsyneladende omfangsrige, l ~ s e  og skiftende gruppe af rhdgivere i 
begyndelsen af kongens regeringstid udviklede sig mere og mere til et fast 
r i g~ r id .~*  Omkring ved Eriks store udenlandsrejse var denne udvikling sliiet 
igennem.23 Krigen mod holstenerne og radsm~der for hele unionen matte - 
ogsa ph baggrund af adelens standsdifferentiering - medvirke hertil. Deri- 
mod undslog Erik sig ikke for at benytte udlzndinge, sa som Henning 
Kanigsmark, Benedikt Pogwisch og Hans Krapelin foruden mindre hajtsti- 
ende adelige som rhdgivere ved siden af den gamle adels fremtrzdende 
reprzsentanter, heriblandt Erik Nielsscdn (Gyldenstjerne), Axel Pederssm 
(Thott), Anders Nielssan (Jernskzg), Erik Erikssan (Banner) og Sten Bas- 
se. Ogsh kongens slzgtning grev Hans, naturaliseret ved zgteskab (s. 14), 
blev rigsrid og blev 1425 betegnet som svensk riid og som dansk i 1 4 2 9 . ~ ~  
Centraliseringen af unionsstyrelsen gav Erik mulighed for at anvende trofa- 
ste rider fra rigerne ved beslutninger vedrorende eet rige. Fra tiden efter 
kongens udenlandsrejse blev dette dog sj~ldnere,  og reprzsentanter fra 
adelens avre lag markerede sig mere og mere i rhdet. I det hele taget blev 
rhderne, sk@nt drost- og marskembedet forblev ubesatte, og det nye hofme- 
sterembede voksede i betydning (s. 264), inddraget i regeringsstyrelsen i 
hajere grad end farhen. Bispekollegiet aristokratiseredes ved Erik af Pom- 
merns provisionsret for at Gge kontrollen med og sikre loyalitet fra kirken af 
hensyn til kontantlin til k~ngemag ten .~~  

K Erslev har ph grundlag af den udstrakte anvendelse af rider og adelige 
som havedsmznd pa danske og svenske slotte set et trygt tillidsforhold 
mellem kongen og »hans gode M ~ n d  i Darimarke. Udsagnet rammer cen- 
tralt, men ma nuanceres, da eksistensen af en stormandsopposition i begyn- 
delsen af kongens regeringstid tyder pi,  at aristokratiet ikke ganske uden 
modyddser tilsluttede sig Eriks politik, og at det farst var i begyndelsen af 
3rhundredets tredje arti, at kongen formaede at trznge oppositionen tilba- 



ge. I de falgende ar indtil unionskrisen mzerkes ingen starre uoverensstem- 
melser mellem Erik og r ig~raderne .~~ 

Radets medlemmer blev udpeget af kongen, ,muligvis efter radernes ind- 
stilling, og raderne aflagde szerskilt ed til ham som dennes rad og mzend. Der 
var tale om en hovedsagelig dkonomisk velstillet, erfaringsrig og veluddan- 
net aristokratisk forsamling pa omtrent 30 personer rned gejstlig eller verds- 
lig status. Erkebispen af Lund og hans seks lydbisper rned Roskilde-bispen 
som averste kansler (s. 269) og den mest fremtrzedende af rang blandt de 
andre bisper, var selvskrevne medlemmer og indtradte automatisk ved de- 
res valg i radets kreds. Abbederne og priorerne fra de starste klostre som 
Sorg, Ringsted og Antvorskov besad tillige i Eriks tid radsstatus, ligesom 
det sandsynligvis var tilfzeldet rned enkelte kapitelsmedlemmer, for eksem- 
pel Lunde-dekanen Johannes Laxmand, som fra 1436 efterfulgte den konge- 
tro Peder Lykke som zerkebisp. I Erik af Pommerns tid besad kongens 
kansler ikke radsstatus, det gjorde derimod rig~kansleren.'~ 

Indszettelsen af hajadelige bisper (Naune Gyrsting 1421 i Odense, Gert 
Gyldenstjerne 1432 i Barglum) indgik i den almindelige koncentration af 
slzegter i radet (se bilag I). Det var slzegter som Gyldenstjerne, Laxmand, 
Jernskzeg, Gyrsting, Thott, Basse, Krummedige, Banner, Brok, Lunge, Ka- 
bel, Bryske og Rosenkrantz, som dominerede i arene far Erik af Pommerns 
afszettelse 1439. For flere af slzegterne gjorde en vis arvelighed sig gzeldende 
pa radsposterne, idet det akonomiske fundament i sammenhzeng rned den 
geografiske fordeling gik videre fra fader til san. Riderne fremtradte i kraft 
af disse slzegtsgrupper rned indbyrdes relationer ved zegteskaber som en 
homogen gruppe. Deres brug af lavadelige (specielt i bispegodsforvaltnin- 
gen) gav dem sammen rned deres militzere magtposition ved besiddelsen af 
slottene rned tilliggende len en betydelig naglestilling i samfundsli~et.~~ 

Erik af Pommerns st@rre inddragelse af raderne i rigsstyrelsen og hans 
bestrzbelser p& at have medlemmerne bag sig og binde aristokratiet til 
kongedammet mindskede modszetningen mellem radets radgivende og kon- 
trollerende funktion. Enigheden om Sonderjyllandsproblemet og mulighe- 
derne for aget okonomisk fremgang og politisk magt ved kongemagtens 
politik skabte forudszetninger for et samarbejde. Forst da unionskrisen ef- 
terhanden afslarede parternes indbyrdes forskellige holdning og fremgangs- 
made til sikring af egne interesser kom en stadigt stigende modstand til 
udtryk fra flere raders side og Abenbarede dobbeltheden i relationerne til 
kongemagten. Indsigten i styrelsen, Danehoffernes bortfald og landstinge- 
nes windende betydning til fordel for rettertingeneZ9 bef~stede sammen 
med koncilietankernes udbredelse opfattelsen af radet som rigets og indbyg- 
gernes reprzesentant overfor kongemagten. Specielt i en krisesituation, hvor 
aristokratiets interesser var truet, matte dette fa betydning, hvortil kom, at 



raderne var dommere over kongen - en myndighed, Erik selv tillagde ridet i 
striden med ho~stenerne.~' Det mA fremhzves, at det danske rigsrid i anden 
halvdel af Erik af Pommerns regeringstid var blevet en jzvnbyrdig modpol 
til kongemagten. 

Svensk og norsk opposition mod kongemagten 

Rigsrhdet var ligesom Erik af Pommern efter dennes udenlandsrejse inte- 
resseret i at fortsztte krigen mod holstenerne, der ikke var villige til at 
efterleve kejserdommen om hertugdammets tilh~rsforhold.' gkonomisk og 
militzr hjzlp var snskelig fra Sverige og Norge, og unionsbrevets bestem- 
melse om militzrt fzllesskab blev udnyttet. Allerede i 1415 havde Erik 
overfor almuen i Viken pakaldt sig unionsbrevets bestemmelse om rigernes 
hj~lpeforpligtelse.2 Senere, i 1420 ved przsteskabets vzgring i Uppsala stift 
sogte kongen at formh dem til at betale en skat til krigsfsrelsen, dog uden at 
henholde sig til unionsbrevet. Aret efter takkede han kapitlet for dets und- 
sztningshjzelp og fordrede mereS3 Foged- og bispeindszttelserne samt byr- 
derne for adel og ovrige indbyggere ved skattebetaling, og ofte personlig 
deltagelse i krigen, skabte ikke begejstring for kongens politik. Svenskerne 
og nordmzndene var de forste til at blive trzette af krigen, som blev fort 
fjernt fra deres landegrzenser.4 

Fra unionsmodet i Kobenhavn i sommeren 1425 eksisterer et vidnesbyrd 
om svensk og norsk utilfredshed. En nzrvzrende ordensudsending skrev 3. 
august til hcbjmesteren om forhandlingerne og meddelte: ».. .Sust weren viele 
und mancherley teydung zwischen den Reichen, die wurden alle hingeleget. 
Wir vornehmen, dass sie alle die Sweden und die von Norwegen gerne freden 
hatten und mer teydunge begeren wen krieges, sunder alleine die Denen die 
welden gerne kriegen.. .g5 

Erik af Pommern og danskerne cbnskede altsi at fortsztte krigen. Interes- 
sant er i denne forbindelse, at kongen den 11. september 1425 lod Roskilde- 
bispen som cbverste kansler udstede en indgaende, teknisk omhyggelig og 
tillidvzkkende vidisse (kopi) af unionsbrevet fra 1397. Det gik p i  grund af 
dette dokuments mangler - hvad Jens Andersson var klar over - ikke an at 
fremvise det. Den norske notar Toke Nilsson tridte, som det var tilfzldet i 
andre danske notarialakter, i baggrunden for Roskildebispen, og vidissen 
blev i Kalundborg beseglet af den danskfodte bisp Jens Jakobsson (Blik) af 
Oslo, grev Vitslav af Ebersten, hgvedsmanden Torben Jensson og 3 ind- 
vandrede adelige.6 

Forskerne har vteret uenige om 1425-vidissen. Diskussionen har samlet sig om aktens 
anvendelse, og hvor det gamle unioncbrev blev opbevaret f0r 1425. L Weibull mente, at 



akten skulle bruges ved forhandlinger med holstenerne, men dette er tilbagevist af H 
Bruun, idet forhandlingerne i Lübeck med holstenerne blev fort til ende dagen for udstedel- 
Sen af vidissen.' Storre tiltro indgyder heller ikke H Kohts opfattelse i forlzngelse af H 
Bruuns antagelse, at akten var besternt til det norske rigsrids forhandlinger med Skotland 
i re t  efter.' E Lönnroth rammer i forlzngelse af K Erslev og 0 S Rydberg rigtigere, nir  han 
pipeger, at 1425-vidissen gjaldt N ~ r g e . ~  Akten var til internt brug og skulle retfzrdiggore 
Eriks krav om krigsprzstationer til kampen om S~nderjylland. Det vides dog ikke, om 
vidissen kom i brug. I august 1424 havde bonderne i Tonsberg len klaget over, at fogeden 
irligt o p k r ~ v e d e  vibenhvite, en afgift for manglende rusttjeneste, skont der ikke blev holdt 
vibensyn. Desuden havde de klaget over hestelob, som de frivilligt havde pitaget sig, men 
som fogeden nu krzvede som skat.'' Hvad angir det originale unionsbrev, blev dette, som 
E Lönnroth, P Sjögren, S Welander og H Bruun pipeger,ll opbevaret i Danmark og ikke i 
Norge, som flere forskere (H Koht, J Schreiner, G Carlsson, S Tunberg, A Mohlin) har 
rnent p i  grundlag af, at det var Toke Nilsson, som anmodede om en vidimation i kong Eriks 
navn.12 Det var Erik af Pommern, som Onskede en kopi. Hertil m i  fojes muligheden af, at 
Toke Nilsson i den dansksindede bisp Jens' folge blev anvendt, for at det ikke skullle vzre 
en dansker, der bekrzeftede vidissen med n~tarialmyndighed.'~ 

Den forestaende genoptagelse af krigen mindskede ikke misstemningen. 
Det svenske rad lovede dog i vinteren 1425-1426 ved forhandlinger rned 
dronning Philippa at deltage rned 300 ryttere samt skytter til skibs rned kost i 
et Ar. Det svenske rad anmodede samtidig Erik om, at kdbstzderne denne 
gang matte vzre fritaget for udbud. Kongen gav samtykke hertil og takkede 
1426 2814 radet for dets villighed til at hjzlpe ham.14 

Den forvzrrede situation, da de vendiske hansestzder sluttede sig til holste- 
nerne, fik krigen til at vokse i omfang.15 Atter var der brug for hjzlp, og 
dronning Philippa blev p i  ny sendt til Sverige. Med sig havde hun en skrivel- 
se af 10. december 1426 fra det danske rigsrad til det svenske, beseglet pA 
alles vegne af zrkebisp Peder Lykke og bisp Jens af Roskilde, kongens 
trofaste stotter. Radet takkede for hidtidigt venskab og meddelte, at dron- 
ning Philippa og zrkebispen i Uppsala ville berette nzrmere om den nye 
krigstilstand rned hansestzderne. Det danske rigsrad havde overvejet krigs- 
forberedelserne rned Erik af Pommern og habede, at svenskerne ogsa denne 
gang ville deltage pa lige fod rned kongen, »uppa thet at wy umga oc fly 
mughe swadant hofmodh oc trceldom som the stcedher oss alle meth mene«.16 

Samme ar og i de fdgende sendte svenskerne hjzlp, men pa et mdde i 
Helsingborg i december 1427 meddelte zerkebisp Jöns Hakansson af Uppsa- 
la sammen rned bisp Sigge af Skara og Arnold af Strängnäs kongen, at 
kirkens hjzlp hidtil kun havde vzret frivillig, og at det ikke var en pligtig 
ydelse, som kunne danne przcedens. Erik protesterede kraftigt herimod, og 
forbeholdt sig ret til at oppebzre przstationer af kirken, hvis det blev ndd- 
vendigt.17 - Overfor Uppsalazrkebispen udviklede den danskfddte bisp 
Oluf Knob i Vesteras nodvendigheden af kirkens deltagelse i krigshjzlpen 
til bekzmpelse af hansestzderne. Kirken var befiiet for krigstjeneste, men 



burde alligevel moralsk deltage i rustningsbyrderne for at  gare en ende p i  
de besvzrligheder, som havde hersket sa 1znge.l8 

Hvad enten bisp Olufs brev stammede fra tiden f@r eller mere sandsynligt 
efter Helsingborg-madet, var ogsi han klar over, at kirkens hjzlp var frivil- 
lig. Begrebet kirkens frihed (~libertas ecclesiae«) anes bag skrivelsen lige- 
som bag ordvekslingen i Helsingborg. Dette frihedsbegreb fzstnede sig me- 
re og mere, pivirket af de koncili~re strgmninger og de @konomisk vanske- 
lige tider. Allerede i striden om bispeudnzvnelsen i Strängnäs 1408-1410 var 
dronning Margrethe og Erik p i  grund af deres indgreb i den svenske kirke- 
styrelse blevet betegnet som kirkens tyranner. P i  Arboga-konciliet i sep- 
tember 1417 stod en abbed tiltalt for smzdeskriveri mod kongen, hvem han 
havde sammenlignet med kejser Nero. lg Den kirkelige opposition mod kon- 
gens magtstilling var i det hele taget af gammel oprindelse og besternt ikke 
glemt. 

Heller ikke i Danmark fraveg kirken med zrkebisp Peder Lykke i spidsen 
kravene om kirkens frihed trods vilje til at samarbejde med kong Erik. 
Arven efter Aarhusbispen Bo Mogenssan Lange (T 1423) og 1425-konciliet i 
Kabenhavn viste dette. Hovedsagelig var den danske kirkes ledere dog nzrt 
knyttet til kongen, som de skyldte deres valg. De var som de verdslige rider 
opsat p i  et gunstigt udfald af krigen mod h~lstenerne.~' 

I striden om zrkebispevalget i Uppsala efter Jöns Hikanssons dcdd 1432 
9/221 stod Peder Lykke p i  Erik af Pommerns side. For zrkebispen i Lunds 
stillingtagen gjorde primattitelen sig gzldende. Titelen var ved at f& fornyet 
indhold og gav akonomiske muligheder. En ny zrkebisp i Uppsala valgt af 
kapitlet kunne ikke kontrolleres i samme grad som en kongeligt udpeget 
zrkebisp. Det var nzrliggende, at den nye zrkebisp foruden at blive det 
svenske rigsrids fortaler i oppositionen mod kongens regeringsstyrelse og 
krigsfarelse ville forcdge Uppsalazrkeszdets indflydelse." I en skrivelse til 
paven 1432 16/10 fremhzvede Peder Lykke det betznkelige i, at en fjende 
af kongen fik szde i radet, hvor netop Uppsala~rkebispen var den mest 
fremtrzdende. Ved at papege sin primatrettighed til Sverige - hvilken Erik 
ogsi henviste til i en skrivelse til paven 1432 8/10 - sagte Lundezrkebispen 
at bevzge Eugen IV til at vzlge kongens kandidat Arnold Klemmenssan, 
idet han henviste til et tidligere brev. Roskildebispen og FzrGbispen havde 
hos kongen modtaget oplysning af de nzrvzrende &der om fremgangsmi- 
den ved bispeudnzvnelser i de nordiske lande, specielt i henseende til Upp- 
~ a i a . ~ ~  

Skrivelsen Peder Lykke henviste til, var udstedt af ham selv og de  danske 
bisper 1432 2019. Dokumentet er uden stedsbetegnelse og opregner ikke de 
konkrete udstedere, hvad der viser uvilje hos enkelte lydbisper mod for 
megen indblanding i Uppsalakapitlets strid med kongen. De danske bisper 



forte efter alt at domme en tilbageholdende og medierende politik. De var 
ikke i samme grad involveret i konflikten som Erik af Pommern og Peder 
L ~ k k e . ' ~  

arkebispestriden rned Eriks inddragelse af statshensynet og Uppsala- 
kapitlets undersogelse af grundlaget for kongens regeringsforelse skal ikke 
omtales nzrmere, herom henvises til andre frem~tillin~er.'~ Det skal kun 
fremhzves, at det i en svensk skrivelse til paven fra marts 1433 blev pistaet, 
at de danske bispers breve var udstedt efter pres fra k ~ n ~ e n . ' ~  Udsagnet er 
imidlertid tendentiost for at vinde Eugen IV for Uppsalakapitlets kandidat 
Olof Laurensson. Trods forstielse for Uppsala-kapitlets eget valg af zrke- 
bisp vovede de danske bisper ikke at gA mod monarken, og zrkebisp Peder 
Lykke, den nye Roskildebisp Jens Pedersson og bisp Jens af Os10 stottede 
Erik af Pommern sammen rned bisperne fra Strängnäs, Skara og Växjö i en 
skrivelse til paven 1433 917. De tre svenske bisper tilbagekaldte deres stotte 
den 4. august, idet de -p&stod, at-Erik af Pommern havde aftvunget dem 
dokumentet; men de danske bisper forblev formelt loyale mod k ~ n ~ e n . ' ~  
Med de kommende vigtige forhandlinger rned hansestzderne var der for de 
danske bisper desto mindre grund til et modsztningsforhold til Erik af 
P ~ m m e r n . ~ '  

Visse grupper indenfor det svenske hojaristokrati stottede tidligt kirkens 
kamp mod union~kon~en. '~  Bag deres optrzden skimtes krav om storre 
indflydelse og kantrol rned rigets len, affodt af samfundsudviklingen, hvor 
den rigere del af adelen havde vokset sig mzgtigere pa bekostning af mindre 
formuende standskolleger. Hojadelen strzbte efter at oge sin politiske og 
okonomiske magt, som mere og mere fik karakter af rettigheder. Her matte 
denne samfundsgruppe imidlertid stode mod unionskongens centraliserede 
styrelse, som havde medfort, at aristokratiet i Sverige var udelukket fra 
storstedelen af rigets slotte og len.30 

Alligevel kom anledningen til aben opposition - som det senere ogsa var 
tilfzldet i Norge - ikke fra adelen og gejstligheden, men fra a l m ~ e n . ~ '  
Krigen rned hansestzderne havde rned dens handelsblokader mindsket Sve- 
riges eksport kraftigt, eksempelvis af kobber og malm, og foroget den al- 
mindelige okonomiske nedgang, i szrdeleshed i Dalarna, hvor jernv~rker- 
ne var p l a ~ e r e t . ~ ~  Det var herfra oproret tog sit udgangspunkt ved midsom- 
rnertid 1434, efter at indbyggerne havde rort pa sig i 1433. Vzbneren Engel- 
brekt Engelbrektsson fik hurtigt tilslutning fra almuen i andre dele af riget.33 

Oproret rettede sig mod kong Eriks udenlandske fogeder, reprzsen- 
tanterne for det kongelige f ~ r v a l t n i n ~ s s ~ s t e m . ~ ~  Skattesystemet havde dog 
ikke undergaet vzsentlige zndringer trods forskelle fra egn til egn; men i de 
omrader, hvor skatten kollektivt betaltes i penge, forsvandt den gode og 
vsegtige mont efterhanden til fordel for lokale og mindre ledige montenhe- 



der. Almuens situation forvzerredes ved neds~ttelse af den lokale mants 
vzrdi i forhold til den kongelige mant. Modsztningen mellem Erik af Pom- 
merns kapitalbehov til krig og storpolitik og det naturaliedominerede lands 
kapitalressourcer var for stor. Levevilkiirene forvzrredes, og struktur- 
zndringerne i samfundet Ggede ~t i l f redsheden.~~ 

Den svenske adels og gejstligheds relativt hurtige tilslutning til bondeop- 
raret med et udbygget principprogram med karakter af rettigheder viste en 
fremskreden modstand mod Eriks styrelsesprincipper. Misfornajelsens 
dybtgiiende og udbredte karakter afslarer, at det kongelige forvaltningssy- 
stem ikke formiiede at skabe et stabilt grundlag for magtudGvelsen. Opraret 
rettede sig mod den enevzldige konge og anvendelsen af fremmede foge- 
der. Modstand mod unionen var der ikke tale om hos Engelbrekt eller 
nogen anden politisk personlighed i ~ v e r i ~ e . ~ ~  

Danske godsinteresser i Sverige og Norge 

Det danske rigsriid kunne ikke undgii at blive indblandet i forhandlingerne 
mellem unionskongen og det svenske rigsriid, som snart efter Engelbrekts 
oprar overtog ledelsen af oppositionen mod Erik af Pommern. Ved bedam- 
melsen af det danske rads stillingtagen til de to parter og rhdets unionspoli- 
tik under Kristoffer af Bayern er det foruden rhdets hidtidige dominans i 
den centraliserede unionsstyrelse af vigtighed at klarlzgge dansk aristokra- 
tis og flere rigsriiders interesser i Sverige og Norge. Kontakter og forbindel- 
ser til slzgter lader sig kun piivise ved Egteskabers indgiielse, og i enkelte 
andre tilfzlde, sii som strid om gods eller arv. 

Den akonomiske nedgang under den langvarige landbrugskrise og be- 
folkningsforskydningen mod Ost i Danmark havde forarsaget, at flere dan- 
ske bander slog sig ned pii ledig jord i Sverige under betegnelsen »jutar«. 
Senere tilpassede samfundene sig de nye tilstande, og b@ndernes rejsefrihed 
blev indskrzenket. Der var kun reelle ekspansionsmuligheder for overklas- 
Sen, og unionen gav dem store fordele.' De fii slzgtskabsforbindelser mel- 
lem dansk og svensk adel i tiden far Kalmar-unionen, grzenseomradet Hal- 
land undtaget? voksede under dronning Margrethe og Erik af Pommern i 
styrke. Det er ikke for meget sagt, at det szerlig var under kong Erik, at 
slzegtskaber pii tvzrs af landegr~nserne fzestnede sig for alvor - uden at 
dette berettiger til udsagn om eksistensen af en adelsskandinavisme blandt 
de nordiske rigers adeL3 Danskerne ikke blot vandt gods og slog sig ned i 
Sydast-Norge og Sverige og Finland, de giftede sig ogsa for st~rstedelen ind 
i den svenske adel. Flere slzegter blev delt i en dansk og en svensk-finsk 
linie, for eksempel Frille, Gyldenstjerne og Ryning. Adskillige tyske adelige 



slog sig tilmed ned i Danmark og Sverige og kompletterede adelsindvan- 
dringen.4 

Der er her ikke forsogt nojere at indkredse omfanget af den danske 
adelsudvandring til de ovrige nordiske riger, men det m i  pointeres, at 
strammen i fprrste halvdel af det 15. irhundrede gik fra Danmark i kraft af 
dette riges relativt store f ~ l k e t a l . ~  

Den svenske Posse-slzgt havde dansk herkomst via Niels Jensson Loupose, 
sorn omtales forste gang i Randers 1401 1417.~ Flere danskere, eksempelvis 
vzbneren Lage Dus fra Horsensegnen og Jakob Ingemarsson kaldet Tiby 
var i tjeneste hos henholdsvis Nils Stensson (Natt och Dag) og marsken Kar1 
Knutsson (Bonde) omkring 1438-143gS7 I marskens tjeneste var endvidere 
fra 1441 en sprn af den danske rigsrid Axel Pedersson (Thott) Erik Axels- 
sprn, sorn ikke lznge efter zgtede Klara Mattsdatter (Lillie) og herved 
blandt andet kom i besiddelse af godset Lagnö i Södermanland.' 

Dronning Margrethes og Erik af Pommerns anvendelse af danske og 
tyske slotsfogeder medvirkede til zegteskaber med den stedlige adel. De 
danske Stockholmsfogeder Anders Ingvarsson og Bo Tygesson (Dyre) blev 
svensk gift tidligt i irhundredetag Den velkendte tyske hovedsmand samme- 
steds fra 1420, Hans Kropelin (T 1440), sorn var dansk gift med Kathrine 
Krag (Gprye), erhvervede senere flere af forgzengernes ejendomme.1° Ve- 
sterisfogeden Jens Eriksson (Lykke) ("f436) Egtede for 1415 Birgitta Ulfs- 
datter (Roos af Ervalla). Da parret ikke havde born, arvede broderen Peder 
Lykke til Stadsgird (nuvzrende Konstantinsborg) og Aarhus-~rkedegnen 
Jens Iversson (Lange) gods og ejendele (s. 333).11 Den danske rigsrid Aage 
Pedersson (Laxmand) ("f424), broder til riderne Poul og Johannes Lax- 
mand, blev gift med Katarina Laurensdatter (Aspenäs-ätten), og forvaltede 
Värmland for kronen i begyndelsen af 1420'erne.12 Rigsriden Anders 
Nielsson (Jernskzeg) til Dronningholm p i  Sjzlland Egtede Margrethe Hen- 
nekesdatter (Bekman) og efterfulgte i 1430 sin tyskfodte svigerfader sorn 
hovedsmand p i  det vigtige Axeval slot, hvorved han kom i besiddelse af 
gods og selv erhvervede mere. Han modtog Amneholm len af Erik af 
Pommern - sandsynligvis i pant - og blev betegnet sorn hovedsmand i hele 
Vestergötland.13 Rigsriden Axel Pedersson p i  Varberg slot i Halland var 
fprrste gang gift med Katarina Axelsdatter (Krognos), en datterdatter til 
marsk Erik Kettilsson Puke, sorn havde arbejdet p i  dronning Margrethes 
indkaldelse til Sverige. Efter fru Katarinas dod zegtede Axel Pedersson for 
1419 2613 Ingeborg Rod, en datter af lagmanden i 0stergötland Ivar Nilsson 
(firdelt skjold) og Katarina Tordsdatter (Bonde). GiftermAlene og gods i 
gr~nselandskaberne matte hos Hr. Axel lettere end hos andre standsbrodre 
ibne blikket for betydningen af en forbindelse mellem Sverige og Dan- 
mark.14 



Erik af Pommerns slzegtning, rigsriden grev Hans af Ebersten ( t  1446) 
blev gift rned ErmegArd Johansdatter (Bylow) (T 1421), enke efter Knut 
Bosson (Grip), og kom p i  denne vis i besiddelse af svensk gods og ejendom 
(s. 14).15 Af andre danske rider var den skinske ridder Niels Svendsscdn 
(Sparre) til Ellinge (7 Ca. 1435) for 1417 i sit andet zgteskab gift rned Merete 
Jonsdatter (Hjärne), hvis fader havde haft forbindelse til den mzgtige 
Abraham Brodersson ( ~ a a d ) . ' ~  Sonnen Klaus Nielsson indgik 1438 zgte- 
skab rned Katarina Bielke, en halvsoster til marsken Karl Knutsson, idet 
hun var en datter af Sten Turesson og Margareta Karlsdatter (Sparre af 
Tofta) i sidstnzevntes andet giftermil efter Knut Tordsson ( ~ o n d e ) . ' ~  

Det var den fremstiende rigsrid Erik Segebodsson (Krummedige) (T 
1439), som fof alvor begyndte at fore en aktiv giftermilspolitik, skont slzg- 
ten allerede pA dronning Margrethes tid vandt indpas i Sverige.18 Allerede 
tidligt var Erik Krummedige fra at stotte holstenerne giet over p i  kong 
Eriks side i striden om Sonderjylland. Senest i 1417 var han dansk rigsrAd og 
blev senere hofmester. Han vedblev at vzre en af drivkrzfterne i hele 
kongens sonderjyske politik, som tillige angik hans personlige interesser. 
Selv zegtede han (efter tabet af sin forste hustru Beate von Thienen, som var 
en datter af den sonderjyske drost Johan von Thienen) Kathrine Frille, hvis 
fader sanderjyden Hikon Kristiernsson i begyndelsen af irhundredet virke- 
de i ~ in1and. l~  

Af Erik Krummediges dotre blev Margrethe gift rned glands-lagmanden 
Ture Stensson (Bielke). Efter hans dod i 1425 zgtede hun Krister Nilsson 
(Vasa) i dennes andet zgteskab. Fztteren til Ture Stensson, Sten Turesson 
(7 1431), som i sit forste giftermil havde Margareta Karlsdatter (Sparre af 
Tofta) - (der selv tidligere havde vzret gift rned Knut Tordsson (Bonde) (T 
1412) og havde sonnen Karl Knutsson, marsk og konge fra 1448) - blev 1429 
gift rned Agnete Eriksdatter. Ebba Eriksdatter blev viet til danskeren Tim- 
me Jensscdn (Lange), hovedsmand p i  Akershus i Norge. Efter hans dod 
omkring 1430 blev hun gift rned Karl Kristersson (Vasa), Krister Nilssons 
son i f ~ r s t e  zgteskab rned Margareta Johansdatter (Molteke). I 1449 indgik 
hun for tredie gang zgteskab, nu rned ridderen Erik Nipertz. Anne Eriks- 
datter blev gift rned Albrekt Ottesson (Bydelsbak), som i slutningen af 
14207erne var hovedsmand pA Bohus i Norge. Lisbeth Eriksdatter zgtede 
skaningen og rigsriden Poul Pedersson (~axmand) .20 

Det var saledes vzsentlige zgteskaber rned ofte dertil horende godsinteres- 
ser, som blev tilvejebragt under Erik af Pommern. Interessen for forbindel- 
ser mellem rigerne matte styrkes herved. I denne forbindelse stAr tilbage at 
afdzkke, om der kan tales om en dansk zgteskabs- og godspolitik overfor 
de prvrige nordiske riger. Interessen samler sig her i farste rzkke om Abra- 
ham Broderssons arvinger og godser. 



Margrethe Eriksdatter (Krummedige) blev gift rned Ture Stensson (Bielke) i begyndelsen 
af 1420'erne. Ture Stensson havde tidligere vzret gift rned Birgitte Abrahamsdatter (7 
1415), Abraham Broderssons (Baad) eneste legitime datter rned Margrethe Pedersdatter 
(Dudde), og zegteskabet var en realitet for 1407 1811. Forinden havde Fru Birgitte vzeret gift 
med Jens Eskilsson (Falk) til Vallo (Bjeverskov H.), med hvem hun havde dotrene Kirstine 
og Katarina.'l 

Abraham Broderssons henrettelse 1410 forirsagede, at kronen inddrog hans omfattende 
gods og hindrede en arveopgorelse. Arvingerne reprzsenteret ved Ture Stensson og Jens 
Grim frafaldt 1412 eventuelle retskrav. Jens Grim modte for sin halvsoster (Anders 
Nielssons helsyster) Cecilie Nielsdatter (Jernskzg), som ca. 1406 havde zgtet Abraham 
Brodersson og nu var gift med skaningen Bonde JakobssGn (Thott) (t 1439-40).22 I 1413 
overlod Erik af Pommern pii baggrund af et ikke tilbagebetalt pengebelob til Fru Birgitte sA 
godt som alt, hvad kronen var kommet i besiddelse af efter Hr. Abraham. I begyndelsen af 
1414 erklzrede Ture Stensson, Bonde Jakobsson og deres hustruer, at de havde modtaget 
arv efter Abraham Brodersson, skont han var blevet henrettet efter loven.= 

Den endelige arveopgplrelse lod vente pa sig, og fandt forst sted i Kobenhavn 1419 1017. 
Hr. Abrahams sydhallandske gods omkring Vapnö og Tostorp gik til Bonde Jakobsson og 
fru Cecilie, mens det smilandske gods tilfaldt Ture Stensson og fru Birgitte, deres fzlles 
born og Jens Falks a ~ i n ~ e r . ' ~  De sidstmvnte, dotrene Kirstine og Katarina, havde sand- 
synligvis allerede ved denne tid indgiet zgteskab med henholdsvis Henning Henningssan 
(Podebusk) og Oluf Axelsson (Thott). Bgtemzndenes fzdre, som medbeseglede overens- 
komsten om arveskiftet sammen rned den svenske ridder Nils Erengislesson (Hammersta- 
ätten) og Ture Stenssons fetter Sten Turesson, turde have haft stor andel i sGnnernes 
fordelagtige giftermil.25 

Der h$res ikke senere fra Bonde Jakobssons og Fru Cecilies side noget om arvestridighe- 
der. Derimod kom arvingerne efter Ture Stensson, Ture Turesson og Erik Eriksson (Gyl- 
denstjerne) - hvor sidstnzvnte fra 1446 var gift rned Kristina, datter af Birgitta Turesdatter 
(J. 1436) og Kar1 Knutsson - efter Erik Turessons d0d i 1450 i en langvarig strid om arvens 
storrelse efter denne, samt om Ture Stenssons morgengaver til sine 2 hustruer. Arveproces- 
sen faldt ud til Erik Erikssons fordel i begyndelsen af 1451, hvorimod den senere krig 
mellem Danmark og Sverige og Ture Turessons stotte til Kristian I bragte Hr. Ture ridig- 
hed over hele arven efter Erik Turesson i 1458 samt Erik Erikssons hustrus modrene gods. I 
striden fik Ture Turesson stotte af Oluf Axelsson (Thott) og Claus Rennov, gift siden 1454 
rned Erik Turessons enke Birgitta Kristersdatter ( ~ a s a ) . ' ~  

Delingen af Abraham Broderssons ejendomme mellem hans arvinger tilla- 
der visse slutninger. Forst og fremmest ses Bielke-slzgten, repr~senteret 
ved marsken Sten Bengtssons son Ture tidligt at ojne muligheder ved et 
zgteskab rned Birgitte Abrahamsdatter. Ogsi de danske rigsrider Henning 
Podebusk og Axel Pedersson har for deres sonner set et indbringende gifter- 
mal rned Jens Falks dotre. Det gzlder i det hele taget, at det var fremtrze- 
dende adelsfamilier, som tridte i forbindelse rned den store godssamler og 
loftede arven efter ham. En aktiv giftermilspolitik ogede sonnernes okono- 
miske styrke og sociale anseelse. Egteskaberne medvirkede til en aristokra- 
tisering af adelens (dverste lag. 

Storre mulighed for at indkredse dansk gods- og zgteskabspolitik i de 
nordiske riger giver et blik p& Bo Jonssons (Grip) borns ~gteskaber. 



Drosten havde i sit andet zgteskab rned Margareta Lamprechtsdatter ( ~ u m e ) "  s0nnen 
Knut og datteren Margareta, som zgtede henholdsvis Ermegird Johansdatter (Bylow) og 
Detlev Johansson (Bylow). Knut Bosson havde i sit ~ g t e s k a b  sonnen Bo og datteren 
Katarina. Sidstnzvnte blev omkring 1426 gift med Nils Erengislesson (Hammersta-ätten), 
hvis fader havde vzret en af testamenteeksekutorerne for Bo Jonsson. Bo Knutsson fik 
Ramborg Lillie, en datter af Matts Ödgislesson og Ingeborg Gregersdatter (Aspenas-ät- 
ten), hvor sidstnzvntes moder var en saster til Nils Erengislesson. Ramborg Mattsdatter 
indgik efter Bo Knutssons d0d i begyndelsen af 1440'erne nyt giftermhl rned Eggert Al- 
brektss0n (Krummedige).'' 

Ermegird Bylow (T 1421) giftede sig efter Knut Bossons d0d i 1406 rned grev Hans af 
Ebersten. Sammen havde de datteren Philippa, som senere zgtede den godsrige norske 
rigsrid Sigurd Jonsson, s0n af den i Norge naturaliserede värmlandske ridder Jon Marteins- 
son. Grev Hans deltog i lighed rned hustruen i varetagelsen af hendes og b0rnenes rettighe- 
der, og fra Ca. 1419 havde han Gripsholm slot i panLZ9 Senere giftede han sig med Helene 
Folmersdatter $f den danske slzgt Lunge, modtog i 1420'erne Oppensten slot i forlening og 
havde fra 1433 Vesteris slot efter det svenske rigsrids afszttelse af Jösse (Jens) Erikssan 
(Lykke). Desuden besad han en del gods i Sverige. Han vedblev at have kontakter til Bo 
Jonssons aminger, efter at ErmegArd Bylows b@rn af f ~ r s t e  zgteskab var blevet fuldmyndi- 
ge.30 Grev Hans' overtagelse af Tranekzr slot - sandsynligvis som pant - i slutningen af 
kong Eriks regenngstid (s. 71) g0r det klart, a t  han havde interesse i a t  opretholde unionen 
mellem de nordiske riger. 

Margareta Bosdatters (Grip) mand Detlev Bylow d0de senest i 1416, og hun selv synes 
forholdsvis hurtigt at vzere fulgt efter. Sonnen Henrik zgtede en soster til Henning Pog- 
wisch, men d0de uden arvinger 1439, hvorefter hans gods overgik til farbroderen Ficke 
Bylow (P 1454), der 1444 blev gift rned Hebla Bydelsbak, en datter af den danske rigsrid 
Albrekt Bydelsbak. Baggrunden for zgteskabet skal utvivlsomt s@ges i, a t  Albrekt Bydels- 
bak i slutningen af 1420'erne havde vzret h6vedsmand ph Bohus, eller at Hebla Bydelsbak 
allerede havde et  fordelagtigt giftermil bag sig.31 

Allerede f i  irtier efter Bo Jonssons dOd var der siledes fremtridt nye 
slzegter som arvtagere til drostens ejendomme. Szerlig rigsriiden grev Hans 
besad i zegteskabet rned Knut Bossons enke en vigtig position, som muligvis 
kunne styrkes pii grund af hans tilknytning til Erik af Pommern. 

Kendskabet til Bo Jonssons arv og aminger er ikke udt0mt hermed. Opmzrksomheden 
henledes pA Margareta og Detlev Bylow, hvis s0ster Ida i 1425 var gift rned Laurens Ulfsson 
(Aspenäs-ätten) (t 1445). Sidstnzvnte havde tidligere vzret gift rned Katarina Stensdatter 
(Bielke), en datter af marsken Sten Bengtsson (der havde vzret Bo Jonssons testamenteek- 
sekutor) og dennes hustru Katarina Holmgersdatter (Ulv). Laurens Ulfssons fader havde 
ogs% sthet i nzr  forbindelse rned Bo Jonsson og vzret dennes testamenteeksek~tor .~~ I 
zgteskabet rned Katarina Stensdatter havde Laurens Ulfsson datteren Katarina, som blev 
gifl rned Aage Pederss0n (Laxmand) i dennes andet ~ g t e s k a b . ~ ~  Sk0nt Hr. Aage f0r 1424 
var h0vedsmand i Varmland, hvor en tredie af Bo Jonssons testamenteeksekutorer Erik 
Kettilsson (Puke) tidligere havde ud@vet tjeneste i over en menne~kealder?~ tillader kends- 
gerningen ingen sikre slutninger rned henblik p i  den danske rigsrhds overvejelser for gifter- 
milets etablering. Katanna modtog i 1419 gods i Ale herred i Vestergötland til eje af Ture 
Stensson, hvis zegteskabet bragte b0rn rned sig, hvad der kan pege p5, at plkonomiske 
interesser var involveret i giftermhlet. Laxmand-familien ejede gods i Sverige allerede i 
1398.35 

Katarina Knutsdatter (Grip) blev i 1426 gift rned Nils Erengislesson (Hammersta-ät- 



ten).36 Egtefzllen (T efter 1440 2218) havde tidligere vzret gift med Märta Knutsdatter 
(Leopard), med hvem han havde dotrene Birgitta (senere nonne t 1465)37 og Ingeborg, som 
i 1423 zgtede Otto Ulfsson (Björnram), samt Märta, der 1423 blev gift rned skiningen 
Peder Aagesson (Hegle 2) til Jätsberg i Värend - i dennes andet zgteskab efter Bengta 
Turesdatter3' - og sonnen Erer~~isle .~ '  

Erengisle Nilsson blev i 1442 gift med den danske rigsrid og marsk Oluf Axelssons zldste 
datter Birgitte (s. 200), hvad der vidner om Hr. Olufs kontakt ved denne tid rned en 
betydelig slzgtsgruppe, som havde andel i arven efter Bo Jonsson, hvilken aldrig blev 
genstand for en egentlig arveopgorelse p i  grund af drostens talrige forretnings- og panteaf- 
f ~ r e r . ~ '  Fru Birgitte fik til morgengave Hammersta gird (Sotholms H.) med omkring 30 
navngivne girde, og det fastsattes - iovrigt til Thott-slzgtens fordel - at hvis Erengisle 
Nilsson ikke inden et i r  genloste morgengavegodserne for 200 nobler (ca. 1000 mark), 
skulle de blive p i  deres fzlles borns modrene side. Forblev zgteskabet barnlost, tilfaldt 
godserne den efterlevende med uindskrznket rettighed. Den sidste bestemmelse blev zn-  
dret i Stockholm 1446 2817 ved et nyt morgengavebrev med genl0sningsret for arvingerne, 
hvad der siden affodte den mangeirige strid mellem Birgitte Olufsdatter og Erengisle 
Nilssons a r ~ i n g e r . ~ '  

Oluf Axelsson ejede gods i Sverige ligesom sin fader og sine brodre, hvilket matte styrke 
deres interesse i at bevare unionen. Erik Axelssons zgteskab med Klara Mattsdatter (Lil- 
lie) (s. l l ) ,  som var en s c t e r  til Ramborg, der i sit forste giftermil havde Bo Knutsson 
(Grip) (t Ca. 1442), viser yderligere Thott-slzgtens okonomiske interesser. Aage Axelsson 
indgik senest 1435 zgteskab med Märta Bengtsdatter (Vinstorpa-ätten), som modtog gods i 
Skine som medgift. Egteskabet mA betragtes som en bestrzbelse p i  at styrke eksisterende 
geografisk-okonomiske intere~ser.~' Bo Jonsson havde rigtignok betznkt Hr. Aages hu- 
strus bedstefader i sit te~tamente;~ men Abraham Broderssons gods synes afgcbrende for 
zgteskabets etablering fra Aage Axelss@ns side. Fru Märtas fader Bengt Uddsson havde 
deltaget ved flere opgorelser vedrorende Hr. Abrahams gods,* og sidstnzvntes slzgtning 
Svend Tordsson, hvem Aage Axelsson foretog flere godskob med, var gift tredie gang rned 
en Hille Uddsdatter, som ogsi foretog flere godshandler med Hr. Aage. Ved godskob fra 
den aldrende danske rigsrid Anders Nielsson (Jernskzg) og Eggert Krummedige i 1446, 
ogede Aage Axelss~in sine godser i Vestergötland. Samme i r  kobte Aage Axelsscbn gods i 
Kinds herred i astergötland og andet gods i Ve~tergötland.~' 

Gennemgangen af betydningsfulde danske aristokratiske zgteskaber rned 
reprzsentanter for svenske slzgter under Erik af Pommern og enkelte fra 
Arene under Kristoffer viser, at der ikke entydigt kan tales om en dansk 
zgteskabs- og godspolitik. De indgAede forbindelser var rned slzegter som 
Bielke, Bonde, Aspenäs, Vasa; Lillie og Hammersta-ätten. Med forsigtig- 
hed lader visse strukturer sig ane. Der synes forst og fremmest at vzre 
interesse for Abraham Broderssons mangeartede godser og forbindelser til 
adelsslzgterne i de svensk-danske grznseegne, hvor den store godssamler i 
lighed rned Niels Svarte Skaaning havde opbygget et l e n ~ r i g e . ~ ~  OgsA Bo 
Jonssons godser synes at vEre eftertragtede ved etablering af nye giftermil. 
Intet peger PA, at kong Erik havde storre indflydelse pA ~gteskaberne mel- 
lern medlemmer af den nordiske adel. GiftermAl og okonomiske interesser 
p i  tvzrs af landegrznserne gik vel i spznd rned styrelsen af unionen som eet 
rige. 

3 Rigsr5d - Kongemagt - Union 



Danske aristokraters interesser i Sverige og Norge matte styrke forstael- 
Sen for unionens opretholdelse. Eksempelvis byggede slzgten Thott med 
interesser i grznseegnene pa unionen som en ngdvendig fo r~dsz tn ing .~~  Det 
danske rigsrads politik matte i en krisesituation mellem rigerne ga ud pa at 
fcdre unionen frelst igennem alle prcdvelser. 

Det danske rigsriids starre inddragelse i rigsstyrelsen under Erik af Pom- 
mern og tilslutning til kongens politik mod besiddelse af slotte og len konso- 
liderede rigsradet som institution i samfundet. Den cdkonomisk-sociale ud- 
vikling rned hojadelens, inklusive flere rigsraders godsekspansion i Dan- 
mark og i grznselandskaberne kan kun understotte dette. Det ma fremhze- 
ves, at den fortsatte udnyttelse og styrkelse af de cdkonomiske interesser 
foruden hidtidige fordele ved unionen matte pavirke udformningen af det 
danske rigsrads politik overfor kongemagten savel som overfor svenskerne 
og nordm~ndene. Hertil kommer, at de nordiske rigers eksportinteresser 
var forskellige, ja hvert rige fremviser sin egenart i forholdet til de hanseati- 
ske stadsgrupper. PA dansk side gik storsteparten af eksporten af stude, 
heste og landbrugsprodukter til Lübeck og de vendiske stzeder, og gor det 
klart, at opretholdelsen af forbindelser til Lübeck var Anlzggelsen 
af nye veje i grznselandskaberne i unionstiden til hurtig transport af pro- 
dukter f5r sin forklaring h e r ~ e d , ~ ~  ligesom placeringen af danske og uden- 
landske h@vedsmzend p i  gr~nseslottene fra dronning Margrethes tid havde 
til hensigt at kontrollere ek~porten.'~ 

Pa dansk grund matte raderne iszr strzebe efter retssikkerhed og sikring 
af gods og handel, og f%lgelig en udbygning af den politiske indflydelse. I 
henseende til unionen kunne rigsradet for at sikre egne og danske interesser 
enten f@re en balancepolitik, eller give stcdtte til 6n af parterne. Radets 
flertal matte dog efter oprcdret i 1434 med svenskernes vilje til at fastholde 
konstitutionelle rettigheder vzre stemt for indrcdmmelser til det svenske 
rigsrad til gengzld for unionens opretholdelse og garantier for godsinteres- 
serne i Sverige. Problernet er, hvorvidt det danske rigsrad var tilfreds med 
garantier, eller fortsat i samarbejde med kongemagten sggte at besidde 
stgttepunkter og arbejde for kontrol over Sverige og Norge. 







Rigsriid og Unionshensyn 1434- 

Fra Vordingborg til Stockholm 1434 

I sommeren 1434 forte Erik af Pommern og nordiske rigsrider forhandlin- 
ger i Vordingborg med reprzesentanter fra hansestzederne Lübeck, Ham- 
burg, Lüneburg og Wismar om en fredsslutning, som den 5-irige vibenstil- 
stand aftalt i Horsens 1432 og et m@de i Svendborg 1433 havde ibnet udsigt 
ti1.l Forhandlingerne gik i hirdknude, og 9. juli udstedte kongens forligs- 
mznd et dokument efter hektilling fra rigsriderne, hvori de erklzrede, at 
forhandlingerne var afbrudt. Alligevel viste Erik sig 11. juli imodekommen- 
de overfor de krav, som han forinden hhrdnakket havde vzgret sig ved at 
lytte til. Forhandlingerne kom langsomt i gang igen, og resulterede i begge 
parters accept af en udszttelse til midsommer 1435. Rigsriderne, iszer dan- 
ske rider, ses at have stottet Erik af Pommern i denne mening~zndring.~ 
Den zendrede holdning kan have sin forklaring i det svenske opror, som 
ncddvendiggjorde en udszettelse af f~rhandl in~erne .~  

De  mange tilstedevzrende rider fra de nordiske riger skulle efter Vor- 
dingborg-modet deltage i et stort m@de i Kobenhavn om forhold vedrorende 
rigerneS4 Den foruroligende udvikling i Sverige forirsagede, at de svenske 
rtidsreprzsentanter rejste til et ridsmcdde i Vadstena, hvorfra der 1434 1618 
udstedtes et opsigelsesbrev til Erik af Pommern. I dokumentet opsagde 19 
svenske rader kongen deres troskab, fordi han ikke havde overholdt sin 
kongelige ed og ikke havde hindret ulovlige skatter og andre overgreb.' 
Opsigelsen skulle trzde i kraft 14 dage efter, idet der som grund angaves, at 
det var bondeanfgreren Engelbrekt, der havde tvunget dem til dette skridt. 
Holdningen var dog taktisk besternt. Initiativet gik tilbage til Erik af Pom- 
mern.6 

Kongen lod i bestrzebelserne p i  at vinde tid og tvinge det svenske rigsrid 
til at spille med ibne kort de tretten nzrvzerende norske rider besvare det 
svenske brev den 27. a u g u ~ t . ~  Forinden havde Erik med samtykke af rider 
eftergivet axkebisp Aslak Bolt en gzeld, mAske for at knytte ham nzrmere til 
~ i g . ~  I dokumentet rettet til opsigelsesbrevets udstedere med bisp Knut af 
Linköping i spidsen, ridede nordmzendene det svenske rid til at tilbagekal- 
de skrivelsen, da det stred mod unionstraktaten. Erik af Pommern havde 



ikke handlet af ondskab, men var villig til at rette p i  misforhold efter radets 
henstilling . 

Det vides ikke, om danske rider udfzrdigede en tilsvarende skrivelse; 
men det synes ikke at vzre tilf~ldet. Riderne matte dog, som forhandlin- 
gerne ved midten af juli havde vist, anske en afklaring af situationen i 
Sverige, som antageligt blev bedemt p i  baggrund af hussiterkrigenes ade- 

' lzggelser og d e  tidligere demokratiske bevzgelser i hanse~tzderne.~ 
Erik af Pommern besluttede sig under indtryk af Engelbrekts styrkers 

fortsatte sejrrige fremgang til at undszette de erobrede landskaber og slotte, 
L og udskrev folk.og skibe. Brkebisp Peder Lykke stattede kongen. Den 1. 

september 1434 lante han Erik 100 ny arnoldusgylden »til vor Lunde Kirkes 
' Besk~rmelse og vor Herre Konges Udbud mod hans aabenbare Fjende af 

Suerige, hans Lande og Slotte der at unds~t te .  «1° Brkebispen havde person- 
lig interesse i kongens aktion. Fortsatte Engelbrekts styrker deres frem- 
gang, var z rkes~de t  og d e t ~  vidtstrakte besiddelser i fare. Anders Nielssan 
p i  Axeval, Jens Grim p5 Kalmar slot og Axel Pederssan p i  Varberg var 
allerede belejret , tillige med ~ a h o l m .  l1 

I Sverige fik frygten for Erik af Pommerns ankomst med hzrmagt det 
svenske rigsrid, som stettede Engelbrekt efter ~adstena-m@det,12 til at se 
sig om efter forbundsfzeller. Nordmzendene blev 1434 1219 anmodet om 
statte, vel ogsi som svar p i  skrivelsen af 27. august, og de 12 udstedere 
pointerede, at  kongen havde brudt sin ed og styrede ved hjzlp af fremmede 
fogeder og via slotsloven til hertug Bugislavs hind gjorde riget til et arverige 
imod dets privilegier og rettigheder. Desuden beklagede radet sig over skat- 
terne og anden told. Nordm~ndene blev opfordret til fortsat at drive handel 
p i  Sverige med bortfald af afgifterne som udsigt.13 Samtidig udstedte radet 
breve til ordensmesteren i Livland og dennes stzder, til de seks vendiske 
hansestzder, til hajmesteren for den tyske Orden samt til de preussiske 
byer.14 En  kopi af brevet til hajmesteren og de pr.eussiske byer dateret 1434 
519 blev imidlertid som det eneste sendt til hajmesteren Poul von Russdorf 
sammen med et brev af 3. oktober, hvori bisp Knut, Nils Erengislesson 
(Hammersta-ätten) og Bo Stensson (Natt och Dag) med henvisning til r i-  
dets ibne brev ansegte om hjzlp imod Erik af ~omrnern." Den 21. septem- 
ber havde bisp Knut og Linköpingkapitlet tilbagekaldt bisp Nils af Växjös 
fuldmagtsbrev hos Baselkonciliet, idet bispen ikke lzengere burde reprzesen- 
tere bade den svenske kirke og Eri'k af Pommern. Skrivelsen var ikke rettet 
imod bisp Nils, men var hovedsagelig et anklageskrift mod kongen.16 

G Carlsson har set forklaringen p i ,  at brevene ikke blev afsendt, i kong 
Eriks og hans flades ankomst til Sveriges @stkyst.l7 Dette kan, som H 
Schück har piipeget, ikke vzre tilfzldet. Brevenes manglende afsendelse 
skyldes snarere, a t  de 12 udstedere synes vel fitallige til at trzede op mod 
kongen, og det synes at have voldt vanskeligheder at f i  alle udstedernes segl 



hzngt ved skrive1serne.l8 - Det m i  i denne sammenhzng undre, at intet 
dokument eksisterer til det danske rigsrid. Efter alt at dprmme udstedte det 
svenske r id  ikke et sidant. Forklaringen kan kun vzre, at de svenske rider 
ansi riderne i Danmark for at vzre modstandere, eller ikke pilidelige nok 
som stprtter mod Erik af Pommern. Klageskrifterne havde iprvrigt en kraftig 
brod imod danskerne, som i forlzngelse af kongens opfprrsel angaves at have 
berprvet svenske fanger deres ejendele, nAr de var p i  vej til hansestzderne 
rned lasepenge, samt at de endog havde plyndret og frataget svenske borge- 
re deres ejendom.lg 

I skrivelsen til hprjmesteren 1434 3/10 meddelte det svenske rid, at Erik 
var ankommet rned krigsmagt ast~rkende sig til vort fo rd~rv  endnu mere 
end tidligere«.20 Hvorvidt oplysningen er rigtig, vides ikke, men det er klart, 
at kongen havde udset sig de endnu frie slotte som udgangspunkt for even- 
tuelle erobrings- og hzvntogter. Disse slotte var Kalmar, Stäkeholm, Elfs- 
borg, Axeval, Nyköping (hvor Albrekt Styke ikke overholdt en aftale rned 
Engelbrekt) samt Stockholmhus. P i  Axeval herskede som ovennzvnt An- 
ders Nielssprn til Dronningholm p i  Sjzlland, og p i  Kalmar hans halvbroder 
p i  madrene side Jens Grim til Tosterup i Skine.21 Stprrrelsen af kong Eriks 
hz r  kendes ikke, men helt ubetydelig har den nzppe vzret, da han senere 
ifprlge Karlskraniken ved sin afrejse fra den svenske hovedstad efterlod flere 
hundrede mand.22 

Havde Erik regnet med, at Stockholm kunne bruges som udgangspunkt 
for militzroperationer i Mälarprovinserne, blev han skuffet. Hprvedsman- 
den Hans Krprpelin havde i juli aftalt en stilstand rned Engelbrekt rned 
gyldighed indtil 1434 11/11. Kongen var henvist til at afvente udlprbet her- 
af.23 Hans position blev forvzrret, idet almuen efter indfaldene i Sydsverige 
og grzenselandskaberne vendte tilbage og sammen rned andre hidkaldte 
styrker lejrede sig udenfor hovedstaden. Det lille gsthammar slot gik tabt. 
Erik scdgte at styrke sin stilling, og ifprlge Karlskrprniken Iod han ved stilstan- 
dens udlprb Almarestäk slot udenfor byen afbrznde, og lod 500 mand place- 
re pA ~r ibrprdreholmen.~~ 

Ti1 kamp kom det ikke. Forhandlingsviljen slog igennem, og Erik og det 
svenske r id  enedes 15. november om en stilstand indtil 1435 11/11.~~ Alle 
omstridte spprrgsmil parterne imellem skulle afgprres i Stockholm den 8. 
september 1435 af en domstol sammensat af 4 rider fra hvert rige. Indtil 
dommen faldt, skulle status-quo opretholdes. 30 danske forlovere, heri- 
blandt riderne grev Hans, grev Vitslav, Sten Basse, Eler Rprnnow, Poul 
Laxmand, Herman van Hagen, Oluf Axelssprn, Otto Nielssprn (Rosen- 
krantz) og Niels Erikssprn (Banner) samt Anders Hak og Eggert Frille (som 
senere skulle blive rider) garanterede overenskomsten. De 12 domilnere 
var: Fra Sverige bisperne Sigge af Skara og Magnus af Abo, Krister Nilsson 
(Vasa) og Hans Kr~pelin.  Fra Danmark bisp Jens Pederssprn (Jernskzg) af 



Roskilde, Axel Pederssan, Sten Basse og Poul Laxmand. Fra Norge bisp 
Olaf af Bergen, Eindrid Erlendsson, Olaf Hakonsson og Sigurd Jonsson. 
Ved rettergangen skulle de bilzegge konflikten efter svensk lov og specielt 
tage hensyn til Engelbrekt Engelbrektsson, Erik Puke og deres medhjzlpe- 
re. Overenskomsten baseredes p i  oprarernes retslige standpunkt. 

Hvorledes forhandlingerne kom i stand, vides ikke. Der blev forhandlet i 
Stockholms Helligindshus, hvor svenskerne indgav klageskrifter mod Erik 
af Pommerns ~ t ~ r e l s e s m i d e . ~ ~  Utvivlsomt var klagerne de samme, sorn ri-  
det havde sendt hajmesteren 1434 3/10. Riderne havde i dette brev klaget 
over.ulovlige skatter og told, samt over at  udl~ndinge (danskere, tyskere) 
sad p i  lenene, og at ~ l 0 t ~ i 6 ~ e n  gjorde Sverige til et  a r ~ e r i ~ e . ~ ~  Iszr ienssty- 
relsen synes at have vzret diskuteret kraftigt i ~ t o c k h o l m . ~ ~  

Erik af Pommern sagte i 1439 at overfare svenskernes klager mod hans 
styrelsesmide p i  det danske rigsrid, hvoraf flere havde deltaget i Stock- 
holm 1434. Han pravede at give det udseende af, at det var danskerne, sorn 
anskede indflydelse i ~ v e r i ~ e . ~ ~  Synspunktet kan ikke helt afvises, og flere 
rAder, for eksempel Albrekt Bydelsbak, Anders Nielssan og Jens Grim 
besad i Eriks kongetid vigtige svenskLnorske lensposter, og. de to sidstnzvn- 
te holdt endnu trofast slotte til kongens hind. Det danske r id  £arte imidler- 
tid ikke i 1434 en skarp politik overfor Sverige, hvilket synes at fremgi af, at 
personer sorn grev Hans, Poul Laxmand, Jon Jenssan (Gere), Klaus 
Nielssan (Sparre) til Ellinge og Thott-slzgten, reprzsenteret ved Oluf 
Axelssan og broderen Keld havde akonomiske interesser at varetage. Over- 
for det svenske rigsrids ihzerdige modstand mod lensstyrelsen m i  disse per- 
soner sammen med andre nzrvzerende rider og udenradsadelige have vzeret 
tilbajelige til at vise imadekommenhed. En konflikt mellem Danmark og 
Sverige, sorn ville sztte unionsforholdet p i  spil, var uonsket, og bade slzegt- 
skaber, fredstanken og gammel hzvd matte spille ind.30 Dette kan bidrage 
til at forklare, hvorfor overenskomsten kom forholdsvis hurtigt i stand. De 
danske rider kunne ikke vzre interesserede i et forvzerret forhold til Sveri- 
ge, ogsi fordi Engelbrekts styrker 1A omkring hovedstaden sorn en stadig 
trussel. Erik af Pommern m i  have taget disse forhold til efterretning. Det 
svenske rigsrad mitte desuden selv vzre interesseret i en fredelig ordning. 

Overenskomsten kom i stand »effter W o r t  radz radh«. G Carlsson mener, 
at det farst og fremmest var de danske rider hos kongen, sorn fik tilveje- 
bragt ~tilstanden.~' Dokumentudsagnet kan dzkke over uenighed mellem 
Erik og danske, eventuelt norske rider, men det synes ikke at vzre tilfzl- 
det, idet hensynet til hansestzderne spillede ind. Kendsgerningen, at enkel- 
te rider omtrent samtidig med madet i Stockholm £arte forhandlinger i 
Haderslev med udsendinge fra de vendiske hansestzder, gar det klart, at 
Erik og radet sagte at hindre et samvirke mellem det svenske rigsrid og 
hansestzderne. Det forholdt sig endvidere sadan, at situationen var forvzr- 



ret gennem en fastere holdning blandt stzderne, idet to reprzsentanter fra 
de preussiske byer i august 1434 var blevet sendt til Erik af Pommern for at 
krzeve overholdelse af gamle hanseprivilegier og erstatning for opbragte 
skibe og gods. Virkningen af den nye hanseatiske sammenslutning var ikke 
til at tage fejl af, og i Haderslev viste de danske forhandlere tydelig eftergi- 
venhed overfor toldforhold og krav om erstatning for skader, forvoldt siden 
Horsens-stilstanden i 1432. Riiderne lovede endda overfor hertug Adolf at 
ophzve kejserdommen om Slesvig. Et nyt mprde rned stzdernes og hertu- 
gens udsendinge blev fastsat til Haderslev 1435 115, et godt stykke tid for 
madeaftalen rned det svenske rigsrAd.32 Hvorvidt de danske rader fortolke- 
de deres kongelige fuldmagt temmelig frit, som E Kjersgaard mener, kan 
ikke ganske a f k l a r e ~ . ~ ~  

Hvorvidt stilstandsoverenskomsten 1434 15/11 indebar en sejr for Erik af 
Pommern eller for svenskerne, herom er forskerne ikke enige. K Erslev og 
E Lönnroth opfatter stilstanden som en sejr for kong Erik, mens G Carlsson 
pointerer, at aftaIen ikke var til monarkens fordel. Unionskongen afstod 
netop under de isfrie maneder fra at begynde et nyt krigstog mod Sverige, 
og Halland forblev i fjendens be~iddelse~~.  - Intet tyder heller pa, at Erik 
forelprbig agtede at bryde stilstanden. De forestaende forhandlinger rned 
hansestzderne matte mane til forsigtighed. Blev derimod aftaler bragt i 
stand rned stzederne, ville det svenske rigsrad have ringe mulighed for at 
hzvde sig mod kongen, hvis ikke dennes magt i unionen blev neutraliseret 
ph en eller anden mAde.35 

Sammenszetningen af rettergangsdomstolen var Erik af Pommern gunstig. 
De  danske og norske rigsrader m5 betragtes som meget palidelige og til en 
vis grad ogsa de svenske rader.36 Af de udpegede danske riidsdommere var 
bisp Jens af Roskilde og Axel Pederssprn ikke til stede i Stockholm, men 
deres udnzevnelse viser, at Erik af Pommern regnede rned deres stprtte. Hr. 
Axel havde personligt kendskab til Engelbrekts optrzeden, hvilket utvivl- 
somt ogsa var tilfzldet rned skaningen Poul Laxmand. Disse rader m i  natur- 
ligt have prnsket at pacificere bprnderne. Erik af Pommern har fra dem rned 
stor sandsynlighed kunnet paregne et gunstigt resultat i dommen over En- 
gelbrekt og svenskernes ret til opror. 

Vzerre matte det blive rned det prmtalelige spprrgsmal om lensstyrelsen. 
Her matte raderne som folge af kraftig svensk modstand vzre tilbprjelige til 
at fravige kongens standpunkt noget af hensyn til unionen og freden mellem 
rigerne. Stilstandsdokumentet var imidlertid lidet konkret. Det kommende 
iir kunne zndre adskilligt. Dokumentets bestemmelser, hvorefter tvisten 
skulle afgares efter svensk lov, samt at det sandsynligvis var svenskerne, 
som krzevede og fik en rettergang stillet i udsigt, hindrede ikke Erik af 
Pommern og det danske riid i at soge deres stilling ~ t ~ r k e t . ~ ~  En anden 



overenskomst i Stockholm, hvorved Erik kun skulle modtage skat fra de af 
hans fogeder, som endnu besad deres slotte, taler ikke herim~d.~' 

Sammenfattende tillader overenskomsten i Stockholm 1434 15/11 ikke at 
udpege en egentlig sejrherre. Striden udsattes et iir, indenfor hvilket Erik 
hibede at konsolidere sin stilling. Et vidnesbyrd om hans stejle holdning 
fremgir af, at han ved afrejsen fra hovedstaden efterlod en hzer, som af 
Karlskraniken anslis til 600 mand.39 

Stockholm-stilstandens manglende bestemmelser om Sveriges forvaltning 
indtil det nye mode, affprdte i begyndelsen af 1435 her et behov for at styrke 
sig imod kong Eriks mulige forsprg pA at omgi en retslig lprsning. 

Herredagen i Arboga i januar 1435, hvor Engelbrekt blev valgt til rigshpr- 
vedsmand, var udtryk for en fortsat vilje til at sth sammen og gennemfprre 
riidskonstitutionalismen. Foruden reprzesentanter for adelen og kprbstzder- 
ne deltog 36 rigsrader, hvoraf 12 inklusive Engelbrekt var nye radsmedlem- 
mer, i det velbesprgte mprde, der, som G Carlsson har vist, ikke bprr opfattes 
som en rigsdag.l Engelbrekt blev kiret til prverste leder af rigsforsvaret og 
fik hjzelp af 6 underhprvedsmznd, alle fra hprjadelen. Tydeligvis besluttede 
de forsamlede i deres uro at skabe et forsvarssystem, som kunne give stprrst 
mulig beskyttelse mod krigeriske overfald, idet man iszr frygtede kong Erik 
og fogederne p i  de slotte, som ikke var blevet erobret i 1434.2 

Samtidig sprgte ridet at vinde stprtte hos udenlandske magter. De 3 skri- 
velser fra september miined 1434 (til hprjmesteren for den tyske Orden, 
ordensmesteren i Livland og til de vendiske hansestzeder), som oprindeligt 
ikke var blevet afsendt, blev forsynet med et tillzeg, bevidnet af 26 rigsriider. 
- Skrivelserne blev dog stadig ikke afsendt, i det mindste ikke brevene til 
Preussen og ~ i v l a n d . ~  Baggrunden var et mzeglingsinitiativ fra Stockholm- 
hprvedsmanden Hans Kr~pe l in .~  Riderne foretrak en fredelig lprsning med 
kongen, og ansi endnu ikke en siidan for umulig. Yderligere medvirkende 
var utvivlsomt oplysninger om forhandlingerne i Haderslev mellem Erik og 
hansestzederne, hvilket mindskede hiibet om hanseatisk stprtte.' 

Sammen med Hans Krprpelin deltog i forhandlingerne Henrik Rowerder, 
en ordenskompthur, som nyligt var ankommet fra hprjmesteren p i  Erik af 
Pommern's opfordring. De foreslog at sprge tilvejebragt et forlig, saledes at 
kongen skulle omlzegge sit regeringssystem og ifprlge Karlskrprniken respek- 
tere svenskernes »frijheet oc rät«. Riidet tilsluttede sig dette.6 Endnu 15. 
februar opholdt Hans Krprpelin sig i Stockholm, men den 23. befandt han sig 
i Vadstena sammen med Kar1 Knutsson (Bonde) og Otto Ulfsson (Björn- 
ram), som af radet var udpeget som ledsagere til rejsen til ~anmark. '  



For kendskabet til forhandlingerne i Danmark eksisterer alene Karlskro- 
nikens skildring, hvis oplysninger gor et phlideligt indtryk: Overfor Erik 
forklarede de 2 udsendinge, at det svenske rigsrad fortsat onskede ham som 
konge, nar blot deres rettigheder blev respekteret. Udtalelserne faldt i til- 
stedevzrelse af danske rader, og kongen ridslog straks rned dem om situa- 
tionen. Resultatet blev en beslutning om at sende fuldmzegtige reprzesen- 
tanter til Halmstad for at sage at tilvejebringe en ~ r d n i n g . ~  

Krgnikens oplysninger lader ane, at det danske rigsrad tilradede kongen 
at ga ind pa det svenske rigsrads krav og opna en fredelig losning af konflik- 
ten. Det gjaldt for de unionsivrige danske rader - og tillige for Erik af 
Pommern - om at bevare freden og bandene mellem rigerne. Riderne har 
kunnet tilslutte sig svenskernes henstillinger, og kongen har givet efter for 
radets synspunkter. Den 10. februar opholdt zerkebisp Peder Lykke, bisp 
Jens, Erik Krummedige, Anders Nielsson, Otto Nielsson samt de udenrads- 
adelige Niels Jensson (Galen) af Hammar og Peder Bille af Lyngby sig i 
Roskilde efter henstilling fra kongen i anledning af en godsstrid. Flere matte 
afgjort onske en ordning rned det svenske rigsrad, hvorved personlige inter- 
esser savel som unionsinteresser blev ~ a r e t a ~ e t . ~  

G Carlsson mener, at de danske rader hemmeligt sympatiserede rned den 
svenske opstand, men at de af hensyn til unionens opretholdelse stottede 
Hans Kropelins mzglingsaktion.10 Tilslutningen til en fredelig losning pa 
konflikten er rigtig, men hvorvidt raderne sympatiserede rned det svenske 
r i d  pa dette tidspunkt, endsige havde sammenfaldende interesser pa alle 
omrader rned disse, tillader dokumenterne intet sikkert udsagn om. Rader- 
ne matte naturligt dnske stprrre indflydelse pa styrelsen i banmark. Den 
senere danske unionspolitik viser derimod, at rigsradet prnskede de gamle 
tilstande rned en mangelfuldt uddybet unionsaftale, men at raderne for at 
undga strid sagte over mod svenskernes synspunkter. Kunne danskerne 
paregne fri benyttelse af deres godser og ejendele i Sverige, var man villig til 
at give afkald pa slottene. 

Forhandlingerne i Danmark synes at have strakt sig over et lzengere tids- 
rum. Endnu 19. april var Hans Kropelin i Kobenhavn, hvorfra han i en 
skrivelse anmodede hojmesteren om at tage Bo Stenssons (Natt och Dag) 
son i sin tjeneste. Desuden oplyste han kortfattet pa grund af manglende tid 
om Situationen i rigerne og meddelte, at Henrik Rowerder ville berette 
nzermere herom. l1 

Maske var det rned vilje, at tiden blev trukket ud, s& der ingen tidsforskel 
blev mellem forhandlingerne rned hansestzederne, hertug Adolf og det sven- 
ske rigsrad. Disse forhandlinger skulle for samtlige parters vedkommende 
begynde den 1. maj. Det vil erindres, at den samme politik var fort i novem- 
ber 1434, for at den ene part ikke skulle kunne pavirke den anden diploma- 
tisk. 



Sammenfattende kan det fastsliis med temmelig stor sikkerhed, at de 
danske riider tilskyndede Erik til at vise im~dekommenhed overfor det 
svenske rigsriid, og at de besad en ikke ringe del af Eren for, at beslutningen 
om et mglde i Halmstad kom i stand. Hans Krglpelin og den preussiske 
kompthur mii ikke lades ude af betragtning, men uden det danske rigsrids 
indflydelse pii kong Erik var forhandlingerne sandsynligvis ikke gAet sii 
g~at. l2 

Resultatet af forhandlingerne i Danmark synes at have taget lang tid om at na til Sverige, 
hvorfor det svenske rhd som tidligere besluttede sig til at styrke sin stilling diplomatisk. Den 
20. marts skrev zrkebisp Olof, der nyligt var hjemkommet fra udlandet, fra Uppsala til 
Baselkonciliet om uenigheden mellem Erik og svenskerne samt om Stockholmforliget og 
kongens krav om at f i  en undskyldning fra ham.13 Skrivelsen blev suppleret den 4. april fra 
Vadstena, qg rigsradet meddelte konciliet, paven og kardinalkollegierne om arsagerne til 
Engelbrekt-rejsningen. I stzrkere vendinger end i zrkebisp Olofs brev anfortes Erik af 
Pommern's brud p% hans kongeed, og det pointeredes, at han ikke var arvekonge.14 

Det forhold, at svenskerne oplyste savel paven som Baselkonciliet om Eriks styrelsesma- 
de, Abenbarer det svenske rigsrads taktiske ovewejelser. Kongen s% helst en stzrk pave- 
magt, som kunne vindes i henseende til bispeudnzvnelser, men med Eugen IV's kapitula- 
tion overfor konciliet i 1433 var zrkebispestriden i Uppsala flyttet indenfor forsamlingen i 
Basel.Is 

Den 31. marts udstedte svenske rhder fra Vadstena et brev til hojmesteren Poul von 
Russdorf og stzderne Danzig, Thorn og Konigsberg. Dokumentet skulle erstatte skrivelsen 
fra Arboga-modet, som aldrig var blevet afsendt ph grund af Hans Kropelins initiativ.16 En 
tilsvarende skrivelse blev i afskrift og med akkreditiver sendt til Lubeck.17 

De to dokumenter er interessante, fordi de i vzsentlige henseender skiller sig ud fra de 
foregiende og tydeligt bzrer przg af den ved mzglingsinitiativet zndrede situation. Skil- 
dringen af kong Eriks styrelsesmade var mere moderat og generel i formen, og det tilfoje- 
des, at radet aldrig havde haft til hensigt at a fs~t te  kongen uden videre. Hvis Erik zndrede 
sin regering i overensstemmelse med sin kongeed og besatte slotte og len med svenske 
mznd efter rigsradets samtykke, ville folket anse ham for en retmzssig konge. I modsat fald 
s& man sig nodsaget til at vzlge en anden. Brevene indehol'dt samme anmodning om stotte 
og bistand som brevene af september 1434 havde indeholdt, og de udenlandske kobmznd 
blev sogt vundet mod Iofte orn toldfrihed. 

Foruden at skrivelserne afslorer rhdets forsog ph at styrke deres position, vidner brevene 
om, at det ph dette tidspunkt var det svenske rgd, som stod i spidsen for oppositionen mod 
Erik. Rhdets program tradte tydeligt frem. Indbyggernes oprorsret anvendtes for at skabe 
vzgt bag radernes krav.18 

Omkring 1. maj 1435 indfandt sig i Halmstad 6 reprzsentanter fra Danmark 
med fuldmagt »till at afflegge oc forlighe all twedracht oc missemmye, som 
her till warit hauer mellom forneffnde wor natheghe herre koning Eric oc 
righens rath, men oc inbyggere i Swerighe , . . «I9. Disse var bisp Jens Peders- 
s@n af Roskilde, Axel PederssGn, Erik Nielssprn, Sten Basse, Morten Jens- 
sprn og zrkedegnen Johannes Laxmand i Lund. De  5 fprrstnzvnte hprrte til 
blandt riidets mest betydelige rnedlemmer. Sten Basse, Axel Pederssprn og 
Roskildebispen var valgt af kongen pA Stockholm-mprdet 1434. I lighed med 



Erik Nielsson og Morten Jensson stod de alle Erik af Pommern nzer. Hvad 
angir Johannes Laxmand, som var broder til Poul Laxmand (ogsi udpeget 
sorn ridsdommer i november 1434), er det sandsynligt, at han p i  dette 
tidspunkt var medlem af rigsridet. Han kan vzere stedfortrzeder for brode- 
ren; men han reprzsenterede snarere den 75-irige zerkebisp Peder Lykke, 
som dode iret  efter, og hvis efterfolger han b l e ~ . ~ '  Erkebisp Peder var 
personligt til stede i Halmstad, hvor han garanterede forligsdokumentet 
sammen rned flere svenske rider. Det svenske rigsrids fuldmzegtige var 
zrkebisp Olof, bisperne Knut og Sigge samt Nils Erengislesson, Knut Jons- 
son (3 rosor) og Magnus Gren. 

Resultatet af forhandlingerne blev en przeliminzer fredsoverenskomst den 
3. maj, som betod vzesentlige indrommelser til svenskerne. Det blev be- 
sternt, at kongen »oc hans medherhielpere i Swerighe [eksempelvis fogeder, 
som endnu ikke havde overgivet sig] oc s@nnerlighe them aff Stocholm« 
skulle modes rned det svenske rigsrid i hovedstaden den 29. juli for at 
forlige striden efter de 12 mzends udsagn, som skulle have afsagt dommen. 
Alle skader og krav skulle bilzegges her, undtagen udlosning af fangerne i 
0resund og regnskaber af ~konungens, kronens och alle mentz . . . vfors@met 
rettighet i jordhegotz«, som fogeder og embedsmzend var pligtige til at betale 
for oproret. 

Ti1 fredens opretholdelse og konfliktens afslutning enedes parterne om 
ojeblikkelige forholdsregler samt aftaler, sorn skulle bringes til udforelse p i  
modet i Stockholm. Vedrorende det forste punkt besterntes det, at len, som 
endnu horte til Eriks slotte, skulle forblive herved, indtil det nye mode var 
afholdt. Det svenske rigsrid skulle udnzevne personer til at foretage skatte- 
opkrzevningen for at mindske tillob til uroligheder. Desuden skulle Halland 
straks frigives. - Olaus Petri vil vide, at det var zerkebisp Olof, sorn fik 
Engelbrekt til at trzekke sine styrker bort herfra i et forsog p i  at imodekom- 
me Erik af ~ o m m e r n . ~ '  Halland var dog stadig 18. oktober 1435 ikke frit.22 
Mere sandsynligt er det, at det var de danske forhandlere i overensstemmel- 
se rned kongen, som fik indfojet bestemmelsen. Axel Pedersson m i  have 
vzeret ivrig herfor. Ved en aftale rned Engelbrekt i eftersommeren 1434 
havde Hr. Axel p i  Varberg vzeret nodsaget til at anerkende bondehzerens 
tilstedevzerelse og kun modtage halvdelen af skatten i lenet.23 Han matte 
atter onske fri ridighed over lenet. 

I et forsog p i  at pacificere Engelbrekt og Erik Puke fik Engelbrekt lov til 
at beholde Örebro slot og stad rned tilhorende len p i  livstid, mens Erik 
Puke blev sogt stillet tilfreds rned Rasbo Hundare, hvilket han allerede 
havde i ~ a n t . ~ ~  Endelig fastsatte overenskomsten, at fredsbrud p i  begge 
sider siden 15. november 1434 skulle stilles i bero indtil 29. juli, hvor alle 
tilfangetagne i ovrigt skulle frigives. Personer i de tre riger, som havde 
mistet jordegods, skulle straks f i  dette igen. Undtaget herfra var blandt 



andet gods, sorn kronen havde bortpantet, hvilket skulle henstA til det nye 
mgde. Fzrdselen mellem rigerne skulle gjeblikkeligt gives fri. I disse be- 
stemmelser havde Erik og de danske rAder en Abenlys interesse. Gods og 
ejendomme kunne frit besgges i Sverige, herunder slotte og len. Grznse- 
handelen sikredes for alle parter. 

Spillede gkonomiske hensyn shledes ind pA de danske, riders holdning i 
forhandlingerne, var det dog ikke kun hensynet til disse interesser, sorn 
banede vej for indrgmmelser til svenskerne. Arsagen til eftergivenheden 
skal for en  mindre del ogsh sgges i hensynet til hansestzderne. Freden med 
disse var ikke definitiv. Nye forhandlinger skulle f ~ r e s  i Vordingborg i juli 
mAr~ed.~' 

Indr@mmelserne, sorn blev stillet det svenske rigsrAd i udsigt, gik ud PA, at 
Sverige skulle regeres under hensyntagen til rigets skrevne lov, og at 
Unionsbrevet fra 1397 skulle fremvises i Stockholm enten i original eller i 
vidisse. - Sandsynligvis var det fra dansk side, som forskningen har pointe- 
ret, at unionsaftalen blev fremdraget sorn et led i oprarets pacificering, idet 
principperne om freds- og venskabsforbund var udtalt her, SAvel Axel Pe- 
derssgn sorn bisp Knut i Linköping havde vzret til stede i Kalmar i 1397 og 
kunne sandsynligvis berette nzrmere h e r ~ m . ~ ~  - PA mgdet i Stockholm 1435 
skulle endvidere udnzvnes en drost og en marsk, og skattens stgrrelse fast- 
szttes. Ti1 gengzld ville svenskerne holde fast ved Erik og udlevere alle 
kgbstzder, len og slotte »som vbrende ere«. Det var tydeligt, at svenskerne 
agtede at gennemfgre rAdskonstitutionalismen, og at de med lgfte herom 
fratradte den opr@rske position mod kongen, og formelt anerkendte ham pA 
nY. 

Forskerne er enige om, at Halmstad-overenskomsten betegner genindfg- 
relsen af aristokratiets unionsprogram under Erik af Pommern's kongedgm- 
me,27 og bestemmelsen om unionsbrevets offentligg@relse peger i retning 
heraf. Endelig fastslAr dokumentteksten, at de to rigsrhdsdelegationer hen- 
stillede »vpa alle rihene weghne, ee hwo the helzt ere vti thesse thry righe, at 
the ther effter haue wenscap, kerlich oc endracht hwor meth annen till rette«. 
Fredstanken, sorn kirken iszr matte stA bag, var til stede. 

Konstateringen af et samvirke mellem danske og svenske rAder er ikke 
nok. Forligsdokumentet mA tillige anskues realpolitisk. Her fremgAr det, at 
de danske rAder fik en overenskomst i stand, sorn gavnede Erik ved at 
undgA den retslige procedure, sorn var fastsat i 1434. Konkrete l@fter om 
slotslenene blev ikke a fg i~e t .~*  Kongens magtstilling blev under de fastslAe- 
de  foruds~tninger om Sveriges ret og friheder gjort uafhzngig af den retsli- 
ge pr@velse af hans tidligere styrel~esmiide.~~ Aftalen bandt teoretisk ikke 
kongen til noget. Erik havde efter forhandlingerne med hansestzderne sta- 
dig mulighed for at hzvde sig inden mprdet i ~ t o c k h o l m . ~ ~  H Schück mener, 
at det var Magnus Gren, Jsom narrat sina godtrogna kolleger till denna 



öfverensk~mmelse«.~~ Synspunktet tilharer den zeldre nationalistisk-unioni- 
stiske forskning og ma afvises. Magnus Gren kan ikke pa baggrund af sin 
senere optrzeden udskilles fra radskredsen i 1435. Det var det danske rigs- 
rad, som smidigt hzevdede sig i forhandlingerne og i overensstemmelse rned 
Erik af Pommern farte en henholdende politik i henseende til unionsstyrel- 
sens indretning, samtidig rned at en forstaelse rned det svenske rigsrad 
bevaredes. 

Halmstad-modets manglende konkrete udsagn om forholdet til Erik af 
Pommern medfarte, at det svenske rigsrad sagte at styrke sin stilling. Endnu 
i slutningen af maj maned havde bisp Knut af Linköping hab om et forlig 
rned Erik af P ~ m m e r n , ~ ~  og i Uppsala i begyndelsen af juni maned tog flere 
rader stilling til Halmstadforliget. Den danskfodte bisp Oluf Knob af Ve- 
steras var fravzerende, og zerkebisp Olof var den eneste, som havde deltaget 
i Halmstad. Dette peger pa, at raderne muligvis farst sent har faet underret- 
ning om 3. m a j - f ~ r l i ~ e t . ~ ~  

Den 6. juni indgik 22 rigsrader (inklusive Engelbrekt og Erik Puke) et 
forbund, hvorved de svor at ville overholde Halmstad-aftalen. Sagte Erik at 
bryde denne, ville raderne gare kraftig m o d ~ t a n d . ~ ~  Rtidskonstitutionalis- 
men lyser ud af dette forbund, der styrkede den indbyrdes enighed. Samti- 
dig udstedtes et abent brev, hvorefter svenskere i tjeneste hos udlzendinge, 
som endnu besad slotte, skulle forlade disse inden 15 dage under trussel om 
tab af ejendom og forvisning fra riget. Pabudet blev motiveret med, at 
undtagelseslos solidaritet var nadvendig under de herskende tilstande. De 
forsamlede synes at have planer om en almen mobilisering af Sveriges mili- 
taxt uddannede mandskab til vzern mod eventuelle kongelige overrump- 
l ingsfor~@g.~~ 

Det svenske rigsrid sagte samtidig at styrke sin stilling til de omgivende 
magter. Den 9. juni udstedtes skrivelser til Reval (den tyske Orden og dens 
stzeder) og Lübeck (vendiske hansestzeder) om, at de forsamlede antog 
Halmstad-forliget under forudszetning af kongens hensyntagen til rigets 
skrevne lov. Adressaterne blev anmodet om at bist5 riget, hvis Erik truede 
deres lovfzestede rettigheder. I lighed rned tidligere breve blev frit kdb- 
mandskab uden told og afgifter stillet i udsigt »in alle stede dar Swedissche 
manne raaden«. Befzstningen af Stockholm blev papeget, samt at kongen 
forberedte sig pa at komme til Stockholm den 29. juli »mid grooter macht((.36 
- Henvendelsen til hansestzederne fik ingen fdger, og heller ikke pa skrivel- 
sen af 31. marts (s. 26) Spores en reaktion. Stzederne onskede ikke at blande 
sig, og de kommende fredsforhandlinger i Vordingborg kunne kun fastholde 
dette. 

Erik af Pommern's afrejse til Sverige 15. august rned 62 skibe stdtter 
oplysningerne om, at monarken agtede at komme til Stockholm rned vaben- 



magt.37 Frygten pA Uppsala-modet var ikke helt ubegrundet. Kongen sagte 
pA sin side samtidig at  vinde den tyske Orden. I et brev til hprjmesteren Poul 
von Russdorf fra Kabenhavn 18. maj przciserede Erik, at han til modet i 
Stockholm ~nskede  at medtage »etlike van unsen negest besetenen vrun- 
den«.38 Han regnede heriblandt deltagere fra hajmesteren og ordensmeste- 
ren i Livland. Reprzsentanterne burde vzere retskyndige og indfinde sig hos 
ham otte dage far Sct. Jakobsdag (2517). Tydeligvis regnede Erik af Pom- 
mern rned Ordenens stotte. Poul von Russdorf tog heller ikke stilling mod 
kong Erik i sit svar 14. juli pA det svenske rigsradsbrev af 9. juni, men 
forsikrede, at hjemvendte gesandter fra kongen og dennes udsendinge i 
Preussen gav ham det indtryk, at Erik havde gode hensigter. Stockholm 
slots nybefzstning burde efter hojmesterens mening ikke opfattes som tegn 
pA et planlagt angrebsfelttog.39 

Poul von Russdorfs oplysning, at kongen havde udsendinge i Ordenslan- 
det, kan vzre rigtig og peger i sA fald i retning af, at Erik ihzerdigt i forAret 
1435 sagte at bedre sin position, idet forhandlingerne rned hertug Adolf, 
hansestzderne og cvenskerne endnu var uafklarede. Forbindelsen rned den 
tyske Orden skulle, hvad forskningen ikke har tillagt storre interesse, bero- 
ve Sverige enhver form for stotte. 

De danske rigsrkders og Eriks forhandlinger rned hertug Adolfs udsen- 
dinge og s t~dernes  reprzesentanter i Vordingborg trak ud, og kom kun i 
stand grundet frygten for en tilnzermelse mellem stsderne og ~venskerne.~' 
Raderne var ivrige efter fred og onskede ikke en strid indenfor unionen. 
Blandt disse havde Poul Laxmand, Herman van Hagen, Oluf Axelssan og 
Otto Nielssan deltaget i Stockholm-madet 1434, og bisp Jens af Roskilde, 
Axel Pederssan, Erik Nielssan, Morten Jensson og Sten Basse (ogsA rned i 
Stockholm 1434) samt zrkebisp Peder Lykke havde forhandlet rned det 
svenske rigsrAd i Halmstad. Erik af Pommern tilsluttede sig modstrzbende 
dette mod, at rAdet udstedte et dokument om, at han efter deres opfattelse 
kunne slutte freden rned zre.  Den 22. juli udstedte folgende rAder det 
onskede dokument: bisp Jens af Roskilde, bisp Jens af Oslo, prior Bent 
Pedersson (Present) i Antvorskov, Erik Krummedige, Peder Mogenssan 
(Due), Sten Basse, Anders Nielssan, Esge Brok, Ove Lunge, Oluf Axels- 
Mn, Herman van Hagen, Jakob Basse og Joakim ~chepelitz.~' Med hanse- 
stzderne blev al strid opgivet, 1423-forbundstraktaten rned Erik af Pom- 
mern ophzevedes, og de krigsfprrende byer skulle fremover nyde deres privi- 
legier pA de nordiske riger i lighed rned alle andre stzder, som havde andel 
heri. - Med hertug Adolf blev sluttet fred i dennes livstid og herefter i 2 Ar. 
Kongen forbeholdt sig den del af Sanderjylland, som endnu var i hans 
besiddelse, Haderslev, B r @ ,  Vesterherred pA Far og List pA Sild. Freden 
skulle efter fredsperiodens udlob kunne opsiges rned et halvt Ars varsel. 
Sanderjyllandsproblemet blev udsat, og Erik opgav intet af kronens ret.42 



Overenskomsten var p i  denne vis gunstigere end Haderslev-aftalen fra ef- 
teraret 1434 (s. 23) under indtryk af oprorets fremgang i Sverige, hvor 
kongen havde indrommet, at al hans ret, erhvervet mod holstenerne fra 
kejseren, skulle vzere ugyldig. Fredsbrevene blev udstedt den 15. og 17. juli, 
og forhandlingerne blev afsluttet en lille uges tid ~ e n e r e . ~ ~  Erik og raderne 
kunne ikke na rettidigt til sammenkomsten i Stockholm 29. j ~ l i . ~ ~  

Forliget i Stockholm 1435 

Svenske og norske rader havde til tiden indfundet sig i Stockholm, heri- 
blandt 3 af de i november 1434 udpegede norske dommere bisp Olaf af 
Bergen, Olaf Hakonsson og Sigurd Jonsson. Herforuden var flere danske og 
dansk-tyske vzebnere modt frem.' PA grund af Erik af Pommern's udeblivel- 
se klagede svenskerne til Hans Kropelin og danskerne, som imidlertid bad 
om at fa fristen for kongens ankomst udstrakt til8. ~eptember .~  Det svenske 
rigsrad accepterede dette, og 7. august udstedte Hans Kropdin og enkelte 
norske rader samt provst Thorleif i Bergen og mange dansk-tyske vzebnere 
samt Stockholms magistrat et abent brev om, at det svenske rigsrad skulle 
afvente tiden til 12. a u g u ~ t . ~  Blandt garanterne var Henneke Grubendal, 
Eggert Frille, Klaus Nielsson, Bo Hog, Evert Markmand og Ficke Bylow, 
som havde vzret til stede i Stockholm Aret for. Kom kongen til stede, skulle 
Halmstad-aftalen straks ivzerkszettes. Ankom Erik af Pommern stadig ikke, 
skulle et nyt forligsmode fastszettes, hvor monarken personligt eller ved 
ombud skulle indfinde sig i Stockholm 8. september. Gik dette heller ikke i 
opfyldelse, gik udstederne i borgen for, at Halmstad-aftalen skulle overhol- 
des. - Enkelte forskere har udtalt, at danske riider deltog i dokument- 
ud~tedelsen,~ men dette er ikke tilfzldet. Eggert Frille og Klaus Nielsson 
blev forst rigsrider pa et senere tidspunkt (se bilag I). 

Mens Erik af Pommern's ankomst afventedes, udstedte det svenske rad 11. 
august en rzekke frälsebreve. Militzermandskabet monstredes, hvis kongen 
trods alt unddrog sig forligets forpligtelser.' Den 12. august fornyedes for- 
bundet fra Uppsala, og 14 rader, som da havde vzeret fravzerende, medbe- 
seglede dokumentet. Blandt disse var, som forskningen har pointeret, 3 af 
de i november 1434 udpegede radsdommere: bisperne Sigge af Skara, Mag- 
nus af Abo og Krister ~ i l s s o n . ~  Erik af Pommern kunne fra disse ikke 
lzengere paregne fuld stotte for sin retsopfattelse. Det var dog Krister Nils- 
sons hab, at striden ville blive lost i al fred~ornrneli~hed.~ 

Den 15. august sejlede Erik fra Danmark med 1600 mand og 62 skibe, 
hvis antal pa grund af storm blev reduceret betydeligt. Han 1a senere 3 dage 
i Kalmar hos Jens Grim. Den 22. august sejlede kongen forbi Gotland med 
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43 skibe i 2 flhder, og nhede inden fristens udlab til Stockholm sammen med 
danske rhder og udenrhdsadelige.' 

Det e r  tidligere nzvnt, at det danske rigsrad anskede en fortszttelse af 
unionen og en udsoning mellem kongen og svenskerne. Fra tiden omkring 
Eriks ankomst til Sverige eksisterer et par sh godt som ubenyttede doku- 
menter, som skaber starre klarhed herover. I forbindelse med udveksling af 
fredsbreve og tilintetgarelsen af 1423-forbundsbrevet med hansest~derne, 
var Kabenhavnsfogeden Mogens Gaye og rigsrhden Esge Brok aktive. Esge 
Brok yirkede far 1. september ivrigt for, at den lybske foged i Skhne Henrik 
Gripeshorn skulle deltage »tho der dachvart;« men Gripeshorn havde svaret 
henholdende og sagt, at han hhbede, at Lübecks rhd ville sende reprzsen- 
tanter til S ~ e r i g e . ~  

I et nyt brev af 4. september fra Malm@ sagte Esge Brok yderligere at 
phvirke Henrik Gripeshorn »alse umme de bodescop, de de rad van Lubeke 
hebben scholde by mynen heren in Sweden, dat gy dat also willen bestellen, 
dat dat io nicht naenblive, dat dungket my ganz gud Wesen, dat dat io sche, 
alse ghesecht is . . . « Gripeshorn ble3' opfordret til at deltage personligt , 
>>wetzte gy dar wo1 mit den luden bekannt sint, unde weten wo1 alle legenheyt 
... «I0  - Skant skrivelsen var udfzrdiget af Esge Brok, afspejler den tillige 
det danske rhdsflertals holdning, at striden med svenskerne skulle lases ved 
fredelige midler og med hanseatisk deltagelse. Gripeshorn forstod selv, at 
Esge Broks brev var udtryk for, »dat des rykes raet gherne seghe dat de raet 
(Lübecks) bodescap gerne nasende, unde dat is ere begher.«ll Reprzsen- 
tanter fra hansestaden madte dog ikke op i Stockholm, men overvejelserne 
om Lübecks deltagelse hbenbarer, at iszr rigsrhdet tillagde Stockholm-ma- 
det stor betydning. 

I Stockholm deltog foruden den danskfadte og sympatiserende bisp Jens 
af Os10 folgende danske riider: bisp Jens Pederssan af Roskilde, Gert Pe- 
derssan (Gyldenstjerne) af Barglum, Ulrik Stygge af Aarhus,12 grev Hans af 
Ebersten, grev Vitslav, Erik Krummedige, Sten Basse, Morten Jenssan 
(Gyrsting) , Axel Pederssan (Thott) , Erik Nielssan (Gyldenstjerne) , Anders 
Nielssan, Lyder Kabel, Henning Podebusk, Ove Lunge, Oluf Axelssan, 
Otto NielssGn, Jakob Basse, Herman van Hagen, Joakim Schepelitz samt 
Ficke von Vitzen. Desuden mh nzvnes fdgende udenrhdsadelige ud over de 
ovennzvnte bag 7. august-forsikringen: Anders Hak, Niels Erikssan (Ban- 
ner), Otto Skinke1 af Rughrd, Evert Moltke, Jep Lunge, Oluf Lunge, Styg- 
ge Nielssan (Rosenkrantz), Follert van Knob, Peder Nielssan (Ulfeldt), 
Johan Bjarnssan, Peder Hogenskild, Peder Aagessan (Hegle 2), Joakim 
Flemming samt kansleren Laurids Brandt.13 

Under opholdet i Stockholm blev der i september mhned rettet krav til Erik 
af Pommern fra den afdprde rigsrhd Mogens Munks arvinger om gods og 



penge, som dronning Margrethe i sin tid skulle have tiltaget sig. Kongen 
anmodede bisp Jens af Os10 og Hans Krcdpelin om at udtale sig herom, da de 
havde gjort tjeneste hos dronningen og fulgt hende dagligt ved tidspunktet 
for Hr. Mogens' dcdd i 1410. De udstedte 28. september et dokument, hvori 
de pipegede, at dronning Margrethe straks efter Mogens Munks dcdd rejste 
til Bygholm og herefter til Boller. Her tog hun sivel gods som penge, for 
sidenhen pa Bygholm slot i deres og fleres naervaerelse atter at overgive Stig 
Munk, Hr. Mogens' broder, »en god Del Gods igen, baade Klczder og Smit- 
seri, . . . som vi forstaarcc 

Sagen var ikke udspillet med disse udtalelser, og Erik af Pommern anmo- 
dede senere Jens Grim, som ligeledes havde tjent hos dronningen, om at 
afgive vidnesbyrd om det passerede. I en skrivelse fra Kalmar 22. november 
1435 tilkendegav han i samme vendinger om bisp Jens og Hans Krapelin 
dronningens fremgangsmade, foruden at han ogsi havde vieret til stede ved 
opgorelsen med arvingerne.14 - De 3 fremtraedende rider fra hvert af de 3 
riger sagte p i  denne vis ved deres oplysninger - hvis rigtighed ikke kan 
kontrolleres - at svzekke anklagen mod kongemagten. Hvordan slutresulta- 
tet i sagen faldt ud, vides ikke. Sagen er ikke desto mindre interessant for 
kendskabet til holdningen overfor Erik af Pommern p i  denne tid, idet en 
eller flere af de arveberettigede personer scdgte at bevaege kongen til en ny 
opgorelse p i  et tidspunkt, hvor han matte cdnske opbakning fra dansk side.15 

Resultatet af de langvarige forhandlinger blev et forlig 14. oktobei mellem 
Erik og det svenske rigsrid p i  indbyggernes vegne, og bade danskere, 
nordmzend og svenskere gik i borgen herfor.16 Sikkert har danske og norske 
rader, som Erslev mente, ansporet kongen til eftergivenhed.17 En sidan 
holdning var ncddvendig, og Karlskrcdniken lader ane, at det var en hird 
strid, som blev udkzempet.18 Et bevaret svensk anklageskrift hos A Huitfeldt 
styrker krcdnikens udsagn.lg Hans Krcdpelin meddelte desuden til Reval 2. 
oktober, at »her i landet stdr det nu desv~rre  ilde t i l ~ . ~ '  Frälsebreve fra det 
svenske rigsrid endnu i begyndelsen af oktober viser, at forhandlingerne 
muligvis kunne bryde ~ammen.~ '  

Forliget lagde, som forskningen har klarlagt, Halmstad-aftalen til grund, 
som svenskerne fortolkede den, men gav desuden monarken vigtige ind- 
rcdmmelser. Erik fik ret til at indsaette fogeder af dansk eller norsk nationali- 
tet p i  slottene i Stockholm, Kalmar og Nyköping. Slotslovene skulle der- 
imod overalt tilstilles den, som blev valgt til konge i Sverige efter Erik, 
undtagen i det tilfaelde, at han fik aegte bcdrn, i s i  h ld  skulle der gis frem 
efter lovbogen. Hertug Bugislavs kandidatur var udelukket, men mulighe- 
den for, at kongens slzegt kunne holdes p i  tronen, var teoretisk endnu iben, 
idet landsloven blev tolket som bindende for ~ lo ts loven .~~ Den indgiede 
aftale skulle endvidere ikke vzere »forbyndelsebreuen« og andre breve til 



skade, hvad der kan afspejle, at kronings- og unionsbrevet blev stillet lige.23 
Hvert rige skulle modtage et eksemplar af unionsbrevet. I Halmstad-aftalen 
var kun blevet talt om unionsbrevet, »sambindelsebreffuit<(. Sluttelig blev 
kongens ret sikret i kobe-, pante- eller indlprst gods. Dronning Margrethe 
blev nzvnt i denne forbindelse med tanke pa godsreduktionen af 1396, hvis 
resultat sikredes. 

Indr@mmelserne i forliget var saledes ikke til ugunst for unionskongen. 
Han udfzerdigede samme dag e t  brev til hajmesteren rned tak for Henrik 
Rowerders medvirken i forhandlingerne. Foruden kompthuren forlprd det i 
brevet, at »unser erliken redere unser rike« havde medvirket til forliget, hvad 
der kan dzkke over blandt andet de mange danske ~-ider . '~  Disses betydning 
for forligets udformning pakalder sig interesse og er ikke tidligere inddraget 
som bemzerkelsesvzrdig. 

Det ma bemzerkes, at der havde fundet personzendringer sted i den oprin- 
deligt i november 1434 udpegede danske firemands-delegation, som sam- 
men rned 8 rader fra Sverige og Norge skulle virke som dommere. Axel 
Pedersson og den fravzerende Poul Laxmand blev erstattet rned Erik Krum- 
medige og Morten Jenssprn. Den sidste havde deltaget i Halmstad-modet 
sammen rned bisp Jens, Sten Basse og Hr. Axel foruden Erik Nielsson og 
zrkedegnen Johannes ~axmand.'' Forklaringen pi, at Erik Krummedige 
erstattede Axel Pedersson, skal sandsynligvis spiges i det forhold, at han var 
en dreven forhandler og besad adskillige kontakter til svenske slzgter og til 
Krister Nilsson (Vasa) ved sine dpitres giftermil (s. 12). Det kan ikke ude- 
lukkes, at hans valg skyldes et bredt krav om uvildighed, idet han ikke som 
Hr. Axel pa Varberg personligt havde mhttet forhandle rned Engelbrekts 
styrker. 

&sagen til Erik af Pommern's fastholden ved Stockholm, Kalmar og 
Nyköping slotte var antagelig, at de harte til kongens fadebur. OgsA i 1497 
blev det tilladt kong Hans att bestette disse, og det udtales da udtrykkeligt, 
at de horte til kongens f adeb~r . ' ~  De tre slotte harte til de stzrkeste i 
Sverige og kunne om nadvendigt danne udgangspunkt for erobringstogter. 
Det er sandsynligt, at savel danske som norske &der for forligets gennemfpi- 
relse stottede Eriks krav om slotte, men at disses antal sluttelig indskrznke- 
des. Radet, hvori bisp Jens, Morten Jenssprn og Sten Basse var loyale mod 
Erik af Pommern i lighed rned blandt andre grev Hans, grev Vitslav, Axel 
Pederssan, Erik Nielssan og Anders Nielssan, forte, sa vidt det kan bedom- 
mes, en balance-politik. Gotlandsproblemet skal omtales sidenhen. Den 
svenske opposition mod Eriks regeringsstyrelse havde vist sig s t ~ r k .  Beretti- 
gelsen af de fremsatte krav kunne ikke afvises. En  ibenlys tilsideszttelse af 
kravene om svenskere p i  svenske lensposter var uklog politik. Af hensyn til 
unionen og materielle interesser i Sverige matte de danske rader som tidli- 
gere vzre tilbajelige til at give efter for svenskernes r~dskonstitutionalisme. 



Forligsdokumentet henskprd flere forhold (skader tilfprjet ridderskabet, 
tilfangetagne personer, Gotland, fogedregnskaber, hovedsmandsudnzvnel- 
ser) til de 12 dommere. Deres udsagn foreli 18. ~ k t o b e r . ~ ~  Der blev fortsat 
ibnet mulighed for monarkisk kontrol af svenske slotte. Det svenske rid 
skulle hores i hvert enkelt tilfzlde, men Erik skulle kunne udnzvne, hvem 
han ville, forudsat valget faldt p i  en svensk. Formuleringen tyder pi ,  at . 
kongen stod stejlt p i  sin ret til at udnzvne lensmznd, og at han gjorde 
lenssp@rgsmilet til det vigtigste punkt i forligsf~rhandlin~erne.~~ Svenskerne 
fik adgang til slotte og len, men Erik kunne stadig indsztte kongetro tilhzn- 
gere og ad denne vej kontrollere riget. 

De @vrige bestemmelser i voldgifts-dommen drejede sig om almindelige 
fredsbrud, fastlzggelse af almuens skat, fredsbrud i Halland og skader for- 
voldt mellem ridderskabet og andre i Sverige. Ti1 pidommelse af fredsbrud i 
Halland, som straks skulle blive frit, skulle det danske rigsrid deltage sam- 
men med kongen vedrorende skader forvoldt af danskere p i  svenskere. 
Skader mellem ridderskabet og andre i Sverige skulle loses ojeblikkeligt. 
Konflikter, som ikke blev bilagt, skulle forliges p i  et senere m@dc p i  grund 
af fare for stridigheder mellem wighensens m e n  oc the som nw nmweren- 
des e r e  afS them, som kere«. Under klager til ojeblikkelig lprsning skal 
sandsynligvis henregnes de klager, svenskerne rettede mod de mange dan- 
ske og andre garanter bag 7. august-forsikringen. Disse blev afkrzvet erstat- 
ning, fordi svenskerne havde mittet vente p i  Erik i mere end 3 uger »i deres 
beste H~stcc, og belobet blev ansat til over 16.000 mark.29 Der hprres intet 
sidenhen til dette erstatningsspprrgsmiil. Muligvis lykkedes det danskerne og 
nordmzndene at tilvejebringe en forsoning. 

De  prvrige bestemmelser i voldgifts-dommernes erklzring drejede sig om 
tilfangetagne p i  begge sider i striden. De skulle straks frigives. Endvidere 
opfordredes Erik til at sage at finde en lprsning angiende personer, der i sin 
tid var tilfangetaget i striden med hansest~derne. Vedrprrende jordegods, 
fogedregnskaber samt Engelbrekt og Erik Pukes stilling opretholdtes Halm- 
stad-aftalens bestemmelser, og det tilfprjedes, at oppebirne godsindt~gter 
siden Halmstad-modet skulle overgives til de rette ejere. Et mode mellem 
rigernes r id  fastsattes til Lprdose 24. juni 1436. 

Det m i  bemzrkes, at bestemmelsen om tilbagegivelse af jordegods, som 
ikke i Halmstad-brevet stod forrest, her indtog en fremstiende plads. Dette 
tyder p i ,  at dommerne ans& sagen for vigtig, men ogsi at riderne hurtigt er 
niet  til enighed i dette spprrgsmil, som iszr var vzsentligt for danske inter- 
esser. Hertil kommer, at den norske rigsrid Sigurd Jonsson i sit zgteskab 
med grev Hans' datter Philippa og i kraft af sin fzdrene arv sandsynligvis 
ogsi stottede bestemmelsens gennemfprrelse.30 

Endelig udtalte dommerkollegiet sig om zrkebisp Olofs og andres skri- 
velser til udlandet. Disse breve skulle tilbagekaldes ved nye efter de tre 



rigers rhds samtykke, da de gik kongen for nzer. Vedrprrende Gotland gjorde 
riderne opmzrksom p5, at pren var et stiende stridsemne mellem Danmark 
og Sverige, hvorfor konflikten skulle bilzegges af Erik af Pommern og det 
norske rigsrhd i Lpidprse i 1436. 

Ejendomsretskonflikten om Gotland, hvis handelsmzssige og strategiske 
betydning ikke m i  under~urderes~~,  kan medvirke til at forklare, hvorfor 
flere indrprmmelser i Stockholm-forliget blev Erik af Pommern gunstige ved 
danskernes og nordmzendenes mellemkomst. PA den anden side gik riiderne 
med til at forhandle om prens tilhprr~forhold.~~. Et brud med det svenske 
rigsrad blev undgiiet. -.Hzndelserne ph Kalmar-mpidet 1436 viser imidler- 
tid, a t  det danske rigsr5d undgik at f i  fastsat et fzllesmprde for alle 3 riger (s. 
58). Riidet var rede til indrprmmelser overfor svenskerne, uden under hin- 
den at f@le sig bundet af aftaler, men ad anden vej sprge at hindre en mere 
indgaende ordning af unionsforholdet. 

Betragtningerne om Gotland og danske rAders sandsynlige stprtte til Erik 
af Pommern om enkelte slotte i Sverige peger pii, at det ikke kun var 
hensynet til personlige interesser, som var den drivende kraft bag riidets 
politik i Stockholm. OgsA unionsforholdet, herunder hidtidige fordele for 
Danmark, blev involveret i forhandlingerne. Danskernes position ved gen- 
nemfprrelsen af forliget mA ikke undervurderes, hvad der har vzret tilfzldet i 
den tidligere forskning. Trods tilsyneladende impidekommenhed og vilje til 
a t  lade svenskerne fii adgang til rigsstyrelsen og til at bestette slotte og len, 
var der efter alt at dprmme pA fundamentale punkter tale om en interes- 
sekonflikt mellem danske og svenske riider i unionsopfattelsen. Det danske 
rigsrad markerede sin selvst~ndighed og stod endnu Erik nzer. Forhand- 
lingsresultatet i oktober 1435 indebar ikke en sejr for svenskerne. Disse fik 
tilstedt visse indrprmmelser, men de var modificeret i forhold til de oprinde- 
lige krav. Vejen 15 hben for genindfpirelse af de tidligere regering~metoder.~~ 

Ifalge forligsdokumentet skulle en drost og en marsk udnzevnes i Sverige. 
Efter forhandlinger, hvor Erik af Pommern ifprlge Karlskrpiniken forkastede 
Karl Knutsson, Bo Knutsson og Nils Stensson som for unge til drostembedet 
og selv foreslog Krister Nilsson, Bengt Stensson og Nils Erengislesson, blev 
Krister Nilsson sluttelig valgt. Marsk blev den 27-irige Karl Knutsson (Bon- 
de).34 - Den nyvalgte drost m i  pa trods af sin tilslutning 12. august til 
Halmstad-aftalens opretholdelse regnes for loyal mod kongen. Karl Knuts- 
sons sl~gtsskab med drosten kan have virket beroligende pA Erik, hvorfor 
han ikke indvendte noget mod rhdets prnske om at fii ham til marsk pa trods 
af sin uvilje mod at tildele ham stprrre rnagtbef~jelser.~~ 

Det danske rigsriid havde ikke indflydelse pii disse valg, men billigede 
sandsynligvis valget af Krister Nilsson, som besad danske kontakter via sit 
og sannens zegteskab med dprtre af den indflydelsesrige Erik Krummedige. 
Ved udnzvnelsen af drosten synes rhderne ikke at have medvirket. Ved 



ceremonien, hvor marsken modtog tegn p i  sin vzrdighed, forhprrte kongen 
sig hos Erik ~ r u m m e d i ~ e  om fremgangsmiden. Det er Karlskraniken, som 
giver denne oplysning, der ikke kan afvises i betragtning af Erik Krummedi- 
ges tidligere h~fmesterstilling.~~ 

Erik af Pommern, der i slutningen af oktober forhandlede med det sven- 
ske rigsrid om almuens beskatning, udstedte enkelte frälsebreve og rettede 
p i  misforhold i rets~dprvelsen,~~ var i sin gode ret, nAr han fprr 26. oktober 
fratog Hans Krprpelin Stockholm slot og i stedet indsatte den jyske rigsrAd 
Erik Nielssan til Tiim (Hind herred) som hprvedsmand. Jens Grim beholdt 
Kalmar slot, mens den skinske vzbner Jon Jenssprn (Gere) af Gisleberga 
(Onsjpr herred) fik overladt Nyköpinghus efter Albrekt ~ t y k e . ~ ~  

K Erslev har utvivlsomt ret i, at afszttelsen af den vellidte Hans Krprpelin, 
som havde optrAdt som mzgler mellem svenskerne og kongen, »var lidet 
klogt(c, og flere forskere har tilsluttet sig dette.39 Erik af Pommern m i  have 
regnet Hans Krprpelin for alt for eftergivende og svenskvenlig, siden han p i  
dette tidspunkt prnskede den mangearige slotshavedsmand fjernet. 

Men hvorfor blev Erik Nielssprn udpeget, nir han allerede i mange i r  
havde siddet inde med Riberhus og fortsatte hermed? Forklaringen kan kun 
vzere, at Erik af Pommern regnede ham for en af sine mest trofaste stprtter i 
lighed med Jens Grim. Hr. Eriks senere forsvar af slottet, samt den kends- 
gerning, at han lznge holdt fast ved kongen, dokumenterer dette fuldt udn40 
Muligvis stod Erik Nielssprn bag kongen i prnsket om at fastholde Stockholm, 
idet han havde prkonomiske interesser at varetage i 0sterso-omriidet (s. 
339). Hprvedsmandsposten betad en bedret udgangsposition for ham. Men 
indebar Erik Nielssprns udnzvnelse en indrprmmelse til det danske rig~rAd,~l 
herunder flere af de zldre rAder? - I betragtning af vitale danske interesser i 
Sverige og de senere bestrzbelser p i  at undgi en nprjere udformet unionsaf- 
tale samt udbygningen af Baltikum-politikken, kan dette som tidligere om- 
talt ikke afvises. Stockholm slot var stzrkt befzstet og udbygget og kunne 
eventuelt danne udgangspunkt for erobringstogter i ~ ä l a r - ~ r o v i n s e r n e . ~ ~  
Desuden foregik en vzsentlig del af Sveriges eksport herfra, hvorfor denne 
fortsat kunne kontrolleres, og skattemidlerne anvendes i union~interesse.~~ 
En garnison p i  500 mand blev ifprlge Karlskroniken placeret pA slottet ved 
fogedskiftet, »ty han (Erik af Pommern) wille the suensca engaledis t r o ~ . ~ ~  

Ved andre udnzvnelser fulgte kongen dommernes udsagn om svenske 
mzend, men fortolkede 18. oktober-overenskomsten udenom det svenske 
rigsrids interesser. Den finsk-tyske vzbner Ivan Flemming blev hprveds- 
mand pA Stäkeborg, og Olof Finne modtog stäkeholm4'. Disse slotsfogeder 
skal ifprlge G Carlssons tolkning af Karlskrprnikens udsagn vzre indsat p& 
kongens hjemrejse mod Danmark i n ~ v e m b e r . ~ ~  Valgene skete derimod i 
Stockholm. Det svenske rigsrid udtalte i 1436, at de i utilfredshed med Erik 
af Pommern's opfgrsel og hans manglende vilje til at zndre slotslovene fprrst 



beklagede sig til de 12 dommere og sidenhen til de n~rvzrende  danske 
rigsrader, og anmodede dem om at form& kongen til at  radfore sig med sit 
svenske riid ved tildelingen af slotte. Henstillingerne medf~rte  ingen En- 
dringer i kongens dispositioner. Eriks svar var kun, at han ikke ville vzere 
deres »ja-herrea. Han ville ikke beroves flere af sine kongelige rettig- 
heder.47 

Intet vides om danskernes svar til det svenske rad pa anmodningen om at 
gii til kongen. Historikeren Christiern Pedersson (T 1554) vil vide, at »de 
(svenskerne) finge ingen suar af dennom igien«. Hans skildring giver ingen 
oplysninger ud over ~arlskraniken.~'  Udsagnet er hans egen fortolkning. 
Det ma fastholdes, at de danske riider loyalt overbragte de svenske henstil- 
linger i et forsag pii at f i  kongen til at  indtage en imodekommende stilling. 
Opfattelsen ma begrundes i, at denne holdning fortsztter den hidtidige 
politik, hvor det gjaldt om .at bilzgge strid indenfor unionen. 

Straks i begyndelsen af november mAned, trods svensk opfordring om at 
forblive i Sverige, piibegyndte Erik af Pommern rejsen mod Danmark. Den 
senere rigsrtid Eggert Frille, som havde slzgtninge i Finland og under ophol- 
det i Stockholm havde optaget et 1An pii 60 mark af rigsriiden Herman van 
Hagen, var blandt andre med pa denne rejse, hvor han ved skibbrud miste- 
de gods og ejen~iele.~' - Ericus Olais oplysning, at kongen p i  hjemrejsen 
begik overgreb pA Vadstena-kloster, mii afvises. Vadstena-diariet ved heller 
intet herom." Derimod var det i Stockholm gaet ud over ejendele tilhcjren- 
de Grabradreklostret, idet en garnison tropper under ledelse af Herman van 
Hagen havde vzret indkvarteret her." 

Fra Arboga til Vadstena 1436 

Erik af Pommern's udn~vnelser af h@vedsmznd viser hans intentioner. Sve- 
rige havde ftiet en drost og en marsk, rnen kongen agtede ikke at zendre sin 
styrelsesmade nzvnevzrdigt. Forhandlingerne om skattens storrelse i 
Stockholm medforte ikke en tilstrzekkelig nedszttelse, og 29. november 
skrev marsken Karl Knutsson til kongen fra et mindre rtidsmade i Enköping 
om btjndernes yderligere krav herom.' Erik af Pommern's svar kendes ikke, 
men marskens brev vidner om, at nye uroligheder var ved at bryde ud. Igen 
var det Engelbrekt og Erik Puke, som f@rte an. Urolighederne rettede sig 
nu tillige mod rigsriidets medlemmer, som fdgelig lidt efter lidt gled over til 
fornyet opposition mod kongen. Situationen var atter fjendtlig mod Erik af 
Pommern, og det kort tid efter, at han havde forladt Sverige.' 

Erik NielssOn deltog sammen med Krister Nilsson, Bengt Stensson og 
Nils Erengislesson i bestrzbelserne p& at hindre urolighederne i at brede sig, 
hvad der fremgar af en breweksling mellem marsken og Hr. Erik.3 Karl 



Knutsson prnskede imidlertid ikke at tage kraftige forholdsregler mod den 
nye bonderejsning, men s i  en muliglied for at udnytte uroen til fornyede 
krav til Erik af Pommern. Han undgik at mprde til et ridsmprde i Stockholm 
og fastholdt et tidligere fastsat mprde i Arboga 12. dagen efter jul med 
deltagelse af rigsrider og rigets mznd. Karl Knutsson agtede at bilzgge 
stridighederne ad fredelig vej sammen med blandt andet bisp Thomas af 
Strängnäs og fprrte en balancepolitik ved at opholde sig nzr ~rocentrene.~ I 
modsztning hertil indtog riderne i hovedstaden fra starten et mere fjendt- 
ligtprzget standpunkt til almuen og dens ledere, hvad Erik Pukes opfprrsel 
pii Aland (Kastelholm slot) samt erobringen af Täljehus, som Bengt Stens- 
son besad, kun kunne uddybe.' Det m i  dog pointeres, at sivel riderne i 
Stockholm som Karl Knutsson og hans tilhzngere matte Onske, at Erik af 
Pommern opfyldte sine lprfter. Ridsopdelingen ibenbarer, s i  vidt det kan 
bedprmmes, tillige prkonomiske interessemodsztninger. Flere af de tilstede- 
vzrende i Arboga havde mistet Gkonomiske privilegier ved Stockholmover- 
enskomsten. Bisp Knut af Linköping havde mistet Stäkeborg slot, og Nils 
Gustavsson havde muligvis mittet afsti Vesteris s10t.~ Ridsfraktionen om- 
kring drosten Krister Nilsson (Vasa) deltog ikke i herredagen i Arboga, 
hvorfor stemningen her matte blive Erik af Pommern mere fjendtlig. Med- 
virkende hertil var sandsynligvis, at mange menige adelsmznd ifGlge Karls- 
krprniken var mprdt frem.7 

Resultatet af forhandlingerne blev et nyt opsigelsesbrev til kongen, date- 
ret 11. januar 1436.' Erik blev angrebet for ikke at have indsat svenskere p i  
mange slotte og len, og for ikke at have zndret slotsloven ifprlge aftalen fra 
Stockholm 1435. Drosten og marsken havde ikke fiiet tillagt reelle magtbe- 
fprjelser, og kongen var rejst ud af riget trods ridets anmodning og uden at 
have sikret regeringsstyrelsen i sit fravzr. Fprlgen var blevet ny strid og 
tvedragt i Sverige, hvortil ridet til bekzmpelse ingen magtmidler (slotte) 
besad. Erik formanedes til at zndre de nzvnte forhold inden faste, som i 
1436 begyndte 16. f e b r ~ a r . ~  Gjorde han dette i overensstemmelse med sin 
kongeed og styrede med riidets samtykke, ville ridet fortsat anse ham for en 
retmzssig konge. I modsat fald ville han aldrig kunne forvente tjeneste og 
troskab af svenskerne. 

De forsamlede gik siledes ind p i  oprprrernes krav, men samtidig udpege- 
des bprnderne som oprprrere, et argument, som retfzrdiggjorde krigs- 
erklzringen til kongen. Fristen til Erik af Pommern var, som forskningen 
har klarlagt, blot et forsprg p i  at bibeholde modstandsrettens former, mens 
man gjorde sig klar til at angribe de slotte, som beherskedes af kongen.10 

Fra Arboga udstedte det svenske rigsrid tillige en skrivelse til det danske 
rigsrad om at bevzge Erik til at zndre sin styrelsesmide inden fristens 
udlprb.ll Skete dette ikke, ville de svenske rider aldrig mere forhandle med 
kongen eller hans sendebude, men sprge at fremme rigets og egne interesser. 



Dette skulle dog ikke gii ud over unions-forbindelsen, Den sidste formule- 
ring var i skrivelsen gjort stzerkere ved henvisning til, at radet i Stockholm 
1435 - hvor danskerne var forlovere for kongen - kun var gaet ind ph et 
forlig med Erik af hensyn til den skärligheet, tr@st och bebindelse, som warit 
hafwer och än medh Gudz hielp wara skal emallan Rijken Danmarck och 
Swerige och theras inbyggiarac 

Dokumentet afslorer svenskernes taktiske beregning. Brevet var holdt i 
en  venlig og generel tone, og sogte at forebygge, at Sveriges nye opposition 
mod kongen skulle medfore fjendskab mellem Danmark og Sverige. l2 Af 
denne grund fremhavedes Kalmar-unionen, fordi det svenske rigsriid var 
klar over danskernes anske om en fortszttelse heraf, Fra svensk side pireg- 
nedes ikke uden grund, at det danske rigsrhd ikke anskede at stii bag Erik af 
Pommern og hans politik, niir der var fare for et brud pa unionsforbindel- 
Sen. Unionen blev spillet ud imod kongen.13 

Efter herredagen i Arboga blev slottene Nyköping, Stäkeborg, Kalmar og 
senere Elfsborg og Axeval belejret.14 Stockholm, som bestyredes af Erik 
Nielssan, blev udsat for et regulzert stormlab straks efter midten af januar.15 
Arsageii til det hastige felttog mod hovedstaden, som blev indtaget far 
midten af februar, kan ikke helt afdzekkes, men synes at vzere rygter om, at 
Erik af Pommern ved isens forsvinden agtede at indszette hertug Bugislav 
her, hvorfor man ~nskede  at fA danskerne pA Stockholm-hus til at overholde 
forliget fra 1435.16 

Forsogene p i  i farste omgang at fii en fredelig ordning i stand med Erik 
Nielssan pii slottet lykkedes ikke, men blev modt med kulde. Hovedsman- 
den agtede ikke at ~dlevere'slottet.'~ Resultatet blev en belejring, hvilket 
dog ikke hindrede enkelte udfald af slotsbeszetningen samt bestrabelser pa 
at forstyrre stadens levnedsmiddelforsyning ved at sage at satte ild pii kgd- 
boderne. En effektiv belejring blev sagt undgiet.l8 Ogsii Nyköping-hus, 
hvor Jon Jenssan (Gere) var havedsmand, forsvarede sig. Hovedsm~ndene 
havde tydeligvis lovet at holde slotsloven af Erik af Pommern's hand. For de 
cdvrige belejrede slotte gjaldt sandsynligvis det samme.lg 

Habet om en fredelig lasning med Erik af Pommern var dog fortsat til 
stede blandt rigsriidets medlemmer i februar mhned. Falelsen af usikkerhed 
pa grund af Sveriges isolering i oprprret mod kongen mii endvidere ikke 
afvises som baggrund for tilslutningen til ny forhandling, ligesom radsgrup- 
pen i Stockholm, der hidtil ikke havde tilsluttet sig opraret, kan have pivir- 
ket stemningen. Udspillet kom som tidligere fra Hans Krapelin, som agtede 
at gare sin indflydelse galdende hos kongen og samtidig tilbpid at tale sven- 
skernes sag. Forslaget blev bifaldet med formuleringen, at hvis Erik opfyld- 
te sine lafter, ville svenskerne gerne beholde ham som retm~ssig konge pa 
livstide20 



Der kan ikke helt ses bort fra, at Hans Kropelins nye mzeglingsforsog 
skete i forstaelse med Erik Nielsson, og det trods sidstnzvntes fjendtlige 
indstilling overfor svenskerne. De to havde vzret i forbindelse, forend be- 
lejringen af slottet blev effektiv, og det svenske rAd havde ifolge Karlskroni- 
ken i en tidligere skrivelse anmodet Erik Nielsson om at formA Erik af 
Pommern til at overholde sine lofter. Kendskabet til disse forhold er be- 
grznset; men den mulighed foreligger, at Erik Nielsson kan have stAet bag 
Hans Kropelins forsog pA mzgling i bestrzebelserne pA at fA nye instruktio- 
ner fra k ~ n g e n . ~ '  

ForArets felttog i Sverige og Engelbrekts styrkers indfald i 0stdanmark - 
hvor Brcdmsehus i Blekinge, Laholm og Halmstad i Halland blev erobret og 
Varberg slot belejret, samt fredsaftaler 1436 514 med skaningerne efter 
Helsingborghovedsmanden Peder Oxes militzeropbud - er hovedsagelig 
klarlagt af svensk f ~ r s k n i n g . ~ ~  Derimod fortjener hzndelserne i Blekinge og 
en skrivelse fra Engelbrekt 1436 1013 starre opmzerksomhed. 

Engelbrekt sogte, da Kalmar-boerne vzegrede sig ved at overgive staden, 
at sikre andre havnemuligheder for oplandet og de mange bygder i Värend. 
Han vendte sig mod kystbyen Ronneby, beliggende pA dansk rigsomride i 
Blekinge. Fulgt af Nils Stensson og en rytterhzer bevzegede Engelbrekt sig ad 
kystvejen, hvilket omrAde han underlagde sig, og passerede atter det erob- 
rede Bromsehus. Ved Sill-Aen, nord for det nuvzerende Karlskrona, havde et 
opbud af Bleking-boere taget opstilling ved broen, men de svenske ryttere 
fik hurtigt overtaget. Vejen 1A Aben til Ronneby, som overgav sig uden 
besvzr efter indgaelsen af en fredsaftale. En garnison placeredes i staden 
under ledelse af Klaus von Lanken, hvorefter Engelbrekt rejste gennem 
Värend mod ~ a h o l m . ~ ~  

Ved underretningen om at en svensk militzerstyrke var placeret i Ronne- 
by, satte ifolge Karlskroniken Jens Skulesson sig i forbindelse med kom- 
mandanten og indgik en stilstandsaftale med ham. Fjendtligheder skulle 
herefter kun finde sted efter behorigt varsel. Fredsaftalen blev imidlertid 
skriftligt opsagt af en Person ved navn Oluf Bing, hvorfor Klaus von Lanken 
- efter at have givet svar pA krigserklzringen - foretog en ekspedition til 
Elleholm slot ved Mörrum-Aens munding i det vestlige Blekinge, hvor Oluf 
Bing og hans svende havde forskanset sig. Under den efterf~lgende belej- 
ring overgav husfogeden sig mod fri afmarch for sig og Lundezerkebispens 
svende samt mod at medtage zrkebispens ejendele. Svendeskarens »thingh« 
og forrAd skulle derimod forblive pA slottet, hvor Klaus von Lanken og hans 
v ~ b n e d e  skarer hurtigt etablerede sig. 

Kampen om slottet var ikke afsluttet hermed. Jens Skulesson, Oluf Bing 
og Peder Bilde samlede en storre hzer af Bleking-boere og pabegyndte en 
belejring af Elleholm. Resultatet blev en overenskomst om Klaus von Lan- 



kens og hans folks afgang fra slottet rned tilladelse til at fore det forrad bort, 
som de var i besiddelse af. Den sidste bestemmelse blev ikke overholdt fra 
dansk side, utvivlsomt som falge af egen mange1 pa m a d ~ a r e r . ~ ~  

Karlskronikens oplysninger kan uddybes via dokumentmaterialet. Den 
14. juli 1438 frikendte zrkebisp Johannes Laxmand rigsriidet i Sverige, Kar1 
Knutsson og alle Sveriges indbyggere og deres medhjzlpere for tiltale for 
den skade, som sancti Laurentze kirke j Lund oc oss skeet a r  aff swenske 
men, oc serdeles thet oss skede pa wor Lunde kirkes gardh Elleholm, .. . ... 
thet ther nw skeet e r  j thenne t~edrachtcc.~' Jens Skuless~n, der havde sven- 
ske forbindelser og ejede gods i Vestergötland, var zrkebispens foged pA 
Ahus og benzvnes 1434 3113 >?familiaris nostri« af Peder ~ ~ k k e . ' ~  Jens Sku- 
lessgn fulgte i juli 1440 Johannes Laxmand til madet i Kalmar (s. 144), et 
tegn pa hans fremtrzdende position. Peder Bilde kan kun vzre den skanske 
adelsmand Peder Bille til Lyngbygard i det nordastlige SkAne, Peder Lykkes 
yngre ~lzegtning.~~ Oluf Bing og hans tilflugt til Elleholm styrker opfattelsen, 
at han var husfoged p i  denne for zrkestiftet vigtigste ejendom i ~ lek inge .~ '  
Oluf Bing trzffes 1444-1449 som radmand i  malm^.'^ 

Sammenhzngen mellem de ledende personer i milit~ropbudet i Blekinge 
og zerkeszdet er interessant, idet Lunde-kirken ses at have virket som en 
militzr og politisk magtfaktor i Blekinge. Hensigten rned Jens Skulessons 
forste stilstandsaftale rned Klaus von Lanken m i  opfattes som et forsag pA 
at beskytte landsdelen rned kirkens godser og undergivne. Den aldrende 
Peder Lykke og hans efterfolger, dekanen Johannes Laxmand, ma have 
staet bag Ahus-fogedens fors&g pa at undga fjendtligheder. Erkestiftet var 
sirbart p i  grund af dets vidtstrakte godser og mange ejendomme. Krig 
indenfor stiftsgrznsen og rned Sverige matte undgas. Peder Lykke fulgte 
naturligt sine forgzengeres fred~linie.~' En overenskomst rned den svenske 
hovedsmand kunne endvidere medvirke til, at befolkningen i Blekinge for- 
holdt sig rolig. Stabiliteten og kontrollen rned landskabet blev sikret til 
zrkeszdets fordel. Oluf Bings fejdebrev og det senere storre opbud viser 
imidlertid en zndret indstilling. Baggrunden kan vzre, at den svenske garni- 
son ikke blev anset for szrlig stzrk, eller Erik af Pommern kan have presset 
pa, som det sandsynligvis var tilfzldet med Helsingborgh@vedsmanden Pe- 
der Oxes opbud, hvor blandt andet vzbneren Knud Sakstrup fra Sonder 
Asbo i det nordvestlige SkAne deltoga31 

Den 10. marts 1436 udstedte Engelbrekt Engelbrektsson, Nils Stensson og 
Gustav Laurensson nzr Kalmar en skrivelse til Danzig og de preussiske 
stzder, efter at der forinden var skrevet til de vendiske hansestteder om 
Arsagen til den nye rejsning mod k ~ n g e n . ~ ~  Erik havde trods aftaler, som 
»des rikes rad van Dannemarken unde Norwegen« havde garanteret, ikke 
overholdt sine lofter, men havde indsat sOrOvere som slotsfogeder. De 



preussiske stzeder blev anmodet om at vzere svenskerne behjzlpelige ved 
bekzmpelse af disse uroelementer. Selv ville man snarest udruste skibe for 
at rense farvandene for kobm~ndenes fjender. Sluttelig blev det oplyst, at 
»dat rike van Norwegen uns togheschreven unde begheret sik ok to vorbinden 
mit den meynen hansesteden unde rike van Sweden«. Meddelelsen fra Norge 
var indlobet, efter at budet var sendt til de vendiske stzeder. Danzig og de 
preussiske byer blev anmodet om hurtigt at afgive svar til Stockholm eller til 
Kalmar. Det sidste afslorer, at Engelbrekt piregnede snarlig adgang til 
Kalmar by. 

De  omtalte breve viser en svensk ridsgruppes iver efter at tilvejebringe 
forbundsfzller imod Erik af Pommern, som ved forirets komme og isens 
forsvinden kunne ventes at foretage militzere aktioner og dispositioner mod 
Sverige. Derfor omtalen af forholdsreglerne mod sorovere, ligesom henvis- 
ningen til nordmzndene skulle gare det lettere at f i  et forbund i stand. 
Tilbage stir at bedomme, hvorvidt Engelbrekts oplysning om nordmznde- 
nes tilsagn er rigtigt. 

Det er sandt, at et norsk opror under vzebneren Amund Sigurdsson (Bolt) 
var i gang i februar mined 1436, hvorunder bispegirden i Os10 blev erob- 
ret,33 og at Engelbrekt var underrettet om bevzgelsens fremgang - muligvis 
gennem Amund Sigurdssons svenske k ~ n t a k t e r . ~ ~  En norsk henvendelse 
kan ikke afvises. G Aldener er tilbojelig til at mene, at henvendelsen sand- 
synligvis var svar p i  et svensk brev fra Arboga i januar 1436 med anmodning 
om stotte imod ~ r i k . ~ ~  Sporgsmilet er i forlzengelse heraf, hvem der i s i  fald 
udfzerdigede en norsk skrivelse. L Daae mener, at det var opstandspartiet i 
Norge, inklusive Amund Sigurdsson, som stod bag udtrykket Norges rige i 
den svenske skrivelse, og ikke det norske rigsrid.36 Dette synes at vzere 
rigtigt, idet flere norske rider, s i  som bisp Jens af Oslo, Sigurd Jonsson, 
lagmanden i Os10 Simon Bj@rnsson og Svarte Jöns, hovedsmanden p i  
Akershus, i april mined handlede til Erik af Pdmmern's f0rde1.~~ - Oplys- 
ningen om Norge i den svenske ridsskrivelse giver p i  denne vis efter alt at 
domme et overdrevent billede af nordmzendenes tilslutning til det svenske 
opror. Sandsynligvis giver dette tillige forklaringen p i  brevets generelle 
slutning: »Und wii wisten nicht, dat dat rike van Norwegen bii uns bliven 
welden, do wii unsze bod hadden bii den steden, unde see hebben sik nu in 
korter tiid mit uns vorbunden bii Sweden to blivende levendegh unde dotcc. 
Den hidtidige forskning har godtaget dokumentets oplysninger og ikke sogt 
at udrede baggrunden for brevets fremkomst. G Carlsson benzvner endda 
skrivelsen »detta märkliga bre~« .~*  

Resultatet af Hans Kropelins samtaler med Erik af Pommern blev en an- 
modning til de vendiske hansest~der Lübeck, Hamburg, Lüneburg og Wis- 
mar om at Soge at mzgle i striden med det svenske rigsrid. Det blev grev 



Hans og Erik Krummedige, som ankom til Lübeck med henvendelsen. - 
Den lybske kranike, som for disse Ar trods selvstzendighed gar tilbage til en 
tysk redaktion af Herman Korner, daterer den danske anmodning til tiden 
e£ter mordet pA Engelbrekt i april mAned, men straks f0lger forstyrrende 
oplysninger om Stockholms og Visbys belejringer, hvad der viser fejl i begi- 
~enheds f0 lgen .~~  

Erik af Pommern modtog det svenske opsigelsesbrev fra Arboga den 1. 
februar 1436 om aftenen?' hvilket var omtrent 14 dage f0r fristen til ham 
udl0b. PA denne baggrund mA det forekomme usandsynligt, at kongen ven- 
tede til april-maj mAned med at form5 hansestzederne til at optrzede som 
mzglere. Hensynet til de  belejrede slotte og mulige efterretninger fra Norge 
matte spille ind. Udsendelsen af grev Hans og Erik Krummedige, der begge 
havde interesSe i at  bevare unionen, m i  vzere sket ved midten af februar 
maned. For dette taler, at i Kalundborg, hvor Erik af Pommern 10. februar 
stadfzstede Randers bys privilegier, var fdgende rAder nzervzerende: bisp 
Jens af Roskilde, bisp Jens af Oslo, grev Hans, Erik Krummedige og An- 
ders Nielss0n samt kansleren Laurids Brandt og nordmanden Gunnar Holk, 
som siden skulle blive norsk kan~ler.~'  

PA denne baggrund bliver de svenske skrivelser fra 10. marts udtryk for, 
at rAderne havde fAet underretning om Erik af Pommern's henvendelse. Det 
gjaldt f0lgelig om at hindre et  samvirke mellem kongen og stzderne, idet en 
sadan ville medfgre en yderligere isolering af Sverige og g0re det lettere at 
trzenge svenskerne tilbage. 

Det danske rAds flertal matte i denne situation kunne bifalde en henven- 
delse til de vendiske hansestzder, og ogsA Hans Kr6pelin mA have kunnet 
tilslutte sig disse som mzeglere. Esge Broks anmodning fra september 1435 
og de skanske rAders skrivelse fra forsommeren 1436 med et udtalt 0nske 
om at lade hansestzderne mzegle i striden (s. 32,45), bestyrker dette. 

K Erslev mener, at det er umuligt at sige noget om, hvowidt henvendelsen til stzderne var 
udghet fra Erik af Pommern, eller »ikke snarere pdtvunget ham af det danske ~igsrddc." I 
betragtning af unionshensynet og 0konomiske hensyn hos flere rAder kan dette ikke ganske 
afvises. RAdernes indflydelse - herunder de ovennzvnte zldre rhder i Kalundborg - mh 
ikke undewurderes. De skAnske rhders brev til Erik af Pommern fra forhret (se nedenfor) 
viser, at stemningen blandt rAderne i denne landsdel var ved at vende til ugunst for kongen 
qg hans planer om et  krigstog mod Sverige. Af overenskomsten i juni med de svenske rAder 
i Vadstena ses tillige, at Erik f0r m$det havde indvilliget i at lade Danmarks og Norges 
rigsrAd og de 4 vendiske hansestzder d0mme i hans strid med det svenske rigsrhd (s. 47). 
Dette tyder ph, at rigsrhdets indflydelse var vzsentlig. En strid mellem rigerne med fare for 
unionen og personlige interesser var ikke gjn~kelig.~~ K Erslevs opfattelse, at det var ydmy- 
gende at s0ge mzgling hos stzderne, Danmarks mangearige fjender, mh afvises for rhder- 
nes vedkommende. K Erslevs synspunkt bunder i nationale be t r ag t~hger .~~  

Ti1 oplysning om d e  skAnske raders forhold til Kalmarunionen og Erik af 



Pommern eksisterer et interessant a k t ~ t y k k e . ~ ~  Brevet er uden dato- og 
stedsangivelse, men bemaxkninger om den svenske invasion i Skine i det 
halve landskab peger p i  Engelbrekts felttog i marts og april mined 1436. G 
Carlsson ansztter efter alt at domme med rette brevets fremkomst til senest 
maj mined 1436 i modszetning til K. Erslev, som ans5 det for at vzre fra 
1 4 3 7 . ~ ~  

Dokumentet har form af en rapport, udfzerdiget af personer, som af 
kongen var bemyndigede til at forsoge at opni en ekstraskat af sjzllzenderne 
og ~ki in ingerne .~~ De indsamlede penge skulle - efter indholdet at domme - 
anvendes til at udruste et krigstog mod svenskerne. Om de sjzellandske 
raders svar udtaler brevet sig ikke. Derimod var de skanske rigsriders svar 
p i  Eriks foresporgsel benzgtende. Afvisningen motiveredes med, at lands- 
delen behovede alle midler til forsvaret mod svenskerne. Hertil kom klager 
mod kongens regeringsstyrelse, hvad der viser, at skiningerne ans4 situa- 
tionen for gunstig til at fremfore krav. Erik anklagedes for at have forsomt 
retsudovelsen. Man krzvede efter de mange irs krig opsat »en vulkomeliken 
lauen«. Riderne oplyste, at det var'et almindeligt rygte, at kongen agtede at 
fore fremmede herrer (de pommerske hertuger) til Danmark og med magt 
gare dem til herskere. Erik havde endvidere indsat hertug Bugislav i slotslo- 
Vene, hvad budbringerne skarpt skulle pitale og Soge at f i  kongen til at 
zendre. Slotsloven burde kun tilstilles den, som riget valgte efter kongens 
dod. Dette skulle have gyldighed for alle 3 riger, idet der ellers var fare for, 
»dat de rike nicht konen anders bliuen tho samende, unde se willen nicht 
Wesen gescheden«. - Denne iidtalelse er brevets mest centrale punkt. Idet 
kongen via slotsloven bandt rigets militzre f~stninger og byer til en besternt 
efterfolger, blev rigsridet og indbyggerne frataget retten til at vzelge ny 
konge. Ved et unionskongevalg kunne de 3 riger ikke piregne fzlles konge, 
hvorfor der var fare for unionen. 

Det er tydeligt, at for rigsraderne var der ingen modsztning mellem 
begreberne frihed og ~ n i o n . ~ ~  Lunde-kirkens opforsel i Blekinge ved Engel- 
brekts indfald var i forste omgang et eksempel herpi. Riderne i Skine 
onskede fredelige tilstande og kunne tilslutte sig, at hansestzderne »og 
andre gode folk« blev formaet til at mzgle mellem kongen og svenskerne. 
Stemningen var optimistisk: »se (svenskerne) laten sik wo1 underwisen, dat 
se holden unde hebben juw vor eren rechten heren unde koning«. 

Dokumentet opregnede ikke riderne fra Skine, men udtalte blot, at 
henstillingerne var fra »aller der van Schone rad«. De manglende navne kan 
skyldes brevets karakter af rapport, men ogsi, at riderne ved at optrzede 
samlet gjorde det vanskeligt for Erik at forfprlge landskabets rader. Men 
hvem var rigsrider i Skine? Folgende kan anfores: arkebisp Peder Lykke, 
zrkedegnen Johannes Laxmand, Poul Laxmand, Niels Svendsson (Sparre) 
til Ellinge, Jens Grim til Tosterup og Trud Has til Drtofta. Skine betegner 



imidlertid i middelalderen hele det danske omrhde Ost for 0resund4', hvor- 
for yderligere ma opregnes Axel Pedersson. Sidstnzvnte og Jens Grim var 
lensmzend pa belejrede slotte og synes ikke at have kunnet deltage i droftel- 
ser, men begge matte onske fredelige forhold i kraft af interesser og forbin- 
delser. Niels Svendsson levede endnu 22. november 1434, men var sandsyn- 
ligvis afgaet ved doden i slutningen af 1435". Brkebisp Peder Lykke var en 
gammel mand og havde for 21. maj 1436, hvor paven bevilgede ham pen- 
sion, trukket sig tilbage. Han dode i lobet af sommeren og synes 1. rnaj at 
opholde sig p5 Hallelevgard (Slagelse H.) hos ~ l z e ~ t n i n ~ e . ~ '  - Tilbage som 
aktive &der i rapporten til Erik af Pommern var foruden Trud Has, som var 
mangeirig h@vedsmand pa Visborg ph Gotland og fortsat kan have opholdt 
sig her, de 2 brodre Johannes og Poul Laxmand. Hvorvidt enkelte sjzelland- 
ske &der, for eksempel Oluf Axelssprn med gods i Skhne, kan have deltaget, 
er ikke klart. Den hidtidige forsknings formodning, at Johannes Laxmand, 
den kommende ~rkebisp,  var ordforer i kravene til kongen, krav, som kan 
have fhet tilslutning fra mere fremstaende udenrhdsadelige - kan meget vel 
vzere rigtig.52 

Klagerne over kongens brug af slotsloven viser, at de ostdanske rhder 
havde overtaget og gik ind pa svenskernes argumentation. Nhr disse for- 
langte rigets frie valg opretholdt, blev de  danske rhder af hensyn til unio- 
nens eksistens nodt til at folge efter. Hermed er der lagt op til en ny fase i 
krisen mellem Erik og det svenske rigsrid. Flere danske riders og udenrhds- 
adeliges interesser - specielt de prstdanske - var truet ved monarkens ad- 
fzrd. Det danske rhd matte se det som en vzesentlig opgave fortsat i forste 
omgang at skabe fred mellem parterne og opretholde unionen. 

Stzederne modtog den danske henvendelse positivt. De erklzrede sig villi- 
ge til at patage sig opgaven, uden tvivl i hhb om at drage fordel af mzeglerpo- 
~ i t i o n e n . ~ ~  I striden om Sundtolden, som Erik p i  trods af Vordingborg- 
freden fortsat opkr~vede, kunne man endnu habe ph en heldig afgorelse.54 - 
Et hanseatisk svar p5 den svenske henvendelse af 10. marts kendes ikke. 
Henvendelsen havde ingen virkning. S t~de rne  satte en forstaelse med kon- 
gen hojere end tilslutning til det svenske rhd, hvilket kunne skade de hanse- 
atiske privilegier. I sidste halvdel af maj indfandt stzdernes udsendinge sig 
hos k ~ n g e n . ~ ~  Erik af Pommern's plan om et krigstog mod Sverige var 
skrinlagt . 

Mpldet med svenske rader i Vadstena synes forst sent at 'vzere .fastlagt og 
meddelt til Sverige, trods den tidlige henvendelse til de vendiske hansestz- 
der. Karlskroniken udtaler, at Kar1 Knutsson forinden en rejse til Nyköping 
slot i forste halvdel af maj mhned modtog en skrivelse fra Hans Kropelin, 
»at om Pinxdaga nest [begyndelsen af juni] sculle danzke kome til Wastena 
mz hestcc, fulgt af 2 reprzsentanter fra ~tzederne.'~ 



Kar1 Knutsson erhvervede for modet pa radets vegne Nyköping slot, hvor han tidligere 
omkring 25. marts havde aftalt en stilstand p i  8 uger med Jon Jensson, hvorefter marsken 
skulle modtage slottet mod besztningens afgang, hvis der ikke forinden kom undsztning. 
E t  forsog fra Kar1 Knutssons side pA at fA udleveret slottet en uges tid f@r fristens udlob blev 
afslaet, hvad der foruden loyalitet mod Erik af Pommern kan afspejle, at besztningen 
havde modtaget efterretning om det kommende mode i Vadstena. HGvedsmandens aftale 
med marsken og hzndelserne i Stockholm, hvor Erik Nielssons folk engang i marts maned 
gjorde udfald, og blandt andet fangede flere af Erik Pukes folk, Abenbarer, at de 2 lens- 
mznd endnu i det begyndende forar ikke havde storre kendskab til, hvordan det stod til i 
forhandlinger mellem Erik og s v e n ~ k e r n e . ~ ~  

Magnus Gren blev ny h@vedsmand pa Nyköping, hvad der styrkede det svenske rigsrAd 
sAvel til forhandlingerne med kongens reprzsentanter som i forholdet til b o n d e r ~ ~ e . ~ ~  Det 
sidste var der behov for. Den populzre Engelbrekt Engelbrektsson var i slutningen af april 
maned - sandsynligvis 27. april - blevet drzbt af Magnus Bengtsson (Natt och Dag) nzr 
Göksholm (Store Mellösa S, Askers H.) under en rejse til et radsmode i Stockholm. 
Personlige hzvnmotiver og strzben efter det okonomiske betydningsfulde Örebro slot 15 
bag m ~ r d e t . ~ '  - Radet matte som folge af uro blandt almuen Soge at undgi borgerkrig, og 
skrivelser udstedtes til bonderne med indkaldelse til et senere ~node.~ '  Karl Knutsson 
udstedte beskyttelsesbreve til Bengt Stensson og sonnen ~ a ~ n u s . ~ ~  Det var tydeligt, at 
riderne bestrzbte sig pa at opretholde intern politisk stabilitet, men stillingen matte hewed 
forrykkes til Erik af Pommern's fordel. 

I slutningen af maj indfandt 10 svenske rader, heriblandt bisp Thomas af 
Strängnäs, Karl Knutsson og Magnus Gren sig i Vadstena, og snart efter 
ankom kongens fuldmzgtige Hans Krprpelin og Morten Jenssprn fulgt af 
radmanden i Lübeck Tymmo Hadewerk og borgmesteren i Wismar Peter 
Wilde. - Resultatet af forhandlingerne, som synes at have strakt sig over en 
lille uges tid,62 blev en overenskomst 3. juni, hvorefter en vabenhvile skulle 
trzde i kraft 17. juni og have gyldighed indtil 29. j ~ l i . ~ ~  Den 15. juli skulle 
afholdes et mprde i Kalmar, hvor hansestzderne og Danmark og Norges 
rigsrad i forening skulle s@ge at mzgle og forsone parterne. Blev Erik af 
Pommern eller svenskerne forhindrede i at give mprde, skulle 4 fuldmzgtige 
fra hvert af rigerne Danmark og Sverige kunne forlznge stilstanden og 
udsztte m@det. Fzrdselen mellem rigerne skulle vzre fri under stilstanden, 
de belejrede slotte skulle forsynes med levnedsmidler og ingen nye forsvars- 
eller belejringsarbejder matte etableres i fredsperioden. Sluttelig forpligte- 
de Morten Jenssprn og Hans Krprpelin sig til at s@ge at f i  frigivet de fanger, 
som var taget af kongens folk efter Stockholms-aftalen i 1435, mens sven- 
skerne forpligtede sig til at g@re det samme, hvad angik deres fanger. 

Overenskomsten vidnede om svensk vilje til en fredelig lprsning med Erik 
af ~ o m m e r n . ~ ~  Lod dette sig alligevel ikke gennemfprre, var situationen 
omkring slottene uforandret. Den imprdekommende holdning til mzglings- 
bestrzbelserne bundede utvivlsomt i Engelbrekts d@d, som havde forarsa- 
get bondeopt@jer, samt i Erik Pukes fors@g pa at ophidse til splid imod 
rnar~ken.~'  Hertil kom, at det svenske rigsrad matte vzre tilbprjeligt til at 
give efter for mzglingsbestrzbelser, nar det var Danmarks og Norges rigs- 
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rad og de 4 vendiske stzder, sorn skulle forlige konflikten, og iszr nir 
monarken havde overdraget dem denne myndighed. Med Arboga-mcddets 
garantier til det danske rigsrad om at opretholde unionsbandene og et fra 
svensk side sandsynligt kendskab til danske riders holdning til Erik af Pom- 
merns planer i foraret, kan det svenske rigsrid have paregnet en mere 
forstaende dansk holdning i ~ a l m a r .  - Stzedernes venskab scdgtes ogsi vun- 
det. Udsendingene i Vadstena blev godt bevzrtet, og iffllge Karlskrcdniken 
modtog de hver en hest, og hansereprzsentanterne fik en papirsudskrift 
med hjem af den nye aftale. Hans Kr@pelin~pisk@nnedes ved at modtage 
stadfzstelse pA ridets beskyttelsesbrev til Kam af 26. oktober 1435.66 

Om Morten Jensscdns rolle i drcdftelserne vides kun, at han var kongens 
betroede fuldmzgtig, og sorn ridder opregnes fcdr vzbneren Hans Krcdpelin i 
overenskomstdokumentet. Hans deltagelse kan ikke tages sorn en indrom- 
melse fra det danske rigsrad til kongen, men skyldes snarere, at han fcdr 
mcddet var den eneste af de danske radsdommere i Stockholm 1435, sorn vat 
d i~pon ibe l .~~  Morten Jensscdn udfcdrte naturligt sit hverv efter bedste evne og 
vilje, og bestemmelsen om fri fzerdsel mellem rigerne under stilstanden var 
bade til kongens og rigsridernes fordel. Forbindelser og cdkonomiske inter- 
esser i Sverige kunne varetages risikofrit i lighed med tidligere aftaler. 

E Lönnroth mener, at Erik af Pommern ved at tillade hansestzdernes 
indblanding var i en svag position, og allerede Erslev besad sorn omtalt (s. 
44) en lignende ~ ~ f a t t e l s e . ~ ~  Det danske rigsrads flertal og specielt de Ost- 
danske rader cdnskede ikke en militax aktion, og Erik af Pommern bcdjede 
sig herfor. Hansestzderne skulle mzegle i konflikten, men uden at kunne 
opnk fast indflydelse pa unionen. Striden blev fastholdt som et internt 
unionsanliggende. 

Straks efter 3. juni rejste Morten Jensscdn og Tymme Hadewerk hjem. 
Hans Krprpelin og Peter Wilde fortsatte med marsken til Stockholm for at 
kundgcdre aftalen for Erik Nielsscdn og slotsbeszetningen. Disse blev glade for 
meddelelsen, eftersom den langvarige belejring og mangelen pa forrid hav- 
de forksaget stor dprdelighed blandt mandskabet. 133 personer skal ifcdlge 
Karlskrcdniken vzre begravet i forborger6' Stilstanden var for Erik Nielsscdn 
en k~rkommen afbrydelse af konflikten, sorn der var hab om at f i  lost. 

Hansest~derne havde antaget tilbudet om at m ~ g l e  mellem kongen og det 
svenske rad i Kalmar. Den 11. juni udstedte Erik af Pommern et lejdebrev 
til de 4 stzders sendebude til forhandlinger i ~~benhavn . '  Udsendingene 
fremsatte her under deres 3 ugers ophold cdnske om at f i  visse krav opfyldt, 
fcdrend de patog sig at forlige de stridende parter. M~glerpositionen blev 



sogt udnyttet. Det drejede sig for eksempel om padommelse af fredsbrud, 
udlosning af tilfangetagne fra striden med kongen, Sundtoldfrihed og krav 
til Erik om ikke at stotte det nye rad i R o ~ t o c k . ~  Kongen gik ind herpa, 
tilradet af de nzrvzrende danske rader, og sendte bisp Jens af Roskilde til 
Dammgarten i Preussen til forhandlinger i Rost~ckspor~smalet.~ En ord- 
ning med svenskerne blev sat i forreste rzkke. Et forvzrret forhold til 
stzederne matte undgas. 

Det fremgar af senere udsagn fra Kalmar, at raderne i Kobenhavn hen- 
stillede til Erik af Pommern om at forbedre sin styrelsesmade i Danmark: 
»Unde dat jwe gn.ade des vordenke in Dennemarken to schikkende unde to 
regerende, alse we unde andere mer inwanres gheraden hebben, unde laten 
dat rike nicht stan i sulker vaer unde verdefl, als id noch steid, als jw wo1 
underwiset is, dat is ok unse rad unde bede to jw. Unde ok als jw wo1 
vordenket, als ghesproken wart to Copenhaven, als vro so jwe gnade hiir 
queme, so wolde gii dar wo1 to antwarden~.~ 

Oplysningerne ligger pa linie med holdningen i de skhnske raders brev fra 
maj maned og viser, at der blandt raderne var enighed om at formulere 
storre krav til Erik. En indfiydelse fra svensk side i argumentationen kan 
ikke afvises. Henstillingerne kan endvidere skyldes hab om, at kongen un- 
der indtryk af bredere radsfordringer ville vise sig tilbojelig til at give efter 
for svenskernes krav, og pa denne made lette tilvejebringelsen af et forlig. 
De  kommende forhandlinger matte anses for betydningsfulde, men samtidig 
vanskelige pa grund af parternes tidligere stilling. Forhandlingerne i Koben- 
havn, hvor kongens pommerske slzgtninge var modt frem tillige med reprz- 
sentanter fra s t ~ d e r n e  Stargard og Treptow, forarsagede en mindre udsky- 
delse af afrejsen mod ~almar. '  

Ogsi det svenske rigsrid s i  hen til forligsmcbdet og styrkede sig diplomatisk. Den 21. juni 
skrev flere rider og en storre forsamling fra Stockholm til Lübeck, Hamburg, Lüneburg og 
Wismar, hvor de med henvisning til stzderne som mzglere anmodede dem om at sikre 
Sveriges privilegier, friheder og gamle s ~ d v a n e r . ~  Aftalen i Vadstena blev godkendt, og det 
oplystes, at mindst 4 rider ville deltage i Kalmar. - Staden Reval blev scbgt vundet ved 
bekzmpelse af »s~r@veren« Ivan Remming, og den indenrigspolitiske situation blev sogt 
konsolideret ved skattenedszttelser for almuen i Finland.' Repraesentanterne til m0det i 
Kalmar blev bisp Magnus af Abo, bisp Thomas af Strängnäs, drosten Krister Nilsson, Nils 
Erengislesson, Nils Jönsson (Oxenstierna), Karl Knutsson (Örnfot) og Magnus Gren.' Bisp 
Magnus og drosten var udpeget til dommere i 1434, og flere af de @vrige havde tidligere 
deltaget i forhandlinger med kongens reprzsentanter. - Marskens fravzr er af K Kumlien 
tolket som et fors@g fra Krister Nilssons side p i  at gfi imod Karl Knutsson og hans tilhznge- 
re i rfid~kredsen.~ Dette synes ikke at vzre tilfzldet, eftersom stemningen pfi Vadstena- 
m@det, hvor Kar1 Knutsson havde taget del, havde vzret imcbdekommende for et forlig. 
Marsken havde som rigshevedsmand pfi linie med Engelbrekt deltaget ibenlyst i den nye 
rejsning mod kongen. Hans fravzr kan vzre taktisk begrundet fra rfidets side.1° Trods 
manglende udsagn mfi det kunnk slis fast, at det svenske rigsrfid belavede sig pfi at imcbde- 
komme Erik af Pommern uden at slfi meget af pfi de konstitutionelle fordringer. 



Resultatet af forhandlingerne i Kalmar, hvor et forlig kom i stand mellem 
kongen og svenskerne, er vel kendt af forskningen. Denne har desuden 
papeget det danske rAds holdning, som under modet svingede over mod 
svenskerne.ll Hovedvzgten ligger p i  forholdet mellem Erik af Pommern og 
det svenske rigsrid. E Lönnroth, G Carlsson og I Andersson har som de 
eneste kortfattet pipeget danske interesser.12 Den folgende undersogelse af 
madet skal give forstielse for det danske rigsrads politik. 

De vigtigste kilder til Kalmar-madet er en hanseatisk sendebudsberet- 
ning, kongens og det svenske rids klageskrivelser, det danske rigsrids un- 
derretning til Erik o m  forhandlingerne samt forligsdommernes forslag til 
mzgling. Hertil kommer et svensk retsindlaeg, et udkast til det endelige 
forlig p5 tysk, fredsforliget af 1. september p i  svensk, og endelig et brev fra 
de  lybske reprzsentanter til deres hjemby af 1. august om forlobet af for- 
handlingerne.I3 For sendebudsberetningen gaelder, at den er nedskrevet om- 
trent samtidig rned begivenhederne. I lighed rned skrivelserne er der ingen 
starre problemer forbundet rned benyttelsen. Hvad angar klageskrifterne, 
sager disse at fremhzve modpartens ulovligheder. De er  przget af en be- 
stemt tenden~, men givende for parternes grundholdning. 

Inden stilstandens udlob 29. juli indfandt kong Erik sig i Kalmar, fulgt af 
danske rigsriider, menige adelsmznd, hertug Bugislav og andre af kongens 
slzgtninge rned deres respektive rider. Staederne var repraesenteret ved 8 
personer rned Lübecks borgmester Henrik Rapesulver i spidsen. Endelig 
ankom 31. juli hertug Barnim af Wolghast rned et fglge p i  120 personer.'4 
Af danske rider deltog bisp Ulrik Stygge af Aarhus, Erik Krummedige, 
Trud Has, Anders NieissOn, Esge Brok, Lyder Kabel, Jens Grim, Sten 
Basse, Otto Nielssan, Herman van Hagen, Oluf Axelss~n, Albrekt Bydels- 
bak, Ove Lunge, Niels Eriksson (Banner) og Gert ~ryske." Bisp Jens og 
Morten Jensson, som tidligere havde gjort sig bemzrket i forhandlinger, 
deltog ikke. Starre slutninger kan ikke drages heraf. Det er muligt, at bisp 
Jens som Overste kansler (s. 269) efter opholdet i Preussen i juli varetog 
styret i kongens fravzr. Riderne i Kalmar besad selv s i  stor indsigt i sven- 
ske forhold, at de hidtil aktive riders deltagelse ikke blev betragtet som 
ngdvendig. Axel Pedersson (Thott) og Poul Laxmands fravzr m i  ses pA 
baggrund af, at  svenske styrker endnu befandt sig i Halland, og i foraret 
havde anrettet skader i Skine. Stockholm-havedsmanden, rigsriden Erik 
Nieissan var ikke tilstede (s. 48). Johannes Laxmand havde fuldt op at ggre 
rned at lafte arven efter Peder Lykke. Den 11. august valgte Lunde-kapitlet 
ham til zrkebisp, efter at paven den 21. maj havde udnaevnt ham til em- 
bedet.16 

Ifolge Vadstena-overenskomsten skulle det norske rigsrid deltage i Kal- 
mar, men ingen reprzsentanter indfandt sig.17 G Carlsson mener, at &sagen 
hertil var det ubekvemme m@dested,18 man tilstandene i Norge, hvor de 



danske fogeder var udvist og en vibenstilstandsaftale var kommet i stand 
23. juni rned Amund Sigurdsson (Bolt) og hans tilhzngere rned gyldighed til 
11. november, forklarer, som G Storm har vist, de norske riders udeblivel- 
se. Erik af Pommern havde endvidere skrevet til det norske rigsrids med- 
lemmer og pilagt dem at give made i Os10 14 dage efter 29. september 
foruden 5 lagmznd for at pidamme klager fra alle samfundsgrupper. Det 
m i  have vzret anset for risikabelt forinden at forlade riget.19 

Forhandlingerne i Kalmar begyndte far 31. juli. Erik og det svenske rid 
anmodede det danske rigsrid og hansereprzsentanterne om at forIige kon- 
flikten mellem dem. P i  det danske rids vegne svarede Erik Krummedige 
bekrzftende, mens stzderne fsrst pitog sig hvervet, efter at kongen endnu 
en gang svor at overholde, hvad der var blevet aftalt i ~abenhavn.~ '  Hanse- 
stzderne havde vundet, hvad de pinskede. Erik af Pommern udstedte senere 
i Kalmar, som det synes rned ridets samtykke, men kun i nzrvzrelse af Jens 
Grim, et dokument vedrarende det nye r id  i Rostock, som stzderne anske- 
de fjernet.21 At kongen ikke senere overholdt alle lafterne, eksempelvis i 
henseende til Sundtolden, er en anden sag. 

Efter at forligsmzndene var anerkendt og bemyndiget til at afgare striden 
ved retterting, hvis ikke anden lasning var mulig, blev der udvekslet klage- 
skrifter, dog farst efter at svenskerne havde anmodet Erik om at tage dem 
til nide. Monarken svarede bade mundtligt og skriftligt p i  modpartens 
synspunkter, men en lpisning kom ikke nzrmere, hvorfor forligsherrerne 
rned Erik Krummedige som talsmand fremfpirte, at de ville udarbejde et 
forligsforslag, som de hibede begge parter kunne enes 

Forslaget byggede p i  Stockholm-forliget fra 1435 .~~  Det svenske rigsrid 
skulle genantage kong Erik og overgive ham slotte og girde og genopbygge 
disse. Ti1 gengzld skulle Erik lade svenskerne nyde deres lovfzstede rettig- 
heder. Der blev ikke taget stilling til, om der ved begrebet indenlandske 
mzend kun skulle regnes rene indfpidte mznd eller tillige personer rned gods 
og ejendom i Sverige. Alle personer, som i striden havde mistet arve- eller 
pantegods, skulle straks komme i besiddelse heraf igen. I henseende til told 
og forbud, mpint, s~lvudf~relse ,  skattenedszttelse, oppebzring af skat i 
varer eller penge samt fogedregnskab, blev dette henvist til kongen og det 
svenske rigsrid. Drost og marsk burde udstyres rned flere magtbefajelser og 
underst~ttes akonomisk rned len for bedre at kunne beskytte kronens og 
rigets rettigheder. Om kronens rente, breve og klenodier, som svenskerne 
krzvede opbevaret i Sverige, udtalte forligsmzndene, at kongen burde have 
ret til at f i  tilsendt sine indt~gter,  hvor han ville i de 3 riger, og lade skatten 
tjene alle rigerne. Det sidste blev motiveret med, at Erik var konge i alle 3 
riger. Endelig przciseredes, at kun kongen havde ret til at tildele Stockholm 
by privilegier, ikke det svenske rigsrid. Det burde ikke tilkomme Erik at 



betale erstatning til dem, der havde lidt skade i rigets tjeneste. Sluttelig 
tilrhdedes kongen at regere efter rhd fra det svenske rigsrhd, som nu skulle 
vzlges, og at afskaffe hidtidige misforhold. Hvad der i Stockholm var blevet 
klaget over, nemlig at Erik ville lade riget gh i arv, blev ikke uddybet, dog 
skulle svenskerne tillade de omrader at gA i arv, som dronning Margrethe 
eller Erik havde kprbt, panfet eller indlprst. 

Udkastet tilgodesi Erik af Pommern kraftigt. Begrebet indenlandske 
mznd begrznsedes ikke til indfgdte svenskere, og kongen skulle atter have 
slottene i hznde. Desuden pointeredes ikke klart, at Erik ubetinget skulle 
fprlge det nye svenske rhds henstillinger, og mange stridspunkter henvistes til 
senere forhandlinger mellem parterne.24 - E Lönnroth mener, at forslaget 
skal betragtes som frugten af kongens indrgmmelser til hansestzderne, men 
har ogsh blik for, at bestemmelserne om tolkningen af begrebet indenlandsk 
mand og skattemidlernes unionsanvendelse var i de danske rhdsdommeres 
interesse, Stzdernes betydning begrundes yderligere ved den kendsgerning, 
at reprzsentanterne under forhandlingerne omgikkes de pommerske her- 
tuger .25 

Det mh sth klart, at hansestzderne udviste imgdekommenhed overfor 
Erik af Pommern og Gnskede fred i Norden; men de danske raders indfly- 
delse og specielt de zldre b@r ikke undervurderes - navnlig i betragtning af 
rhdets fremmgde rned 15 personer. De stod selv i forbindelse rned de pom- 
merske hertuger under ~a lmar-m~det .~~ 'RAderne  havde problemerne inde 
ph livet fra de foreghende Ar, og henstillingen til kongen i forslaget om at 
regere rned lempe ligger ph linie rned rhdets formaninger i Kprbenhavn. - En 
fastlzggelse af hvilken Part af forligsherrerne, som przciserede punkterne, 
lader sig af gode grunde ikke tilvejebringe, men en unders%gelse af forslaget 
vil vise, at rhderne gjorde sig bemzrket ved udarbejdelsen. 

Udkastets forste punkt fastslAr, at svenskerne atter skulle antage Erik af 
Pommern som konge, men fprrst skulle de prjeblikkeligt udlevere »wes se sik 
underwunden hebben in deme stichte to Lunden unde dat to Dennemarken 
hart«." Dette var e t  naturligt krav fra dansk .side, isizr fra Jens Grim, 
Anders Nielsson, Trud Has, Esge Brok og Oluf Axelsson rned gods i de 
prstdanske landskaber. - Hvad angik begrebet indenlandske miznd, var dette 
som omtalt tvetydigt og ville forbeholde hver part ret ph dette punkt. Dette 
sammenholdt rned den fdgende bestemmelse, at personer, som i striden var 
frataget enten arve- eller pantegods, gjeblikkeligt skulle komme i besiddelse 
heraf, Zibner for vigtige aspekter. Bestemmelser om godsers tilbagelevering 
havde vieret fremme i Halmstad og i Stockholm 1435 (s. 27,35). Det har 
fprlgelig efter alt at dprmme ikke vzret hansestizdernes reprzsentanter, men 
de danske rAder, som stod bag dette punkt. Det er tidligere vist, at dansker- 
ne var rede til imgdekommenhed overfor det svenske rigsrid i henseende til 
udnievnelsen af slotslensmznd (s. 38). Skulle indfgdsretten - som 1397- 



unionsbrevet undlod at trzffe bestemmelse om (men som i lang tid fgr 
havde vzeret almindelig szedvane i rigerne), at ingen offentlig myndighed 
matte gives til andre end landets egne indf0dte2' - strengt gennemfsres, ville 
det betyde, at personer uden nzrmere tilknytning til Sverige end ved natu- 
ralisation som fcdlge af zegteskab, kunne bercdves retten til at opholde sig i 
Sverige og endog miste gods. Dette matte man fra dansk side vzre imod. P i  
haggrund af de senere drcdftelser og det endelige forligs udsagn, at alle skulle 
have mistet gods tilbage, betegner forligsherrernes forslag dybest set et 
begyndende skridt bort fra Erik af Pommern. Den uklare dobbeltholdning 
pa dette stade iibenbarer, at en indrgmmelse til det svenske rigsrad om 
udnzevnelser af slotshcdvedsm~nd var mulig, nAr blot godsinteresserne og 
eksportinteresserne blev sikret. Kom en sadan forstiielse ikke i stand, besad 
det danske rigsrad stadig muligheder for kontrol med Sverige. Bestemmel- 
Sen om Stockholm bys privilegier, som heller ikke under Kristoffer af Bay- 
ern blev behcdrigt stadfzstet (s. 324), og kongens ret til arv og egne godskflb 
i Sverige, kunne danne grundlag for sikring af danske interesser, ligesom 
udleverhgen af skatter til Erik hvorsomhelst i rigerne, som'tidligere pape- 
get ogsii var i -det danske rads interesse. Det svenske rigsrad havde ikke 
givet sikre garantier i henseende til danske godsinteresser. Raderne viste 
imprdekommenhed mod Erik af Pommern. 

Forligsforslaget blev ikke godkendt hverken af Erik af Pommern eller af 
det svenske rigsrad. &sagen var utvivlsomt, som forskningen har klarlagt, 
at de mest omstridte spcdrgsmiil som arvefcdlgen og indfodsretten ikke var 

Dommerne matte tzenke pa rettergangen, og nye klageskrifter blev 
indleveret . 

Erik af Pommern's anklageskrift3' tilstrzebte at f& svenskerne ddmt som 
oprcdrere: Kongen havde med Stockholm-forliget opfyldt kravene til ham, 
men hans undersatter i Sverige havde pA trods heraf atter opsagt ham tro- 
skab fra Arboga i januar 1436. Brevet havde han modtaget for sent inden 
udlgbet af den tilsagte frist, og forst lang tid efter at angrebet pa Stockholm 
slot havde fundet sted. Hans tjenere, mznd og kvinder, savel danskere, 
tyskere, nordmzend og svenskere »som boede i Danmark og havde godser i 
Sverige eller boede i sidstnzvnte rigea, var blevet bergvet deres ejendom. 
Svenskerne var faldet ind i Danmark dden undsigelse og havde erobret 
slotte, byer og lande. Biskopperne havde forlenet kirkelen, som kongen var 
berettiget til at forlene bort. Sluttelig opregnedes Erik Pukes overgreb pa 
Kastelholm og Tälje slotte, Nils Stenssons erobring af Kalmarlen og slottet 
Brprms i Blekinge (»dat to Dennemarken hart«) samt Broder Svenssons 
indfald i Danmark. Svenskerne anklagedes for trods Vadstena-aftalen at 
have belejret Axeval og Elfsborg og for if0lge rygte tillige at have erobret 
Raseborg. 

Kongens gnske om at fA modparten dsmt for ulovligt oprsr placerer ham 



som rettergangens egentlige ~ ~ h a v s m a n d . ~ '  Overgrebene i Danmark og p i  
danskernes og andres ejendom i rigerne pipegedes for at pivirke specielt de 
danske ridsdommere. 

Det svenske rigsrids anklageskrift32 var affattet i polemik mod Erik af 
Pommerns. Ridet scdgte at  argumentere imod monarkens pistand om opro- 
rets ulovlighed og gik derved lzngere tilbage i tiden. Det pipegedes, at Erik 
gentagne gange retmzessigt var blevet informeret f0r oprcdret i 1434. Hvad 
angik oprcdret i 1436, bebrejdedes kongen for at have forvoldt denne op- 
stand ved ikke at zndre slotsloven ifcdlge Stockholm-forliget 1435. Riderne 
havde dengang forst klaget til de 12 forligsdommere, herefter til det danske 
rigsrid og sluttelig til Erik selv. Da henstillingen forblev resultatlcds, havde 
ridet efter at have afgivet retsligt gyldige formaningsskrivelser ment sig 
berettiget til at tage sagen i egen hind. Argumentationen scdgtes styrket ved 
henvisning til kongens lensmandsudncevnelser og adfzrd overfor befolknin- 
gen, samt hans udsagn om ikke at ville vzre svenskernes »ja-herre«. - 
Angrebet p i  Stockholm blev forsvaret som fremtvunget af Erik Nielsscdn, 
idet man blot havde villet formane ham og andre garanter for Stockholmfor- 
liget! Beskyldningerne om overgreb, p i  tyskeres, danskeres og nordmznds 
gods og ejendom blev imcddegiet kort og uden bevis, i lighed med indfalde- 
ne i Danmark. Personer, som havde begiet overgrebene, skulle selv svare 
for sig. Samme fremgangsmide skulle anvendes ved bisper, som havde 
forlenet kirkelen. Erik Puke og Nils Stensson skulle selv udtale sig. Belej- 
ringen af Axeval, Elfsborg og Raseborg sogtes affzrdiget ved ukendskab. 

Det svenske r&ds klageskrift bar, som allerede K Erslev pointerede, przeg 
af at vzre affattet i hast, og det var temmelig svagt i formen.,33 Riderne 
formiede ikke ganske at tilbagevise anklagen for ulovligt oprprr i 1436. Det 
svage juridiske forsvar skyldtes imidlertid, at riderne ikke var forberedt p i  
en rettergang og ikke gnskede en sidan. Ti1 voldgiftsdommerne forklarede 
de, at flere vigtige artikler ikke var for h i r ~ d e n . ~ ~  Stzdernes reprzsentanter 
forstod ved henvisning til Vadstena-forhandlingerne heller ikke, at striden 
ncddvendigvis skulle lcdses ved rettergang. Situationen afvzrgedes ved, at 
ogsi danske rigsrider if0lge den hanseatiske beretning fraveg kravet om en 
retslig d o m ~ a f ~ @ r e l s e . ~ ~  Dette tyder atter p i ,  at ridet ikke ubetinget stod p i  
Erik af Pommern's side. En sidan holdning ville i lzngden skabe nye pro- 
blemer . 

Forligsherrerne gik til kongen og tilridede ham at modtage svenskernes 
venskab, da det var deres opfattelse, at  en rettergang ikke skabte varig fred. 
Hertil svarede Erik, at  kravet om, at han skulle besztte slottene med inden- 
landske mznd, ville bringe ham evig skam. Alle ville sige, at han havde 
indr@mmet, at danskere, tyskere og nordmznd - som svenskerne holdt for 
udenlandske - skulle fordrives og udvises af Sverige. Han havde ikke mod- 



taget riget i en sadan tilstand af dronning Margrethe, og derfor skulle dom- 
merne faelde dom herom (adat mit rechte affsegghen«). 

Erik Krummedige og Henrik Rapesulver imadegik kongens udtalelser. 
Rapesulver pointerede, at hvis Erik af Pommern ikke fulgte radets henstil- 
linger men eget forgodtbefindende, og hvis 1000 eller 2000 af hans egne folk 
eller svenskerne blev slaet ihjel, og han stadig ikke fik sin vilje, sa ville han 
komme til at lide evig skam. Fulgte han derimod ridets cdnske, og resultatet 
blev darligt, ville kongen vaere uden skyld. Svenskerne ville gerne beholde 
ham som konge. Dommerne matte derfor tilrade ham at tage svenskerne til 
nade, og 6n af de pommerske hertuger og hans rad tilsluttede sig dette. 
Overfor denne majoritet bad kongen det danske rid om at sammenkalde de 
danske adelsmand i byen for at hcdre, om de gav deres samtykke i det 
omstridte ~ ~ a r g s m a l . ~ ~  

Det rna sta klart, at Henrik Rapesulvers udtalelser skete i forstaelse rned 
de danske rader, som var villige til at tage ansvaret for indr@mmelserne til 
det svenske rad. Forhandlingerne havde koncentreret sig om tolkningen af 
begrebet indenlandske mand, og »svigtet« af sit danske rad og en af sine 
egne slagtninge kunne Erik kun-scdge tilflugt hos menige danske adelige for 
statte til sin politik. - E Lönnroth har rammende udtalt, at dette trin af 
forhandlingerne indebar Kalmar-madets vendepunkt. Kongens udsigt til at 
vinde sejr var alvorligt mindsket. Det var Danmarks rid og maend, som 
skulle afgcdre og dprmme i Sveriges konstitutionelle ~ t r i d . ~ ~ .  

Det svenske rigsrad sagte at udnytte situationen ved et diplomatisk frem- 
stad overfor Erik af Pommern's forsag pa at spille danskernes unions- 
interesser ud mod svenskerne. De indleverede til danskerne og dommerne 
en udredning om, hvordan begrebet »indenlandsk« ifcdlge svensk lov (Mag- 
nus Erikssons Landslag) skulle fortolkes. Ved citater fastsloges, at der kun 
kunne menes indfodte svenskere. Unionsbrevets bestemmelse, at ingen 
retsbestemmelser matte. fsres fra et rige til et andet, men at hvert rige skulle 
styres efter egen lov og ret, blev fremhavet, ligesom artiklerne i unionsbre- 
vet skulle tolkes rned fred for @je. Den juridiske udredning sluttede rned en 
henstilling til danskerne, at unionen oprindeligt var indgiet for gensidigt at 
hjaelpe hinanden til at nyde lov og ret, samt at svenskerne i mange i r  havde 
varet behjzlpelige rned at forsvare danskernes rettigheder. De bad om at fa 
deres rettigheder respekteret, sa disse ikke mindskedes eller krankede~.~* 

Det ligger ikke fast, hvornar det svenske dokument blev overdraget, men 
skrivelsen var kendt ved m@det rned det danske mandskab dagen efter 
dommernes forhandling rned Erik af ~ o m m e r n . ~ ~  Hansereprgsentanterne 
og svenske rader var til stede her, og fcdrend de udenradsadelige skulle 
udtale sig, takkede svenskerne dommerne for, at de havde bragt det sa vidt i 
forhandlingerne. Szrlig henvendte de sig til Danmarks rider og mindede 



dem om, hvordan unionen var indgiiet, for at de evigt skulle forblive sam- 
men som brcddre og understotte hinanden til at blive ved egne rettigheder og 
privilegier. Hertil indskod den lybske borgmester, at s t~derne ,  som havde 
hjulpet med til at fii unionen i stand og gerne gjorde det igen, matte vEre 
»sgstre mede. Erik Krummedige garanterede for opretholdelsen af de han- 
seatiske privilegier.40 - Tillob til uoverensstemmelser blev undgiiet. Hanse- 
s t ~ d e r n e  anerkendte de nordiske rigsrhders b e t ~ d n i n ~ . ~ '  

Overfor det danske mandskab udviklede de svenske riider mundtligt 
unionsforbindelsen fra 1397, og anmodede de forsamlede om at formh kon- 
gen til at  regere efter rigets skrevne love. Hertil fcdjedes det lofte, at danske- 
re eller andre, som i Sverige allerede besad eller kom i besiddelse af arve- 
eller pantegods, fortsat matte bo i landet og blive behandlet som svensker- 
nes ligestillede i alt, undtagen i sager vedrorende forvaltningen af kronens 
slotte og tilliggende. Personer, som i striden havde mistet arve- eller pante- 
gods, skulle atter komme i besiddelse heraf, ligesom tilfcdjede skader skulle 
retsligt forliges. Hvis ikke kongen gik med til at  opfylde de svenske krav, 
ville det svenske rigsriid gcdre anstalter for at form5 ham d e r t i ~ . ~ ~  

Ovenstiiende udsagn stammer fra det danske rigsrads beretning til Erik af 
Pommern om forhandlingerne med de svenske riider og det menige danske 
mandskab. Det vides ikke, hvor meget riiderne skterpede den militante 
trussel, men de indsii nodvendigheden af at stotte svensk riidskonstitutiona- 
lisme pii grundlag af 1397-brevet af hensyn til unionen og cdkonomiske inter- 
esser. Det svenske lofte i henseende til jordegods betegnede en diplomatisk 
aktion, som ikke skulle blive uden resultat. De  danske riider opfordrede 
mandskabet til at udtale sig om, hvad de havde hdrt. Mandskabet ville 
imidlertid ikke afgive et svar, fcdrend riiderne havde tilkendegivet deres 
mening. Vidste de  herefter noget bedre, ville de  sige til, dog ville de ikke 
have noget i Sverige, som var mod svensk lov. - Det var tydeligt, at rigsrii- 
derne blev anset for mest kompetente til at udtale sig.43 

Riiderne redegjorde for, hvordan deres for f~dre  med unionsforbindelsen 
havde bundet rigerne sammen under en konge, dog at hvert rige skulle 
beholde sine rettigheder. Havde unionens stiftere vidst bedre, havde de vel 
udarbejdet forbundet anderledes. Kongen burde regere hvert rige ved sin 
egen lov og ikke drage retsbestemmelser fra det ene rige til det akdet. Erik 
burde tage imod svenskernes venskab, mod at disse holdt ham for deres 
retmzessige konge pii livstid. Han skulle regere efter riidets vilje i overens- 
stemmelse med lovbogen. Dette sii meget mere, som svenskerne var villige 
til ved hans h j ~ l p  at medvirke til, at enhver fik sit igen, siivel.arvegods som 
det, rhderne og andre havde mistet eller fhet skade pii for Eriks skyld. Pii 
denne visville freden i de 3 riger blive sikret. Sluttelig benyttede riidet sig af 
situationen ved.at pege pii, at kongen burde regere Danmark, som indbyg- 
gere og rhder havde anmodet ham om. Opm~rksomheden henledtes som 



folge af manglende norsk rigsradsdeltagelse ogsa pa forholdene i dette rige. 
Fogeder og andre burde her udpeges for at forbedre regeringsud~velsen. 
Det skulle ikke siden kunne lzgges radet til last, hvis noget blev forsprmt 
her. Endelig blev Erik anmodet om at overholde aftalerne med hansestze- 
derne, hvilket radet p i  kongens vegne havde garanteret, og at formane 
fogeder og andre til ikke at handle h e r i m ~ d . ~ ~  

Betznkningen til kongen viser de danske raders og udenradsadeliges til- 
slutning til og imodekommenhed overfor svenskerne. Erik af Pommern 
kunne ikke lzngere undga indrommelser. Den hojtidelige forsoning fandt 
sted 23. august pa torvet i Kalmar. Skriftfzstelsen af forliget skete 1. sep- 
tember. 45 

Overenskomstdokumentet, udstedt af 15 danske rader og stzdernes 8 
reprzsentanter i 2 eksemplarer, fastslog, at svenskerne skulle have Erik af 
Pommern som konge pa livstid, og at han fremover matte benytte al konge- 
lig ret i Sverige efter lovens udsagn. Alle slotte, stzeder, land og kronens 
ejendom skulle straks udleveres, og indbyggerne atter svzrge ham troskab. 
Kongen skulle pa sin side tage alle svenskerne til nade og lade dem nyde 
deres lovfzstede rettigheder. Land og slotte samt Uppsala öd ( k r ~ n ~ o d s ) ~ ~  
skulle styres med indenlandske mzend efter det nye svenske rids samtykke. 
Slotsloven skulle overalt, hvor det endnu ikke var sket, zndres til fordel for 
riget, saledes at valgfriheden opretholdtes. Al strid skulle vzre bilagt, lige- 
som begge parter havde tilgivet og skulle tilgive hinanden al skade »thok at 
hwar far sit igen, ther nokot cer fra taghit i thenna forscreffne twedracht, som 
cer jordagooz, pantagooz celler hwadh thet er ,  som jordagooz cer ... C .  Ska- 
der, som ikke skyldtes hensynet til Sverige, skulle bilzgges af kongen og det 
nye rigsrad. Ikke udloste fanger skulle straks frigives, og Erik fik mulighed 
for at forfolge krav om regnskaber. Brud pa aftalen skulle ikke kunne 
hindre forligets gyldighed. Parterne lovede at overholde aftalen og havde 
afgivet lofte herom til forligsdommerne. Disse stillede sig ved szrskilte 
udtalelser som garanter for overenskomsten: 

»... oc synderligha sighiom wi forscreffne rikes radh aff Danmarck ther 
swa til: at worde thet swa, at nokor aflforscreflne dela ekke halda wilde, som 
forscrifwet stur, som Gudh forbiudhe, vtan bruti ther amot, som oss hopas at 
the ekke g@ra, tha wiliom wi ther vppa a baghe sidhor trolica mana, oc wiliom 
ther til indragha medh oss herra oc wener, the wii kunnom ther til formagha, 
oc mana ther vppa, som thet widherb~r, oc hicelpa then delen til rcetta, then 
som orcetten skedder e r ,  amot then delen, som orcetten hafuer giort celler g@r, 
oc bewisa oss ther vti, som oss aff cero och rcetz wcegna b@r at g@ra«. 

De danske raders betznkning tiI kongen samt det endelige fredsforlig 
udviste begge imodekommenhed til svenskernes krav om radskonstitutiona- 
lisme, men viste desuden, at radet gik med hertil af hensyn til unionens 
fortsatte fredelige eksistens og egne og ovrige adeliges interesser. Skrivelsen 



til Erik af Pommern var et  resultat af svenskernes aktion. Den endelige 
overgang til det svenske ridsstandpunkt skete forst efter garanti for godsin- 
teresserne. Den betegner en politisk handel. Indenlandske mznd p i  sven- 
ske slotte mod fortsat dansk brug af jordegods i Sverige. Naturligt medtoges 
derfor ikke i 1. septemberdokumentet forligsudkastets bestemmelser om 
forhandlinger mellem kongen og det nye svenske rid i henseende til told, 
skat, drost og marsk samt Stockholms privilegier. Det var ikke herom, den 
virkelige strid stod. - Erik af Pommern fik ifolge den lybske kronikes ud- 
sagn senere ved forhandlingerne med det svenske rigsrid tilsagn om, at han 
ved ophold i Sverige ville f i  udleveret alle kronens indtzegter, men kun 
halvdelen ved ophold a n d e t ~ t e d s . ~ ~  

Kalmar-forhandlingerne betegnede ikke kun en sejr for svenskerne, men 
ogsi for d i t  danske rigsrid. Det var endelig lykkedes at f i  det svenske rid 
til at garantere vitale danske interesser. Det danske rigsrids lofte om at 
modszette sig overtrzedelser af forliget placerede det i en nagleposition. 

E Lönnroth har betydningsfuldt pipeget, at 1397-unionsbrevets princip- 
per omsider i 1436 besejrede det autokratiske unionsmonarki, fordi det 
danske rigsrad frygtede enevzeldens definitive t r i ~ m f . ~ ~  - Det er sandt, at det 
i argumentationen var det gamle forbundsbrevs bestemmelser om fred og 
hvert riges lov, som blev sat imod Erik af Pommern's hidtidige styrepraksis; 
men dette betod ikke, at det danske rigsrid for al fremtid bandt sig til at s t i  
bag det svenske rid. Danskerne gav efter for kravet om indfodte svenskere 
p i  slotte og len, mod at unionen og danske interesser i Sverige blev garante- 
ret. Den »politiske handel« i Kalmar forhindrede ikke bestrzebelser fra det 
danske rigsrids side p i  at udnytte unionen som tidligere, og beh~ndigt Soge 
at kontrollere Sverige under dzekke af forstaelse med svensk aristokrati. 

Allerede p i  modet i Kalmar Spores e t  forsog fra ridets side p& at undg& 
en najere fastl~ggelse af unionsforholdet. En bestemmelse i det tysk-spro- 
gede udkast til det endelige forlig om afholdelse af et kommende unionsmo- 
de indkaldt af Erik af Pommern »to overwegende der rike bestant unde 
sundrigen umme de verbindunge der rike tosamende to blivende to tokome- 
den tiiden« blev ikke optaget i 1. september-d~kumentet.~' De svenske for- 
handleres fremdragelse af unionsbrevets bestemmelser afslarer, at det forst 
og fremmest var disse, som krzvede nye forhandlinger om unionsforbindel- 
Sen. Den omtalte sztnings udeladelse i det endelige forlig kan kun skyldes 
en zndret holdning hos rigsriderne, og senere dansk politik stadfzster den- 
ne opfattelse. - Det gzelder om at fastsli irsagen til unddragelsen af et 
pitzenkt unionsmode. Sporgsmalet om Gotland og norske rigsriders fravzer 
indgik sandsynligvis som en vzegtig grund til unddragelsenY5O men dette alene 
giver ikke hele forklaringen. 



Det udaterede unionsforslag 

Det svenske rigsrads fremdragelse af 1397-unionsbrevets bestemmelse gar 
det klart, at det i f@rste rzkke var dem, der gnskede en ny unionsaftale. Det 
bevarede unionsforslag, som i det fprlgende skal omtales, har tydelig svensk 
proveniens og sgger at forbedre 1397-unionsbrevet, der ikke gik ind pA 
bestemmelser om det enkelte riges centralforvaltning samt et fzlles konge- 
valg.' Forslaget er ikke bevaret i original og savner datering og stedsangi- 
velse. 

Udkastet har form af en af alle 3 rigers rAds udarbejdet og stadfzstet 
kontrakt med Erik af Pommern's samtykke; men efter navnene pA de 6 
udstedere fglger en sztning, som ikke synes begrundet i afskriverfejl, men 
afslarer, at ikke alle var med ved udarbejdelsen: »Si skule alle sti, som 
thette fulbordha, och ther till komande warda«. Dokumentets udfzrdigere 
omtalte de 2 fornemste verdslige og gejstlige rider i hvert rige for at give 
forslaget et mere seriast przg ved fremlaggelsen pA et unionsm~de.~ Af de 6 
personer, zrkebisperne Johannes Laxmand i Lund, Olof i Uppsala (t 1438 
25/6), Aslak Bolt i Nidaros og de verdslige Krister Nilsson, Axel Pedersscbn 
og Eindrid Erlendsson, havde de 2 sidste deltaget i Kalmar 1397,~ men ingen 
af dem synes at have vzret til stede her i 1436. Johannes Laxmand befandt 
sig i Lund 11. august, og Aslak Bolt opholdt sig i Bergen 22. a ~ g u s t . ~  

Erslevs iagttagelse, at de 6 navne ikke indicerer, at disse rAder havde 
vzret samlet til et mgde, bidrog til at lgse tidligere forsknings daterings- 
problerner af unionsforslaget. Allerede Olaus Petri omtalte udkastet som 
fremkommet i Halmstad 1435.' Dette var dog en Abenlys fejltagelse, efter- 
som Johannes Laxmand f@rst blev udnzvnt af paven 21. maj 1436 (s. 50). 
Lagerbring antog, at forslaget var udarbejdet sidst pA Aret 1436 i Djursnäs 
nzr  S ~ d e r k ö ~ i n g , ~  mens adskillige andre daterede dokumentet til mprdet i 
Söderköping i oktober 1436,~ og enkelte endog til1437.' Sammenkomsten i 
Söderköping var imidlertid, som Erslev g@r rede for, intet unionsmgde, og 
heller ikke for 1437 er der leveret holdbart bevis. Intet strider mod udkastet 
som hidrgrende fra Kalmar-mprdet 1436. Der spores en vis sammenhzng 
mellem forslaget og mprdets emner, sA som toldafgifter og rnar~kembedet.~ 

Indledningsafsnittet har 1397-unionsbrevet som grundlag, og dette bliver 
bekrzftet og fornyet, dronning Margrethe lovprises, ligesom hendes valg af 
kong Erik. De 3 riger skulle evigt forblive under 6n konge. Teksten hertil 
havde udfcerdigerne fundet i »nogher beseglat breff och förram och itt begriff 
aff then samma edhla förstinne och aff the bäste män, som tha i riiken wore«. 
Man var nu kommet overens med Erik af Pommern om atter at falge dette 
grundlag, dog at hvert rige beholdt sin lov og ret, privilegier og gode gamle 
scedvaner. - Den mere przcise gentagelse af det gamle forbund betprd, at 
szrbestemmelserne i unionsbrevet blev udelukket. 1397-brevet havde udtalt 



herom, at nar dronningen dade, skulle »landen oc slotten komme igen frii oc 
wmbeuoren til koningen«. l0 

Unionsforslaget bevzgede sig herved ind pa problemet om slotsloven, 
som af hensyn til valgriget kun burde stilles til rigets hiind. Erik matte i 
bestrzbelserne pa at sikre hertug Bugislavs kandidatur vzre imod dette. 
Det danske rigsrads medlemmer, og specielt de prstdanske riider rned gods i 
grznseomriiderne, miitte derimod vzre enige i opretholdelse af valgfrihe- 
den af hensyn til unionens eksistens, uden at det kan udelukkes, at riiderne 
p i  laengere sigt var enige med kongemagten i at udnzvne kongevenlige 
svenske slotshavedsmznd. Ved slotslovens zndring gik kontrollen rned sto- 
re dele af Sverige tabt. 

Anden afdeling af forslaget er formet som en rzkke tillzeg, szrbestemmel- 
ser til det gamle unionsbrev. Det er karakteristisk, at disse kendetegnes af et 
forsag pa at skabe ligestilling mellem rigerne, savel i henseende til rigernes 
indre selvstyre, som i udenrigspolitisk henseende, hvor kong Eriks centrali- 
seringstendenser sagtes standset. - Hvert rige skulle have egen drost og 
marsk rned rigsriidets samtykke, en hofmester, en prverste kansler rned ri- 
gets indsegl samt en giirdkansler. Andre embedsmznd i kongens gard matte 
derimod gerne tages af alle 3 riger »serdeles förty, ath ett riike törff eij säiga, 
at thet ena riiket älskes för thet andra«. 

Drost og marsk havde Erik ved Stockholm-forliget 1435 set sig nadsaget 
til at  udnzvne, men nu skulle de avrige riger have lignende embedsmznd 
rned vidtgaende bef@jelser. Drosten var kongens reprzsentant i kongens 
fravzr og ledede retsudprvelsen. Marsken skulle h j ~ l p e  drosten og i krig 
lede rigets militzropbud, mens hofmesteren skulle bestyre kongens giird og 
hofstat. Det sidste embede var ukendt i Norge og Sverige, ligesom det kun 
var Danmark, der havde en prverste kansler (Roskildebispen) og en gard- 
kansler, kongens kansler . l1 

Forslaget arbejdede henimod en fast rigsembedsmandsinstitution, hvilket 
havde vzret et vigtigt punkt i det svenske aristokratis kamp mod Erik af 
Pommern i de foregaende Ar. Via rigsembederne fik rigsradet en fast stil- 
ling, som forebyggede ulovligheder fra kongemagtens side.12 Den organisa- 
toriske rigsopbygning, som Sverige havde besiddet i Bo Jonssons tid, blev 
sprgt vundet tilbage.13 Noget enestaende for Sverige var dette ikke, Begiven- 
hederne i Norge, hvor raderne tilsluttede sig Amund Sigurdsson for at fii 
egne ansker fprrt igennem (eksempelvis beszttelse af drostembedet og udle- 
vering af rigsseglet) samt de danske raders henstilling til Erik om at regere 
bedre i Danmark og Norge Abenbarer, at der i alle 3 riger var behov for en 
fast rigsstyring rned en effektiv retsud@velse.14 

Ifalge forslaget skulle kongen bes@ge rigerne hvert iir rned 4 maneder til' 
hvert. Ved rejse fra et rige til et  andet skulle 2 riider medtages fra hvert rige 
til forhandlinger om rigernes forhold. I tilfzlde af krig skulle de prvrige riger 



komme det angrebne til hjzlp, men rigernes riid skulle bestemme storrelsen 
af krigsopbudet. Angrebskrig matte ikke igangscettes af kongen eller et rige 
uden med alle rigernes samtykke. - Disse forholdsregler var i henseende til 
krigshjzlp og bespisning en gentagelse fra 1397-unionsbrevet, men betegne- 
de samtidig en skzrpelse pii baggrund af krigen med holstenerne.15 Fredlos- 
hedsbestemmelsen med' gyldighed for alle 3 riger gentoges fra det gamle 
unionsbrev. Told- og montforhold og andre vigtige forhold burde afgores af 
kongen og hvert riges riid. 

Afsnittet om rigernes ligestilling iibenbarer, at udfzrdigerne med przci- 
ion onskede at sikre hvert riges konstitutionelle rettigheder og medbestem- 
melse. Unionen var en enhed udadtil, men indadtil bevaredes de enkelte 
rigers rettigheder og scerforhold. Denne frihed sogtes tillige bevaret ved 
kongevalgmiiden, som udgor forslagets sidste, men vigtigste del og afslorer, 
at det iszer var monarkens forhadte pommerske arvefolgeplan, som blev 
anset for at gare en ny unionsakt nodvendig. Her skal kun omtales hovedbe- 
stemmelserne. For et nojere kendskab henvises til andre frem~till in~er. '~ 

Niir kongen dode, skulle drosten og marsken i det r i e ,  hvor dodsfaldet 
indtraf, sammenkalde reprzsentanter fra de ovrige riger til et mode i Halm- 
stad. Her skulle 40 valgmznd fra hvert rige vcelge den nye konge. Havde 
den afdade konge en zegte son, var han »riest i waal«, hvis han blev fundet 
egnet. - Bestemmelsen betegner en modificering af 1397-brevet. Tronfolgen 
var mulig for en kongeson.17 - Efterlod kongen sig flere sanner, skulle de 
120 valgmznd vzlge, hvem man ville have. Dade kongen uden at efterlade 
sig sonner, kunne en indenrigs herre vzlges fremfor en udenlandsk. Lod- 
trzkning skulle i sii fald afgore, fra hvilket rige kongen skulle tages. Kunne 
man ikke enes om valget, skulle 4 fremtrzdende personer - to verdslige og 
to gejstlige - udpeges fra hvert rige. Tolvmandsudvalget skulle i lighed med 
det oprindelige valgnzvn aflcegge ed og opholde sig i et hus, indtil de var 
niiet til enighed om en ny konge. 

K Erslev betoner forslagets demokratiske karakter, hvorimod E Lönn- 
roth mere rammende har piivist, at den konstitutionelle tankegang bag for- 
slaget var i slzgt med tidens k~ncilieparlamentarisme.~~ Endvidere bprr det 
piipeges, at udfcerdigerne angiiende de 12 mznds ophold i et lukket hus 
tydeligvis var piivirket af fremgangsmiiden ved pavevalg (konklaven). lg Den 
kirkelige indflydelse pii forligets fremkomst mii ikke undervurderes. G 
Carlsson gztter forst og fremmest pii bisp Thomas af Strängnäs, som besad 
skrivefcerdighed og stor viden og tidligere endog havde vzret dronning Phi- 
lippas kansler." Erslevs iagttagelse, at unionsforslaget var enkeltmands- 
vzrk, skabt af den mangeiirige Stockholmsfoged Hans Kropelin, er klart 
f ~ r l a d t . ~ ~  Det mii fastholdes, at forslaget var udarbejdet af personer i og 
omkring det svenske riid. Forslaget var milligvis de tilstedevzrende svenske- 
res samlede officielle udkast pii ~a lmar -m~de t .~ '  



Unionsforslaget 1436 forbedrede og tilspidsede, sorn E Lönnroth har 
klarlagt, det gamle unionsbrevs bestemmelser efter regimen politicum-prin- 
~ i ~ ~ e t . ' ~  Det forblev et idealistisk programskrift om unionens nyudform- 
ning, og skant vendinger herfra Spores i unionsaftalen 1438 mellem danske 
og svenske rider, fik det aldrig 10vkraft.'~ Hvor skal forklaringen soges p i  
dette forhold? 

G Carlsson har udkastet formodningen, at de danske rider i Kalmar 
under hinden kan have medvirket ved udarbejdelsen af union~forslaget.'~ 
Dette synes ikke at have vzret tilfzldet i betragtning af forslagets opfattelse 
af Gotland sorn tilhorende Sverige, og den af det danske rad i 1. september- 
aftalen udeladte bestemmelse om et kommende unionsmade. Nordmzende- 
ne var endvidere ikke nzrvzrende i Kalmar, og begivenhederne i de falgen- 
de ar med det danske rids bestrzbelser p i  at undgi det fzlles unionsmode, 
tjente til at trznge unionsforslaget i baggrunden. 

Den v~sentligste irsag til, at forslaget aldrig niiede videre, synes foruden 
den store, noget uhindterlige valgforsamling at ligge i kongevalg-bestem- 
melserne. Disse var man fra dansk side og specielt fra de zldre raders side 
ikke interesserede i. En zndring af det oprindelige unionsforhold, sorn 
anerkendte Erik pii livstid, var statsretsligt betznkeligt og matte skabe for- 
nyet konflikt med Erik af Pommern. Bestemmelserne sagte netop at gare 
Norge til et valgrige, hvor det hidtil var et a r ~ e r i g e . ~ ~  En ligestilling mellem 
Nordens 3 riger ville mindske danskernes hidtidige indflydelse.27 Unionen 
ville vzre svzrere at kontrollere, hvis Norge blev forandret til et valgrige, og 
i hajere grad kunne g i  sammen med Sverige imod Danmark ved et nyt 
kongevalg. Senere dansk politik bekrzfter dette synspunkt (s. 163). 

Sammenfattende synes forhandlingerne i Kalmar 1436 i lighed med Got- 
landsstridens afslaring i 1435 at vise, at det danske rigsrad nok, sorn forsk- 
ningen har klarlagt, havde flere konstitutionelle synspunkter fzelles med det 
svenske og norske rigsrad, men at riderne tydeligere end forhen havde 
overtaget enkelte af kongemagtens mal overfor unionen. Her ligger en sa 
godt sorn upiagtet dobbelthed, sorn er af starste betydning for forstielse af 
dansk politik. Det danske rigsrid skaffede sig i 1436, hjulpet af hansestz- 
dernes reprzsentanter ved mzglingsbestrzbelserne, en nagleposition, hvor 
riderne stod sorn garanter for forligets bestemmelser. 

Sammenfatning 

Perioden 1434-1436 er i nordisk historie przget af det svenske opror og 
ridets opposition til kongemagten. Det danske rigsrad sager i denne kon- 
flikt at fore unionen frelst igennem. Af hensyn til okonomiske interesser og 
hidtidige fordele ved Erik af Pommern's styrepraksis var der dog fra forste 



fzrd, hvad forskningen ikke har piipeget, ikke tale om starre statte til det 
svenske rigsrid. Flere zldre rader var ikke helt uenige rned kongen i bestrz- 
belserne pii at styrke sig imod svenskernes krav om riidskonstitutionalisme. 
Forhandlingerne i Stockholm 1434 mundede ud i en aftale om en rettergang 
sammesteds 1435 819, hvor de loyale rAder bisp Jens af Roskilde, Axel 
Pederssan, Sten Basse og Poul Laxmand skulle deltage. Samtidig fortes 
forhandlinger i Haderslev rned de vendiske hansestzder for at forhindre et 
samvirke mellem disse og svenskerne. Der var hiib om en bedret udgangs- 
position i det kommende Ar. 

De manglende bestemmelser om Sveriges forvaltning inden det nye mode 
i 1435 medfprrte fornyede forsag fra det svenske riids side pii at bedre situa- 
tionen. Et mzeglingsforsag bragte ved danske raders tilskyndelse en aftale i 
stand om et made i Halmstad, som dog indtil videre sandsynligvis blev holdt 
hen af hensyn til draftelserne rned hansestzederne og hertug Adolf for ikke 
at skabe for stor tidsforskel. - Forhandlingerne i Halmstad betad flere 
indrcdmmelser til det svenske rAd. En fredsoverenskomst med status-quo 
omkring de belejrede slotte kom i stand, og et domsmprde blev fastsat til 
Stockholm 29. juli. 

Halmstad-dokumentets karakter af przeliminzr overenskomst medfarte 
fornyede svenske diplomatiske udspil til nabostaterne, og den indbyrdes 
enighed blev styrket. Af hensyn til unionen og af frygt for ny krig pii flere 
fronter anskede det danske rigsriid fred rned hertug Adolf og hansest~der- 
ne, og Erik af Pommern gav modstrzebende efter. - Skrivelser fra efteraret 
1435 giver udtryk for, at det var rigsriiderne magtpiliggende at f i  skabt en 
varig forligsordning mellem Erik af Pommern og det svenske rigsrid. RAdet 
sagte ved Esge Brok uden held at formA Lübeck til at sende reprzesentanter 
for at mzgle i konflikten. Et forlig kom dog i stand 14. oktober i Stockholm. 
Overenskomsten lagde Halmstad-aftalen til grund, som det svenske rAd 
fortolkede den, men flere indrammelser, eksempelvis ret til at bes~ t t e  3 
vigtige slotte rned danske eller norske h%vedsmznd var Erik gunstige. Me- 
get tyder p i ,  at de danske og norske riider farte en balancepolitik. Det kan 
ikke udelukkes, at et flertal i det dansk-norske dommerkollegium, hvor den 
indflydelsesrige Erik Krummedige havde Get szde, stattede kongemagtens 
krav rned samtidig sikring af akonomiske- og unionsinteresser for %je. Her- 
til kom hensynet til Gotland og gnsket om at undgA en uddybet unionsafta- 
le. Forhandlingsresultatet indebar ikke en sejr for det svenske rigsriid. 

Ved usmidige lensmandsudnzvnelser skabte Erik af Pommern fornyet 
mistzenksomhed mod sig, og henstillinger ogsa fra det danske rAd pA svensk 
foranledning var resultatlase. Fglgen var et nyt svensk opsigelsesbrev' til 
kongen efter arsskiftet 1436, og belejring af de kongeligt kontrollerede 
slotte. Et  mzglingsinitiativ medfarte en dansk henvendelse i februar 1436 til 
de 4 vendiske hansest~der. Rider som grev Hans, Erik Krummedige, An- 
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ders Nielssan og bisp Jens af Roskilde var i denne situation stemt for en 
henvendelse til hansestzderne. En skinsk rigsridsskrivelse fra maj afslprrer, 
at stemningen i denne provede landsdel var ved at vende til ugunst for 
kongen. Fred var som tidligere at foretr~kke, og Eriks successionspolitik 
matte besternt frarides. De danske interesser matte, stillet overfor tydelig 
svensk vilje til at s t i  fast pa de radskonstitutionelle krav, medfprre rigsrader- 
nes tilnzrmelse. 

Forhandlingerne i Vadstena, hvor det svenske rigsrid forinden havde 
styrket sine positioner, resulterede i en status-quo vabenhvile, og 15. juli 
skulle afholdes et mprde i Kalmar. Hansestzederne og Danmarks og Norges 
rigsrad skulle her i fgllesskab sprge at mzgle mellem parterne. Svenskerne 
udviste en imodekommende holdning p i  baggrund af uroligheder blandt 
almuen samt domsnzvnets sammensztning. 

Kalmar-m@det i august-september 1436 resulterede i kongemagtens ne- 
derlag. Forhandlingerne havde tilspidset sig omkring begrebet indenlandske 
mznd, og ved en svensk diplomatisk aktion overfor de danske rader og 
udenridsadelige lykkedes det omsider at vinde disse for sig. Dette skete 
efter garantier for godsinteresserne, Hvorfor det er vigtigt at  przcisere, at 
der var tale om en ~politisk handela. Svenskernes konstitutionelle rettighe- 
der fik tilslutning mod fortsat dansk mulighed for at udbygge prkonomiske 
interesser i Sverige. Det danske rigsrids og hansestgdernes mzglingsposi- 
tion gav dem - nordmgndene var fravzrende - en nogleposition i sikringen 
af forligets bestemmelser. Derimod undgik man fra det danske rids side at 
fh en aftale om et nyt unionsmode medtaget i forligsdokumentet. Sivel 
Gotlandsproblemet som prnsket om at undgi en fra svensk side foreslaet 
uddybet unionsaftale indgik efter alt at dcdmme i begrundelsen herfor. Ra- 
det var som i 1435 ikke interesseret heri. En ligestilling mellem rigerne, hvor 
Norges statsretslige stilling skulle zndres fra et arverige til et valgrige, var 
ikke prnskeligt i bestriebelserne p i  at fastholde positionen i unionen. Dob- 
beltheden i det danske rigsrids politik t r ~ d e r  frem. 

De deltagende rader i disse Ars forhandlinger var zldre provede personer. 
Specielt m i  fremhzves bisp Jens af Roskilde, Sten Basse, Erik Krummedi- 
ge, Anders Nielssprn, Morten Jenssprn, Axel Pederssprn og Erik Nielssprn 
(Gyldenstjerne). Den sidste modtog det vigtige Stockholm slot i 1435, som 
han bestyrede trofast det fdgende i r  i lighed med Jens Grim p i  Kalmar slot. 
Hermed abenbares kernen i den rhdsgruppe, som stod Erik af Pommern 
nzr, nprd hans tillid og i disse irstegnede ridets politik. Hertil ma for 
udformningen af radets unionspolitik ogsi lzgges grev Hans, Esge Brok og 
sandsynligvis Poul Laxmand. 



I1 
S tatskup og ridsopposition 
1436-1439 

Erik af Pommern's manovrer 

Kalmar-madet blev, som allerede K Erslev pointerede, et vendepunkt i Erik 
af Pommerns liv, fordi han blev svigtet af danskerne og matte se store dele 
af sin hidtidige styrelsesmade forkastet.' - Det vides ikke, om kongen havde 
kendskab til unionsforslaget, men i sa fald billigede han det ikke.' Hans 
fortsatte bestrzebelser p5 at sikre hertug Bugislavs kandidatur dokumenterer 
dette. 

Erik af Pommern begyndte med at udfare forligets bestemmelser. Han 
fratog Jens Grim befalingen over Kalmar slot, uden at dette tillader at 
bedamme kongens holdning til denne rigsrad. Slottet blev overdraget til 
Bengt og Bo Stensson (Natt och Dag), som i lighed med deres broder Nils 
tidligere havde vist interesse for lenet.3 Utvivlsomt indebar udnzevnelsen et 
kompromis mellem Erik og det svenske rigsrad, idet Hr. Bengt havde vzret 
tilbageholdende i oprcbret mod kongen og vzret delagtig i Engelbrekts dad. 
Hr. Bo havde derimod taget aktiv del i bondeanfarerens f e l t t ~ g . ~  Muligvis 
kunne det svenske rad vente flere kompromiser i lensstyrelsen.' Kongens 
relativt store mandskab ved forsaget pA overfarten fra Gotland i september- 
oktober skal muligvis ikke kun forstas som sikkerhedseskorte, men som et 
forsag pa fortsat at hzvde monarkiske ~ynspunkter.~ 

Endnu 7. september opholdt kongen og flere rader sig i ~ a l m a r . ~  Deref- 
ter besluttede han sig til at sejle til Gotland, indtil han i slutningen af 
september skulle indfinde sig i Söderköping for sammen med det svenske 
rigsrad at opfylde forligets bestemmelser. Han skulle desuden her hyldes af 
en mere reprzesentativ f~rsamling.~ 

Karlskraniken er for den folgende tids hzndelser en vigtig kilde, hvis 
oplysninger undertiden kan kontrolleres. 

Det svenske rigsrad sagte at form8 Erik til at blive i Kalmar indtil det nye 
made, mens de selv ville drage til Stockholm og offentliggare forligsbestem- 
melserne for en starre kreds. Kongen var imidlertid ubajelig og sejlede til 
Gotland i selskab med blandt andre rigsraderne Herman van Hagen og 
sandsynligvis Visborghflvedsmanden Trud ~ a s . ~  Flere danske rader ma an- 
tages at vzre rejst hjem ved denne tid.1° 



Ved tiden for madet sendte Erik af Pommern Herman van Hagen og et 
falge i forvejen. Undervejs blev de overrasket af en stzrk storm, hvorunder 
de alle druknede. Ogsii kong Erik blev pii overfarten fra Visborg overrasket 
af efteriirsstorme, som adelagde en del af hans fliide og tvang ham til at 
vende om, sii man i Sverige ikke vidste, om han var onikommet eller ej.ll 

Krister Nilsson og »the Danzkec opholdt sig ved havnen Djursnäs, en mils 
vej fra Söderköping, sandsynligvis for at modtage kongen. Karl Knutsson 
modtog pii Nyköping brev om at indfinde sig, og farst da han og andre 
havde anerkendt forliget og hyidet kongen, drog man til Söderköping. For- 
inden havde Karl Knutsson ifalge Karlskraniken opfordret til handling 
overfor de n ~ r v ~ r e n d e  danske figeder. Han anskede en hurtig nyudnzv- 
nelse af personer i lensstyrelsen, miiske foranlediget af rygterne om Erik af 
Pommern. OgsA drosten anskede denne udskiftning af personer i henhold til 
Kalmar-forligets bestemmelser, men optriidte p i  baggrund af samtaler med 
»the Dantzkee som talsmand for forligets punktlige opfyldel~e.'~ Disse hen- 
holdt sig til aftalen som grundlag for fremtidige beslutninger og anskede, at 
svenskerne hyldede Erik af Pommern, det vil sige anerkendte unionen un- 
der kongens ledelse, farend starre beslutninger blev truffet. Men hvem var 
disse danskere, som forskningen ikke har beskzftiget sig szerligt rned? Karls- 
kraniken meddeler ved omtalen af Strängnäs-madet i 1437: »Thy j Swdher- 
köpung warlswa forramatldanzche och swensche hafdo thz anamatlther nest 
om sancte johannksa dag vthan,lskuldo the alle j ~almarna waraloch skuldo 
haldha Calmarna degtingen fastloch forbätra thz j Swdherköpung brastcc. l3 

Det mii pii grundlag heraf stii klart, at danske riider var til stede i Söder- 
köping, idet det ikke er sandsynligt, at danske slotsfogeder skulle slutte en 
aftale om et nyt made i Kalmar 1437 2416. Kranikeforfatteren synes desuden 
ved gengivelse af drostens tale til marsken at have haft et dokument sorn 
forlzg.14 Dokumentmaterialet peger pii muligheden af grev Hans' nzrvzrel- 
Se, idet drosten og marsken damte Bo Jonssons arvinger til at betale en 
gammel gzld. l5 

Den folgende tids begivenheder i Sverige er vel kendte og skal ikke 
indgiiende omtales, da dailske rider sA godt som ikke optrzeder. Det skal 
kun nmnes, at de dansk-tyske fogeder pii Stäkeholm, Axeval, Elfsborg, 
Stäkeborg og Borgholm og andre mistede deres slotte i Söderköping. Den 
ledende svenske riidsgruppe fordelte slottene mellem sig.16 - I november 
fulgte Erik Nielssan efter.17 

Broder Svensson modtog ingen len i Söderköping, hvad der forarsagede hans strid med 
Karl Knutsson, som lod ham henrette ca. 1. november if@lge Ericus Olai.18 Heller ikke Erik 
Puke fik del i den almindelige lensuddeling, hvad der f@rte til hans vzebnede konflikt med 
blandt andre Karl Knutsson og Krister Nilsson og sluttelig til hans tilfangetagelse og henret- 
telse i februar 1437." Hans lederskab af og alliance med b@nder og borgere i flere Malar- 
stzeder tjente til a t  vende hans standsfedlers fjendskab yderligere imod ham, og allerede 



Ericus Olai s i  i Erik Puke fbrst og fremmest bondeh~vdingen.'~ Erik Puke agtede ikke at 
opbygge et  bondevzlde, men snarere at n i  personlig vinding samt miske hindre stbrre 
gzstning og beskatning af bbnderne. I det mindste var dette sidste hans program, ifblge 
Karlskrbniken, for at f i  bbnderne til at slutte sig til ham, foruden at han ville lade Engel- 
brekt begrave p i  Örebro slot og omdanne dette til et k10ster.~' Det sidste m i  betragtes som 
e t  overtalelsesmiddel uden reelt indhold, da Erik Puke selv tragtede efter at komme i 
besiddelse af Engelbrekts tidligere slot. 

Situationen i Söderköping 1436 var siledes ikke den bedste for den afdbde Engelbrekt og 
hans tilhzngere, efter at rigsridet havde fiet greb om rigsstyrelsen." PA det samtidige 
provincialkoncilium drbftedes en aktion mod Engelbrekt-kulten. En sammenhzng med 
herredagens beslutninger kan ikke a f ~ i s e s ? ~  og sidst i oktober tildeltes kirken et beskyttel- 
sesbrev eller et. Ibftebrev, som tilgodesi dens privilegier og rettighede~-.~'' Via et privile- 
giebrev til Stockholm, antedateret til 1. maj 1436, benyttede svenskerne sig yderligere af 
Erik af Pommern's fravzr og tilsidesatte hans bef~l jelser .~~ Det er sikkert rigtigt, nir G 
Carlsson har udtalt, at Söderköping-mbdet betegnede slutsejren i kampen for de ridskon- 
stitutionelle rettigheder.26 Strängnäs-mbdet i marts 1437 betbd en fornyet tilsideszttelse af 
E n k  af Pommern's kongelige rettigheder, idet der blev taget beslutning om skatteforhold, 
räfstetings akoldelse, almuens forhold og p~litibestemmelser.~~ - P i  den anden side gjaldt 
det om at fzstne det vundne, hvis kongen p i  Gotland ikke viste sig helt s i  medgbrlig. En 
skriftlig ansbgning om forbund blev afsendt til ordensmesteren i Livland, sandsynligvis for 
stbrstedelen begrundet i begge parters forhold til ru~serne.~'  Forbindelsen kom ikke i stand. 
Muligvis strandede planerne p i  hbjmesterens indvendinger mod, at det skete udenom Erik 
af Pommern. Henvendelsen synes dog sammen med ovennzvnte bestrzbelser at dokumen- 
tere, at det svenske rigsrid ikke agtede at afsti fra Kalmar-forligets gevinster. 

P i  Gotland modnedes den tanke hos Erik, at han ville vende tilbage til sine 
riger og gennemfore sin arvefolgeplan med magt til fordel for fzetteren 
hertug Bugislav. Fra Visborg tildelte han 23. april Malm@ et stadsviben med 
hans eget fzedrene viben, grifh~vedet.~' Byen blev opfordret til at vise kon- 
gen og Bugislav lydighed »um Wor Herre thet swa forseet haffuer, at wij vtan 
echte b@rn eller barn aff gangende wurdhe . . . C  Ti1 stede p i  Gotland ved 
denne tid var Erik Nielsson. Den 3. april havde han udstedt et brev til 
Reval, hvori han p i  grund af »sundergen anvalle, mynem gnedighen heren 
koningh Erike und sinen riken anliggende.. . « anmodede staden om beskyt- 
telse for sonnen Erik, der skulle tage godser i Estland i besiddelse. Den 14. 
april afsendte kong Erik et brev af samme indhold til ~ e v a l . ~ '  Venskab 
ridede fortsat mellem Erik af Pommern og Erik Nielsson. Hvorvidt rigsri- 
den stottede kongens planer er ikke klart; men Erik Nielsson stottede en 
union under Erik af Pommern's styre og havde - som ovennzevnte breve 
viser, og H Rebas i forl~ngelse af G Lögdbergs undersogelser har dokumen- 
teret - blik for en aktiv Baltikum-politiks m ~ l i ~ h e d e r . ~ '  Han kan have vzeret 
involveret i kongens beslutning om at splge hertug Bugislav valgt. Erik af 
Pommern's kongedomme med interesse for Oresund og dets kyster ans& af 
Erik Nielsson for den bedste stotte, nir  det gjaldt om at sikre Gyldenstjer- 
nernes interesser (s. 37). 

Nir  Erik af Pommern's planer sidenhen tog sigte p i  Danmark, og ikke p i  



Sverige, var arsagen utvivlsomt, at det var det danske rigsrAd, stprttet af 
stzderne, der stod som garanter for Kalmar-forligets opfyldelse. Danmarks 
lederstilling kan yderligere have ansporet kongen til at rette sine planer 
herimod. Han kan meget vel have ment, at blev fgrst et  flertal af det danske 
rigsriid vundet for hertug Bugislav, fulgte Norge som arverige villigt efter, 
hvorfor Sverige af hensyn til unionsbandene ogsa ville tilslutte sig hertug 
Bugislav. De skAnske riider havde imidlertid ligesom svenskerne klaget over 
kongens indszettelse af Bugislav i slotslovene (s. 45), hvorfor Erik - som 
Kalmar-forliget havde vist - ikke kunne habe pA frivillig eftergivenhed. Han 
sggte i foraret 1437 at styrke sine positioner ved samtaler rned sine pommer- 
ske slzgtninge og hojmesteren i Preussen. Hans ophold her er for stprrstede- 
len kendt.32 

Omkring 1. maj 1437 niede Erik af Pommern til Danzig, hvor han efter et 
besgg pA Marienburg opholdt sig indtil slutningen af juni mAned.33 Hojme- 
steren Poul von Russdorf kom til stede, og i selskab rned 4 pommerske 
hertuger, heriblandt grev Hans foruden muligvis hertug Bugislavs svoger 
Henrik den Bldre, hertug af ~ e c k l e n b u r g - ~ t a r ~ a r d , ~ ~  fremlagde kongen 
sine planer. Vedr~rende ~et l ike  suchen und gelegenheith synener reiche und 
lande«, prnskede Erik ifolge den nedfzeldede ordensberetning, at hprjmeste- 
ren skulle bist& ham rned et antal folk, som skulle drage rned ham til Got- 
land og Danmark »und syne lande und reiche«. PA grund af det gode for- 
hold, som radede mellem kongen og Ordenen, men maske ogsa af hensyn til 
de pommerske hertuger og kejser Sigismund, besluttede Poul von Russdorf 
sig til at stotte Erik rned et kontingent tropper, og 2 skibe blev i begyndelsen 
af august sendt til G~t land .~ '  Her opholdt kongen sig atter far 15. j ~ l i . ~ ~  - 
Ogsa de pommerske hertuger lovede tropper, og ca. 22. juli naede Barnim 
V111 af Barth og Vartislav IX til Gotland rned 2000 Hvorvidt grev 
Hans, der havde interesser at varetage i unionen, stottede kongen rned folk, 
vides ikke, men han stod stadig Erik af Pommern n ~ r . ~ ~  

Kongens bestrzebelser viser, at han styrkede sig diplomatisk og milit~rt  til 
en strid bade rned det svenske rigsrAd og rned det danske, som havde svigtet 
ham i Kalmar. Han udtalte nogle Ar efter, at han rned besaget i Preussen 
havde onsket at f A  et forbund i stand rned Ordenen, men at dette ikke var 
lykkede~.~' Den velvillige holdning blev dog i 1437 klogeligt bibeholdt, og 
fra Visborg takkede han h~rjmesteren;~ ligesom han i Danzig ikke havde 
stillet sig helt negativt til byens klager over Sundtolden, men havde bedt en 
reprzesentant om at folge rned til Danmark. Kongen udnyttede det fravze- 
rende danske rigsrad i bestrzebelserne pii ikke at give efter i told-sporgs- 
mAlet;l samtidig rned at han holdt muligheden aben for at vinde de preussi- 
ske stzeder for sig. 

Erik af Pommern kunne i sine bestrzebelser habe p& sympati fra fztteren, 
kejser Sigismund. Situationen var ikke hAblprs. Hojmesteren udtalte des- 



uden i et brev til Sigismund af 2. august, at det var hans opfattelse, at Erik 
stadig havde tilhzngere i rigerne: »den das en die synen gerne vor eynen 
konig und herren wellen haben und h~lden«.~' Ridsgrupperinger i Danmark 
godtgor, som det skal vises, rigtigheden heraf. Erik Nielsson er allerede 
nzvnt . 

Kongens overfart til Preussen kunne, som E Lönnroth har pointeret, ikke 
andet end vzkke uro hos danske og svenske rider.43 Kongemagtens forbin- 
delser med den tyske Orden vendt mod rigerne var en farlig konstellation, 
og pa forskellig vis sagte riderne at f i  Erik af Pommern til at vende hjem. 
Fra ridets kreds i Danmark blev Erik Krummedige og Esge Brok ved 
begyndelsen af maj 1437 sendt til Lübeck for at formi stzderne til at bevzege 
Erik af Pommern til at vende tilbage.44 

Henvendelsen havde baggrund i den fzlles forpligtelse til at sikre Kalmar- 
forliget. Ridet sogte at danne modvzegt mod kongens allianceplaner og 
militzrdispositioner. - Det svenske rigsrid skal efter Eriks fzrd til Preussen 
have skrevet til ham og afgivet troskabsforsikringer samt e rk l~re t  sig villige 
til at efterleve ~ a l m a r - f o r ~ i ~ e t . ~ ~  

I et dokument af 12. maj stilet til Erik af Pommern efterkom de 4 vendi- 
ske stzder den danske rad~anmodning.~~ Det fremgir, at de to rider fchrst 
mundtligt havde beklaget sig over kongens fravzr, skchnt han i manges 
pihar havde lovet at opfylde afgivne lofter. Senere havde Erik Krummedige 
og Esge Brok anmodet stzderne om at formi kongen til at vende fredeligt 
tilbage, »unde bleven eyn mechtig koningk to alle juweme rechte und herlic- 
heiden.« PA det samlede rids vegne havde de overbragt et dokument, stilet 
til Erik af Pommern. 

Kongen beklagede sig siden over hansestzdernes henstillingj s i  Lübeck 
bad Danzig om at lade hojmesteren lzse brevet og bedamme, hvorvidt 
skrivelsen var en bebrejdelse mod Erik. Kongen anmodede fra Visborg 15. 
juli Poul von Russdorf om at f i  underretning om indholdet af rigsridets 
brev, men der synes ikke at vzre tale om en selvstzndig skrivelse fra Dan- 
mark, blot om en udskrift af ridets b r e ~ . ~ '  Et svar p i  ridsskrivelsen kendes 
ikke. 

Rigsradernes henvendelse til Lübeck tog foruden en diplomatisk aktion 
form af bonfald til kongen og viser, hvor meget denne savnedes. Danmark 
trzngte til en fast regerings- og magtudavelse efter den mangeirige krig 
med holstenerne, et forhold skhningerne havde pitalt i 1436 (s. 45). Udsen- 
delsen af Erik Krummedige og Esge Brok afspejler i forlzngelse af tidligere 
Ars forhandlinger den ledende ridsgruppe, for hvem unionshensynet, gko- 
nomiske interesser og forbindelser til hansestzderne spillede en vigtig rolle. 
Bestrzbelsen p i  forstielse med de vendiske stzder ses af, at rigsriden 
Lyder Kabel, Kirstine Jensdatter (Falk), enke efter rigsriden Henning Po- 
debusk, og vzbneren Niels Pederssan (Gyldenstjerne) 1437 1115 opholdt sig 



i Hamburg i anledning af et mangehrigt mellemvzrende, som havde vzeret 
p i  bane i Kobenhavn i juli 1436.~' 

Sammenfattende anskede rigsradets flertal endnu Erik af Pommern som 
konge og sA frem til opfyldelsen af aftalen rned det svenske rigsrhd. Kalmar- 
madet i juni 1437 blev ikke afholdt; men radet fik en udszettelse i stand. Erik 
skrev ifolge Karlskroniken til det svenske rigsrad, at han farst ville ankom- 
me til Kalmar omkring 8. september, »thy at rikes radh aff Danmark haffde 
swa stadfäst.a4' Det danske rigsrid hibede tydeligvis p& kongens tilbage- 
komst. Raderne sagte at vinde tid. Et godt forhold til Sverige bibeholdtes. 

Konge og rigsrid 

Farst i labet af september 1437 sejlede Erik fra Visby rned flere skibe og 
lagde til ved gen Hiddensee vest for Rügen, hvor han blev indtil midten af 
oktober.' Flere pommerske militzerenheder blev opsamlet. Blandt andre 
synes hertug Barnim af Barth at vzre stadt til kongen for at falge rned ham 
til ~ a n m a r k . ~  Den 9. oktober 1437 skrev pundmesteren i Danzig til hajme- 
steren og meddelte, at Erik og kompthuren i Danzig 1a ved Dornbusch ikke 
langt fra Stralsund. Desuden meddelte han, sandsynligvis pA baggrund af 
nyligt indlabne meddelelser, at kongen dagligt blev ventet pa Kabenhavns 
~ l o t . ~  Meddelelsen tyder p i ,  at det danske rigsrad havde vzret i forbindelse 
rned Erik. Ifalge den lybske kranike, som gar tilbage til et skrift af Herman 
Korner, skal rAdet ved underretning om kongens ophold ved Hiddensee - 
hvor han iavrigt ifalge den stralsundiske overlevering klagede over raderne 
og anmodede om stotte af flere landsherrer og stadsreprzsentanter - have 
sendt udsendinge til ham.4 Disse skulle blandt andet p5 det samlede rigsrids 
vegne have erklzret, at gejstligheden og ridderskabet var beredt ph at mod- 
tage ham som konge med z re  og vzrdighed og vzere ham lydige i alle 
forhold, hvis han kom rned fredelige hensigter og opfyldte aftalerne rned det 
svenske rigsrhd. Sendebudene gjorde dog kraftige indsigelser mod kongens 
tronfalgeplaner og fremhzvede, at Erik selv var kAret til konge: rAdet an- 
skede at fastholde valgfriheden, n i r  en ny konge eligang skulle vzlges. - 
Erik var blevet vred herover, og udsendingene skal vzre rejst tilbage uden 
at have fhet et  ordentligt svar. Henvendelsen gjorde dog indtryk ph kongen, 
s i  han f8r overfarten til Danmark sendte st0rsteparten af tropperne og 
skibene hjem.5 

Der mh fzstes lid til kronike-oplysningerne. Skhningernes udsagn om 
modstanden mod hertug Bugislavs optagelse i slotslovene samt pundmeste- 
rens oplysning, at kongen dagligt blev ventet, styrker rigtigheden herafe6 
Det vides ikke, hvilke rader, der besprgte Erik af Pommern. Jens Grim kan 



have vzret til stede, ifalge et dokument af 23. oktober fra Stralsund til 
Lübeck om det nye Rostock-rAds forhandlinger rned kongen i Hidden~ee.~ 
Hans mulige tilstedevzerelse peger PA, at udsendingene skal sages blandt de 
d d r e  rAder i forlaengelse af Erik Krummediges og Esge Broks udsendelse til 
Lübeck i forsommeren. 

Hvilke lafter ridssendebudene afgav, eftersom kongen zendrede sine dis- 
positioner, kan ikke nzermere przeciseres. De senere hzendelser tillader at 
slutte, at enkelte rAder ikke stillede sig helt afvisende til kongens planer rned 
hensyn til hertug Bugislav, nAr blot Erik kunne nA til enighed rned resten af 
rigsridet. Udsagnene ved Hiddensee tyder pA en mere nuanceret fremlzeg- 
gelse end gengivelsen hos de hanseatiske kroniker. RAderne har gjort rede 
for modstanden mod hertug Bugislavs optagelse i slotslovene, men holdt 
sandsynligvis en mulighed Aben for forsoning. 

Kendskabet til det danske rAds virksomhed i for- og eftersommeren 1437 
er ringe.8 Man tager nzeppe fejl, hvis man antager, at et radsrnade havde 
vzret afholdt far Erik Krummediges og Esge Broks rejse til Lübeck far 
midten af maj mAned, ligesom meddelelsen til kongen ved Hiddensee mti 
vzre besluttet af flere rAder. Enkelte forhold peger i retning af et ridsmode 
pA Sjzlland. Den 25. maj udstedte bisp Kristian af Ribe et afladsbrev til 
Roskilde Sct. Agnete kloster, og p6 et nu ukendt tidspunkt i 1437 udstedte 
Johannes Laxmand et dokument fra Kage til Sct. Gertruds ~ a ~ e l . ~  Anders 
Nielssan befandt sig 15. juni i Esrom kloster, og Axel Pederssan opholdt sig 
muligvis i begyndelsen af august hos sonnen Oluf Axelssan pA garden Vem- 
metofte i Fakse herred.'' 

Erik af Pommern nAede Danmark i begyndelsen af oktober.ll Han tog ikke 
ophold pA K@benhavns slot, men derimod pA Vordingborg, for i begyndel- 
Sen af december at flytte til Nykabing slot.12 PA forskellig mAde s@gte kon- 
gen at sikre sin position. Den norske provst Thorleif Olafsson fra Apostel- 
kirken i Bergen, hvem Erik i 1434 havde sogt at indszette i Uppsala, blev 
udpeget til bisp i Viborg efter Herman Rynkeby, som var d@d i sommeren 
1437.13 Hofsinden Klaus Nielssan (Sparre) til Ellinge, som stod Axel Pe- 
derssan nzer og 1425 havde vzeret dennes foged pA Varberg, modtog 24. 
november i nzervzerelse af provst Thorleif og kansleren Laurids Brandt bo- 
deindtaegter pA 40 mark fra alt sit gods i SkAne og avrige Danmark. Kongen 
beseglede rned un i~nsse~ le t . ' ~  Den 12. december modtog rigsrAden Sten 
Basse et lovdagsbrev, udstedt af rigskansleren Iven Foss fra ~ ~ k ~ 3 b i n g . l '  
Forinden havde Erik af Pommern i slutningen af november fritaget staden 
Greifswald for at betale sundtold.16 Indrommelsen mA ses i sammenhzeng 
med, at kongen omtrent ved samme tid forlenede sine fzetre, hertugerne 
Barnim, Vartislav og grev Hans rned slottene Aalholm, Ravnsborg og Tra- 



nekzr. Grev Vitslav skal have modtaget Stegehus pa ~ 0 n . l ~  ~enstildelin- 
gerne matte f i  falger for rigsraderne og rejser spargsmalet, hvorvidt kongen 
fik statte til sin politik. 

Erik af Pommerns dokumenter imod radet fra 1439 bzrer alle przg af, at 
han henviser til tidligere praksis. Kongen lagde, som A E Christensen har 
vist, szdvanen til grund for sin argumentation, et forhold som tillige mzrkes 
i hans standpunkt overfor nordmzndene og svenskerne.18 Hertil ma fcdjes, at 
Erik, n i r  han falte sig kraftigt tilsidesat, henviste til flere navngivne perso- 
ner. Hans oplysninger kan i disse tilfzlde ikke afvises, men stiger i styrke, 
eftersom det drejer sig om rider, som lznge holdt fast ved ham. Herimod 
kan indvendes, at kongen opregnede tilhzngere, nar et forhold skulle afkla- 
res, men Erik Nielssan - som i tiden far 1438 27/10 var giet over til opposi- 
tionen, og hvem kongen alligevel senere anmodede om at sige sandhedenlg - 
befzster det indtryk, at Erik af Pommerns opregninger af rader og andre 
gengiver en rigtig kerne ved afdzkning af radernes holdning til kongemag- 
ten og unionen pa denne tid. 

Nar bisp Jens Pederssan af Roskilde og Erik Nielssan af Erik af Pommern 
i 1439 opregnes som bekendte med den made, hvorpa kongens fztre mod- 
tog de lollandske slotte, og at de beseglede forleningsbrevene, kan dette 
ikke afvises." Bisp Jens og Erik Nielssan ma karakteriseres som kongen 
nzrtstaende i 1437. Roskildebispen var af Erik i 1434 blandt de udpegede til 
at forlige striden med det svenske rid,  og havde deltaget i Halmstad-mcddet 
og i Stockholm-forligets tilvejebringelse. Bisp Jens stottede i lighed med 
kongen endnu pave Eugen IV i sommeren 1439." 

G Carlsson har udtalt, at kongens udnzvnelse af nye slotshavedsmznd - 
s i  lznge de indskrznkede sig til rigets periferi - endnu ikke var urovzkken- 
de." Synspunktet rammer centralt. P i  baggrund af ridets forsikringer i 
efteraret 1437 ved Rügen var en ridsgruppe bestiende af Roskildebispen 
Jens Pederssan, Erik Nielssan, Sten Basse og muligvis Erik Krummedige 
(se nedenfor) efter alt at damme stemt for at give efter og sage at stille Erik 
af Pommern tilfreds for at hindre en mere truende situation og en unionskri- 
se i at opsta. Rider som Axel Pederssprn, Anders Nielsscdn, Jens Grim og 
Morten Jenss@n m i  have kunnet tilslutte sig dette, deres senere optrzden 
taget i betragtning. Unionen under Erik af Pommerns ledelse matte 
bevares. 

Pa Ravnsborg synes Lyder Kabel til Fuglsang at have vzret slotsh~veds- 
mand,23 mens det stzrke Aalholm slot blev forvaltet af Erik ~ r u r n m e d i ~ e . ' ~  
At disse rhder mistede deres slotte med tilliggende kan bunde i personpoli- 
tik fra kongens side, men var snarere et udslag af Erik af Pommerns arvefgl- 
geplaner og baltiske ~ o l i t i k . ~ ~  Lolland 1A tzt  ved Pommern og kunne nas 
herfra. Erik Krummedige synes stadig at hare blandt de kongeligtsindede 



rader trods Erik af Pommern's indskrznkning af hans magt, og kongens 
misbilligelse af Kalmar-forliget. 

I henseende til hertug Barnim og greverne Hans og Vitslav anforer Erik 
af Pommern i 1439 disses fortjenester og nzvner de rider, som skulle have 
billiget, at danske slotte blev givet hans slzgtninge i hznde. Disse skulle 
have vzeret Axel Pedersson, Benedikt Pogwisch, Hans Krprpelin »ok andere 
mere de dar by w e r e n ~ . ~ ~  Da Benedikt Pogwisch, der i lighed med Hans 
Kropelin ikke var dansk rad, dode i 1432 og blev begravet 7. februar samme 
ar i V a d ~ t e n a , ~ ~  og forleningerne siledes kan vzre tilladt ogteller foregaet p i  
et tidligere tidspunkt, har dette ikke pikaldt sig storre interesse i forsk- 
ningen, som har godtaget rigsridets oplysninger om kongens lensuddelin- 
ger.28 De fortjener alligevel et par supplerende bemzrkninger, idet Erik af 
Pommern's fremdragen af de nzvnte rider blot kan vzere montet p i  grev 
Vitslav. Ad anden vej har F Bojsen og H Bruun peget p i  muligheden af, at 
grev Vitslav kan have besiddet Stegehus omkring 1425-30.'' 

Fra rigsridets side i foriret 1438 blev det alene krzvet, at de lollandske 
slotte skulle fratages hertugerne Barnim og Vartislav, og at hertug Bugislav 

. matte modtage Ravnsborg og Tranekzr slotte i stedet for, mens intet hores 
om ~ t e ~ e h u s . ~ '  Der kan vzere tale om et kompromis, hvorfor det ikke har 
gyldighed ved afdzkningen af kongens udsagn. - Grev Hans og grev Vitslav 
nzvnes i ridets skrivelse til hertug Kristoffer i oktober 1438, men ikke i 
radets dokumenter til Erik af Pommern i 1439. Her er de indbefattet for- 
uden Bugislav som udenlandske herrer, som kongen havde indtrzngt i riget; 
alene landskaberne Lolland, Langeland og Fyn nzvnes i ridernes klageskri- 
velse 1439 617.~' Noget tendentiost gor sig gzldende her, da grev Hans var 
naturaliseret og dansk gift, uden at det er muligt at belyse sporgsmilet 
nzrmere. For rigtigheden af rigsridets oplysninger taler muligvis Herman 
Korner, som dog m i  benyttes med varsomhed, nir han under 1437 nzvner, 
at Erik af Pommern overdrog de pommerske hertuger K@benhavn, hertu- 
gen af Wolghast Aalholm og grev Hans ~ y k o b i n g . ~ ~  

Alligevel peger enkelte forhold imod rigsridets udsagn, specielt vedro- 
rende grev Vitslav. Siledes havde grev Vitslav opholdt sig i Danmark allere- 
de i mange hr. Han havde beseglet 1425-Kalundborgvidissen (s. 6) ,  og havde 
sammen med grev Hans vzret forlover i Stockholm 1434 og 1435. Grev 
Hans beholdt Tranekzr under Kristoffer af Bayern, muligvis som pant, 
foruden Gripsholm i ~ v e r i g e . ~ ~  Han kan have modtaget Tranekzr tidligere, 
hvilket ogsi kan have vzret tilfzldet med grev Vitslavs modtagelse af Stege- 
hus. Han optrzder i Stege Bys Bog (1418-1607) og nzvnes her flere gange i 
tidsafsnittet 1418-52 og nzrmere det forste irstal end det sidste. Han ses 
igvrigt at have ladet slottet b e f z ~ t e . ~ ~  - Oplysningerne og deres datering er 
dog usikre. - Rigsridets tendentiose klager fra 1438-39 over, at Erik af 



Pommern i 1437 overdrog fire slotte til sine slzegtninge mii trods alt sth til 
troende, skant kendskabet herom er mangelfuldt.35 

Erik af Pommern's politik og arveplaner kunne ikke undgii at berare 
unionsforholdet. Madet i Kalmar i september 1437 kom ikke i stand ph 
grund af kongens rejse til Danmark (s. 70). Resultatet var, at ~rkebisp  Olof 
af Uppsala, bisp Magnus af Abo, drosten Krister Nilsson og Hans Krapelin 
begav sig ph vej hertil for at fh en aftale i stand om et nyt made, hvor 1436- 
forliget omsider skulle bringes til udfarelse. 

Ifalge Karlskraniken skal udsendingene vzre redet til Lund og under et 
l a g e r e  ophold her have fhet underretning om kongens d i ~ ~ o s i t i o n e r . ~ ~  Do- 
kumentmaterialet stadfzester dette ophold, og 6.-9. november medbesegle- 
d e  Krister Nilsson og Hans Krapelin breve vedrarende den afddde Sten 
Turesson (Bielke). Nzrvzrende var sidstnzevntes enke Agnete Eriksdatter 
(Krummedige), Jöns Nielsson (Svarte skaaning), Bengt Stensson og sannen 
Magnus Bengtsson (Natt och Dag) samt den danske rigsrhd Poul Lax- 
mand.37 

Hvorvidt opholdet i Lund virkelig skyldtes underretninger om Erik af Pommern's lensudde- 
linger er ikke klart; men A Huitfeldt vil vide, a t  der blev f0rt hemmelige samtaler mellem 
danske r&der og de svenske udsendinge om muligheden for at afsztte Erik af Pommern, 
»s~rdel is  for hand ville n@de dem Hertug Bugslaff paa for en Konge« og i stedet indkalde 
kongens s0stersßn hertug Kristoffer af Bayern.38 Disse sensationelle oplysninger er sidst 
overtaget af G Carlsson og H Bruun, og begge lader zrkebisp Johannes Laxmand vzre 
danskernes leder i disse ~amtaler.~'  Imidlertid m& Huitfeldts oplysninger affzrdiges som en 
anakronistisk kompilation, muligvis udviklet p& baggrund af Sturekr0nikens oplysning om 
danske og svenske raders hemmelige forhandlinger imod Karl Knutsson i 1455.40 Afvisnin- 
gen fremkommer ved, at han lader det oprindelige Vordingborgm6de 1438 afholde i 1436 
og senere 1438, afbrudt af Erik af Pommern's rejse til Gotland i 1437.41 Naturligt lader han 
derfor - if0lge Karlskr0nikens meddelelser om svenske rhder i Lund og omtalen af kongens 
overgivelse af slotte til sine fztre - de danske r&der bringe Kristoffers kandidatur p& bane. 
Herved foregriber han indkaldelsesbrevet til Kristoffer af 1438 27/10.42 

Fra Lund begav bisp Magnus og Hans Krapelin sig til kongen, mens ~ r k e -  
bisp Olof og Krister Nilsson vendte tilbage til Sverige. En aftale kom i stand 
om et nyt made i Kalmar 1438 29/7.43 Ifalge det danske rigsrids klagebrev 
fra 1439 skal riiderne p5 svensk foranledning have medvirket til, at madet 
kom i stand, en sandsynlig oplysning i betragtning af riidets hidtidige bestrze- 
belser. Muligvis kom aftalen i stand ved iirsskiftet 1437-38 eller kort heref- 
ter, og i labet af januar eller februar 1438 rejste bisp Magnus og Hans 
Krapelin hjem.44 Her deltog de i et rhdsmprde i Arboga i begyndelsen af 
marts mhned. Ved oplysningen om kongens samtykke til et made gik Karl 
Knutsson af som rig~havedsmand.~' Det svenske rigsriid gjorde sig klar til at 
modtage Erik af Pommern. 



I Danmark sagte Erik af Pommern ikke kun at indszette sine fztre pa slotte- 
ne, men han gjorde som nzevnt ogsa brug af sin przsentationsret til at f i  
provst Thorleif gjort til bisp i Viborg stift. Thorleif havde i begyndelsen af 
januar 1437 sammen med bisp Jens af Oslo, Jens Torbernsspln (Sparre) og 
kammermesteren Mogens Gaye ladet optage vidisser i Kalundborg over 
dokumenter om Gotlands tilharsforhold til brug for ~ r i k , ~ ~  der betragtede 
Gen som sin personlige ejendom, og som selv i august 1437 varsblevet 
przsenteret for vidisser vedrplrende Visby, hvad der viser, at aens tilharsfor- 
hold skulle lases pa et union~mplde.~~ Den 18. februar 1437 var Thorleif i 
Oslo, hvortil han bragte Erik af Pommern's brev til det norske rigsrid i 
anledning af vzebneren Amund Sigurdssons og hans tilhzngeres ~ p r p l r . ~ ~  I 
slutningen af 1437 opholdt Thorleif sig hos kongen p i  Vordingborg slot, 
men 1438 411 var han pa Eriks foranledning i Lund for at f i  zrkebisp 
Johannes Laxmands samtykke til sin bispeudnzevnelse.49 

Erkebispen gav tilladelsen, men lod samtidig optage et skriftligt vidnes- 
byrd, som indeholdt, at Thorleif lovede at holde zerkebispen skadeslpls for 
alle afgifterne til pavens skatkammer ved sin u d n z v n e l ~ e . ~ ~  K Erslev mener, 
at  Johannes Laxrnand kun modvilligt gav sin tilslutning, men udvidede ikke 
denne ia~ttagelse.~' Notarialvidnet afslplrer imidlertid, at zrkebispen frygte- 
de for eventuelle besvzerligheder med paven. Han billigede ikke ubetinget 
Baselkonciliets dekret om przelaters frie valg, men stattede paven og falgelig 
kongemagten. Skplnt kirkelig spiller denne handling tillige en politisk rolle, 
idet Johannes Laxmand ved behandlingen af kongens fortrolige endnu ikke 
havde frigjort sig fra Erik af Pommern, der endnu i 1438 havde sendt prior 
Hagen Friis fra Dalby kloster i Skine som sendebud til ~ 0 n - 1 . ~ ~  B Losmans 
klarlzgning af, at zrkebispen i 1437 udnyttede skiftevis paven og Baselkon- 
ciliet i en b a ~ a n c e a k t , ~ ~  gor det klart, at Johannes Laxmand holdt alle veje 
abne af hensyn til kongens politik. Dette forekommer betydningsfuldt for 
forstaelsen af zrkebispens ledelse af de mod Erik af Pommern oppositionel- 
le rader, hvis antal snart skulle vokse. 

En  skrivelse fra Thorleif 1438 711 fra Malmpl uddyber ovenstiende iagtta- 
ge l~er . '~  Brevet, bilagt en rapport til Erik af Pommern om madet med 
Erkebispen, var stilet til greverne Hans og Vitslav, »hans oprigtige Venner« 
for om muligt at fA svar af kongen, om han skulle begive sig til Viborg for at 
fA kapitlets samtykke og afslutte sagen om bispevalget, saledes at bade 
kongen, han selv og kapitlet i Viborg for fremtiden matte holdes skadeslpls, 
hvad angik attesten (»den Forvaring~), som Johannes Laxmand havde af- 
k r ~ v e t  ham. Senere ville han rejse til Nyborg. 

Her dokumenteres yderligere Thorleifs forstaelse med Erik og hans s l ~ g t -  
ninge, hvor greverne Hans og Vitslav opholdt sig nzr kongen ved denne tid. 
Endvidere fremkommer den vigtige oplysning, at Thorleif ville begive sig til 
Nyborg: ». . . og kom siden til min Herre igen i Nyborgh, der min Herre 



&rkebispen og menige Prelater i Danmark tilsammen kommende vorder. « - 
Tydeligvis skulle her afholdes et vigtigt radsmldde, efter formuleringen at 
dldmme rned deltagelse af Erik af Pommern. 

Mlddet i Nyborg fandt sted i slutningen af marts, og endnu henimod 
midten af maneden opholdt enkelte &der sig hos kongen pA Nykldbing slot 
(»med vort Raad nu verv~rende«) ,  ifolge et kongebrev til Essenbzk klo- 
~ t e r . ~ '  Det vides ikke, hvem disse personer var, men Axel Pederssldn og 
Morten Jenssldn, som befandt sig i K@benhavn i marts maned, kan ikke 
~ d e l u k k e s . ~ ~  - Selv gav Erik af Pommern ikke mode i Nyborg, maske for at 
afvente en afklaring rned henblik p i  senere forhandlinger rned storre delta- 
gelse af rigsrader. I Nyborg deltog foruden bisper og udenradsadelige flere 
verdslige rader, og en af kongens fztre (grev  ans?).^^ Herfra skrev de 
forsamlede rader til kongen om v~bneren  Eggert Frilles fzngsling (s. 444) 
og fldrte forhandlinger om hertug Bugislav som tronfolger. Enkelte doku- 
menter tillader en nldjere indsigt i radernes overvejelser i det begyndende 
forar 1438. 

I Erik af Pommern's nzrhed i Nykobing befandt sig danzigeren Bertold 
Burammer for at forhldre sig om Sundtolden, som Peder Oxe fortsat opkrz- 
vede pa kongens vegne af alle safarende rned undtagelse af de fire vendiske 
hansestzder, rned hvilke freden i 1435 var indgaet. Poul von Russdorf havde 
i foriret 1437 skrevet til sivel Peder Oxe som det danske rigsrad for at £6 
gennemfldrt toldfrihed i henhold til Kalmar-aftalerne 1436, og i September 
1437 synes Bertold Burammer at opholde sig i ~ a n m a r k . ~ ~  Erik af Pommern 
fldfte imidlertid en henholdende politik. I et brev til Danzig 18. april fra 
Nyk@bing oplyste Burammer, at han af kongen ikke havde fhet et endeligt 
svar; men Erik havde anmodet ham om at vente, indtil hans rader kom til 
ham. Imidlertid havde kun en del af rigsraderne indfundet sig hos kongen og 
aftalt en ny forhandlingsdag til Vordingborg 20. april, hvorfor Burammer pa 
dette mldde ville forelzgge Danzigs zrinde for det samlede rigsrad (»alle de 
ut Jutlande unde ut Dennemarken«). Radet skulle modes rned kongen og 
s@ge at nii til enighed »umme den van Pommeren, den wolde sine ghnade 
gherne to koniche na em hebben, da heft he myt sinem rade to unwillen umme 
Wesen, also hebben de heren van Wolghast unde van Bart ene vruntlik vorli- 
kent myt sinem rade unde se hebben malk en ghut sclot unde hebben or- 
Zoff.. . « Resultaterne af Burammers forhandlinger kendes ikke; men det 
lykkedes ham senere at £5 en forelldbig aftale i stand rned Peder Oxe, hvor- 
efter den opkrzvede Sundtold skulle opbevares hos borgmesteren i Hel- 
singldr . 59 

Bertold Burammer forekommer velunderrettet, og gar det klart, at 
modstanden i Nyborg fra gejstligheden og ldstdanske (@st for Storebzlt) 
raders side har vzret stor imod hertug Bugislav som kongens efterfldlger, og 
at det kun var ved hertugerne Vartislav og Barnims medvirken, at et forlig 



kom i stand. De to havde modtaget Ravnsborg og Aalholm slotte pa Lol- 
land, og synes ifalge Burammer at have afgivet troskab~forsikrin~er.~~ Umu- 
ligt er det ikke, at bestemmelsen om at afholde et nyt made meid deltagelse 
af vestdanske rader skyldes hertugerne. Beslutningen ma opiattes som et 
kompromis, idet enkelte rader ved senere samtaler med kong Erik holdt en 
mulighed aben for dennes ansker, hvis det samlede rad kunne enes herom. 
Af hensyn til Kalmar-unionen og -forliget matte flere af de sjzllandske og 
skinske rader, hvor flere havde forbindelser og interesser i Sverige, vzre 
modstandere af Eriks successionsplaner. Allerede i 1436 havde de skinske 
rader givet udtryk herfor, og det samme var tilfzldet med radsudtalelserne 
ved Hiddensee i 1437. - Trods modstanden mod indfarelsen af arveriget 
havde Erik af Pommern endnu tilhzngere blandt rigsraderne. 

Ved pasketid 1438 samledes rigsraderne i ~ordingborg.' Der kendes kun fii 
dokumenter herfra. Erik Nielssan'udstedte 2. maj en kvjttering til bymzn- 
dene i Aarhus. Det fremgar heraf, at kongen forinden havde skrevet til 
byens rhd og anmodet det om at betale skat til Erik Nie lss~n .~  Samme dag 
udstedtes et dombrev over tidligere tildammelser til den afdode Viborg-bisp 
Lave Glob, og bisp Thorleif fik Erik af Pommern og rigsridet til at udstede 
en vidisse over flere b r e ~ e . ~  Forhandlingerne kendes fra radets senere skri- 
velser og Erik af Pommerns svar herpa i 1439.4 

Overfor de tilstedevzrende sagte kongen at f i  hertug Bugislav anerkendt 
som sin lovlige efterfalger. Sandsynligvis henviste han som senere til, at 
allerede zrkebisp Peder Kruse og bisp Peder af Sjzlland og andre daleven- 
de rader havde tilladt Bugislav at blive optaget i slot~lovene.~ Raderne 
nzgtede at give samtykke hertil, men fastholdt ansket om at beholde Erik af 
Pommern som konge pa livstid, hvis han styrede pa rette made og ikke 
indfarte a r ~ e r i ~ e t , ~  - en argumentation, der var benyttet i 1436 og 1437. 

Kongen anmodede ifalge rigsrhdets oplysninger »for hans nathes older 
och roo schyld<c orn, at hertug Bugislav matte vzere rigsstyrer og besidde 
lande og slotte og fuldmagt til at udnzvne og afskedige embedsmznd, men 
heller ikke dette gav riderne samtykke til »for righens forderff schyld. « 
Enkelte indrammelser var de dog villige til: Bugislav matte fortsat opholde 
sig i Danmark, »icke som een styrere, men som een godh troo wen« og 
besidde slottene Ravnsborg og Tranekzr, og alle slotte og stzder skulle sta 
ham abne . Erik af Pommern tog imod dette, og lovede til gengzld inden 14 
dage efter Sct. Hans at tage Aalholm og Ravnsborg fra hertugerne Barnim 
og Vart i~lav.~ 

Rigsrhderne viste tydeligt bestrzbelser pA at vzre imprdekommende, hvad 



ogsi kan have vzeret tilfzeldet fra Eriks side i bestrzebelserne p i  at tilveje- 
bringe en losning. - Det er af interesse, at grev Hans skulle miste Tranekzr. 
Han besad tillige Gripsholm slot i Sverige i pant (s. 14), hvorfor det ikke kan 
udelukkes, at han var virksom for at forlige kongen og riderne. 

Baggrunden for grev Hans' optrzeden m i  soges i hensyntagen til unionen, 
hvilket ogsi var tilfzeldet for flere rigsriders ~edkommende.~ Ridet anmo- 
dede siledes Erik om at efterleve lofterne fra 1436. Det fremgir af senere 
dokumenter, at kongen var uvillig hertil efter det svenske rigsrids selvstzen- 
dige lensuddelinger. Han anskede en tilstand som for modet i Söderköping 
1436, og fik efter alt at domme medhold af rider i et forsog p i  forlig. Hans 
senere krav i Kalmar om udnzvnelse af tidligere slotsh@vedsmzend og tilsen- 
delse af skattemidler kan ogsi have fiet tilslutning. Meget vides ikke her- 
om, men ridet hibede stadig p i  en bedring af unionsf~rholdet.~ Kunne Erik 
bevzeges til at genoptage regeringsstyrelsen i Sverige og opgive successions- 
planerne, var ridet villig til at g i  hans zerinde i hibet om, at svenskerne ogsi 
ville vise sig eftergivende. Ombud blev udpeget til modet i Kalmar i juli, og 
det blev zerkebisp Johannes Laxmand, Erik Krummedige, Morten Jensson, 
den udenridsadelige Niels Jensson (Galen) - og muligvis Oluf ~xelsson.  lo 

Ridssendebudene afspejler interessen for at bevare unionen, men kan 
samtidig dzkke over et kompromis." Morten Jensson m i  i lighed med 
eksempelvis Erik Nielsson i Vordingborg regnes for venligtsindet mod kon- 
gen. Erik af Pommern opregnede ham sidenhen som en af dem, der sogte at 
mzegle mellem ham og de oppositionelle rider (s. 79). OgsA Erik Krumme- 
dige, som havde haft Aalholm og muligvis skulle modtage det igen, synes 
ikke at have vzret direkte p i  kant med kongen. Han var senere ikke med 
ved indkaldelsen af Kristoffer (s. 89). Erkebispen og Oluf Axelsson skulle 
derimod blive ledere af modstanden mod kongen. 

Trods uviljen havde Erik af Pommern ved indgangen af maj mined stadig 
tilhzngere blandt riiderne. Det er rimeligt, at hans nye dispositioner skal 
soges i ridets imprdekommenhed mod ham i Vordingborg. Han fortolkede 
siledes aftalen om, at alle slotte og stzeder skulle s t i  hertug Bugislav ibne, 
ved at overgive ham Fyn med slottene Nyborg, Hindsgavl og Hagenskov. 
Erik forsogte, som forskningen har klarlagt, et statskup.12 Denne handling 
bragte for alvor utilfredsheden og oppositionen mod kongen til at vokse. 
Valgriget og unionen stod p i  spil. 

Ifolge rigsridets klagebrev fra 1439 fik Johannes Laxmand bemyndigelse 
af ridet til forst hemmeligt og siden ibenlyst at pitale hans optrzeden, og 
eventuelt true kongen med afszttelse, da han heller ikke som lovet havde 
taget Ravnsborg og Aalholm fra sine slzegtninge. Erkebispen skal have 
opsagt Erilt p i  Nykobing slot og opfyldt sit hverv i nzervzerelse af grev Hans, 
hertug Vartislav og Erik Nielsson, efter hvilket kongen skulle zendre slotslo- 
ven til rigsradets hind og lade sine fcetre rejse ud af riget.13 - Oplysningerne 



forekommer i deres kerne trovzrdige, og personopregningen reel, idet det i 
1439 gjaldt om at »bevise« kongens ulovlige optrzden, og Erik Nielsson pA 
dette tidspunkt havde brudt forbindelsen med Erik af Pommern (s. 86). 
Rigsraderne fastholdt Vordingborg-aftalen og kom ikke kongen imode. 

Belzringen hjalp ikke. Kongen erklzrede, at det var radet, som svigtede 
ham og ikke skaffede ham sikkerhed imod Oluf Axelsscdn, som Abenlyst 
truede ham. Ifolge Eriks udsagn i 1439 forfulgte Oluf Axelsson ham sA langt 
som til Roskilde, og flere unavngivne bisper og Peder Oxe ph Helsingor 
anfores som vidner herpA. Via bisp Thorleif, grev Hans og Morten Jensson 
tilbod kongen ifalge egne oplysninger at rette sig efter rigsrhdet, hvis rAdet 
til gengzld sargede forsvarligt for hans sikkerhed. l4 

I tilknytning til forArets hzndelser eksisterer et interessant og sA godt som 
upAagtet brev fra slutningen af 1439 til Morten Jenssprn fra Kort van der 
Lucht.'' Det fremgAr heraf, at Hr. Morten tidligere stod Erik af Pommern 
nzr,  men at han ved tiden for brevets udstedelse var uvillig til at antage den 
fra Hensborg bys fald bekendte Kort van der Lucht i sin tjeneste (s. 120). I 
brevet refereredes udsagn fra forrige Ar, altsa 1438, hvor Kort skar klzder til 
Morten Jenssdn. Fra sammenh~ngen at domme gzlder udtalelserne Erik af 
Pommern: 

~ V o r t m e r  sede ik juw (Morten Jensson) ouerme jare, we den hazen (klz- 
der) sloge, dar he (Erik af Pommern) sete, de hadde alles plasses (stridighe- 
der) enen ende, he sete beth to Gorge (Gurre) vnde hadde gemak (faldt til 
ro), wente he allen den riken vngemak dede mid kunst vnde mit rade, dar me 
mede wynd borge vnde stede.. . « 

Oplysningerne befzster kong Eriks egne udsagn om flugten til Roskilde. 
Han tog ophold pA Gurre slot, ikke langt fra Peder Oxes ~ e 1 s i n ~ o r . l ~  Efter 
alt at domme er tanken om at sage et sted, hvor han kunne vzre i fred og ro, 
szrligt her vokset sig stzrkere i ham. Kongens udsendelse af bisp Thorleif, 
grev Hans og Morten Jensson for at bilzgge stridighederne synes rigtig. Erik 
havde stadig stotter i rigsradet. 

Det m i  stA klart, at det ikke udelukkende var Oluf Axelssdn, som forhr- 
sagede, at kongen ikke tog Ravnsborg og Aalholm fra sine fztre. Allerede 
ved overgivelsen af Fyn til Bugislav synes han fast besluttet pA at indsztte 
Bugislav som sin efterfolger. Uvenskabet kan ikke nojere afdzkkes, men 
Oluf Axelss@n.kan have presset pA i utilfredshed over adelens fratagelse af 
slotte foruden modstand mod kongens arvefolgeplan med folger for unions- 
forbindelsen. Han besad i 1442 Vordingborg slot og havde fra 1445 Aalholm 
slot.17 Adelstraditionen om vognepisoden mellem Oluf Axelsson og kon- 
gens frille Cecilie ma afvises.18 

For Erik fik svar fra riderne, sejlede han med enkelte trofaste folk (koge- 
mesteren Anders Eriksson Ulfeldt, kansleren Laurids Brandt og Peder Bille 
til LyngbygArd) til Gotland, efter at have samlet enkelte breve og klenodier 
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sammen.lg Sandsynligvis habede han at have sikret riget tilstrzekkeligt for 
hertug Bugislav i sit fravzer. - Det najagtige tidspunkt for afrejsen kendes 
ikke, men 1438 1916 udstedte Iven Foss og 16 andre personer to pergament- 
breve pii Lollands landsting efier henstilling fra Erik af ~omrnern. '~ Brevene 
kan ikke tages sorn bevis pa, at kongen opholdt sig i riget, og ogsA sidenhen 
udstedte rigskansleren dokumenter i kongens navn." Det er sandsynligt, at 
Erik af Pommern forlod Danmark i labet af juni 1438, muligvis ved midsom- 
mertid.22 

I bestrzebelserne pA at sikre farbrodersonnen den danske krone skal Erik 
i£alge radets udsagn have ladet kalde almuen sammen pii Sjzelland og bevze- 
get dem til at hylde hertug Bugislav mod at tilstede dem visse friheder.23 - 
Det er tvivlsomt, om dette er rigtigt. Senere skad sAvel raderne sorn bander- 
ne pii landstingene ansvaret for bondeoprarene pa Erik og hertug Bugislav, 
sorn ph deres side benzegtede at have staet bag.24 Kongen havde dog i 1438 
udnzvnt nye havedsmzend og taget lafter af andre pa Sjzelland, Gerne og 
Jylland for at styrke kontrollen med riget." Havedsmanden pA Kalundborg, 
Jens Torbernssan (Sparre), lovede ikke at udlevere slottet, ,>f@rend den 
kommer, som grifluenn f@rer.« Han forpligtede sig til kun at overgive slottet 
til Erik eller en af hans slzegtninge, og i modsat fald farst, nAr han ikke 
havde andet end »br@descher« tilbage.26 Det kan ikke ganske afvises, at 
fjendskabet med Oluf Axelssan udviklede sig sorn falge af hans afskedigelse 
sorn havedsmand eller af kongens forsag pa at aftvinge ham et slotslGfte. 
Henning van Hagen var 1439 28/10 havedsmand ph Vordingborg, hvor Oluf 
Axelssan sorn omtalt har s ~ d e  i 1442 (se bilag 2). 

Den eksisterende forskning har ikke beskzeftiget sig meget med Eriks 
slotsdispositioner og taktiske overvejelser far afrejsen i 1438." Af de senere 
hzndelser ses det, at Peder Oxe pA Helsingcdr og Helsingborg, Axel Peders- 
sdn pA Varberg samt muligvis Iver Jenssan (Dyre - jysk linie) til Tirsbzek pa 
Korsar og maske Bo Hag til Tandrup pa Kala havde lovet at holde deres 
slotte til kongens og Bugislavs hhnd, men ogsa personer sorn Mogens Gaye 
pa Kabenhavns slot, Morten Jenssan pA Koldinghus og Erik Nielsson pA 
Riberhus kan have afgivet forsikringer. De 2 sidstnzevnte opholdt sig i Erik 
af Pommern's nzerhed far rejsen til Gotland, mens Mogens GGye sidenhen 
af kongen opregnes sammen med Jens Torbernssan sorn vidner PA, hvad 
han ellers havde taget med sig ud af riget." 

P5 Fyn, hvor hertug Bugislav befandt sig, havde Hindsgavl1434-35 vzeret 
i Henrik Pors' besiddelse, mens Sten Basse havde Nyborg slot. Hagenskov 
bestyredes af Rikman van Lanken i 1425; men denne var afgAet ved daden 
far 1436 2614, hvor enken Abele Bryske af kongen modtog iirlig andel i 
Svendborg by~kat.~'  Farst 1449 kendes den nye havedsmand, idet Peder 
Hogenskild da modtog slottet. - A Huitfeldt udtaler, at hertug Bugislav »fik 
Slotslouen ind« til de 3 slotte, hvilket ikke nadvendigvis indebzrer, at de 



tidligere havedsmznd blev a f~a t .~ '  Hdvedsmzndene kan have fortsat efter 
at have afgivet troskabsforsikringer. Synspunktet £Ar statte ved, at Sten 
Basse og Henrik Pors ikke under Kristoffer af Bayern besidder deres gamle 
slotte og ikke Ses at bestyre andre (se bilag 2). Sten Basse mA regnes for 
venligt sindet mod Erik af Pommern i forsommeren 1438. 

NAr flere rAder foruden den betydningsfulde Peder Oxe med interesser i 
Baltikum kunne afkr~ves lafter af Erik, Abenbarer dette, at han stadig 
havde tilhzngere i Danmark, som anskede ham som rigets og unionens 
konge. Det mA endvidere bemzrkes, at disse slotte - Riberhus, Koldinghus, 
H@nborg, Hindsgavl og Nyborg - for starstedelen 1A grupperede langs den 
store tvzrvej gennem riget.31 Fyn var strategisk beliggende i riget - hvad der 
forklarer hertug Bugislavs placering. Hindsgavl og Hagenskov blev i begyn- 
delsen af det 15. Arhundrede regnet for de stzrkeste borge, mens Nyborg 
harte til de helt store anlzg og var af europzisk format. PA Sjzllandssiden 
beherskede det udbyggede Korsar slot Storebzltsoverfarten. I ast og syd 
fuldendte Helsingar, Helsingborg og Kobenhavn samt Aalholm, Ravns- 
borg, Tranekzr og Stegehus kontrollen med riget. I Halland sad Axel Pe- 
derssan pA Varberg. 

Erik af Pommerns position var langtfra dArlig i forsommeren 1438. Hans 
slzgtninge Vartislav og Barnim styrkede sig ved denne tid yderligere ved 
ifalge Huitfeldt at fratage Roskildekirken dets grevskab Streye pA Rügen. 
Dette skal vzre sket pA Eriks foranledning, og kongen skal have overdraget 
dem den gejstlige og verdslige j~r i sd ik t ion .~~ Oplysningen er blevet draget i 
tvivl, fordi Rügen pa dette tidspunkt ikke mere var under dansk lenshaj- 
hed.33 Rigtigheden bestyrkes af et dokument fra 1456 1818 om et forlig 
mellem hertugerne Vartislav den Eldre og den Yngre pA den ene side og 
bisp Oluf Daa af Roskilde pA den anden.34 Det fremghr, at hertug Vartislav 
den Eldre og den afdade Barnim V111 af Wolghast 18 Ar tidligere havde 
bemzgtiget sig garden Streye med tilharende godser. Erik af Pommern's 
samtykke omtales ikke, og kan ikke nzrmere efterspores. Det falder imid- 
lertid godt i trad med kongens bestrzbelser pA at sikre sin slzgt under 
antagelsen af bisp Jens Pederssans overgang til oppositionen. 

Mangelen pA den militzre overmagt i Danmark skulle ikke hindre opposi- 
tionen med zrkebisp Johannes Laxmand og Oluf Axelssan i spidsen i at 
vokse, og selv Erik Krummedige tilknyttedes denne ridsgruppe. Arsagen 
var hensynet til Sverige og unionen, hvor rAdet og de vendiske stzder var 
garanter for Kalmar-forliget, samt de i sommerens lob udbrudte bondeop- 
rar, som PA grund af kongemagtens fravzr var en alvorlig trussel mod 
kirkens og adelens interesser. 



Erik af Pommern var ikke taget til det aftalte made i juli i Kalmar, men til 
Gotland, hvorfor de udpegede radssendebude i Vordingborg indbefattet 
Oluf Axelsson, der muligvis ikke var blandt de oprindeligt udpegede, madte 
p i  ridets og kongens vegne.' Officielt dzkkede riderne, som allerede K 
Erslev pipegede, over kongens fravzer og overbragte Eriks fordringer for 
genoptagelsen af regeringsstyrelsen til det svenske rigsrad.' Kongen havde 
imidlertid skrevet til det svenske rAd og oplyst, at udsendingene kun reprze- 
senterede radet i Danmark. Han tilsidesatte dem Abenlyst og mente ikke, at 
de lzngere varetog hans interesser. I stedet synes Erik at have udsendt Erik 
Nielssan, der stadig stottede ham, som sin fuldmzgtige re~rzsentan t .~  

K Erslev mener, at de fem danske sendebude var rigsriidets ledere i 
oppositionen mod k ~ n ~ e n . ~  Dette er utvivlsomt rigtigt, skent Niels Jenssan 
endnu ikke var rigsrAd, og Morten Jenssan endnu i forAret stattede kongen. 
Han kan have zendret standpunkt, men selvom han fortsat nzrede sympati 
for Erik af Pommern, var et ridsflertal mod kongen. Mistilliden var frem- 
herskende. Oluf Axelssons opt r~den  er omtalt (s. 79). 

Kongens krav til det svenske rigsrad kan udledes af svenskernes svar 9. 
juli p i  de danske ridsudsendinges anmodninger ph monarkens vegne.' Erik 
takkede indledningsvis for modtagrie skrivelser overdraget ham ved bisp 
Magnus og Hans Krapelin og anmodede det svenske rAd om at matte efter- 
lade de tre riger i den tilstand, han oprindeligt havde modtaget dem. De 
svenske rader henholdt sig til 1397-unions'aftalen og erklzrede sig rede til 
forbedringer, hvad ogsA kongen burde gare. 

Erik af Pommerns avrige henstillinger fra forsommeren om opfyldelse af 
Kalmar-forliget drejede sig for st@rstedelen om slottene. Han anskede at f i  
land, len og slotte i sin frie besiddelse som tidligere, med ret til at udnzvne 
havedsm~ndene. Endvidere anmodede han svenskerne om at tillade dan- 
skere ophold i riget pA samme betingelser som tidligere og bad om erstat- 
ning til de personer, som havde lidt tab i de foregaende Ars konflikt. Disse 
burde fortsat nyde indtzgterne af deres gamle forleninger, ligesom de tidli- 
gere havedsmznd burde udnzvnes pa ny. Endelig anmodede Erik om at fA 
skatter og indtzgter tilsendt, hvorhen han Onskede det. 

Ti1 disse uantagelige krav, som ville betyde et tilbageskridt til situationen 
far Söderköping-modet i 1436, henholdt de svenske rider sig i et og alt til 
~ a l m a r - f ~ r l i ~ e t . ~  Eriks udeblivelse og krav om slotte og len var ikke betryg- 
gende, da svenskerne frygtede for udnzvnelser af udenlandske haveds- 
m m d  og hertug Bugislavs optagelse i slotsloven. Kongens ~ n s k e  om at f5 
skatten tilsendt blev afslAet med henvisning til hans udeblivelse. Krister 
Nilsson og Kar1 Knutsson havde allerede korresponderet med Erik af Pom- 



mern herom. - Det svenske rigsrid fastholdt ridskonstitutionalismen og 
kom ikke kongen i mode. 

Monarkens konflikt med det danske rigsrid mindskede mulighederne for 
en fast politik overfor det svenske rid. De nye krav, som Erik Nielsson 
overbragte - hvis han virkelig er den i dokumenterne omtalte »herra Eric«, 
- var udtryk for en mindre stejl holdning. Kongen ville nu opfylde 1436- 
forliget, hvis han fik udleveret enkelte besternte slotte. Karlskroniken omta- 
ler, at Erik af Pommern ville have tre slotte igen.7 Dette leder tanken hen pa 
Stockholm-farliget 1435, hvor kongen havde fiet ridighed over slottene i 
Stockholm, Kalmar og Nyköbing (s. 33). Erik Nielsson havde vzret hoveds- 
mand p& Stockholm og havde med sine interesser i Baltikum personlig 
interesse i Erik af Pommerns krav. Ved slutningen af iret var han ikke mere 
at  finde blandt kongens tilhzngere (s. 86). Troligt medvirkende Kalmar- 
modet og kongens manglende vilje til at omlzegge sin politik til Erik 
Nielssons beslutning. - Erik af Pommern fik ingen slotte udleveret, men det 
svenske rigsrid sagte ved tiden for mddet at fravriste Bengt og Bo Stensson 
Kalmar slot. Dette lykkedes ikke, og ved udsigten til, at Nils Stensson ville 
tilslutte sig brcbdrene, kom en overenskomst i stand.* 

De danske rigsriders optrzden i Kalmar 1438 er af forskere som E Lönn- 
roth og G Carlsson karakteriseret som spilf~gteri .~ Udsendingene skal kun 
for formens skyld have fremfdrt Erik af Pommerns krav og ikke have vzret 
engageret i kongens onsker. Dette synspunkt m i  justeres. Det fremgar 
saledes af det svenske svar p i  kongens anmodning om at tillade danskere 
ophold i Sverige, »at alt Danmarks radh later oss k~r l i ca  om sama ~ r e n d e  
och bidhia. « Som tidligere blev danske interesser sogt varetaget. Enkelte 
riders tilslutning i foriret til Erik af Pommerns misbilligelse af svenskernes 
egenhzndige lensuddeling sandsynliggor, at der p i  dette tidspunkt havde 
vzret stemning for at bevzge svenskerne til imodekommenhed mod kongen 
(s. 78). Den zndrede situation med Eriks statskup og deauvouering af rids- 
sendebudene zndrede dette, men ridernes bestrzbelser p i  at fa fastlagt et 
nyt mode med kongen til Kalmar-forligets opfyldelse godtgor, at det danske 
rigsrid i den uafklarede situation sogte at holde flere muligheder ibne for 
en ordning. De svenske &der havde blik herfor, og afslog forslaget med den 
begrundelse, at de selv ville skrive til kongen om et nyt m@de.1° Det kan 
ikke undre, at forhandlingerne koncentrerede sig om at sikre unionen. 

Traktaten af 1438 917 lagde 1397-brevet til grund, ligesom enkelte vendin- 
ger fra 1436-udkastet synes optaget heri.ll Indledningsbestemmelsen om at 
anse Erik for fuldmzegtig konge, var i forhold til dokumenterne fra 1435 og 
1436 kortfattet og m& regnes for en formalitet.12 Man var kommet sammen 
for at forhandle »i wor nathuge konung Erics ok rigenss ~rendee ,  hvorfor 



kongen naturligt opregnedes, da han stadig var regent og kronet monark. 
Traktaten satte dog kongen ved siden af unionsoverenskomsten. Unionsfor- 
holdet med bibeholdelse af de rAdskonstitutionelle rettigheder blev bekrzf- 
tet, og bestemmelsen om gensidig hjzelp i krigstilfzlde og om fredlgshed i 
alle 3 riger gentoges fra det gamle unionsbrev. Skyldigt hensyn blev taget til 
Norge, som ikke havde reprzesentanter med ved mfldet. Ny var artikelen 
om, at  den, som foretog sig noget, som kunne medfgre, at rigerne kom i 
indbyrdes strid eller blev skilt fra hinanden, skulle straffes som forrzder. 
Dette skulle ske, selvom vedkommende var ~ h o y t  besiddene. - Det gamle 
unionsbrev havde ogsa indeholdt dette, men bestemmelsen fik nu en klarere 
formulering.13 Raderne sagte at hindre en mulig indbyrdes krig, og sandsyn- 
ligvis blev artikelen optaget med henblik pii en afszettelse af Erik af Pom- 
mern. At en sadan var under overvejelse, viser traktatens 6. artikel. Denne 
bevzgede sig ind pa det gamle unionsbrevs udsagn om et evigt kongefzlles- 
skab for alle Nordens riger, men bekrzeftede ikke denne bestemmelse.14 De 
svenske rader undgik dette ved ifglge dokumentet at henvise til manglende 
fuldmagt og ved at pointere nordmzndenes fravzr. Det var de danske rads- 
udsendinge, som sandsynligvis hjemmefra havde modtaget bemyndigelse til 
sadanne forhandlinger, der bragte muligheden af et fzlles kongevalgmgde 
frem. l5 

Fra dansk side var tanken om .en ny unionskonge ikke lzngere fremmed. 
Nu blev dette ikke til noget; i stedet blev det vedtaget, at nar det blev 
ngdvendigt at vzlge konge, skulle det rige, som fgrst gnskede en regent, 
ikke egenhzndigt skride til et kongevalg, men indkalde til et  fzllesnordisk 
kongevalgmflde. Der skulle besluttes, om det var nyttigere at have ein konge 
eller flere. F@rst herefter matte det enkelte rige vzelge konge. Det fzlles 
kongevalgmflde skulle have gyldighed ved alle efterfglgende tronskifter. 
Uanset een eller flere konger skulle unionen bevares, og rigerne forblive 
fredeligt sammen. 

Kongevalg-paragraffen betegner, som E Lönnroth har pointeret, en stats- 
retslig realisme, som savfies i det udaterede.unionsf~rslag.~~ Norge blev fra 
gammel tid regnet for et  arverige, og afsattes Erik i Danmark og Sverige, 
ville kongen stadig vzre hersker over Norge, hvad der ville vzre uheldigt for 
enheden i Norden. Bestemmelsen om det fzlles kongevalg skulle erstatte 
den f@rste artikel i det gamle unionsbrev om et evigt kongefzllesskab med et 
fzelles kongevalgmgde. Herved opretholdtes den gamle unionsaftale. For- 
bindelsen blev fastholdt som et statsforbund. Unionen blev gjort uafhzngig 
af dynastiske forhold.17 

De svenske udsendinges henvisning til manglende fuldmagt og nordmzn- 
denes fravzer Abenbarer, at kongevalg-bestemmelserne ikke var juridisk gyl- 
dige, men kun en personlig forpligtelse for udstederne. Dette har forvirret 
tidligere forskning, og traktaten har fAet hzftet benzvnelser som »erkla- 



ring«, »hibl@st komrnunikee« og »juridiskt sett ganska rnärkligtcc pii sig.18 
Der kan imidlertid, som E Lönnroth piipeger, ikke vEre tvivl om, at trakta- 
ten b l e ~  betragtet som retslig gyldig, sluttet mellem to rigers udvalgte reprE- 
sentanter, og rned et indhold, som tillige gjaldt Norge.lg - At det danske 
rigsriid to Ar senere fortsztter linien fra 1436 rned at sage at undgii det f ~ l l e s  
kongevalgmode for at Norges statsretslige stilling stadig kunne anvendes til 
at fastholde Sverige ved den danske tronkandidat er en anden sag (s. 160), 
men tydeliggar riidsflertallets ih~rdige bestrzbelser i 1438 pii at klare sig ud 
af problemerne. 

Det mii formodes, at de danske riider rned Johannes Laxmand i spidsen 
forte den unge hertug Kristoffers kandidatur frem, eftersom de var bemyn- 
digede til at drofte muligheden af et fzlles kongevalg. Hertugen var son af 
Erik af Pommerns soster Katarina (T 1426 4/3), gift rned hertug Johan I11 af 
Pfaltz, og som siidan nErmere til kronen end hertug Bugislav, et forhold 
riiderne ifalge egne udsagn 1439 til Erik af Pommern skal have piipeget i 
Vordingborg i forsommeren 1438.~' Nu udsattes siidanne droftelser, og for- 
uden manglende svensk fuldmagt og nordmzndenes fravax spillede hensy- 
net til Erik af Pommern ind. En diplomatisk aktion var ngdvendig for at 
danne modvzgt mod kongens pommerske kontakter og venskabelige for- 
hold til den tyske Orden. 

Overfor hojmesteren tilkendegav det svenske rigsriid 1438 1517 sin villig- 
hed til et forlig rned Erik, hvis det skete pii grundlag af Kalmar-forliget 
1436.21 Poul von Russdorf ville senere fra dansk og svensk side modtage 
besked om, pii hvilken miide man agtede at modtage kongen. Hvis nogen 
tillod sig at rokke ved lovligheden af sv.enskernes fremgangsmiide, blev 
hajmesteren opfordret til at give besked herom. 

Kalmar-modet gav det danske og svenske rigsriid gensidig stotte i striden 
rned Erik af Pommern. Den 29. august indgik i Tälje en talrig svensk for- 
samling af bisper, riddere og vtzbnere - heriblandt drosten, marsken og de 3 
Stenssanner - en konf~deration til vzern om rigets lov, privilegier og gamle 
~zedvane r .~~  Den indenrigspolitiske enighed blev styrket mod forsog fra kon- 
gens side pii at omgii Kalmar-forliget. Omkring samme tid skal ifolge et 
indskud i Karlskronikkn vzre blevet udfzrdiget en stzvning til Erik af Pom- 
mern om at mode for at stii til ansvaifor sine gerninger ved Mora Sten inden 
12 ~ g e r . ~ ~  Dette beror imidlertid, som G Carlsson har vist, pii en fejltagelse, 
eftersom oplysningen foregriber et Stadium, som forst blev niiet pii Tälje- 
madet i 1 4 3 9 . ~ ~  Savnet af en regent blev lgst ved, at Kar1 Knutsson blev 
udpeget til rigsforstander lZ.aktsbe&%? 



Ifalge Karlskroniken havde det svenske rigsriid med Krister Nilsson i spid- 
sen planer om at meddele det danske rigsriid og hansestzderne om edsfor- 
bundet i ~ä1je . l  Ogsii i Danmark traf riiderne forholdsregler. En iirsagsfor- 
bindelse er  tznkelig grundet Kar1 Knutssons rigsforstandervalg. Hertil kom 
bonderejsninger, der efter kongens afrejse var brudt ud pii Sjzlland og 
havde bredt sig til Jylland, og som ifolge rigsriidets udtalelser var rettet imod 
»alt klercheriet og ridderscapit«. Samtidig sii hertug Adolf af Slesvig sin 
fordel i rigets svaghedstilstand og gjorde krav pii Haderslev og ~ r a ?  som 
med freden i Vordingborg 1435 var forblevet p i  danske hzender (s. 30). 

Savnet af en rigsstyrer var m~rkbar t ,  og efter midten af oktober samledes 
~rkebispen, alle bisperne (inkl. Thorleif) og Johanniterprioren Bent Pe- 
derssan (Present) af Antvorskov kloster samt 13 af riidets verdslige medlem- 
mer (Erik Nielsson, Henrik Knudsson, Morten Jenssprn, Lyder Kabel, Esge 
Brok, Peder Lykke, Gert Bryske, Iven Foss, Ove Lunge, Otto Nielssan, 
Jakob Basse, Niels Erikss@n (Banner) og Oluf Axelsson) til forhandlinger i 
Korsar om rigets t i l~ tand .~  Fra de verdslige riiders side savnedes enkelte, om 
hvilke siden skal berettes. Endelig var enkelte udenriidsadelige som Eggert 
Frille, Oluf Pedersson (Godov), Fikke Laurentssan (Fikkesen) og Jens 
Hvas til ~ t e d e . ~  - Erik Nielssan deltog i forhandlingerne, og ggr det klart, at 
han havde fjernet sig fra Erik af Pommern og nzrmet sig til riidets flertal, 
som i kongens mulige afszttelse sii en fortszttelse af unionsforbindelsen og 
en stabilisering af de indenrigspolitiske forhold. Erik af Pommern beskyldte 
sidenhen Erik Nielssprn for at vzre en af de mest virksomme ved hans 
afszttelse.' - De fuldtallige bispers fremmade i Korsgr turde tages som tegn 
p5, at iszr kirken anskede fredelige tilstande og ordnede forhold. 

Resultatet af forhandlingerne - der sorn baggrund tillige synes a t  have 
ha£t en henvendelse fra Erik af Pommern (s. 88) - blev et indkaldelsesbrev 
1438 27/10 (beseglet af 10 riider) til den unge hertug Kristoffer af Bayern, 
udstedt af 7 gejstlige og 13 verdslige rigsr5der.6 Hertugen blev anmodet om 
straks at indfinde sig i Danmark og overtage styret, idet han fik en rigsfor- 
standerstilling stillet i udsigt. Hans moders minde, egen personlig interesse 
og slzegtskab med den gamle kongelinie opregnedes for at fii ham til at 
indvillige, og muligheden for at blive Danmarks og unionens konge blev 
holdt ham iiben. - Rigets tilstand blev skildret ved at gennemg5 Eriks suc- 
cessionsplaner, hans indtr~ngen af f&re pii slottene, bondeoprorene og 
forholdet til hertug Adolf. Om bprnderne oplystes, »at wii daglighen leue 
Wort liiffs fare met them oc kunne engen rattigheet aff them fonge. « Kongen 
havde ikke villet »anname Swerigis righe igeen, som deghtinget war,« hvor- 
for r5derne udtalte frygt for svenske angreb. De tre riger, »hwilke som 
tillforen i stoor kerlichet tilsamman bundne wore ewigh tilsammen at bliue 



under een herre oc koning ...F var sh godt som adskilte pii grund af Eriks 
slette styre. Som folge heraf og fordi Erik havde forladt riget og medtaget 
skatte og rigdomme, henvendte rhderne sig til Kristoffer. Denne burde - 
hvis han ikke gnskede at se en anden valgt i Danmark og miste ethvert 
fremtidigt arvekrav ph rigerne - straks give svar med tilbage, om han antog 
tilbudet om at blive dansk rigsforstander. Som bevis ph rigets forsomte 
stilling vedlagde rhderne nogle artikler. Med stor sandsynlighed drejede 
disse sig blandt andet om Kalmar-forliget 1436.7 

Riidernes henvendelse vidner om den betrzengte situation, hvad flere for- 
skere ogsh har ~ i i ~ e ~ e t . ~  A Huitfeldt udtaler i denne forbindelse, at rigsra- 
det indkaldte Kristoffer uden forst at have spurgt det svenske rild.' Pii 
baggrund af Kalmar-modet i juli er dette ikke rimeligt, og skont rhderne 
iibnede udsigt for Kristoffer til at blive Danmarks og unionens konge,10 og 
omtalte den velvilje nthesse thry righes radh haue til ham, « blev han i forste 
omgang kun tilbudt at blive dansk rigsforstander. Riidet svigtede ikke afta- 
len om et fzlles kongevalg, men onskede sin egen kandidat valgt til ny 
unionskonge efter Erik af Pommern. Kristoffers slzegtskab med den gamle 
kongelinie blev af betydning for at vinde Norge. Dette tydeliggores ved 
udtalelser fra Kristoffer selv. Desvzerre kendes hans svar til rigsrhdet i Dan- 
mark ikke. Hans brev til det svenske rhd og Sveriges indbyggere 1438 15/11 
er  derimod bevaret.ll Datoen sandsynliggor en tidlig svensk henvendelse, 
hvad der med det danske riids indkaldelsesbrev atter dokumenterer unions- 
interessen. Muligheden af en tilbage-datering eller et hurtigt dansk bud til 
Bayern tillader ingen sikre slutninger. 

Hertug Kristoffer gar i sin skrivelse ud fra kong Eriks optrzden mod 
Sverige, som havde resulteret i Engelbrekts oprprr. Ved Kalmar-forliget 
1436, hvor hansestzederne ogsA havde deltaget, havde Erik af Pommern 
lovet at regere Sverige fredeligt. Hans opforsel i Danmark og Norge gjorde 
dette tvivlsomt, og if@lge rygter agtede kongen med magt at indszette uden- 
landske fogeder og gore hertug Bugislav til sin efterfolger. Kristoffer tilbprd 
at komme svenskerne til hjzelp med vzebnet magt og soge sine Venners 
medvirken til, at Eriks planer matte blive hindret. En forudszetning for 
hjzelpen var imidlertid, at svenskerne ville tage ham til konge. Han phpege- 
de, at han stammede fra Sveriges gamle kongeslzegt, men at han dog ikke 
her besad samme arveret som til Norge. Efter at have lovet at regere frede- 
ligt og retfzerdigt, udviklede den unge hertug de grunde, han havde til at 
komme svenskerne til hjzelp. Den manglende arveret til Sverige blev sogt 
opvejet ved at gA ind ph modstanden mod Eriks lenspolitik og successions- 
planer, og dennes tidligere bkstrzebelser ph at udelukke sosteren Katarina, 
Kristoffers moder, fra tronfolgen blev nzevnt. Unionen var et andet motiv 
for Kristoffer. Det var klart, at rigerne geografisk og sprogligt hgrte sam- 
men, ligesom en uoploselig kontrakt var indghet mellem dem, og ligeledes, 



at rigerne skulle styres af 6n Person. Det var n~dvendigt, at han blev udset 
til regent i Sverige. Han var sikker pa, at Danmark og Norge ogsa ville gare 
dette og siden antage ham rned hzder og troskab. 

Kristoffer Onskede rned al tydelighed at blive konge i Norden. Hensyn til 
morbroderen holdt ham ikke tilbage.12 Henvisningen til 1397-unionsbrevet, 
hvorefier en  konge skulle regere rigerne samt omtalen af 1436-forliget viser, 
at den unge hertug var underrettet om nordiske forhold og Erik af Pom- 
merns politik. Hans kendskab kan stamme fra det svenske eller danske 
rigsrad, hvor danskerne havde sendt ham dokument-udskrifter sammen 
rned indkaldelsesbrevet (s. 87). 

I Korsar lod rigsraderne tillige udfzrdige et brev til Erik af Pommern. Han 
blev anmodet om hurtigst rnuligt at komme til Danmark, fgrend rigets 
situation forvzrredes. Erik burde desuden udnzvne en drost og en marsk - 
et krav, der afspejler, at raderne havde overtaget enkelte af svenskernes 
konstitutionelle synspunkter.13 Hvad skrivelsen videre indeholdt er ikke 
kendt; men G Carlsson har antaget, at brevet beskzftigede sig rned Eriks 
aflanning, hvis Kristoffer regerede i hans sted.14 At rhderne skal have stzv- 
net kongen for en domstol, som A Huitfeldt mener, m5 afvises.15 Erik sOgte 
netop sidenhen at bevzege riderne hertil (s. 106). Brevet blev sendt rned den 
kongetro bisp Thorleif (~ethert eghit myndelighe sendebudhc) til Gotland, 
men intet svar indlab pa det.16 

Rigsraderne i Korsar havde i realiteten gjort op rned Erik af Pommern. 
Saledes skrev raderne ifalge samstemmende beretninger fra LEneas Sylvius 
og den lybske krgnike til den nye tysk-romerske konge Albrekt I1 og bad 
ham give tilladelse til, at hertug Kristoffer blev udpeget til ny konge i 
Danmark, hvilken anmodning skal vzere blevet skriftligt efterkommet.17 Op- 
lysningerne forekommer trovzrdige og hbner forstaelse for radernes bestrze- 
belser ved denne tid. Skrivelsen til Erik, hvor denne som betingelse for at 
vende tilbage kan have stillet uacceptable fordringer, synes pA denne vis at 
matte forstas som en forme1 retslig formaningsskrivelse. Raderne sogte at 
retfzrdiggare deres handlemade. Under kong Albrekts medvirken som ho- 
jerestiiende instans ville raderne sztte en anden konge i Eriks sted. Muligvis 
afsendte radet ved denne tid tillige en skrivelse til hajmesteren i lighed rned 
svenskernes brev til Poul von Russdorf 1438 1517 (s. 85 jvf. 96). 

Den gamle kejser Sigismunds dOd 1437 9112 kom for sA vidt belejligt for 
raderne, som denne havde stattet Erik af Pommern. gneas  Sylvius vil vide, 
at Erik af Pommern blev holdt ved magten af Sigismund, sa lzenge denne 
levede.18 SkOnt denne slutning mh siges ikke at vzre szrlig velbegrundet, 
tjener den til at vise venskabet mellem de to. Antagelsen af en ny tysk- 
romersk konge af slzgten Habsburg matte fgre $1 en zendring af dette for- 
hold. Albrekt stod i et venskabeligt forhold til hertug Kristoffer, hvilket 



ikke turde vzre rigsriiderne ukendt.lg Det er berettiget i hojere grad end G 
Carlsson har gjort at piipege, at den tyske statsverden skulle stotte tronskif- 
tet i ~anmark ."  

De forsamlede rider i Korsar benzvnte sig i skrivelsen til hertug Kristof- 
fer »Danmarks riges ridere (regni Dacie Consiliarii), hvad der vidner om 
deres nye magtstilling. Det var riidets flertal, der besad ledelsen af riget. De 
tyve riider mA karakteriseres sorn enige i bestrzbelserne pii at f h  Kristoffer 
udpeget til rigsforstander og senere muligvis til konge. Slzgtskabsforbindel- 
ser kan have virket forstzrkende herpii. Morten Jenssons broder Naune var 
bisp i Odense, og Jakob Basse var gift med Cecilie Jensdatter (Brok), en 
soster til Esge Brok. Morten Jenssan og Esge Brok var gift med dotre fra 
s l ~ g t e n  Gyldenstjerne, sorn havde tre medlemmer i rigsriidet og relationer 
til Banner-slzgten (se bilag 1). Dette i sammenhzng med Erik af Pommerns 
senere klager over Erik Nielsson afslorer, at iszr Gyldenstjernerne forte an 
i tronskiftet. Den pavetro Erik af Pommern var ikke lzngere en god stotte, 
n i r  det gjaldt om at sikre unionen og akonomiske interesser. 

Flere riider var ikke til stede i Korsor. Heriblandt var abbederne fra Soro 
og Ringsted klostre, sorn i 1429 blev benzvnt rider. Niels Klemmentsson i 
Sore deltog i retterting i 1433 og dode i 1444, hvorpi han blev efterfulgt af 
Peder Laale (i. 1459).~' Abbed Peder i Ringsted levede endnu 1440 1815.~' 
Eftersom de kun t r ~ f f e s  for 1430, og ikke i de folgende mange &r Ses at 
deltage i politiske'beslutninger, mii de i det folgende udelades. Deres fort- 
satte accept af pave Eugen IV i tiden for Basel-konciliet medvirkede sand- 
synligvis til deres manglende reprzesentation i rigsriidet. Dette skyldes ho- 
vedsagelig bisperne, sorn sagte at udvide kontrollen med klostrene. Tilslut- 
ningen til Baselkonciliet fra disse Ar, hvor hertug Kristoffer og faderen, sorn 
B Losman har vist, besad kontakter til k~nciliet, '~ gav mulighed for at omgi 
de endnu frie klostres pavelige privilegier. Betydelige interesser var involve- 
ret i disse Ars tronskifte (s. 226). Johanniterprioren af det m~gtige Antvor- 
skov kloster vedblev derimod at deltage i politiske b e ~ l u t n i n ~ e r . ~ ~  

De ~ v r i g e  fravzrende riider i Korsar, sorn ikke tidligere har piikaldt sig 
starre interesse, synes foruden greverne Hans og Vitslav at vzre: 

1. Sten Tygessan (Basse) 
2. Albrekt Ottesscbn (Bydelsbak) 
3. Peder Mogensscin (Due) 
4. Trud Has 
5. Anders Nielssgn (Jernskzg) 
6. Jens Grim (Has) 
7. Erik Segebodssan (Krummedige) 
8. Poul .Pederssdn (Laxmand) 
9. Henning Henningsson (Podebusk) 



10. Joakim Schepelitz 
11. Axel Pedersscdn (Thott) 

Af Disse rader kan enkelte udelades. Visborg-hovedsmanden Trud Has til 
artofta, der havde deltaget i Kalmar 1436, dcdde i 1437. Peder Mogensscdn 
deltog i Vordingborg-forhandlingerne 1435 og trzffes endnu 1436. Han sy- 
nes p i  dette tidspunkt at vzre omtrent 62 hr, eftersom han i 1424 angav at 
vzere 50 i r  gammel.25 Henning Podebusk den Yngre var dOd for 1437 1115. 
Han havde vzret forlover i Stockholm 1435 14/10 sammen med Joakim 
Schepelitz. Denne trzffes ikke sidenhen i dokumentmaterialet og var dcdd 
for 1 4 4 8 . ~ ~  

Muligvis levede kun lidt over halvdelen af de fravzerende fra modet i 
Korsor. Af disse var Axel Pedersson ligesom greverne Hans og Vitslav 
endnu tilhznger& af Erik af Pommern, og Axel Pedersson holdt fortsat 
Varberg slot til kongens hand. Erik Krummedige havde deltaget i modet i 
Kalmar i juli mined, og m i  karakteriseres som en tilhznger af ridets be- 
strzbelser p i  at indkalde Kristoffer. G von der Ropp og K Erslev bemzrke- 
de, at han ikke var til stede ved forhandlingerne i oktober, og muligvis var 
han syg." Erik Krummedige d%de i 1439 og blev begravet 14. september i 
Katharinakirken i Lübeck, hvad der ikke udelukker, at han i sommeren 
1439 havde begivet sig til hansestaden for at deltage i afszettelsen af Erik af 
Pommern (s. 103). 

W Mollerup betonede i 1893, at flere personer i Danmark var knyttet til 
kong Erik, og foruden Peder Oxe opregnes Axel Pedersson, Erik Krumme- 
dige og Sten ~ a s s e . ~ ~  Eftersom Erik Krummedige sandsynligvis mA afvises, 
gzlder det at klarlzgge Sten Basses stilling, s i  meget mere, som han heller 
ikke deltager i udstedelsen af opsigelsesbrevet til kongen i 1439. - Den 9. 
november 1438 udstedte rigskansleren Iven Foss fra Aalstrup pa Lolland et 
lisebrev til ham ph gods, og atter et lovdagsbrev herfra 1439 1412. Den 26. 
juni 1439 lod han sig indfore i flere girde pa Sjzlland, et yderligere tegn p i ,  
at han varetog okonomiske interesser og lod politiske hensyn glide i bag- 
grunden.'' Han besidder ikke under Kristoffer Nyborg slot, hvad der tyder 
pa, at han endnu omkring irsskiftet 1438-39 nzrede sympati for Erik af 
Pommern. Mollerup rammer, sa vidt det kan bedommes, rigtigt, nir  han om 
Sten Basse udtaler, at denne indtog »en forsigtig og tilbagetrukken Holdning 
under Statsomva?ltningen 1439«.~O I sommeren 1440 deltog han sammen med 
blandt andre Erik Nielssan og Anders Nielsspln i bestrzbelserne p i  at bringe 
et forlig i stand med Erik af Pommern (s. 141). 

I tilknytning til tidligere iagttagelser er det muligt, at Sten Basse endnu i 
slutningen af 1438 og i forhret 1439 besad Nyborg slot. For dette taler, at  2 
lybske kobmznd, hvoraf den ene senere betegnede sig som Sten Basses 
knzegt, den 23. april udstedte et gzldsbrev til ham fra ~ y b o r g . ~ '  I sammen- 



h ~ n g  rned Iven Foss' breve tyder dette iovrigt PA, at radsflertallet endnu 
ikke pA grund af den uafklarede situation havde strammet grebet nzvnevzr- 
digt om Erik af Pommern's tilhzengere. Hgvedsmanden Jens Torbernssan p i  
Kalundborg medbeseglede 1438 1017 et gavebrev til Roskilde Sct. Agnete 
k10ster.~~ 

Tilbage stir at undersage Albrekt Bydelsbak, Anders Nielsson og halv- 
broderen Jens Grim, samt zrkebispens broder Poul Laxmand. Sidstnzvnte 
medbeseglede opsigelsesbrevet 1439 2316 til Erik af Pommern, mens Anders 
Nielsson forst Ses at have tilsluttet sig radsflertallet 1439 2517 i Kobenhavn. 
Jens Grim var ogsA til stede her og ligeledes Kabenhavnsfogeden Mogens 
G ~ y e ,  og alle hyldede de Kristoffer sorn rigsforstander (s. 118). - I tilknyt- 
ning til deres sene tilslutning til det nye styre mA det bemzrkes, at de deltog 
i forhandlinger rned det svenske rigsrAd om at fa Kristoffer antaget til svensk 
konge. Jens Grim og Anders Nielsson deltog blandt andre pA Jönköping- 
mddet i november 1439 (s. 126), og Albrekt Bydelsbak deltog i februar 1441 
i Ladgse sorn Kristoffers og ridets udsending (s. 164). Dette er ikke uden 
vigtighed for deres stillingtagen omkring Arsskiftet 1438-39, idet det peger 
PA, at deres sympati for Erik af Pommern bundede i hensyn til unionens 
opretholdelse. Det var siledes disse rAder, sorn blandt andre havde nydt 
godt af Eriks kongedomme. Jens Grim havde i flere Ar haft Kalmar og 
Lindholm slotte i forlening, mens Albrekt Bydelsbak, der sorn Poul Lax- 
mand var gift rned en datter af Erik Krummedige, havde besiddet Bohus. 
Anders Nielsson havde lznge besiddet Axeval slot, ligesom han havde mod- 
taget Amneholm len af Erik af Pommern i pant. Han blev i sin tid benzvnt 
hgvedsmand i hele Vestergötland og besad adskilligt gods i Sverige (s. 11). - 
Anders Nielsson (f. Ca. 1 3 9 4 ) ~ ~  og Jens Grims mangeirige venskab rned Erik 
af Pommern kan ydermere have vzret udslaggivende for deres holdning, 
idet de havde fulgt ham i storstedelen af hans kongetid. Jens Grim havde 
endda i sine unge dage tjent hos dronning Margrethe i lighed rned Morten 
~ e n s s g n . ~ ~  Anders Nielssan havde 1419-1423 vzret hovedsmand pa Koben- 
havns slot. Et  udtryk for hans gode forhold til Erik af Pommern er, at han i 
1440 sammen rned blandt andre Erik Nielsson og Sten Basse deltog i forsa- 
get p& at n i  til et forlig rned den gamle konge (s. 141). 

Erik af Pommerns udsagn i sommeren 1439 efter modtagelsen af det 
danske rigsrids opsigelsesbrev, »at der er mange arlige Mand i Danmark, 
sorn OS sligt er led, at det OS sker og er sket, at de OS ikke gerne havde gjort det, 
uden de havde ladet OS det vide t i l forn~,  kan ikke uddybes for rigsrAdets 
~edkornmende.~' Kongens bestr~belser pA at f i  pAdomt striden mellem ham 
og medbeseglerne pA opsigelsesbrevet af de rAder, som ikke havde deltaget 
heri (s. 106), sandsynligggr dog, at han var klar over, at enkelte i det 
mindste forhen viste ham sympati. 

De  rider, sorn ornkring Arsskiftet 1438-39 ikke gjorde sig meget bernzr- 



ket, selvom de kan have besiddet slotte, udgjorde dog ikke en sammentom- 
ret gruppe, der effektivt kunne trzde op mod de prvrige rhder, som tiden 
gik. Unionssp@rgsmalet og rigets fremtid afgjordes ikke fra mere eller min- 
dre isolerede slotte. Havedsmznd som Peder Oxe synes heller ikke at have 
truffet stprrre foranstaltninger trods fastholden ved Erik af Pommern. 

Sammenfattende kan der udpeges 2 rhds&upper omkring arsskiftet 1438- 
39: Et flertal pa ialt 20 personer omkring bisperne og Gyldenstjerne-slzg- 
ten, og en anden mindre gruppe af zeldre rader sasom Sten Basse, Axel 
Pedersson, Anders Nielssprn og Jens Grim blandt andre, som fortsat sympa- 
tiserede med Erik af Pommern og i hans styre sA en fortszttelse af unionen 
med Norge og Sverige. Den gamle konges optrieden gjorde dog, at de 
sandsynligvis pa grund af troskabsband og loyalitet foruden materielle inter- 
esser foretrak at lade tiden arbejde for sig, for forst i 1439 at tilslutte sig 
r5dsflertallets kongsemne, den unge hertug Kristoffer. 

Bisp Thorleif og Rigsridet 

Viborgbispen Thorleif Olafsson, der opholdt sig i Korsor som Erik af Pom- 
mern's sendebud, holdt endnu fast ved kongen, og medbeseglede ikke ind- 
kaldelsesbrevet til hertug ~ristoffer.' Den norske bisp er en central skikkel- 
se, og tidligere forskning har beskzcftiget sig en del med ham. Ph grundlag af 
rAdets oplysning i 1439, at Thorleif i foraret samme Ar havde v ~ r e t  i Jylland 
og pa foranledning af Erik havde vzret i kontakt med bonderne, samt at 
zrkebisp Johannes Laxmand kun modvilligt skulle have givet tilladelsen til 
hans bispevalg (s. 75), og siden udstedte en skrivelse til Baselkonciliet om 
muligheden af en norsk bisps forfiyttelse, har forskerne set et fjendskab 
mellem rigsraderne og ~ h o r l e i f . ~  - Rigtigheden heraf mh undersoges. B 
Losman har udtalt, at det er tvivlsomt, om bisp Thorleif var szrlig ilde lidt 
af sine danske bi~pekolleger.~ Hertil mh indskydes, at rhderne ikke i lzeng- 
den kunne finde sig i at have en tilhzenger af Erik af Pommern iblandt sig, og 
1440 914 havde Thorleif da ogsh anerkendt Kristoffer (s. 131). Synspunktet 
om rhdernes holdning til bisp Thorleif sthr og falder med zrkebispens brev 
til Basel, som mangler bade tids- og stedsbetegnelse, og aldrig synes at vzre 
afsendt .4 

I brevet anmodede Johannes Laxmand kirkeforsamlingen i Basel om, at 
en norsk bisp i Danmark og en dansk i Norge mhtte bytte embeder, og hver 
iszr komme tilbage til sit fodeland, da de som udlzendinge ikke var almuen 
behagelige, men blev hadet »som stammende fra folkets hovedfjender«. 
Banderne bgjede sig ikke liengere for kirkens bud, og var fra at viere Guds 
far blevet forvandlet til ulve. Sluttelig fremgik det, at det danske rigsrhd 
kort tid forinden havde diskuteret sagen (Nuper in presentia tocius consula- 



tus et  consiliariorum dicti regni Dacie), og henstillet til zrkebispen om at 
f rems~t te  anmodningen om bispeudvekslingen, sA lignende farer for fremti- 
den blev undgiet. 

Oplysningen om rAdernes medvirken kan ikke kontrolleres, men sand- 
synliggares ved, at zerkebispen ikke alene ville s ~ t t e  en sA vigtig sag igang. 
Derimod ses ikke af det bevarede udkast, hvilke bisper der var tale om, men 
L Daae har godtgjort, at det kun kan vzere Thorleif af Viborg og den 
danskfadte Oslobisp Jens Jakobssan (1420-52).' 

Tanken om at udveksle bisper for at bilzegge bondeuroligheder fortjener 
opmzerksomhed. Engelbrekts oprar i Sverige fra 1434 var rettet imod Enk 
af Pommern's udenlandske fogeder, og i Norge var Amund Sigurdssons 
oprar i Os10 stift 1436-37 vendt imod bisp Jens og andre danskfadte embeds- 
m ~ n d . ~  NAr Johannes Laxmand klagede over banderne som ulve, kan det 
ikke udelukkes, at han skildrede hjemlige forhold og frygt for Thorleifs 
indflydelse pA banderne som budbringer fra Erik af Pommern. Dokumentet 
kan ogsA afspejle hensyn til Norge og hab om rolige tilstande i unionens 
riger. 

Halvard GrAtops oprar i 1438 i Os10 bispedamme kan pege pA, at Johan- 
nes Laxmands skrivelse stammer fra 1438 eller fra tiden indtil forsommeren 
1439, hvor parterne blev sagt f ~ r l i g t e . ~  I slutningen af april 1439 skrev 
havedsmanden Olaf Buk pA Akershus til almuen i Skien syssel om Halvard 
Gratops oprar og indbad med henvisning til et brev fra Erik af Pommern til 
et made ved midsommertid i Oslo, hvor det norske rigsrid skulle pAdGmme 
klager. * 

Det mA formodes, at Johannes Laxmand og Aslak Bolt i Trondhjem mA 
have stAet i forbindelse vedrarende en udveksling af bisper, farend Basel- 
konciliet blev anmodet om samtykke i sagen. Der eksisterer et brev, som 
oplyser om Norges situation i disse Ar, og som sandsynliggar, at Aslak Bolt 
besagte Danmark i 1438. Dokumentet er fra Opdal 1440 319 og drejer sig 
om beboernes anmodning til Erik af Pommern om at mindske deres b ~ r d e r . ~  
Brkebisp Aslak kundgjorde, at han af almuen i Opdal havde modtaget et 
gammelt privilegiebrev, som han skulle have fart til Danmark, for at f i  
kongelig bekr~ftelse pA deres rettigheder, »nw sidzst waar wyrdeligh herra 
konungh Erik ther war och wy tha till honurn forom.. . « Udsagnet sandsyn- 
liggar, at nordmzndene - i lighed med svenskernes sendebud til Danmark - 
havde bestraebt sig pA at made kongen og anmode ham om statte, antagelig 
til udfarelse og sikring af Oslo-overenskomsten af 1437 1812 med Amund 
Sigurdsson og dennes tilhzengere.10 

Aslak Bolt deltog ikke i sommeren 1440 i en norsk sendefzerds forsag pA 
at sejle gennem de danske farvande (s. 152), og synes ikke at have truffet 
Erik af Pommern. Kongen m i  vzere draget til Gotland inden radssendebu- 
denes ankomst til Danmark. 



Det er muligt, at Aslak Bolt under besgget i Danmark i 1438 kan have 
diskuteret en bispeombytning. I sA fald var han ikke uenig heri. Erkebis- 
pens provincialstatut af 1436 20112 fra Oslo, hvor bisp Jens ikke var til ste- 
de, udtalte, at klerkenes fattigdom skyldtes fremmede i riget.ll Oslobispen 
blev som danskfadt regnet til disse. Da bisp Thorleif stgttede Erik af Pom- 
mern, og nordmzndene ogsA af statsretslige grunde holdt fast ved kongen, 
kunne en bispeombytning medvirke til at opretholde venskabelige band 
mellem rigerne i den uafklarede politiske situation, samtidig med at det var 
i tidens And kun at have indfgdte bisper. I 1438 blev dette gennemfart i 
~ r a n k r i ~ . ' ~  

Skgnt Thorleif blev bisp i Viborg i forAret 1438, og Johannes Laxmand 
dgde i 1443 (s. 233), har dateringen af Johannes Laxmands brev til Basel 
voldt problemer. A Huitfeldt daterede dokumentet til 1437, og K Erslev til 
1443 ved Kristoffers danske kroning.13 Erslevs synspunkt mA skydes til side, 
idet der ikke hgres om uroligheder i de nordiske riger ph dette tidspunkt.14 
Huitfeldt oplyser, at en kardinal Johannes ved Baselkonciliet skal have 
svaret pA brevet 1437 1619, men oplysningen mA afvises. Der eksisterer 
rigtignok et brev fra en kardinal Johannes i Basel med datoen 1437 1619, 
men dette er stilet til Norges bisper i anledning af disses undskyldningsbreve 
om, at Norge var blevet phlagt alt for store pengeudredninger af konciliet.15 
Ph baggrund af Huitfeldts fejlagtige anszttelse af Vordingborg-mgdet til 
bade 1436 og 1438 mh dateringen til lF8-39 fast holde^.'^ 

Johannes Laxmands udkast udgor en forhindring, eftersom det om de 2 
bisper oplyses, at de i lang tid havde besiddet deres embeder. Bisp Jens 
havde rigtignok beklzdt sin stilling siden 1420,17 mens bisp Thorleif kun 
havde siddet i embedet i muligvis et Ar. H Koht har pA grundlag af oplysnin- 
gen om bispernes embedstid ment, at brevet mA stamme fra 1441, hvor 
bgnderne i Nordjylland gjorde opr@r.18 Synspunktet gar utvivlsomt tilbage 
pA en oplysning af Hans Svaning (1503-1584), som vil vide, at en bisp drog 
til Erik af Pommern pA Gotland efter bondeoprgrets udbrud under kong 
Kristoffer og vendte tilbage med besked herfra. Oplysningerne synes 
iibenlyst anakronistiske og sammensat af hzndelser fra 1438-39 og 1441.19 - 
Thorleif var desuden i Kebenhavn i sommeren 1441 og fulgte med Kristoffer 
til Sverige (s. 199). Dette taler ikke for, at  Viborgbispen kort forinden 
skulle have gnsket Erik af Pommern's tilbagevenden og opmuntret bender- 
ne - zrkebispen kan have holdt fast ved Oslobispens mangehrige embedstid 
for lettere at f A  Basel-forsamlingens godkendelse til en bispeombytning, 
ligesom han igvrigt oplyste, at begge bisper var beherigt indviede. 

Det mA fastholdes, at Johannes Laxmands udkast synes at stamme fra 
sidste halvdel af 1438, eller begyndelsen af 1439, At dokumentet ikke blev 
afsendt, kan bero pA et forlig mellem nordmzndene indbyrdes, det endnu 
uafklarede tron-spgrgsmal, eller Thorleif kan have afgivet loyalitetserklz- 



ringer til rigsridet i Danmark. Det er en kendsgerning, at ombytningen ikke 
fandt sted. 

Bisp Thorleif anerkendte Kristoffer ved dennes kongevalg i Viborg 1440 
914 og ses i tiden herefter at varetage Viborgkirkens interesser." Ved denne 
tid blev den mangehrige strid om udskiftning af det regelbundne domkapitel 
i Viborg fort til ende, og 1440 1614 befalede Johannes Laxmand fra Aarhus 
bisp Thorleif og bisp Ulrik Stygge at omorganisere kapitlet og foretage den 
udskiftning af fzllesgodset, som han » b e l ~ r t  af erfaringen ikke ville u d s ~ t t e  
lengere«. Kapitlet indrettedes i lighed med landets avrige sekulzre domka- 
pitler og inddeltes i 3 przlaturer (provstiet, zrkedegnedommet og kanto- 
riet) samt 12 kanonikater, og statutterne blev endeligt vedtaget 1440 816. 
Det nye domkapitel var udrustet med storre myndighed og i stand til at give 
fastere stotte for bispestolen.'' 

Situationen ved arsskiftet 1438-1439 

I Danmark forestod rigsradet ledelsen. Kilderne efter Kors@r.madet er fh 
og giver s i  at sige intet andet end enkelte riders opholdssteder. Rigskansle- 
ren Iven Foss og Oluf Axelsson deltog i retterting i Maribo i begyndelsen af 
februar og slutningen af marts 1439.' Bisp Jens af Roskilde og bisp Kristian 
af Ribe varetog embedspligter, og bisp Naune af Odense indviede altre ph 
Fyn i marts 1439.~ Muligvis var det ved denne tid eller forst ved indgangen til 
juni mhned, at Odensebispen fik stiftets gejstlige til at love at betale den 
hrlige afgift (Cathedraticum), som dronning Margrethe i 1395 havde befriet 
dem for ved at skznke Kzrstrup ph Tisinge til bi~pebordet.~ Bisp Naune 
ogede egne indtzgter i den almindelige sogen efter alternative indtje- 
ningsmuligheder. Blikket blev rettet mod den lavere gejstlighed (s. 233). 
Allerede i 1434 var der blevet klaget over Odensebispens ~trenghed,~ og 
Borglumbispen Gert Pederssan blev bebrejdet for gzsteri i Vestervig klo- 
ster med mere end 300 ryttere.' 

~ r Ö d s  manglende kendskab til rhdernes virksomhed omkring arsskiftet 
1438-39 fremghr det af de senere hzndelser, at hertug Kristoffers tilsagn om 
at blive dansk rigsforstander er nhet til Danmark senest i de forste forirsmh- 
neder 1439. I tiden herefter blev taget beslutning om at made hertug Kri- 
stoffer i Lübeck, hvor forhandlinger med de vendiske hansestzder og den 
utilfredse hertug Adolf samtidig skulle fsres. 

Ved midten af januar 1439 forte Johannes Laxmand i Lund samtaler med 
en .skipper og nogle kobrnznd fra Danzig, som 6. januar var blevet beravet 
skib og gods af Peder Oxe. En beretning fra Danzig giver indgiende oplys- 
ninger om forhandlingerne? 
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Mandskabet havde forgzves sßgt at f$ hevedsmanden til at udlevere godset og skibet og 
havde henvist til hojmesteren og Danzigs rAd og erklzret sig villige til at lade sagen pad0m- 
me af rigsradet. Peder Oxe vzgrede sig herved og fastholdt, at det opbragte gods tilh0rte 
Erik af Pommern. Han, Peder Oxe, ville ikke stjzle godset, men tage, hvad der tilkom 
ham. Han agtede ikke at udlevere Y4 af varerne, om de sA kom rned et helt skib fyldt rned 
breve (!), da han vidste, at kong Erik stod bag ham. 

Kßbmzndene havde herefter begivet sig til Lund og klaget til zrkebispen, rigsradets 
leder. Denne beklagede det skete og forsikrede om danskernes villighed til at sikre kßb- 
mzndenes rettigheder. Fßrst ved oplysningen om, at s0folkene var fra Preussen, viste 
Johannes Laxmand en vis interesse, men kunne intet udrette pa grund af Peder Oxes 
magtstilling, og fordi h~jjmesteren ikke ville hjzlpe. - Passagen synes at afslßre, at zrkebis- 
pen og rademe tidligere havde sagt hjzlp hos Poul von Russdorf for at sikre sig mod Erik af 
Pommern og hans stßtter i Danmark.. Muligvis hentydes til en rAdsskrivelse til h0jmesteren 
fra 1438, i forlzngelse af det svenske rads af 1438 15/7 (s. 85). Danskerne kan heri have 
berßrt forholdet til Peder Oxe, jzvnfar Poul von Russdorfs skriftlige anmodning fra 1437 
om Sundtoldfrihed for sine byer (s. 76). 

Rrkebispen tilkendegav ifßlge den nedfzldede beretning, at uden hjzlp imod Peder 
Oxe, som i over 8 Ar havde frataget kabmzndene gods, fik man ikke bugt rned ham. Det 
nyttede ikke, at han skulle betale erstatninger i enkelttilfzlde, hvis han stadig kunne berige 
sig. Han var tilstrzkkelig rig til at betale skadeserstatninger pA op til 100.000 Gylden. 
Ulovlig opbringning af gods burde pAd0mmes soms0rßveri. Johannes Laxmand udstedte et 
brev til Peder Oxe om, at godset var opbragt rned urette, hvorfor det for ikke at kunne 
Izgges riget til last burde leveres tilbage. Henstillingen havde dog ingen virkhing, og mke- 
bispen viste sig villig til at skrive til h0jmesteren og Danzigs rAd om, at de burde vzfe 
sßfolkene behjzlpelige rned at nA en afgßrelse i sagen. Johannes Laxmand og »alle gode 
folk« i Danmark ville gerne hjzlpe rned hertil, da Peder Oxe voksede sig stzrkere dag for 
dag, og svendene strammede til ham pa grund af gode lanninger og gevinster ved at plyndre 
kßbmzndene. Brkebispen klagede over, at han ikke kunne holde sine knzgte hos sig; men 
at disse r0mte og tog tjeneste hos Peder Oxe. Han opgav at have mistet mere end 40 svende 
pA denne made. 

Episoden viser, at Johannes Laxmand s@gte at vinde hojmesterens og de 
preussiske stzders hjzlp imod Erik af Pommern's stotter. Erkebispens 
holdning mA opfattes som udtryk for rhdsflertallets holdning, og dansk poli- 
tik i 1439 overfor h@jmesteren og Danzig giver fornyede udsagn herom (s. 
119). - Hvad angar oplysningen om ~rkebispens mandskab, afslarer dette, 
at Peder Oxe pA Helsingor og Helsingborg slotte evnede at aflonne sine folk 
bedre end de fleste. Dette svarer til Erik Pukes klager mod marsken Kar1 
Knutsson, som drog andres svende til ~ i g . ~  Eksemplerne viser, at den hojst- 
bydende var sikker pA mandskab, til stor gene for standsfzller, som ph 
grund af mindre indt~gter  i prkonomisk vanskelige tider ikke havde rAd til at 
holde mange svende. 

Hvordan gik det Erik af Pommern's slzgtninge i Danmark? Forskningen 
har ikke beskzftiget sig szrligt rned disse, og der hersker uenighed om, hvor 
lznge hertugerne opholdt sig i ~ a n m a r k . ~  A Huitfeldt vil vide, at de endnu i 
sommeren 1439 besad deres slotte, inden de drog til ~ o t l a n d , ~  mens W 



Mollerup lader hertug Bugislav opholde sig pa Fyn endnu i maj 1440.'' Det 
sidste genfindes hos M Wehrmann, som mener, at hertug Bugislav og hertug 
Barnim endnu i april 1440 besad deres slotte i Danmark.ll 

Den pommerske kranike, forfattet af Thomas Kantzow (1- 1542 25/9), 
gengiver i randen arbogsnotitser, efter hvilke hertug Barnim ankom til Dan- 
mark omtrent 1437 11/11 og rejste derfra 1438 20/4.12 Han Ses at have ladet 
bringe a1, malt og voks til Aalholm slot, men det fremgir ikke, om han 
vendte tilbage hertil. Hertug Vartislav af Wolghast synes ikke mod slutnin- 
gen af 1438 at opholde sig p i  Ravnsborg. Den 30. September 1438 udstedte 
bisp Audun af Stavanger og ridderen Eindrid Erlendsson en klage til Stet- 
tin, Anklam, Wolghast, Greifswald og Stralsund over hertugen, som havde 
bemzgtiget sig deres skib med varer fra Stettin, og fart det til en havn i sit 
hertugdamme. l3 

Formodningen om, at de 2 hertuger havde forladt Danmark i 1438, styr- 
kes af det danske rigsrads breve. I indkaldelsesbrevet til hertug Kristoffer 
fra oktober 1438 nzvnes intet herom, og i klagebrevet til Erik af Pommern 
1439 617 omtales kun, at hertug Bugislav endnu holdt sine slotte ibne for 
enhver, som ville hjzlpe ham imod rigsradet (»de eme helpen willen teghen 
des rykes rad<c)14 Huitfeldts synspunkt, at alle hertugerne farst i sommeren 
1439 forlod Danmark, rna afvises. Hertugerne Barnim og Vartislav kan 
vzre rejst til Erik pa Gotland i sommeren 1438. Det var iavrigt disse perso- 
ner, som rigsraderne havde krzvet fjernet fra Ravnsborg og Aalholm (s. 
77). Det fremgar af det danske rigsrads brev til Danzig 1439 2517, at ikke 
alle hertugerne opholdt sig i Danmark i sommeren 1439. Hajmesteren og 
Danzig blev siledes anmodet om, hvis de ikke ville komme danskerne til 
hjzlp mod Peder Oxe, da at sage skadeserstatninger i Pommern for at 
beskzeftige kongens fztre der (»darmede men den hertogen von Pomern 
mochte to hus halden.. . C ) .  l5 I efteraret 1440 udtalte Johannes Laxmand, at 
Kristoffer og raderne i sommeren 1440 havde frygtet Erik af Pommern's 
tilbagevenden med alle de stettinske herrer.16 

Hvor lznge hertug Bugislav forblev i Danmark, er det vanskeligt at na til 
forstaelse af. Rigsradets udsagn om hans ophold pa Fyn i sommeren 1439 
kan vzre rigtig. Det er dog sp@rgsmAlet, om ikke hertug Bugislav ved Kri- 
stoffers og rigsridernes ankomst og ved udsigten til en belejring er rejst 
tilbage til Pommern. Hvorvidt han er forblevet pa Fyn til efter arsskiftet 
1440 kan ikke afgores. Den 31. oktober 1440 bensevnes Eggert Frille »nw 
hawetzman pa Hinzegaul.. . 2' 

Tronskiftet 1439 

I juni 1439 var 19 rigsrader med serkebisp Johannes Laxmand og bisperne i 



spidsen samt flere udenriidsadelige i Lübeck for at modtage Kristoffer af 
Bayern. Den unge hertug synes allerede i april miined at have indfundet sig 
Lübeck rned et folge af nu ukendt storrelse.' Herfra udstedtes 23. juni et 
opsigelsesbrev til Erik af Pommern, og i dagene herefter kom aftaler i stand 
rned de 4 vendiske hansestzeder og hertug Adolf for at sikre tronskiftets 
gennemforelse.' Disse traktater var, som W Christensen, K Erslev og G 
Carlsson er enige om, przget af indrommelser fra riidets side og betegnede 
en zndring af kong Eriks ~denrigspolitik.~ Selv synes opsigelsen at vzre 
forirsaget og tilskyndet af efterretninger fra Sverige, hvad G von der Ropp, 
K Erslev, E Daenell, S Tunberg og K Kumlien har p&peget.4 

Mens flertallet af rigsrider i Danmark var enige, indtog aristokratiet i Sveri- 
ge mere markante holdninger, hvad svensk forskning forlzengst har doku- 
menteret. Striden var ikke en modszetning mellem nationalister og unions- 
Venner, men, som moderne forskning (E Lönnroth) har klarlagt, en kamp, 
som gjaldt kongemagtens og unionens konstitutionelle udformning.' Efter 
Tälje-modet skzerpedes forholdet mellem marsken Karl Knutsson (Bonde) 
og drosten Krister Nilsson (Vasa) og deres respektive tilhzngere. Drosten 
sogte at hindre sin slzegtnings voksende magt, men det blev Karl Knutsson, 
der blev valgt til rigsforstander i oktober 1438, hvad der peger pii, at mar- 
sken af bisperne og et riidsflertal ans& for den eneste effektive forsvarer for 
Kalmar-forliget og rigets territ~rium.~ Bisp Thomas udtalte senere i sin 
Frihedsvise, at Karl Knutsson bestrzebte sig pii, »at riikit skulle ey greenas. e7 
Et brud rned Krister Nilsson blev undgiet ved bispernes r n ~ g l i n ~ . ~  Alligevel 
udviklede rivaliseringen rned dens kamp om indflydelse og okonomiske 
privilegier sig muligvis senere til at blive et sporgsmiil om en indfodt eller en 
udenlandsk k ~ n g e . ~  Karl Knutssons position som rigsforstander og hans 
udvidede kontrol rned adskillige slotte samt hans planer om at belejre Bengt 
og Bo Stensson (Natt och Dag) pii Kalmar, og endelig Laurens Snakenborg 
pii Elfsborg forvzerrede forholdet til drosten, soh synes at have frariidet en 
aktion. For at hindre et samvirke mellem Krister Nilsson, dennes son Karl 
og Stenssonnerne - hvor Nils Stensson besad Stäkeborg - lod Karl Knutsson 
drosten tilfangetage omkring 1439 1311. Med dette kup fik marsken snart 
udleveret Nyköping slot, for hvilket Krister Nilsson og s@nnen modtog Vi- 
borg og Ringstadeholm slotte. Karl Kristersson matte snart afstii Ringstade- 
holm pii grund af upiilidelighed, og Nils Stensson p i  Stäkeborg svigtede en 
tidligere indgiiet aftale rned Karl ~nutsson. '~  

Nils Stensson fik under piiskud af at sage forlig rned marsken etableret en 
viibenstilstand indtil 1439 2913, og sammen rned broderen Bo og brodersprn- 
nen Magnus Bengtsson samt Magnus Gren, der var havedsmand pii Borg- 
holm pii @land, drog han til Gotland for at sprge hjzelp hos Erik af Pommern. 
Denne greb chancen til atter at f& kontrol rned Sverige og stillede penge og 



tropper til riidighed samt udnzvnte Nils Stensson til ny marsk.ll I en skrivel- 
se af 19. marts til de svenske landskaber bebrejdede Erik af Pommern Karl 
Knutsson og hans tilhzngere i stzrke vendinger, iszr fordi Karl havde med- 
delt, at han ikke ville tillade kongen at komme ind i riget igen. Erik vidste 
ikke af at have nzgtet at opfylde Kalmar-forliget (!).I2 Han skrev samtidig til 
nordmzndene og anmodede dem om at falde ind i Sverige og angribe Elfs- 
borg. Under ledelse af Johan Ummereise og Olaf Buk piibegyndte de en 
belejring af slottet med 600 mand, af hvilke bispen af Hamar skal have stillet 
100 ryttere.13 - Oppositionen mod Karl Knutsson synes i det hele taget at 
have haft flere tilhzngere, end kildematerialet giver udsagn om. Kun fii kan 
udpeges, heriblandt de tidligere fogeder pii Borgholm og Elfsborg slotte, 
Peder Ryning og Mathias van Kalen samt drostens farbroder Karl Tordsson 
(Bonde) pii Raseborg og Ragvald Gustavsson (3 Rosor af Horshaga), der 
var beslzgtet med Laurens Snakenborg. Endogsii Vadstena bys borgere 
synes at have sluttet sig til Nils stensson.14 

Det lykkedes ikke Nils Stensson at overvinde Karl Knutsson. Arsagen 
var, at Erik af Pommern's tropper under Dannebrog skabte forcdget tilslut- 
ning til rigsforstanderen og rigsriidet. I et manifest 1439 2514, udstedt af 
blandt andre zrkebisp Nils og bisp Thomas af Strängnäs, formanede de 
indbyggerne i astergötland til at forsvare fzdrelandet og slutte op om Karl 
Knutsson, idet riiderne erkendte, at Kalmar-forliget »warder oss icke hal- 
dine. l5 En fzdrelandskzrlig holdning afslaredes, og ogsii bisp Thornas' fri- 
hedsvise stammer, som E Lönnroth, G Carlsson og K Kumlien har vist, 
efter alt at d@mme fra denne tid.16 Det gjaldt om at forsvare Kalmar-forliget 
1436, som med god grund frygtedes stzkket, hvis Erik af Pommern atter 
kom til magten. - Nils Stensson flygtede atter til Gotland, og Stäkeborg 
belejredes af Karl Knutsson. Elfsborg blev undsat, og nordmzndene blev 
drevet pii flugt i juli eller august miined, hvorunder Olaf Buk af Brunla 
synes at have mistet livet.17 

Mens Karl Knutsson opholdt sig ved Stäkeborg fcdrte flere rigsriider for- 
handlinger i Stockholm. Resultatet blev en placatio fra dagene 5.-11-juni 
1439, som fastslog Kalmar-forliget 1436 som retsgrund.18 Ville Erik af Pom- 
mern ikke opfylde aftalen, burde han afszttes, og en anden szttes i stedet. 
Agtede kongen derimod at overholde forliget, men uden at kunne give 
tilstrzkkelige forsikringer, skulle han oppebzre et iirligt belcdb, og hertug 
Kristoffer styre riget pii hans vegne, efter fcdrst at have aflagt ed pii at 
overholde Kalmar-forliget. Hvis Erik ville modtage en iirlig sum og afstii fra 
sine kongelige rettigheder, burde Kristoffer tages til konge, skcdnt riiderne 
ellers ans5 det for nyttigt at have en indfadt konge. 

Muligvis var den sidste udtalelse en formalitet af hensyn til rigsforstanderen Karl Knutsson, 
eftersom raderne opregnede alle de grunde, som talte imod antagelsen af en indf6dt til 



konge.lg Den indbyrdes strid talte ferst og fremmest herimod. Ny strid kunne muligvis 
opsth. Desuden ville unionen ved et shdant skridt vzre brudt, og Sverige ville fh Danmark 
og Norge til fjender. Da riget ph indevzrende tidspunkt havde Gotland, @land, Kalmar, 
Stäkeborg og Raseborg slotte imod sig, var det ligeledes at frygte, at disse omrhder skulle 
gii tabt. Ved valg af en indf0dt konge ville riget desuden fh Preussen (Tyske Orden) og 
hansestzderne til fjender, samt den tysk-romerske konge Albrekt 11, Erik af Pommern, 
hertug Kristoffer og alle deres venner." Svenskerne ville endvidere aldrig kunne ovewinde 
den mistro, andre nzrede til dem, og Kalmar-overenskomsten 1436 og begge ~sambindilse 
brefjiven~ (1397 Kronings- og Unionsb~evet)~' ville vzre bmdt. Udstederne havde for Oje, 
at rhdet ved at besegle 1436-forliget havde forpligtet sig til, vat konungen, danzske mren oc 
stredherne magha thet wrcekkia uppa oss mredh orlegh ok kalla threr thil hrerra oc f @ r ~ t a « . ~ ~  
For at  undgh dette burde svenskerne arbejde for, at unionsforbindelsen blev gjort endnu 
fastere, sh fredelige tilstande kunne tilvejebringes. Betznkningen afsluttedes med, at Hans 
KrOpelin ville blive sendt til Gotland for »ph egne vegne« at  forhandle med Erik af Pom- 
mern om de nzvnte artikler. Hvis Situationen ved Elfsborg krzvede det, skulle man give de 
belejrede bedre hjzlp og undsztning. 

Det svenske rads placatio fortsztter linien fra proklamationen af 1439 2514 
og holder sig i et og alt til 1436-forliget. Tilliden til Erik pa Gotland var 
borte. Sa meget desto mere gjaldt det om at sta inde for Kalmar-overens- 
komsten for at ikke Erik af Pommern, det danske rigsrad og hansestzederne 
sammen med andre skulle kunne klage over Sveriges brud herpa og erklzere 
riget krig. Striden med Stenssonnerne og deres tilhzengere samt Erik af 
Pommern blev sogt isoleret. Snarere ville radet sikre unionen og herved 
styrke eget territorium. At Kristoffer onskedes som rigsforstander i Eriks 
sted, eventuelt som konge, afslorer , at Kristoffer var bekendt , sandsynligvis 
fra hans brev fra Neumarkt 1438 15/11 (s. 87), og fra forhandlingerne med 
det danske rhd i Kalmar 1438. De forsamlede rider i Stockholm var ikke 
opsat pa et valg af Kar1 Knutsson til konge. Der var folgelig ingen grund til 
nzermere i betznkningen at inddrage 1438 - Kalmarmodets bestemmelse om 
e t  fzlles nordisk kongevalg. Artikelen synes at vzere indeholdt i udsagnet, at 
radet ved valg af en indffldt konge ville fA Danmark og Norge til fjender. 

Pa baggrund af hzendelserne i Sverige med Erik af Pommern's indblan- 
ding samt det svenske rads betzenkning fra begyndelsen af juni maned er det 
muligt, at det danske rigsrads opsigelse af Erik i Lübeck som dansk konge 
blev besluttet under indflydelse heraf. Kongens stotte til Nils Stensson og 
andre matte gprre det klart for radets flertal, at Erik af Pommern ikke agtede 
at forbedre sig og efterleve Kalmar-forliget. Fra dansk side tog raderne klart 
stilling, da Erik ikke havde svaret pa skrivelsen fra Korsor 1438 (s. 88). 
Skulle unionsforbindelsen reddes og egne forhold sikres, var Erik af Pom- 
mern's detronisering eneste ~ d v e j . ' ~  

Den 23. juni 1439 afsatte det danske rigsrbd Erik af Pommern som dansk 
konge, og mange anklager blev opregnet i i opsigelsesbrevet for at give 
afszettelsen vzegt. Radernes henviste desuden til, at bisp Thorleif tidligere 



var sendt til Gotland med skrivelser, hvad der m i  forstis sidan, at bispen 
havde overbragt de beharige varselsskrivelser.24 Afszttelsen blev begrundet 
med, at Erik selv havde overdraget riget til raderne, hvorfor de matte se sig 
om efter en anden konge, hvilket atter blev understreget i 1440 af zrkebisp 
Johannes La~mand.~ '  Endvidere havde Erik imod Danmarks krones gamle 
ret og frihed, hvor ingen tysker eller udenlandsk mand skulle besidde land 
eller slot eller have szde i rigets rid, indsat sine fztre og hertug Bugislav p i  
adskillige af rigets slotte, og forandret slotslovene uden ridets kendskab. 

Som grundlag for argumentationen anvendte riderne Kristoffer 11's 
hindfzestning fra 1320, hvor art. 14 fastsztter: ~Fremdeles md ingen tysker 
besidde borg, befaostninger, ombud eller jord og heller ikke pd nogen mdde 
have s ~ d e  i kongens snaovre eller edsvorne rdd«.26 Brugen heraf skulle tjene 
til at give rigsriderne et holdepunkt for afszttelsen, idet kongens valg- og 
kroningsed ikke gav klare ~ d s a g n . ~ ~  En ny statsretslig opfattelse blev pibe- 
rabt i Lübeck som gyldig overleveret forfatning. &sagen var, som A E 
Christensen har klarlagt, at det under Valdemar Atterdag, dronning Mar- 
grethe og i Erik af Pommerns regeringstid var anerkendt, at kongemagten 
frit matte disponere over rigets slotte og len.28 Ridets bestrzbelser pa at 
begrunde afszettelsen ved at pipege Eriks zndring af slotsloven fcdrte til en 
statsret, som forsvarede ridskonstitutionalismen. Riderne benzgtede no- 
gensinde at have godkendt Bugislavs indszttelse i slotslovene; tvzertimod 
havde Eriks bestrzbelser p i  at ggre hertugen til sin efterfcdlger fort til riger- 
nes (unionens) adskillelse, ~swosom er Swerighe oc Norghe fran Danmarc 
oc Danmarc fran th@m., . « Havde kongen udfgrt Kalmar-forligets bestem- 
melser og zendret slotsloven, »tha haflthe ey righen nu swo jammerlighen 
waret skilde at, th@m oc oss alle til forderueligh skadhe~. - Hovedpunktet i 
afszettelsen var - som det skinner igennem i dokumentet - hensynet til 
unionen. Rigsridet og stzederne havde i 1436 vzret garanter for, at slotslo- 
Vene i Sverige skulle zndres til rigets hind, s i  riget forblev et valgrige. 
Derfor fik kongens indtrzngen af Bugislav en sa fremtr~dende plads i opsi- 
gelsesbrevet . 

Afszettelsen af Erik blev ogsi forsvaret med, at han havde taget rigets skat 
og klenodier med til ~ o t l a n d .  Ydermere havde han p i  Vordingborg-mcddet 
1438 nagtet at sejle til Kalmar og opfylde lefterne til det svenske rigsrid, og 
han havde ikke amdret slotslovene i Danmark. Hertil kom en anklage for 
sammen med hertug Bugislav at s t i  bag bondeoprarene og have givet bisp 
Thorleif et brev med til banderne, og vzre skyld i, at riget havde mistet 
Haderslev og Er@ (!) Sluttelig blev fremhzevet, at ~ ; i k  ved det brev, som 
bisp Thorleif efter Kors@r-madet (s. 88) havde overbragt ham, var blevet 
anmodet om straks at indfinde sig i Danmark for at forbedre sin styrelse; 
men intet svar indlab herpi. Da kongen siledes havde forladt riget, s i  ridet 
sig nedsaget til at opsige ham tjeneste og troskab p i  egne og indbyggernes 



vegne. 34 rigsrider og udenradsadelige, som alle medbeseglede dokumen- 
tet, blev opregnet i opsigelsesbrevet, hvortil i et slutafsnit kom Claus Ran- 
now, Timme Nielssgn (Rosenkrantz) og Jesper Bryske. 

Det har voldt tidligere forskning problemer, hvorvidt opsigelsesbrevet 
var udstedt kun af rigsr5der eller tillige af andre adelige. Problemet blev last 
med H Bruuns lille indgaende undersagelse over dokumentets udstedere, 
sorn godtgjorde, at ikke alle var rigsrader i 1439.~' Kun godt halvdelen var 
rigsrader ved udstedelsen: zerkebisp Johannes Laxmand, bisperne Naune af 
Odense, Kristian af Ribe, Ulrik af Aarhus, Gert af B~lrglum, prior Bent 
Pederssan af Antvorskov, Erik Nielss@n, Henrik Knudssan, Lyder Kabel, 
Morten Jenssan, Esge Brok, Ove Lunge, Peder Lykke, Otto Nielssan, Gert 
Bryske, Jakob Basse, Poul Laxmand, Oluf AxelssGn og Niels Erikss0n 
(Banner). Hertil ma regnes Claus Rannow, som 1439 217 benzevnes med 
radstiteL30 Han var gift med Kirstine, Henrik Knudssans datter, hvad der i 
betragtning af Gyldenstjernernes indflydelse og tilnzrmelsen til hertug 
Adolf kan forklare hans radsvzrdighed. De avrige tilstedevzerende var: 
Otto Skinkel, Joakim Flemming, Oluf Lunge, Peder Skram, Erik Nielsson 
(Rotfeld), Mogens Jenssan (Lavenbalk), Laurids Thomessprn (Vesteni), 
Eggert Frille, Mogens Ebbessan (Galt), Jesper Bryske og Timme Nielssan. 
Hertil kommer Niels Lauridssan (Kabel af Tastrup), Joakim Erikssan (fejl 
for J. Henrikssan Reventlow?), Lars Johanssan af Paarup, Anders Peders- 
san (Godov) og Bertel Brems. Heraf var flere lolliker, sorn ikke havde langt 
til Lübeck. - Deres tilstedevzerelse skulle give afszettelsen stprrre vzgt og 
skabe indtryk af, at rigets indbyggere stod bag rigsradet. Den udenradsade- 
lige indflydelse skete med rigsradet sorn mellemled, og opsigelsen af kong 
Erik gik pA mandskab og tjeneste »upa alle wore eghne weyne oc upa alt rigis 
inbyggeris weyne.. . « Der er her tale om den almindelige undershtsed, som 
blev aflagt til kongen, nar denne blev hyldet pa landstingene. Nir opsigel- 
sesbrevet derimod gentager, at Erik blev opsagt rad, mandskab og tjeneste, 
peger dette muligvis specielt pa raderne, som havde aflagt ed til kongen som 
dennes r5d og m ~ n d . ~ '  

Ingen handfzestning giver trods fortilfzeldet Kristoffer 11's afszttelse, op- 
lysning om fremgangsmaden ved ophzevelsen af et  fuldbyrdet kongevalg. 
Heiler ikke oprarsparagraffen i unionshandf~stningen 1483 giver egentlig 
afszttelsesret; men overdrager kun rigernes indbyggere ret til at afvzrge 
handfzstningsbrud fra kongens side uden at forbryde deres ed.32 - Derimod 
15 retten til at vzelge konge i 1439 ikke hos rigsradet som sidant. Flere 
eksempler kan nzevnes ph, at rader ved statshandlinger af vigtighed sagte 
statte hos menige standsfzeller. Det gzlder Vordingborg-freden 1435 1517 
med hertug Adolf, Stockholm-forliget 1435 14/10 og lensbrevet til hertug 
Adolf 1440 3014.33 Dette forklarer, hvorfor opsigelsesbrevets udstedere ikke 
meddeler, hvem de er, udover den almindelige angivelse af bisper, riddere 



og svende. De forsamlede kunne ikke som i indkaldelsesbrevet benytte 
titelen »Regni Dacie Consiliarii«, Danmarks riges rader. 

Anvendelsen af menige standsfzeller og indbyggere ved statsakter var 
fremherskende i det 15. Arhundrede, hvor det var en rodfzestet opfattelse, at 
et folk eller et samfund besad en nedarvet ret til at skabe sin.egen lov og selv 
udnzvne en fyrste. Disse opfattelser slog igennem med koncilieteorierne, 
hvorefter undersatterne havde ret til at afszette herskeren, nar denne ikke 
lzengere styrede til indbyggernes fordel. Aristoteles' tanker om det selvfor- 
synende samfund turde vzere modellen h e r f ~ r . ~ ~  Baselkonciliet angav et 
eksempel ved f@rst at suspendere pave Eugen IV og siden afszette ham, 
ligesom frit przestevalg blev dekreteret herfra.35 Erik af Pommerns afszttel- 
se som konge er et eksempel pA, at Danmark stod den europziske indflydel- 
se og tankegang nzer, og at kirken forte an i udformningen af retssystemet. 
De danske bisper udgjorde nzer en trediedel af de tilstedevzrende rAder i 
Lübeck, og umuligt er ikke, at iszer Johannes Laxmand har markeret sig i 
forhandlingerne, idet han besad kendskab til Thomas Aquinas (1225-74), 
der havde pointeret kirkens ret og pligt til at ga forrest i modstanden mod en 
darligt regerende f y r ~ t e . ~ ~  

Ti1 belysning af Erik af Pommerns afszttelse m i  det nzvnes, at den tyske Orden i begyndel- 
Sen af januar 1441 gav hojmesteren Poul von Russdorf tilladelse til at trzkke sig tilbage 
efter den interne modstand, han havde m~idt .~ '  HGjmesteren nedlagde frivilligt sit embede, 
og d0de 9. januar samme Ar (s. 154), hvorimod kong Erik efter ridernes mening gav riget 
fra sig ved ikke at vende tilbage. I 1440 skal kurfyrsterne i Tyskland if0lge den lybske 
krenike efter Frederik 111's valg til tysk-romersk konge have skrevet til ham om at give 
mode, da han udsatte ankomsten til en rigsdag, eller de ville vzelge en anden. En storre 
selvbevidsthed og krav om indsigt gjorde sig i det hele taget gzldende mange steder, og p i  
den tyske rigsdag i 1444 var der for eksempel opposition mod den tysk-romerske konges ret 
til at sende gesandtskaber til udlandet og krav om, at de vigtigste beslutninger i det mindste 
skulle have kurfyrsternes ~amtykke.~' 

RigsrAder, som i Lübeck for forste gang ses at have tilsluttet sig oppositio- 
nen mod Erik af Pommern, var den ovennzvnte Claus Rannow og zrkebis- 
pens broder Poul Laxmand, som var rigsrad 1428. Nogle rAder var ikke til 
stede: bisp Jens af Roskilde, Iven Foss, Anders Nielsson, Jens Grim, Sten 
Basse, Albrekt Bydelsbak, Axel Pedersson samt den udenradsadelige Niels 
Jensson. Erik Krummedige, som ikke medbeseglede opsigelsesbrevet, blev 
begravet i Lübeck 1439 1419, hvilket tyder pa, at han havde begivet sig til 
Lübeck og pA grund af forsinkelse eller dodelig sygdom ikke havde kunnet 
deltage.39 Niels Jensson havde deltaget i Kalmar 1438 (s. 82), og ma som 
Erik Krummedige regnes for en tilhznger af radets politik. Det gjaldt ogsA 
rigskansleren Iven Foss og bisp Jens, som synes at have forestAet rigsstyrel- 
sen i Danmark.40 Axel Pedersson holdt endnu fast ved Erik af Pommern, 
hvilket formelt ogsi var tilfzeldet med Anders Nielsson, Jens Grim, Albrekt 



Bydelsbak og Sten Basse. D e  synes dog pA dette tidspunkt at have n ~ r m e t  
sig den nye rigsforstander, og alle hyldede de ham i juli (s. 118). Tiden og 
Erik af Pommerns politik afgjorde deres h ~ l d n i n g . ~ ~  Udsigten til unionens 
opretholdelse ogsA uden Erik af Pommern, mindskede modstanden mod 
hertug Kristoffer. 

For at  styrke deres stilling lod riderne 6. juli affatte et dokument med 
klagepunkter mod k ~ n ~ e n . ~ '  Det omfattende skrift blev fzstnet p i  ind- 
gangsdgren til Mariakirken i Lübeck og andre kirker, og senere sendt til 
Gotland og muligvis a n d e t ~ t e d s . ~ ~  Udstederne var zrkebisp Johannes Lax- 
mand, bisperne Naune, Kristian, Ulrik og Gert samt de verdslige Erik 
Nielsson, Henrik Knudssgn, Morten Jenssan, Esge Brok, Lyder Kabel, 
Gert Bryske og Peder Lykke, der tillige var landsdommer i Jylland. De 12 
beseglede dokumentet pA rigsradets og rigets mzends vegne. Klagerne var 
folgende: 

1. Kongen havde misligholdt sin styrelse trods radets hen~t i l l ing .~~  
2. Kongen Jille ikke slutte fred med holstenerne og stzderne trods radets henstilling, 

hvorfor riget havde mistet slotte, stzder, landomrader og folk. Ridderskabet og indbyg- 
gerne var forarmede, og kongen havde ikke holdt dem ~kadesl@se.~' 

3. Slotsloven var zndret til hertug Bugislavs hand imod radets og mandskabets vidende og 
imod den kongelige ed, og det trods formaninger. 

4. De bedste slotte var givet bort, for at Bugislav kunne bJive konge imod rigets ret og 
frihed. Hertugerne Barnim og Vartislav var trods Iofter ikke blevet frataget Aalholm og 
Ravnsborg. 

5. Skat og klenodier var uden radets tilladelse og kendskab udtaget af skatkammeret pa 
Kalundborg ~ l o t . ~ ~  

6. Trods radets henstillinger havde kongen ikke zgtet en ny dronning. 
7. Stockholm-forliget 1435 og Kalmar-overenskomsten 1436 var ikke ovesholdt. 
8. Rigerne var adskilt pa grund af hertug Bugislavs indszttelse i slotslovene. Kongen 

havde Iznge ikke besegt Sverige og Norge samt dele af Danmark for at opfylde befolk- 
ningens 0nsker. 

9. Trods det svenske og danske rhds henstillinger havde Erik ikke opfyldt Kalmar-forliget 
1436, men var fortsat med at indtrznge hertug Bugislav som konge. 

10. Kongens ophold i Preussen, hvor fyrster og folk var samlet for med vabenmagt at drage 
til Danmark, havde fundet sted uden radets vidende og ligesadan, da han imod sin 
kongelige ed overdrog slottene pa Lolland, Langeland og Fyn til sine slzgtninge. 

11. Radets belzring ved zrkebispen pA Nykebing slot havde ikke hjulpet trods en trussel 
om at opsige kongen tjeneste og troskab. 

12. Overgivelsen af Fyn til hertug Bugislav i 1438 var sket uden radets vidende. Kongen 
havde fors0gt at zndre rigets status fra at vzre et valgrige til a t  blive et arverige. 

13. Bondeopror mod gejstligheden og ridderskabet var udbrudt straks efter kongens rejse 
til Gotland. Bonderne havde erkendt pa landsting, at de handlede efter tilskyndelse af 
kongen. 

14. Kongen havde uretrnzssigt ladet fzngsle zrkebisper, bisper, przlater, priorer, munke, 
przster og mange gejstlige personer. 

15. Kongen havde fzngslet et paveligt b ~ d . ~ '  
16. Mange riddermand~mznd?~ borgere og k0bmznd var uretmzssigt blevet fzngslet imod 

rigsradets vilje. 
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17. Den gode m0nt var 6delagt ved de slette kobbermmter imod rigsradets vidende og 
samtykke. 

18. Mange darlige fogeder var udnzvnt i rigerne imod radets samtykke, hvorfor det var 
gaet ud over den menige mand og hans gods. Riget matte endvidere frygte for den 
romerske konge, fyrster, herrer og hansestzderne. 

19. Danehof eller Parlament var ikke afholdt trods gammel szdvane, hvorfor bade gejstlige 
og verdslige blev frataget gods pa grund af den manglende retssikring4' 

20. Kongen havde selv overgivet riget og ikke udnzevnt en drost og en marsk. 

Klageskriftet falger stort set rzkkefglgen af opsigelsesbrevets punkter og 
udvider disse betragteligt. Nye artikler var kommet til, enkelte som indskud 
( 2 , 6 ,  10, l l ) ,  men hovedsagelig efter de tidligere berarte emner (14-(20)). - 
Det siger sig selv, at dokumentet m i  lzeses med kritik. H Matzen karakteri- 
serede dokumentet som et ensidigt partiskrift, hvor riderne tog afstand fra 
alle kongens handlinger, og K Erslev folger dette ~~nspunk t .~ '  

A E Christensen har hzevdet, at stormzendene ikke havde en egentlig 
anklage mod Erik af Pommern." Retsligt set er dette rigtigt, og i klageskrif- 
tet var kongens sabotering af hans kongegerning samt hans krigsvilje mod 
holstenerne og hansestzederne trukket i forgrunden; men dette rna ses i lyset 
af traktaterne med de 4 vendiske stzder og hertug Adolf (se nedenfor). 
Hovedanklagen og det artiklerne mest indgaende beskzeftiger sig med, er 
slotslovenes zendring til hertug Bugislavs hind, samt kongens indtrzengen af 
sine fzetre pA rigets slotte, hvilket sammen med de uopfyldte forlig i 1435 og 
1436 havde skilt rigerne ad og adelagt unionen. 

Der gar en klar linie fra de skanske riders klager i 1436 over opsigelses- 
brevet til klageskrivelsen. Argumentationen er, at det er det frie valgkonge- 
damme, som er betingelsen for unionens bestien. Slotsloven m i  s t i  til 
rigsradetslrigets disposition, siledes at kongen ikke p i  forhind kunne udpe- 
ge en efterfglger og af et valgrige skabe et arverige. Kravet om udlzendinge- 
nes fjernelse fra slottene styrkede ridskonstitutionalismen. Slotsloven blev 
det afg@rende punkt, og unionsviljen trukket lidt i baggrunden. Det var 
netop det svenske rigsrad, som fgrst ankede over Bugislav i slotslovene. 
Skulle unionen bevares under 6n konge i dansk interesse, matte slotslovene 
ogsa zendres i Danmark. Slotsloven og den hermed forbundne unionsproble- 
matik synes at vzere det vzesentligste klagepunkt mod Erik af ~ o m m e r n . ~ ~  

Hvad angir de gvrige klager, nir  der ses bort fra den reelle klage over 
den pitvungne slette k ~ b b e r m a n t , ~ ~  og bortforelsen af rigets klenodier (s. 
79), var flere af s i  stor bredde og s i  svzevende og almindelige, at der ikke 
kan fzestes lid hertil. En sammenligning med de svenske klager 1434 519, 
sorn blev sendt til hgjmesteren 3. oktober samme Ar, sandsynligg~r, at 
ridernes argumentation var lint h e ~ - f r a . ~ ~  De danske klagepunkter om pa- 
vens sendebud og przlaternes fzengsling samt den manglende retssikring var 
muligvis inspireret heraf. Det svenske rid havde punkt for punkt sggt at 



vise, at Erik handlede imod sin kongelige ed. Det danske riid kunne deri- 
mod i 1439 henvise til en rzkke uopfyldte aftaler, foruden at kongens brud 
pii sin valg- og kroningsed forstzrkedes ved, at riiderne piiberiibte sig en 
besternt overleveret forfatning, som rakte tilbage til hiindfzstningen af 
1320, efter hvilken rigets slotte ikke matte .overdrages til udlzkndinge. En ny 
dansk statsret blev opstillet som modpol til herskende forfatningsret under 
Erik af Pommern i bestrzbelserne pii at sikre konstitutionelle rettigheder og 
unionen ." 

Erik af Pommern svarede ikke pii riidets lprse klager, men s@gte energisk at 
modbevise anklagerne i opsigelsesbrevet. Han modtog opsigelsesbrevet 
1439 1917 og svarede herpii 2517 fra Stäkeborg. Brevet blev sendt til riiderne 
i ~0benhavn . '~  Yderligere skrev han til landskaberne Skiine, Jylland og Fyn 
om rigsridernes handling og opfordrede indbyggerne til at s t i  sig bi ved at 
h j ~ l p e  til en retslig afg0relse med deltagelse af fyrster og andre. I skrivelsen 
til rigsriidet krzvede kongen ogsii nedsat en domstol. Foruden fyrster og 
hansestzder skulle deltage de rigsriider, som ikke havde deltaget i udstedel- 
sen af op~igelsesbrevet.~~ - Hans argumentation samlede sig om 6 punkter: 
slotsloven, unionspolitikken, S@nderjylland, bondeoprorene,, udf0relsen af 
skat og klenodier, og sp0rgsmiilet om afrejsen til Gotlands betydning. 

Efter et indledningsafsnit, hvor Erik bebrejdede rhderne, at de ikke havde 
gjort ham opmzrksom pii deres utilfredshed (!) i stedet for pludselig at fare 
sii voldsomt frem, gik kongen over til problemet om slotsloven. Hertug 
Bugislav havde siden dronning Margrethes d0d siddet med ham i slotslove- 
ne. Sammen med farbrodersonnens indkaldelse var dette bifaldet af den 
davzrende zerkebisp Peder Kruse (T 1418) og bisp Peder af Sjzelland (T 
1416) og mange andre. Ti1 riidets klager over at kongen havde overdraget 7 
af rigets faste slotte til udl~ndinge, forsvarede Erik sig med, at hans s l ~ g t -  
ninge ikke var fjender, men tvzertimod trofast havde tjent Danmark og dets 
indbyggere. Hertug Barnim havde mistet sit gode helbred i kampen mod 
hansestzderne, og de avrige fzetre havde haft deres svende i rigets tjeneste. 
Bade grev Hans og grev Vitslav havde vovet liv og gods for Danmarks skyld 
og var flyttet hid. Riiderne Axel Pederssan, Benedikt.Pogwisch, Hans Kr@- 
pelin og andre havde givet samtykke til, at slzgtningene havde fiiet slotte. 

Kongens sanddruhed i henseende til hertug Bugislavs optagelse i slotslovene 
bestyrkes af de mange kongebreve af forskellig karakter fra hans regerings- 
tid, hvor Bugislav opregnes som tronarving. Endog dronning Philippas liv- 
gedingsbrev fra Lollands Albue 1420 3016 stadfzstede dette.58 Erik var som 
tidligere vist (s. 73) muligvis heller ikke helt i uoverensstemmelse med 



sandheden i henseende til slotsoverdragelser til greverne Hans og Vitslav. 
Han havde endvidere ret, niir han henviste til breve beseglede af Roskilde- 
bispen Jens Pedersson og Erik Nielsson angiiende betingelserne for overgi- 
velsen af de lollandske slotte til hertugerne Barnim og Vartislav. De to 
rhder havde anerkendt, at kongens fztre modtog disse slotte mod at holde 
dem til kongens og kronens hiind, og uden at vzre riget til skade. I henseen- 
de til hertug Bugislavs besiddelse af Fyn, hvilket Erik erklzrede var sket 
med hele rhdets kendskab, er der derimod ingen tvivl om, at det beroede pii 
kongens fortolkning af Vordingborg-modet 1438. 

Overfor riidernes klager, at han var skyld i rigernes adskillelse, piiberiibte 
Erik sig, at ingen mere end han havde onsket unionen opretholdt. De 
svenske klageskrifter viste derimod klart, hvem der var iirsag til unionens 
splittelse. Det svenske rhd havde endvidere erklzret ved kongens forste 
rejse til Stockholm 1434, at de hellere ville do, end have folk fra Danmark 
ind i Sverige pii grund af disses store uredelighed. - Det er sandt, at sven- 
skerne i klageskriftet 1434 519, som var blevet sendt til hojmesteren 1434 
3/10, ankede over, at danskerne rovede fra svenske borgere og udloste 
fangers ejendom, niir de efter fzngselsophold i krigen med holstenerne og 
hansest~derne var p& vej hjem (s. 21). Klagerne var imidlertid holdt i sii 
almindelige vendinger, at Eriks styrepraksis og hans udnzvnelse af danske 
fogeder phlagde ham ansvaret. - Alligevel fortsatte han med at anklage 
riiderne for, at det var deres skyld, at Sverige, Norge og S0nderjylland var 
skilt fra Danmark, og at bonderne havde rejst sig: 

B... det skyldes Eders store overv~lde og uredelighed, at I ingen steder 
(d.v.s. yder) hverken redelighed eller ret, og det skyldes Eders utroskab, 
overdddighed og umilde gerrighed, sd at I for gods og penges skyld sparer 
hverken Gud eller den hellige kirke, hverken Eders rette herre eller kronen, 
hverken riddere eller svende, fruer eller jomfruer, borgere, b@nder eller ind- 
byggere; men at I det gerrigt optager uden al barmhjertighed, sd at alle dem, I 
rdder over, bliver ford~rvet  for Eders uredelige regimentes skyld, og de ogsd 
derfor gerne var skilt fra Eder, og deifor er Eders egen menighed og b@nder 
oprejst mod Eder.. . eSg 

Erik havde endvidere aldrig nzgtet at overholde Kalmar-forliget 1436. 
Han bebrejdede rhderne Kalmar-forhandlingerne 1438, som var ham pii det 
bestemteste imod, »god vorgheue yt'eme, de dar mede in deme rade was.. . C 

Ti1 klagen, at riget havde mistet Haderslev og B r @  p i  grund af hans fravzr 
og regeringsfors~mmelse, tog han energisk til genmzle. Han havde altid, sii 
godt han formiiede, bek~mpe t  holstenerne og opregnede som vidner Ros- 
kildebispen, Erik Nielss@n, Anders Nielsson, Sorpr-abbeden, og prioren i 
Antvorskov og andre. Kongens fztre havde trofast hjulpet med til at styre 
riget, mens det var raderne, som havde overladt Haderslev, Bro,  Flens- 



borg, Tgnder, Stubbe, Svavsted og hele Sprnderjylland til de herrer, som nu 
besad det, og det ph trods af, at rhderne ofte havde forsikret ham, at 
holstenerne var rigets naturlige fjender fra gammel tid. 

Det er sandt, at Erik af Pommern lige til det sidste anskede at fortszette 
kampen mod holstenerne. Freden i Vordingborg 1435 var reelt kun en 
vhbenstilstand, som kom i stand ph rigsrhdernes anmodninger, og ved at 
disse phtog sig at sth inde for, at Erik kunne slutte freden rned Eren i behold 
(s. 30). At rhderne skulle have overladt landomrhder til hertugen, var der- 
imod klart forkert (se dog s. 112). 

Bondeoprarene afviste kongen at have fremtvunget. De skyldtes radernes 
optrzeden. Han var netop ikke til stede i riget og havde aldrig arbejdet ph, at 
bisper, riddere, vzebnere og indbyggere skulle udszettes for skade. - Som 
tidligere nzevnt h&de rigsrhdet meddelt, at Erik af Pommern havde sendt 
bisp Thorleif til Jylland rned brev og bud, at »radhe th@m oc styre them til 
gothe«, men i stedet havde en del af bprnderne hyldet hertug ~ d o l f . ~ '  Med 
kendskabet til kongens tidligere iver efter at bekzempe holstenerne, prnskede 
Erik ikke bprndernes overgang til zrkefjenden, men at han skrev til bprnder- 
ne synes rigtigt. I sit brev til indbyggerne i Skhne 1439 2517, hvor kongen i 
lighed rned et brev til jyderne bestrzebte sig ph at fjerne anklagen for med- 
delagtighed i oprprrene, oplyser han, at han skrev til bonderne for at de 
skulle medvirke til at forlige ~tridi~hederne.~'  Hans nzermere dispositioner 
kan ikke klarlzegges, men rned faren fra hertug Adolf, synes Erik fprrst og 
fremmest at have prnsket at tilvejebringe rolige tilstande. Det er, nhr der Ses 
bort fra bprndernes forsprg ph landstingene pa at fralzegge sig ansvaret for 
oprprrene, ikke sikkert, at kongen besad stprrre andel i urolighederne. .Den 
endelige fastlhsning af fzestesystemet, undertiden rned specificerede jorde- 
bprger, skete i disse Ar efter en langvarig omdannelse af samfundet, hvis 
ramrner var mindsket efter den tidligere tilbagegang.62 Erik af Pommerns 
fravzer medvirkede sandsynligvis kun til at forprge almuens utilfredshed rned 
gejstligheden og ridderskabet. Erik oplyser, uden at meddelelsen kan kon- 
trolleres, at han havde modtaget hhrde klager fra banderne, som han i 
udskrifter havde videresendt til r ig~rhderne .~~ 

Ti1 klagerne over, at han ved rejsen til Gotland skulle have taget rigets 
skat og klenodier med, gjorde kongen gzeldende, at han kun havde medta- 
get personlige ejendele og arv efter dronning Philippa. Mente rhderne, at 
han havde taget mere med, opfordredes de til at sende bisp Jens af Oslo, 
Erik Nielssprn, Jens Grim og Hans Krprpelin til ham, da de var bekendte rned 
dronning Margrethes klenodier. Ti1 eventuelt andet udfprrt henvistes til 
slotsfogederne p& Kprbenhavn og Kalundborg, Mogens Gaye og Jens Tor- 
bernssan. Vedrprrende udf4)rt skat henviste han til regnskabsbprgerne. - Den 
pommerske overlevering har i folkemunde fastholdt, at Erik medbragte 



kostbare skatte fra de nordiske riger. Et forlig mellem Kristian I og hertu- 
gerne Vartislav og Otto af Stettin 1462 2717 underbygger, at Erik af Pom- 
merns oprigtighed med hensyn til de f i  udfarte ejendele ikke var trovzrdig. 
Kristian I fik ved forliget ret til de skatte, privilegier, breve, klenodier, 
helligdomme og andet, som Erik af Pommern (T 1459) havde udfart af 
rigerne til Rügenwalde, og som hertug Erik den Yngre herefter b e ~ a d . ~ ~  

Mod klagen, at han havde givet riget fra sig, tog Erik til genmzle og 
oplyste, at han kun var rejst til sit og rigets bedste. Desuden havde han 
udnzvnt h0vedsmznd p i  prerne og i Jylland, som skulle styre p i  hans vegne, 
indtil han vendte tilbage (s. 80). - I nogle afsluttende artikler benzgtede 
Erik at have vzret riget og indbyggerne en dirlig konge, og han anmodede 
Erik Nielssan, som var blandt de ivrigste ved hans afsaettelse, om at sige 
sandheden. Erik af Pommern godtog ikke opsigelsen, rnen henviste til »der 
Denschen kronykem og her utvivlsomt specielt til Kristoffer I17s afszttelse, 
n i r  han udtalte, at riderne kun optridte som deres forfzdre havde opfart 
sig far dem. Af sidanne forzldre matte fades sidanne efterkommere! Slut- 
telig formanede kongen riderne til at lade klagerne pidamme af en 
domstol. 

I brevene til de danske landskaber aftrykte Erik ridernes opsigelsesbrev, 
og indbyggerne blev spurgt, om det var med deres samtykke, at han blev 
fordrevet fra riget.65 Erik havde grund til at antage, at opsigelsen var dem 
ubekendt, hvorfor de kraftigt burde opponere mod rigsridet og adelen og 
sage at fii nedsat en domstol til pid0mmelse af ridets klager. Overfor ridets 
klager, at han skulle s t i  bag striden mellem indbyggerne p i  den ene side og 
rigsriidet, adelen, gejstligheden og k0bstadsmzndene p i  den anden, forsik- 
rede Erik p i  det kraftigste sin uskyld. Han erklzrede, at han kun havde 
skrevet til banderne for at medvirke til stridens lasning. Indbyggerne burde 
betragte hertug Kristoffer (»de sik nomet hertoch CristofSer unde unser su- 
stersone scholde Wesen.. . «) o g  alle hans tilhzngere som en ibenbar fjende, 
og statte Erik i hans rettigheder, hvad de havde forpligtet sig til med tro- 
skabsed. 

Hensigten med skrivelserne til almuen, hvilke ikke har vzret genstand for 
starre interesse, var at rive grundlaget vzk under radets opsigelsesbrev, da 
de menige indbyggere ikke havde givet deres samtykke til det. Domstolens 
sammensztning af de fravzrende rider i Lübeck og af menige danskere 
samt fyrster og stzder skulle yderligere befaeste Erik i hans ret. Den gamle 
konge sagte at spille det danske samfunds lavere klasser ud mod rigsridets 
verdslige og gejstlige medlemmer. Han bestrzbte sig p i  at oplive folkeele- 
mentets indflydelse p i  rigsstyrelsen, hvor det kun var rigets samlede indbyg- 
gere, der kunne trzffe gyldige b e ~ l u t n i n ~ e r . ~ ~  Erik af Pommern havde dog i 
sin kongetid styret uden videre folkelig indflydelse og ved Danehoffernes 
ophgr og landstingenes windende betydning vzret med til at eliminere det 



demokratiske element.67 Den akonomisk-sociale udvikling bragte almuen i 
stadig starre afhzngighed af adelen og kirken. Rigsridet betragtede det som 
naturligt, at udenridsadelige deltog i opsigelsesbrevets udstedelse pii ind- 
byggernes vegne. Almuen var ude af stand til at gare deres indflydelse 
gzldende. Erik af Pommern kunne ikke piregne virkelig stcdtte herfra, men 
blot szette sin lid til, at banderne opfattede ham som en lovlig konge, og at 
bondeoprarene muligvis kunne bringe ham tilbage til Danmark. 

Gennem Erik af Pommerns forsvar mod ridets klager gar med K Erslevs 
ord Sen overbevisningens ~ a r r n e « , ~ ~  der som vist er berettiget p i  enkelte 
punkter. Det fortjener dog at pipeges, at kongens indlzg var en blanding af 
midehold og ironi. Skant hans opfattelse statsretsligt og juridisk var den 
rigtigste, fremkom han ikke med lovcitater og beviser, men anfarte kun 
navngivne rider og adelige undertiden taget fra dokumenter som bekrzftel- 
se p i  hans opfattelses rigtighed. Han betonede szdvanen, som faldt i tr id 
med hans regeringspraksis, og fastholdt sit principielle retsstandpunkt til 
den foresliede proces. P i  denne vis er der en afgarende forskel p i  ridernes 
og kongens argumentation. Erik gik nadigt ind p i  tiden efter Kalmar- 
forliget, og piberiibte sig, som A E Christensen har pipeget, kun aftalerne 
fra Stockholm 1434-1435. Riderne derimod var ivrige efter at fortolke Kal- 
mar-forliget og gik ud he~-fra.~' Fremhzvelsen af hzndelserne i Danmark 
1437-38 skulle szette kongen i et dirligt lys. Helt tydeligt var Kalmar-madet i 
1436 et centralt mcdde. Svenskernes ihzrdige modstand mod hertug Bugislav 
og Eriks forsag p i  at indtrzenge denne som konge i Danmark, matte fplre til 
et brud, i szerdeleshed af hensyn til Danmark som valgrige og unionens 
fortszettelse. E t  personligt had til hertug Bugislav spores ikke; men det 
svenske rigsrids indstilling tvang danskerne til at sage nye statsretslige hol- 
depunkter for ridskonstitutionalismen. Striden om slotsloven var det vigtig- 
ste punkt i konflikten mellem ridet og kongen. Unionsfzllesskabet under 
6n konge afhang heraf. 

Overenskomsten mellem det danske rigsriid og de vendiske hansestzeder 
Lübeck, Hamburg, Wismar og Lüneburg blev udstedt 1439 2616.~' Udste- 
derne var fra dansk side 16 rider: zerkebisp Johannes Laxmand, bisperne 
Naune, Kristian, Ulrik, Gert og prioren Bent Pederssan samt ~ r i k  Nielsson, 
Henrik Knudsscdn, Morten Jenssan, Lyder Kabel, Esge Brok, Oluf Axels- 
scdn, Ove Lunge, Peder Lykke, Otto Nielsspln og Gert Bryske. Forhandlin- 
gerne var planlagt fcdr, idet riderne modtog hertug Kristoffer i Lübeck, og 
reprzesentanter fra de 4 stzder opholdt sig her.71 Vordingborg-freden 1435 
fastsatte, at gensidige klager hvert iir skulle bilzegges p i  et made ved mid- 
~ommer ,~ '  og den nye overenskomst drejede sig i fcdrste rzkke om kcdbmzn- 
denes sikkerhed i Danmark. Stzderne klagede over overgreb, hvortil rider- 
ne svarede, at de ikke kunne forhindre dette, silzenge riget manglede en 



herre og styrer, medmindre hansestzderne bistod dem rned riid og ~ t o t t e . ~ ~  
Dette blev afgorende for traktatens udstedelse. 

De  vendiske hansestzder lovede at hjzlpe til fred og sikkert styre i Dan- 
mark, mens riiderne til gengzld lovede at beskytte kobmzndene og deres 
gods. Hvis en af parterne krzvede hjzlp, skulle den anden pii opfordring 
komme til undsztning rned et antal folk og selv sorge for kost i 14 dage, 
forend bespisningen overgik til den, som krzvede hjzlpen. Herforuden 
indeholdt traktaten bestemmelse om gensidig respekt for gamle privilegier 
og friheder, og rigsriiderne lovede at virke for en stadfzstelse heraf, niir 
Danmark fik en konge. Desuden lovede riiderne at hindre nederlzndingene 
(der tidligere havde vist interesse for dansk k ~ r n ) ? ~  i at udfore gods fra 
Danmark, s i  lznge de var stzdernes fjende, samt at medvirke til en udso- 
ning mellem det gamle og nye riid i Rostock ved at hindre byens handel pii 
Danmark indtil 10. august. - Et forlig kom i stand i slutningen af september 
mined mellem de 2 partier i Rostock; men hvorvidt rigsriiderne bidrog 
szrligt hertil vides ikke, skont en udsending fra byen ses at vzre afsendt til 
Danmark 1439 25/7.75 - Fremdeles lovede rigsriidet at arbejde for, at ingen 
af hanseforbundets medlemmer skulle betale @resundstold. Peder Oxe 
skulle erstatte lybske borgere og andre kobmznd deres tab af gods og rede 
penge. Riiderne stillede sig velvillige overfor andre klager, blandt andet 
over Bo Hag pii Kalo slot og Sten Basse. 

Det mii bemzrkes, at parterne ikke blev enige om et besternt antal trop- 
per. Utvivlsomt 1 i  besternte overvejelser bag, eftersom hensyn fra ridernes 
side til bondeoprorene og stzdernes krig rned de nederlandske byer begrzn- 
sede, hvor mange tropper, parterne kunne undvzre. Traktatens ovrige ind- 
hold godtgor, at stzderne tog sig forbundet godt betalt. Om ojeblikkelige 
tyngende forpligtelser fra rigsradets side var der ikke tale, men nok om 
imadekommenhed for at sikre sig imod Erik af Pommern. Kongen havde 
kontakter i Pommern, som sammen rned enkelte af kongens slzgtninge, for 
eksempel hertug Bugislav pii Fyn, var en alvorlig trussel, og flere slotte 
holdt endnu fast ved den gamle konge. Det synes ikke, som om Erik havde 
kontakt rned h o l l ~ n d e r n e ~ ~  pii dette tidspunkt; men frygten herfor kan vzre 
indgiiet i overvejelserne om at n i  til enighed rned de fire vendiske stzder. 
Ved udsigt til krig pii flere fronter var det naturligt, at riiderne sogte at binde 
de vendiske stzder til tronskiftet. 

Stzderne gik rned til at bistii ridet i Danmark i fortszttelse af Eriks 
garantier i 1436 for Vordingborg-fredens overholdelse. Ogsii forpligtelsen til 
at sikre Kalmar-forliget miitte spille ind, da det forlzngst ,var blevet klart, at 
Erik ikke agtede at opfylde afgivne lofter. 7 af de 16 deltagende riider i 
traktaten: bisp Ulrik Stygge, Lyder Kabel, Esge Brok, Ove Lunge, Oluf 
Axelsspln, Otto Nielsson og Gert Bryske samt Lübecks og Wismars borgme- 
stre Henrik Rapesulver og Peder Wilde havde vzret garanter i Kalmar 
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1 4 3 6 . ~ ~  De 16 rAder havde alle vzret rned ved indkaldelsen af hertug Kri- 
stoffer. 

PA baggrund af Erik af Pommerns handelspolitik rned bestrzbelser pA at 
beskzre kobmzendenes rettigheder til fordel for landets egne b ~ r ~ e r e , ~ ~  er 
det forstiieligt, at de vendiske stzder sogte at sikre deres kobmznd og gods. 
Tronskiftet var, sorn forskningen har piipeget, gunstigt for stzderne, sorn 
sikrede sig hjzlp mod h~llznderne.'~ Hanseatisk forskning har tillige tilslut- 
tet sig, at Kristoffer blev konge i kraft af stzdernes ~elvilje.'~ Synspunktet 
gar tilbage til den stralsundiske overlevering og senere specielt til Albert 
Krantz, sorn i lange tider var en autoritet indenfor nordisk hi~torie.~' Stz- 
dernes tilslutning til tronskiftet er imidletid blevet overfortolket, idet Lü- 
beck forst i 1440 skrev til Erik af Pommern og meddelte tilnzrmelsen til de 
nye m a g t h a ~ e r e . ~ ~  Lübeck bekendtgjorde forst Abent sit standpunkt pA et 
tidspunkt, hvor det var klart, at Kristoffer var kommet for at blive. 

Rigsridets overenskomst rned hertug Adolf blev udfzrdiget 1439 217. Her- 
tugen havde gjort krav pA Haderslev og Br@, og fik nu disse omrAder stillet i 
~ d s i g t . ~ ~  Han skulle overtage dem senest 1439 1518, og indtil da sorn sikker- 
hed have tre godser udleveret. Morten Jensson stillede garden Hastrup 
(Norvang H) til rAdighed, mens Otto Nielsson og Claus ROnnow bidrog rned 
Hevringholm (Sonderhald H) og Ejsbol ved Haderslev. Det kan ikke ude- 
lukkes, at de tre rAder var fortalere for en aftale rned hertug Adolf. Morten 
Jensson og Otto Nielsson havde i 1440 szde i rhdsudvalget ved forhandlin- 
gerne om Adolfs forlening rned hertugdommet, 6g Otto Nielssons senere 
optrzden viser, at han var tilhznger af en forstAelse rned hertugdommet (s. 
383). 

Ni rigsrAder optradte sorn forhandlere pA rAdets vegne. Brkebisp Johan- 
nes Laxmand, rhdets leder, blev dog kun nmnt i dokumentets indledning og 
afslutning. De 8 ovrige: Erik Nielsspln, Morten Jensson, Henrik Knudsson, 
Esge Brok, Oluf Axelsson, Gert Bryske, Otto Nielsson og Claus Rdnnow 
optrhdte sorn »des Rikes to Dennemarken vulmechtigen Rade«. Det var ikke 
tilfzldigt, at det blev disse riider omkring Gyldenstjerne-slzgten, sorn blev 
valgt. Erik Nielsson, Morten Jensson, Henrik KnudssOn, Esge Brok og Gert 
Bryske havde medbeseglet Horsens-stilstanden 1432 og Vordingborg-freden 
1435, hvor tillige Oluf Axelsson, Otto Nielsson og Claus Rgnnow havde 
deltaget.84 De havde tilmed for de flestes vedkommende taget aktivt del i 
den langvarige krig rned holstenerne, og Morten Jensspln havde i mange Ar 
vzret hovedsmand pA Flensborg (Duborg) slot, undertiden rned hjzlp af 
Gert Pedersson, fra 1432 udpeget til bisp i ~ o r ~ l u m . ~ ~  

Raderne lovede at forsvare hertugens ret til Haderslev og Br@ og forplig- 
tede sig foruden de 3 godspanter til at begive sig til indlager i Rendsborg, 



hvis overdragelsen ikke fandt sted til aftalt tid. Riderne satte deres egen 
Person som garanti for lgftets ~ ~ f y l d e l s e . ~ ~  Endvidere blev stillet i udsigt, at 
hertug Adolf skulle forlenes med hertugdcbmmet Slesvig, s i  snart riidet 
havde valgt en konge. Ti1 gengzld lovede hertug Adolf V111 at anerkende 
kongen som sin lensherre. Rigsridet fik fuld indflydelse p i  kongevalget, nir  
blot hertugen fik Haderslev og Br@. Hvis rigsriderne nzerede cbnske om 
Adolfs riid ved kongevalget, skulle han give det. 

Alle hertug Adolfs cbnsker efter Vordingborg-freden - der reelt kun var 
en vabenstilstand - blev imadekommet. Hertil kom yderligere i traktaten 
enkelte bestemmelser om bcbnderne i NIdrrejylland (omridet nord for Kon- 
geien). Bcbnderne havde klaget til hertugen over adelens optrzeden, og Erik 
Nielsscbn, Morten Jensscbn, Otto Nielsscbn, Claus Rcbnnow og Henrik Rant- 
zau lovede for eftertiden at holde bcbnderne ved deres ret og ikke beskatte 
dem uvederhzftigt i deres len. Erik Nielsscbn var hcbvedsmand p i  Riberhus, 
mens Morten Jensscbn havde Koldinghus og muligvis Vejle, og han havde 
endelig i 1417 haft Mcbgeltgnder slot i forlening af R ibeb i~pen .~~  Otto 
NielssIdn synes at have-vzeret lensmand p i  Aalborghus, i det mindste sad han 
her i begyndelsen af 1438. Henrik Rantzau var 1433 2911 hcbvedsmand p i  
Vardehus, hvor han endnu kan have haft szede. Han modtog 1442 213 Trcbj- 
borg ved T ~ n d e r  i forlening af ~ i b e b i s ~ e n . ~ ~  For Claus Rcbnnows vedkom- 
mende kan intet oplyses, men han kan have haft Haderslevhus nzer godset 
Ejsbcbl. 

Foruden havedsmzendenes lcbfter fik hertug Adolf ret til fortsat at tage sig 
af bprndernes sag, indtil riget fik en konge. Dette skulle endog have gyldig- 
hed for de bprnder, som ikke havde klaget. Den sidste bestemmelse gcbr det 
berettiget at anse bestemmelserne om bcbnderne for ydmygende (K Er- 
~ l e v ) . ~ ~  Ridet gik med til en aftale p i  grund af frygten for Erik af Pommern, 
bgnderne og en mulig opblussen af krigen om Scbnderjylland. Riderne fore- 
trak at afstii et par landomrider og akceptere hertugens indflydelse, indtil 
riget fik en ny konge. Hertugens interesser blev bundet til tronskiftet i 
Danmark. 

Forirets h~ndelser  forklarer rigsridets beslutning om at f@je hertug 
Adolf. Bonderejsninger fandt sted, hvis stcbrrelsesorden ikke kendes; men 
via en przesteindberetning 1638 fra Varde pii grundlag af »en fornemme 
borgeris bog her wdj byen«, vides Vardehus slot at vzere brzendt og cbdelagt af 
bcbnderne 2. april1439, og Sct. Jakobs kirke i Varde skal vzere blevet Gdelagt 
i samme oprar 29. maj.gO Et senere referat af borgerbogen fra 1754 sammen- 
holdt med en indberetning fra 1766 giver ydermere udsagn om, at kirken 
tillige med det meste af Varde by blev afbrzndt af »Dannemarks Riiges 
Raad« 29. maj, et interessant, og ikke usandsynligt trzek til belysning af 
ridets fors@g pii at bekzempe bcb~~derne.~' - Vardehus blev ikke senere gen- 
opbygget .92 



Rigsridets traktater med de 4 vendiske hansestzeder og hertug Adolf vidner 
om vilje til at sikre sig indenrigspolitisk og udenrigspolitisk imod Erik af 
Pommern og hans tilhzengere. Rigets naboer var vundet, og det mod en 
Gjeblikkelig opgivelse af s i  godt som hele Eriks udenrigspolitik. Der var 
ikke fare for, at hertug Adolf skulle angribe ~ a n m a r k , ' ~  eller at stzederne 
skulle slutte forbund med den gamle konge p i  Gotland. Hertugen blev ikke 
rigsridets forbundsfzelle pa samme mide, som hansestzderne blev det, men 
riderne sikrede sig hans ~ e l v i l j e . ~ ~  Hertug Adolfs iver efter at f i  en varig 
ordning i stand om hertugdommet fremgar af, at den tysk-romerske konge 
Albrekt 11, netop 1439 1518 - fristen for overdragelsen af Haderslev og BrG 
- stadfzestede alle Adolfs privilegier og rettigheder til h e r t ~ ~ d ~ m m e t . ' ~  
Stadfzestelsen kan pege p i ,  at det danske rigsrids brev til Albrekt om Sam- 
tykke til nyt kongevalg (s. 88) blev kzdet sammen med en anscdgning fra 
hertug Adolf, men kilderne tier herom. Den 24. august optog Albrekt I1 
hertug Adolf og flere riddere samt Lübecks borgmester Henrik Rapesulver i 
sin orden for at styrke venskabet mellem ~ar te rne . '~  

Forhandlingerne og aftalerne i Lübeck 1439 fastslog radets position. Tite- 
len det danske rigsrid kommer fra denne tid hyppigt i brug, hvad der vidner 
om, at riderne fra at sth i skyggen under Erik af Pommern - skcdnt radet 
havde haft del i statsstyrelsen (s. 4-5) - nu tridte frem overbevist om egne 
rettigheder. Hertug Kristoffer deltog ikke i udstedelsen af ridets dokumen- 
ter i hansestaden, men var til stede ved forhandlingerne og udstedte selv et 
undsigelsesbrev til morbroderen.'' Det var rigsrhdet, som stod bag ophzvel- 
Sen af Erik af Pommerns udenrigspolitik og tilnzermelsen til hertug Adolf af 
Slesvig og de vendiske hansestzeder. 

Sammenf atning 

Gennemgangen af perioden fra september 1436 til juni 1439 har uddybet 
kendskabet til grupperinger og holdninger i det danske rigsrid. Erik af 
Pommerns udeblivelse fra modet i Söderkoping forirsagede danske raders 
aftale med det svenske rad om et mcdde i Kalmar 8. september 1437. Rigsri- 
derne habede p i  kongens tilbagekomst. Erik af Pommern udeblev fra dette 
mcdde og var ikke til sinds at omlzegge sit regeringssystem. Hans bestrzebel- 
ser gik fortsat i retning af at indszette hertug Bugislav som konge i Danmark. 
En anerkendelse af farbrodersonnen i dette rige ville automatisk bringe ham 
Norge, og sandsynligvis tvinge det svenske r id  til imcddekommenhed af hen- 
syn til unionens bevarelse under en konge. Som i Sverige var rigsridet i 
Danmark foruroliget ved kongens og hans slzegtninges manovrer i Preussen 
og pa Gotland; men ridet prnskede ham stadig som konge. 

En radsdelegation til Rügen i eftersommeren 1437 kom ham af uni- 



onshensyn diplomatisk og taktisk en del i made angaende hans onsker om at 
sikre hertug Bugislav. Som folge heraf afmanstrede han sine sammenkaldte 
tropper og naede i slutningen af hret til Danmark. Her fik han ogs& stotte af 
enkelte rader som Roskildebispen Jens Pedersson og Erik Nielssan (Gyl- 
denstjerne) ved forleningen af 2 slotte til sine fztre, sa disse ialt kontrollere- 
de 4 danske slotte. Riiderne h&bede at kunne stille kongen tilfreds og hindre 
en ny krise i forholdet til Sverige i at opsta. Med svenske rhdsudsendinge 
aftalte Erik ph rhdets tilskyndelse et nyt made i Kalmar i sommeren 1438. 
Alligevel fortsatte han med at sage at indsztte Bugislav som sin efterfalger, 
og efter at astdanske rhder ikke fuldstzndigt havde afvist planen, blev et nyt 
mode indkaldt til Vordingborg, hvor de vestdanske riders mening skulle 
indhentes. 

Raderne strakte sig i Vordingborg 1438 langt for at komme Erik i mode 
og var villige til at give Bugislav enkelte slotte i hznde; men han blev afvist 
af et flertal som kongens efterfalger. Hensynet til valgrigets opretholdelse 
og det svenske rads krav om slotslovene til rigets hand gjorde udslaget. I 
bestrzbelserne ph at stille kongen tilfreds tilsluttede enkelte rhder sig Eriks 
krav om en tilstand i Sverige som for svenskernes selvstzndige lensuddeling 
i Söderköping 1436. Kunne kongen bevzeges til at genoptage regeringsstyrel- 
Sen i Sverige og opgive successionsplanerne, var rhderne villige til at gh hans 
zrinde i hhbet om, at det svenske rigsrad ogsh ville vise sig eftergivende. 
Samtidig kunne danske interesser varetages som tidligere. Erik foretog 
imidlertid statskup i Danmark ved at overgive hertug Bugislav Fyn med 3 
slotte. Dette fik for alvor utilfredsheden til at vokse under zrkebisp Johan- 
nes Laxmands og Oluf Axelssons ledelse. Henstillinger til kongen om at 
fratage sine slzgtninge danske slotte bragte intet resultat; tvzrtimod ud- 
nzvnte Erik nye hovedsmznd pa flere slotte og afkrzvede nye lofter om at 
holde slottene til ham og hans slzgt, hvorefter han drog til Gotland. 

Pa madet i Kalmar dzkkede radsudsendinge i begyndelsen officielt over 
Eriks unddragelse af styrelsen og fremlagde hans krav for at opfylde 1436- 
forliget. Erik af Pommern desavouerede imidlertid rhderne, idet han synes 
at have sendt sin tilhznger Erik Nielsson (Gyldenstjerne) med nye mere 
imadekommende krav, som det svenske rhd dog alle afviste. Resultatet af 
modet blev en stadfzstelse af unionsforholdet, og fra de danske rigsrhders 
side blev allerede nu fremsat muligheden af et nyt kongevalg. En bestem- 
melse om et fremtidigt fzlles kongevalg-mgde optoges i traktaten, og hertug 
Kristoffer af Bayern synes allerede nu at vzre nzvnt fra dansk side som 
muligt emne. Manglende svensk fuldmagt og nordmzndenes fravzr betad 
dog en udskydelse af forhandlinger om zndring i den oprindelige unionsaf- 
tale. Selv valgte svenskerne i oktober Kar1 Knutsson til rigsforstander, og 
omtrent samtidig modtes i Korsor 20 danske rhder med bisperne og Gyl- 
denstjerne-sl~gten i spidsen til droftelser om rigets forhold. Kongens uvilje 



mod at vende tilbage gjorde sammen med bondeopror og krav fra hertug 
Adolfs side foranstaltninger nodvendige. Resultatet blev et tilbud til hertug 
Kristoffer om at blive rigsforstander og senere muligvis dansk konge og 
unionskonge. 

En mindre gruppe rider, Axel Pedersson, Anders Nielsson, Jens Grim, 
Albrekt Bydelsbak, Sten Basse og Poul Laxmand, deltog ikke i forhandlin- 
gerne i Korsor. Hertil m i  lzgges bisp Thorleif af Viborg, der fungerede som 
sendebud mellem kongen og ridet. Disse rider holdt stadig op mod irsskif- 
tet fast ved Erik af Pommern som unionens konge. I s ~ r  riider med okono- 
miske interesser i Sverige sii i kong Erik fortsat den bedste stotte for beva- 
relsen af unionen. De udgjorde ikke en fasttprmret riidsgruppe, men lod 
tiden arbejde for sig, for forst i juli 1439 at tilslutte sig riidsflertallet og 
hertug Kristoffer. Alene Axel Pedersson, der holdt Varberg slot til Erik af 
Pommerns hind, og Peder Oxe p i  de 2 Sundslotte, holdt nu fast ved den 
gamle konge. 

Erik af Pommerns fravzr og manglende interesse for danske forhold 
beredte i sammenh~ng med hans forsgg pii at styrke sin position i Sverige i 
foriret 1439 vejen for hans afszttelse som konge af Danmark. Fra Lübeck 
afsatte et flertal af rigsriider ham 1439 2316. Ridet tog klart Standpunkt og 
initiativ i unionskrisen. Af hensyn til tronskiftets heldige gennemforelse var 
det nodvendigt at styrke sig mod kongen, hans sl~gtninge og tilhzngere i 
Danmark. Aftalerne med de 4 vendiske hansestzder 26. juni og med hertug 
Adolf 2. juli betegnede en ojeblikkelig opgivelse af Erik af Pommerns 
udenrigspolitik. Hensynet til egne forhold og til unionsforbindelsen blev 
prioriteret. Hertug Adolfs og stzdernes interesser blev bundet til tronskiftet 
i Danmark. 



Kristoffer af Bayern, som han er afbildet i et hdndskrij't med en. frise med bayriske 
fyrster i Cabinet des dstampes i Park. Kongen er k l ~ d t  efter tidens mode og b ~ r e r  
hertughat med krone. 





Problerner for det nye styre 
1439-1440 

Riget vindes 

Hertug Kristoffer nedstammede p& sin mors side fra det danske kongehus. 
NAr rigsridet havde besternt sig til valget af ham, skyldtes det, at han var 
nzrmere arving til kronen end hertug Bugislav, som igennem 5 generationer 
nedstammede fra Erik Klipping (1259-1286). Kristoffer var en datterdatter- 
datterson af Valdemar Atterdag (1340-1375).' 

Den unge hertug var 23 i r  gammel. Hans forzeldre var pfaltzgreve Johan 
af Neumarkt (son af kejser Ruprecht af Pfaltz) og Katarina, Erik af Pom- 
merns ~ a s t e r . ~  Han blev opdraget ved kejser Sigismunds hof, og efter kejse- 
rens d@d i 1437 hjalp han Albrekt I1 med en hzerstyrke for at sikre dennes 
p ~ s i t i o n . ~  

De danske rAder fastholdt retten til frit at vzelge rigsstyrer, men bestrzebte 
sig alligevel pA at bevare den gamle kongeslzegt. I indkaldelsesbrevet fra 
oktober 1438 havde ridet p&ber&bt sig kongevzrdighedens arvekarakter 
ved at understrege, at hertugen i kraft af sit zgte danske kongeblod var 
~ f @ d t  til riget,« mens Bugislav ingen lovlig adkomst havde, s i  lzenge der 
fandtes direkte k~ngezt l inge.~ Argumentationen kunne anvendes overfor 
Norge i bestrzbelserne p& at form& dette rige til at slutte sig til Kristoffer. 

Hertug Kristoffer havde besogt morbroderen Erik af Pommern i somme- 
ren 1434 og havde deltaget i fredsforhandlingerne i Vordingborg med hanse- 
stzderne, et bevis P&, at han p& dette tidspunkt var myndig.' Rejsen var 
utvivlsomt led i den fyrstelige ~ddannelse;~ men under opholdet formiede 
Erik ifdlge egne udtalelser sostersonnen til at love, at han aldrig ville forbin- 
de sig mod Danmark og aldrig komme ind i riget uden hans opfordring og 
ti l ladel~e.~ Hensigten var at sikre hertug Bugislav som tronfolger. Alligevel 
undlod Kristoffer ikke pA rigsradets opfordring i 1438 at bryde lofterne. 
Udsigten til at blive de nordiske rigers konge var for tillokkende.* Efter 
forhandlinger og dokumentudstedelser, pibegyndtes rejsen til Danmark, 
efter at der ved Kristoffers hofmester Albrekt Mohrer var optaget et penge- 
l&n hos Lübecks magi~trat .~ 

Den lybske kronike lader Kristoffer blive i Lübeck indtil1439 2517. Dato- 
en er ikke sandsynlig i betragtning af et ridsmode pA dette tidspunkt i 



~obenhavn." Derimod har den stralsundiske overlevering muligvis ret, nir 
den omtaler, at lybekkerne bragte Kristoffer til Danmark. Dette kan, som 
W Christensen har pipeget, ikke afvises, og det skont tidspunktet anszettes 
for sent ph iiret.ll Overfarten til Sjzlland mh have fundet sted i forste 
halvdel af juli mined. For dette taler et brevuddrag, hvorefter de ypperste 
af rigsriderne under ledelse af zerkebisp Johannes Laxmand 13. juli for- 
handlede i ~ O r n e s w n d h ~  (Oma-sund mellem Oma og Agerso) med Claus 
Eriksson om Erohus. @en skulle overgives til hertug Adolf senest 15. 
august, og Claus Eriksson fik i stedet Fiborg by og Lyo i pant for 600 mark. 
Pantet skulle have gyldighed i hans og hans hustrus levetid, og arvingerne 
fik udsigt til at lose pantet12. I 1452 gik pantet over til Peder Hogenskild og 
hustruen Cecilie Bernikesdatter (Skinkel).13 - Riiderne var tydeligvis opsat 
ph at overholde aftalen med hertug Adolf. Kristoffer godkendte med et brev 
rhdernes beslutning. Det vides ikke, om han udstedte dokumentet som 
rigsforstander eller som konge, da brevet alene kendes i referat fra 1474. 

Ifelge en adelstradition skal Kristoffer af Bayern vere kommet i land ved Gedser. Han skal 
efter at vzre faldet i vandet vzre reddet i land af Peder Skram, der fulgte med hertugen til 
Danmark efter nogen tids landflygtighed ph grund af et drab ph Ebbe Mogenss@n  a alt).'^ 
- Nu var Gedser et velbenyttet overfartssted, men slzgtsbognotitsen mh afvises, eftersom 
hzndelsen minder betznkeligt om Vilhelm Erobrerens fald ved ankomsten til England. 
Desuden blev Peder Skram ikke rigsrhd og marsk, som forfatteren af slegtsbognotitsen vil 
vide. 

I slutningen af juli 1439 samledes rhder og udenrhdsadelige i Kobenhavn. 
Kristoffer blev hyldet som rigsforstander (~Danmarks Riges Forstander(0 
og modtog rhdernes troskab og tjeneste.15 Om et kongevalg var der ikke 
tale; Kalmar-overenskomsten 1438 blev opretholdt. 

Ridsm@det i Kobenhavn har ikke tidligere piikaldt sig storre interesse, 
men det m i  bemzrkes, at Anders Nielsson til Dronningholm og halvbrode- 
ren Jens Grim til Tosterup samt Mogens Goye til Krenkerup var til stede. 
Nzrvzerelsen af disse samt Grib Jensson af Olstrup og Poul Jenssan af 
Froslev, begge af slzgten Jernskzg, gor det klart, at ogsh de hyldede den 
unge hertug.16 Ogsh Sten Basse synes at vzre til stede. Den 26. oktober 
opholdt Sten Basse sig i Roskilde i selskab med Johan BjOrnsson, Peder 
Grubbe og brodrene Oluf og Anders Pedersson (Godov), hvoraf Anders 
Pedersson havde vzeret med i Lübeck og var opregnet i opsigelsesbrevet til 
kong Erik.17 Grev Hans af Ebersten var sandsynligvis ogsii til stede i Koben- 
havn og hyldede Kristoffer. Han beholdt Tranekzr slot, men mistede sin 
r i d s s t a t ~ s . ~ ~  - Det mii piipeges, at hvis Erik af Pommern havde tilhzngere 
blandt enkelte rhder og andre, rorte de nzeppe p i  sig.lg 

Forhandlingerne drejede sig foruden om et sandsynligt udforselsforbud 
for levnedsmidler som aftalt i ~übeck , '~  hovedsagelig om, hvordan riget 



kunne sikres imod Erik af Pommern og hans stotter i Danmark. De forsam- 
lede var klar over, at Peder Oxe p i  Helsingor og Helsingborg ville blive 
vanskelig at overvinde uden hjzlp udefra. berfor skrev Kristoffer til hojme- 
Steren, mens riderne 1439 2517 under ledelse af zrkebisp Johannes Lax- 
mand, bisp Jens af Roskilde, bisp Naune af Odense, Henrik Knudsson, 
Anders Nielsspln og Gert Bryske skrev til ~ a n z i g . ~ '  

Rigsforstanderens skrivelse er ikke bevaret; men rAdets brev til Danzig 
eksisterer i afskrift og er en vzsentlig kilde til kendskabet til Kobenhavner- 
modets taktiske overvejelser. Ridet meddelte afszttelsen af Erik af Pom- 
mern, vedlagde artikler i udskrift herom, og udtalte hibet om, at de ved 
valget af Kristoffer ville opni et bedre styre end hidtil. Under henvisning til 
den skade, Peder Oxe havde tilfojet den preussiske handel, sogte riderne at 
bevzge Poul von Russdorf til at vende sig mod Pommern for at hindre, at 
Erik af Pommerns slzegtninge skulle yde storre hjzlp til Peder Oxe. Ville 
hprjmesteren ikke g& med hertil, blev Danzig anmodet om statte til en 
belejring af de 2 slotte Helsingar og Helsingborg fra sosiden. Riderne udtal- 
te hab om, at de i s i  fald hurtigt ville f i  overtaget. Staden blev bedt om at 
give svar, og beslutningen sogtes piivirket ved, at Lübeck, Hamburg, Wis- 
mar og Lüneburg ogsi havde vendt sig fra Erik og lovet hjzlp mod Peder 
Oxe og andre fogeder, som havde taget gods fra kobmzndene. - Brevet 
naede Danzig 13. august og blev taget under overvejelse, men pA grund af 
den skzrpede indenrigspolitiske modszetning meiiem de preussiske s t ~ d e r  
og hprjmesteren, besluttede staden at vzere neutral.22 

Skrivelserne fra ~obenhavn skulle mindske den gamle konges aiiiance- 
muligheder. Rigsridet havde gode grunde til at anmode Danzig om hjzlp, 
idet stadens utilfredshed med Peder Oxe var bekendt fra Johannes Lax- 
mands forhandlinger med flere borgere i januar 1439. W Christensen har 
antaget, at ridet under indtryk af en hollandsk flAde pii 30 store skibe ved 
Marstrand anmodede Danzig om h j z l ~ . ~ ~  Synspunktet er tvivlsomt, selvom 
de danske rAder i Lübeck havde sluttet sig til Lübecks forslag om at hindre 
udforsel af varer til hollznderne. Reel .frygt for krig ved denne tid giver 
dokumenterne ingen udsagn om. HeGug Philip af Burgund bekendtgjorde i 
juli miined, at opbragt gods fra Danmark skulle gives tilbage til ejerne. 
Hollzenderne var med deres interesse for korn og andre varer fra Danmark 
ikke interesseret i at forvzrre forholdet mellem parterne. Den 15. august 
befalede hertug Philip, at Gerlak Floor, tjener hos montmesteren i Dan- 
mark, skulle have udleveret sit opbragte gods.24 

Morten Jensson, der endnu 28. oktober opholdt sig i Kobenhavn, modtog 
omkring Arsskiftet et brev fra en vis Kort van der Lucht (t 1448), som 
meddelte, at den tyske Orden pii et stort mode med ordensreprzsentanter 
og udsendinge fra stzederne var ntiet til enighed om at 'holde kong Erik ved 



magten.25 Herforuden havde hertugerne af Pommern, Wolghast, Bart, Star- 
gard, Mecklenburg, Sachsen og Slesvig vzeret samlet til et hemmeligt mprde i 
Rostock, og atter i december ved Schonenberg i Mecklenburg, hvor de var 
blevet enige om at blive ved kong Erik og atter bringe ham til Danmark. 
Disse efterretninger havde Kort modtaget fra sanddru, fromme folk, hvor- 
for Morten Jensson burde fzeste desto storre lid hertil. Han havde endvidere 
nyligt hart, at preusserne i det nye i r  ville drage til 0resund rned al deres 
magt, og hvad hollzenderne angik, ridede Kort til opmzrksomhed omkring 
disse. Endelig erindrede han Morten Jenssan om deres samtale forrige Ar, 
og Erik af Pommerns udsagn p i  Gurre (s. 79), og fremhzevede, at Hr. 
Morten havde afkrzevet ham et lafte om aldrig at udtale sig, fprrend de havde 
talt sammen. Han (Kort) havde imidlertid intet svar modtaget om et tjene- 
steforhold, og udbad sig en hurtig henvendelse, sA han vidste, hvordan han 
skulle forholde sig. Morten Jenssprns knzgt Herman havde han mundtligt 
pilagt at forelzgge flere hverv. Kort havde lzenge holdt ham hos sig rned 
Morten Jenssprns og rigsridets samtykke (vmme juwer leue willen vnde 
vmme des rikesrades willen) . 

Kort van der Lucht er  kendt som manden, der palmesplndag 1431 skaffe- 
de holstenerne adgang til Flensborg by.26 Hans oplysninger om fyrsternes 
stilling er hajst tvivlsomme, og hertug Adolf, som i flere i r  havde stiet p i  
fjendtlig fod rned Kort, fik ham ogsA sat i fzengsel, hvor han endnu sad 1444 
1517, da borgerne i Hildesheim sprgte at f i  ham frigivet." Ikke desto mindre 
er  brevet alligevel interessant, fordi det uddyber kendskabet til Morten 
Jenssprns position i disse Ar og viser, at i det mindste flere rigsrider var 
interesseret i at fA kendskab til den tyske Ordens og flere hertugers holdning 
til kong Erik. Hvorvidt dette afspejler situationen omkring Eriks afrejse fra 
Danrnark eller tiden for ridsmadet i Kprbenhavn i sommeren 1439 er ikke 
klart. Omtalen af hollzenderne, som rigsridet ved aftalen rned de vendiske 
stzder i juni 1439 tog stilling imod, peger rned rimelighed p i  den sidste 
datering, og forstzrker i s& fald forstielsen for Kristoffers og rigsradets iver 
efter at vinde den tyske Orden og de preussiske byer. 

I forbindelse rned rigsforstanderens og ridernes overvejelser p i  rhdsmodet 
over de to Sundslotte m i  bemzerkes, at A. Huitfeldt skriver, at rigsrhdet lod 
udstede breve til alle, som holdt slotte til Erik af Pommerns hind, om at 
overgive dem.28 Rigtigheden bestyrkes af en skrivelse 1439 818 til fogeden pA 
Korsprr slot Iver Jenssprn (Dyre) til ~irsbzek.~' Foruden Kristoffer maner en 
ridsgruppe p i  7 personer (bisp Jens af Roskilde, prior Bent Pederssan, 
Morten Jensson, Lyder Kabel, Ove Lunge, Poul Laxmand og Oluf Axels- 
san) >paa vore oc alle Rigens Raads M ~ n d  oc Indbyggeris Vegne i Danmark 
som Kronen aff ~ a n m h r k  rned Tro meene« Iver Jenss@n til under fortabelse 
af liv, zere og gods at indfinde sig personligt i Kobenhavn senest 16. august 



for at opsige kong Erik tjeneste og mandskab, hvilket mange rigsrider og 
mznd allerede havde gjort, samt indenfor samme tidsrum at overgive Kor- 
sar slot til rigsradet. Alt mandskab p i  slottet blev opfordret til straks at 
aftrzde fra lver Dyres tjeneste og aflzgge ed til ridet, til gengzld for anden 
tjeneste og aflanning. I modsat fald ville de alle blive behandlet som fredla- 
se og landsforrzdere. 

Dokumentet rnh betragtes som retningsgivende for andre nu tabte breve. 
Udstedelsen af flere skrivelser betyder ikke, at mange havde vzeret aktive 
for at holde Erik og hertug Bugislav ved magten; men det var led i en 
normal fremgangsmide ved sikring af riget. Det gjaldt om at klarlzgge 
enhver opposition mod rigsforstanderen og rigsridet.30 - Iver Jenssan leve- 
de siden i Danmark og overgav frivilligt slottet. Medvirkende til at han holdt 
Korsar slot til Erik af Pommerns og Bugislavs hind til ind i august mined 
kan have vmet, at han var gift med Peder Oxes datter Kir~tine.~' Peder Oxe 
holdt fortsat de to Sundslotte til Eriks hind, og ligeledes holdt rigsriden 
Axel Pederssan Varberg slot til dennes h i ~ ~ d . ~ ~  

Flere rokeringer og udnzvnelser af nye slotshprvedsmznd fandt sted i 
labet af eftersommeren. Kildematerialet er mangelfuldt; men eftersom ri- 
dets skrivelse til Danzig og brevet til Iver Jenssan samt andre breve endnu 
17. september var udstedt fra byen Kabenhavn og ikke fra slottet, synes 
Mogens Gaye endnu i august og muligvis i begyndelsen af september at 
vzre havedsmand her.33 Han var 1440 2014 hplvedsmand p i  det ikke szerlig 
fremtrzdende Jungshoved s 1 0 t . ~ ~  Medvirkende hertil var sandsynligvis.foru- 
den Mogens Gayes tidligere besiddelse af kammermesterembedet, at han i 
sit andet zgteskab med Ide Eskilsdatter (Falk) var de nye magthavere jmn- 
byrdig. I Kprbenhavn kom det endvidere 29. juli til et arveskifte mellem 
Mogens Gaye og rigsriden Jens Grim efter sidstnzvntes hustru Kathrine 
Jensdatter (Rud) vedrprrende det skinske pant, og dokumentet herover blev 
beseglet af 6 personer, heriblandt sandsynligvis flere rigsrider.35 Mogens 
Gaye var 1444145 - 1448? havedsmand p i  Nyk@bing slot (se bilag 11), hvilket 
var nzrmere hans hovedgird Krenkerup og andet gods p4 Lolland. - H U 
Rarnsings formodning, at det var Roskildebispen Jens Pedersscdn, der med 
Johannes Laxmands stprtte under ridernes ophold i Lübeck havde inddraget 
Kabenhavns slot, m i  a f ~ i s e s . ~ ~  Jens Pederssans deltagelse ved udfzerdigel- 
sen af ridets skrivelser synes at vzre bevis pa, at han ikke besad slottet. 

Erik af Pommern havde fprr rejsen til Gotland afkrzvet et slotslafte af 
Jens Torbernssan p i  Kalundborg om at holde slottet til den, som ngriffuenn 
f@rer,« og fprrst give fzstningen fra sig, nir  forradet var sluppet op.37 Jens 
Torbernsspln var 1443 2816 rigskansler (rigsrhd 1451), og m i  forholdsvis 
tidligt have udleveret s10ttet .~~ Han ses i lighed med blandt andre Sten 
Basse, Albrekt Bydelsbak, Peder Oxe og Bo Hag ikke at besidde noget slot 
under Kristoffer (se bilag 11), hvad der godtgplr, at rigsforstanderen og rigs- 



riderne, som indkaldte Kristoffer, sorgede for ikke at give Erik af Pom- 
merns statter slotte i hznde. Endvidere forblev Jens Torbernsson vzbner i 
kong Kristoffers regeringstid og modtog forst ridderslaget af Kristian I i 
lighed med Mogens Goye (s. 410). Kalundborg slot overgik til Morten 
Jenssan, som ombyttede Koldinghus hermed. Den nye hgvedsmand pa Kol- 
dinghus blev Niels Eriksson, en son af rigsraden og Riberhus-hovedsman- 
den Erik Nielsson. Trods sympatier fo; Erik af Pommern i forhret 1438 
havde Morten Jensson forstaet at sadle om i tide og tilslutte sig oppositio- 
nen. Hans skiftende lenstjeneste, ph Krogen (Helsingor) 1445 113 og Ravns- 
borg 1446 1516 synes at indebzre, at han ikke helt stod sine yngre rhdskolle- 
ger nzr, men iszr, som E Ulsig har vist, var en ihzerdig kongetjenere3' 
Hindsgavl slot, hvor Albrekt Bydelsbak i 1419 og Henrik Pors 1434-38? 
havde vzeret h~vedsmand, blev efter hertug Bugislavs afrejse overdraget til 
Eggert Fnlle, der benzvnes hovedsmand 1440 31/10. Henning van Hagen 
var endnu 1439 28/10 havedsmand pA Vordingborg, men forfiyttedes til 
Aalholm slot, hvor han har szde 1440 714. Oluf Axelssan modtog Vording- 
borg, mens Nyborg blev overdraget til Claus Ronnow. 

Kalg-hgvedsmanden Bo Hag til Tandrup i Thy - hvem hansestzderne 
havde klaget over (s. 111) - afstod slottet senest i begyndelsen af september, 
og 1439 21110 opholdt han sig p& ~ o r s . ~ '  Den nye lensmand blev rigsraden 
Otto Nielssan. Lensbrevet er ikke bevaret, derimod eksisterer rigsforstan- 
derens brev 1439 1219 til kronens bonder og vornede i Sgnderhald herred.41 
Kristoffer forlenede Otto Nielsson med »Wort slot Kali@@ meth the l ~ a ? n ,  
ther nw tilligger, oc ther till Halle hczrit.« Forleningen skete efter »Wort radhs 
rad«. Rigsradets indflydelse var tydeligvis styrket i forhold til Erik af Pom- 
merns dage, hvor rhdet ikke blev opregnet i forleningsbreve, skont de kan 
have vzeret taget med pa rad.42 Kravet om indsigt i lensstyrelsen og Endring 
af slotsloven til rigsradets hind matte gare radets samtykke til en betingelse 
for stGrre forleningers retsgyldighed. 

Otto Nielss~n havde tidligt tilsluttet sig oppositionen mod Erik af Pom- 
mern og deltog i udstedelsen af de Beste breve fra Lübeck, hvorfor forlenin- 
gen, som det var tilfzldet med andre slotslen til rigsrader og udenradsadeli- 
ge, ma Ses som en paskonnelse for deltagelsen i tronskiftet. En gennemgang 
af slotshavedsm~ndene fra disse Ar viser yderligere (se bilag II), at opposi- 
tionen imod Erik af Pommern drog fordel af tronskiftet. Kravet om slotte og 
len blev gennemfart til fordel for fremtrsdende verdslige rader og andre 
nzertstaende. UdviMingen i Kristoffers kongetid skal siden omtaies (s. 255). 

Udnzvnelsen af nye havedsmzend og fogeder i K@benhavn fulgtes af privilegiestadfestelser. 
Den 17. august stadfzestede Kristoffer Roskilde Sct. Klara Hosters privilegier (s. 237), og 
med rigsradets samtykke udnzvntes 17. september zerkedegnen i Lund til leder af hospitalet 
i Lund og Hellighndshuset sarnrne~teds.~~ I efterhret forpligtede nogle borgere fra Danzig 
sig overfor rigsforstanderen, Johannes Laxmand og rigsradet til at betale erstatninger til 



Poul Lqmand og Hammershusfogeden Jens Eder. De to lod senere optage et notarialvidne 
af Landskronas byrad og andre over mfldet, og i sommeren 1440 lovede bystyret i Danzig at 
medvirke til sagens retslige lfl~ning.~'' Om Kristoffers og radernes Gvrige virksomhed op 
mod arsskiftet vides ikke meget. Brkebisp Johannes Laxmand og Albrekt Mohrer, kon- 
gens hofmester, deltog sammen med flere rigsrader i forhandlinger med svenske rader i 
begyndelsen af november (s. 126). Den 16. december opholdt bisp Jens sig i Roskilde, og 
25. december udbetalte Johannes Laxmand en pengesum til arvingerne efter en kflbmand, 
som havde efterladt sig gods i Land~krona.~~ 

Mod Jönköping-modet 

Efter a t  Kristoffers forstanderstilling~var styrket i eftersommeren, pressede 
hensynet til unionsforbindelsen pi. Et svensk fuldmagtsbrev 1439 1/10 til et 
unionsmode i Jönköping i begyndelsen af november gor det klart, at de to 
rigers r id  havde vzeret i kontakt i august eller september, sandsynligvis 
endog-som K Kumlien og G Carlsson mener - p i  dansk foranledningl. Det 
svenske rigsrids optrzden i eftersommeren 1439 var til en vis grad forirsa- 
get af det danske rigsrids opsigelsesbrev til Erik af Pommern, og den gamle 
konges optrzeden. 

PA Gotland forhandlede Erik af Pommern lznge med Hans Kr@pelin (s. 
100), sandsynligvis indtii han havde modtaget nyt fra Stäkeborg, hvor en 
vibenstilstand var indgiet indtil29. ~eptember .~  Modtagelsen af det danske 
rigsrids og hertug Kristoffers opsigelsesbreve 19. juli fremskyndede kon- 
gens beslutning om at tage til Stäkeborg og redde Sverige, og eftersom 
Norge var ham trofast, var alt hab ikke ~ d e . ~  En pivirkning fra de nzervze- 
rende Jöns Nielsson (Svarte skaaning), Sigurd Jonsson og Magnus Gren kan 
ikke a f ~ i s e s . ~  Fra Stäkeborg opfordrede han 25. juli riderne i Kobenhavn til 
at g i  med til en retslig afggrelse, svarede p i  radets anklager i en anden 
skrivelse og afsendte breve til Skine, Jylland og Fyn (s. 106). Ogsi til 
Kristoffer udgik et brev. Det er uden dato og udstedt p i  Visborg, enten far 
eller efter kongens overfart til Sverige. Vished kan ikke nis; men Erik 
meddelte sgstersgnnen, »dat unse raed van Dennemarken hefft uns thoscreu- 
en«, og dette peger p i  opsigelsesbrevet, eftersom kongen sogte at sa mistro 
hos den unge hertug ved at papege, hvordan riderne Snu lover og geng~lder 
vor lange tro tjeneste og store u m ~ g e « . ~  

Overfor det svenske r id  sggte Erik at styrke sin position. I en skrivelse af 
29. juli stilet til alle samfundsklasser i Sverige og specielt til deltagerne i 
Vadstena klosters store afladsfest 1. august oplyste kongen, at han omsider 
var kommet til Sverige for at skabe fred og bilzegge gammel strid og var vi'llig 
til at efterleve Kalmar-forliget 1436. Hans udsendinge ville berette nzermere 
herom, og Erik opfordrede indbyggerne til at fA de personer, der skulle fore 
forhandlinger ved Stäkeborg, til at efterleve indbydelsen6 



Erik hhbede ph at fh den svenske regeringsmagt i hznde og bevare kronen 
over Nordens riger ved at stille en opfyldelse af Kalmar-overenskomsten i 
udsigt. Chancen var dog forpasset. Det svenske rigsrhd havde ikke sendt 
bud efter kongen, og skont Erik var parat til at love en ny regeringsstyrelse, 
brOd rhdet omsider selv f~rbindelsen.~ Kongens skrivelse kunne ikke bort- 
vejre mistroen til ham, og Nils Stenssons erobringer i 0stergötland kunne 
kun fastholde dette indtryk. En vzbnet indgriben havde rhdet ikke ventet. 
Karl Knutsson fik tilslutning i striden rned kongen og dennes t i l h ~ n ~ e r e . ~  
Madet ved Stäkeborg kom ikke i stand. Derimod etableredes en vhbenstil- 
stand i Arkösund (Osterkinds H.  Ostergötland) den 21. august rned gyldig- 
hed til 11. november. Karl Knutsson lovede at fh et made i stand 29. sep- 
tember til behandling af konflikten mellem Erik og ~ i ~ s r h d e t . ~  

Stilstandsaftalen skulle have gyldighed for Bengt Stensson, Bo Stensson, 
Peder Ryning, Magnus Gren, Johan Ummereise, Peder Bille og andre af 
kongens tilhzngere. Situationen omkring de belejrede slotte skulle forblive 
Status quo. Stäkeborg skulle beholde de len, som harte til slottet i Johan 
Frankes tid og lyde under Nils Stensson og kong Erik. Bengt og Bo Stensson 
skulle ikke besks;iftige sig rned Kalmar len, farend kongen og rigsrhdet atter 
modtes. Som garanter for Erik opregnes Svarte Jöns (Jöns Nielsson Svarte 
skaaning), Sigurd Jonsson, Magnus Gren, Hans Krapelin, Mathias van Ka- 
len (mistede 1436 Elfsborg slot) og Ragvald Gustavsson blandt andre. 

Allerede i Arkösund synes Karl Knutsson og andre. rhder at have ladet 
forsth, at Erik ikke kunne gare sig hab om at blive genindsat som rigets 
virkelige regent. PA et rhdsmGde i begyndelsen af september var der flertal i 
rigsrhdet for at sage kongen afsat. Karl Knutsson havde afkr~vet  Hans 
Krapelin, Svarte Jöns og Magnus Gren det lofte, at de uanset kongens 
stilling ville vme loyale overfor Sverige. lo Muligvis havde disse bestrzbelser 
indflydelse ph kongen; for ved Hans KrOpelins underretning om Arkösund- 
mgdets udfald, besluttede Erik sig pAny til at drage til Gotland. Sandsynlig- 
vis i slutningen af august 1439 forlod han Stäkeborg i selskab rned blandt 
andre Sigurd Jonsson. 

P5 Gotland sagte kongen at styrke sin position ved 3. september at ud- 
nzevne Sigurd Jonsson til norsk rigsforstander." En sendefzrd besthende af 
Mathias Jakobsson (R@mer), KolbjBrn Gerst, lagmanden i Os10 Simon 
BjOrnsson og Niels Aslaksson pii Hedemarken overdrog ham en skrivelse 
udstedt af rigsrhder og alle samfundsgrupper rned anmodning om blandt 3 
rhder at udnzevne en drost. JersG-overenskomsten fra 1437 havde pipeget 
dette, og muligvis var sendefzrden i 1439 ikke den forste i rzekken (s. 93). 
Det norske rigsrhd foreslog den aldrende Olaf Hakonsson, Erlend Eindri- 
desson af Losna og Sigurd Jonsson. At Erik af Pommern valgte Sigurd 
Jonsson, skyldes dennes giftermhl rned grev Hans7 datter Philippa, og at han 
ikke forte en svensk-orienteret politik. Desuden nedstammede Sigurd Jons- 



son fra den sidste konge af Sverres z t ,  og havde i de forlobne i r  vist sig 
trofast12 Sigurd Jonsson skulle med kongelig myndighed holde rigets ind- 
byggere ved deres rettighed, hvor han i Eriks fravzr blev tilsagt, og styrke 
kongens og kronens ret. Han skulle endvidere have myndighed til at ind- 
samle regnskab fra fogeder og regelm~ssigt sende Erik belobene. Afgik 
kongen ved doden, forpligtede Sigurd Jonsson sig til at tjene hertug Bugi- 
slav. - Muligvis udnzvnte Erik ved samme lejlighed provsten Anders Mus 
ved Mariakirken i Bergen til norsk kansler.13 

Trods det danske og det svenske rigsrids modstand fastholdt Erik hertug 
Bugislav som sin efterfolger. I henseende til Norges arveretslige status var 
kongen i sin fulde ret. Han var stadig overbevist om at have retten p i  sin 
side og at kunne vende begivenhedernes gang. Dette fremgir af nye breve 
til de danske landskaber, hvor nu kun brevet til fynboerne af 14. september 
er bevaret. Kongen gengav sit svar af 25. juli p i  ridets klager til ham og 
sogte fortsat at bevzge indbyggerne til at arbejde p i  at f i  nedsat en domstol 
til pidammelse af striden mellem ham og rigsridet.14 

Ogs5 til Sverige synes Erik at have vendt sig ved skrivelser, men disse 
havde modsat virkning. P i  modet i Tälje 29. september, hvor reprzsen- 
tanter fra alle befolkningsgrupper deltog, blev taget beslutning om at afszt- 
te Erik som konge i Sverige. I opsigelsesbrevet blev ifolge Karlskroniken 
alle hans overgreb opregnet, »som han mot lagen j rikit dref f~ .  Samtidig 
stzvnedes han inden 12 uger til at s t i  til ansvar for en domstol p i  kongevalg- 
pladsen Mora Sten, hvor han hojtideligt ville blive fradomt kronen. Alle 
formaliteter overholdtes noje, s i  Erik ikke siden kunne bebrejde svensker- 
ne, at opsigelsen af troskab og tjeneste var sket uden behorigt varsel.15 

Medvirkende til opsigelsesbrevets udstedelse var muligvis, at Stensson- 
nerne ued rigsridernes mellemkomst var blevet forligte i Tälje med rigsfor- 
standeren Kar1 Knutsson og lovede at blive ved ham og riget, og stillede 
overdragelsen af Stäkeborg og Kalmar slotte i udsigt. Kun Magnus Gren p i  
Borgholm slot p i  @land var ikke til stede og holdt endnu fast ved Erik af 
pommern.16 Stenssannerne modtog denne gang ikke nye slotte, men der- 
imod flere herreder og sogne. Rigsforstanderen og ridet sikrede sig mod, at 
de fik nye stattepunkter i h=nde.17 Nils og Bo Stensson stillede sig dog snart 
atter utilfredse an, og Nild Stensson og muligvis ogsi Bo Stensson begav sig 
piny til Erik p i  Gotland. Kar1 Knutsson og hans folk formiede imidlertid i 
november at overvinde Nils Stenssons svende, og denne, som nyligt var 
vendt tilbage fra Erik med penge, blev taget til fange, og skal snart efter 
ifolge Ericus Olai vzre dad af pest i december 1439." 
PA modet i Tälje blev tillige forhandlet om et nyt kongevalg, og unionen 

var genstand for droftelser. Ifolge Karlskroniken skal zrkebisp Nils Rag- 
valdsson ivrigt have talt for, at Sverige burde folge Danmark og v ~ l g e  
hertug Kristoffer til konge for at hindre en oplosning af unionen. Forslaget 
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skal vzre blevet forkastet af madedeltagerne, som i stedet skal have erklz- 
ret, a t  ingen udenlandsk burde tages til konge i Sverige i deres levetid.lg Der 
er  ingen grund til at betvivle rigtigheden af Uppsalazerkebispens holdning; 
men kronikens sidste udsagn mA, stzrkere end forskningen har klarlagt, 
afvises som urigtig og kun.,indsat til forherligelse af rigsforstanderen Kar1 
~ n u t s s o n . ' ~  At  zrkebisp Nils' forslag og udtalelsen imod en udenlandsk 
konge ifalge K Kumlien mundede ud i et kompromis ved udnzvnelsen af 
fuldmzgtige til unionsmadet i Jönköping savner bevk2' Interessen i at be- 
vare unionen udelukker: ikke, at madedeltagerne kan have vedtaget en 
udtalelsq om ikke at sage en ny konge valgt, sa lznge Sverige ikke var 
befriet for tilhzngere af den gamle konge. 

De udpegede til unionsmadet var zrkebisp Nils, bisp Bengt af Linköping, 
bisp Thomas af Strängnäs, Nils Jönsson (Oxenstierna), Otto Ulfsson, Arvid 
Svan og Svarte ~öns." De fik fuldmagt til at forhandle med udsendinge fra 
Danmark og Norge og trzffe aftale om en stadfzstelse af 1397-unionsover- 
enskomsten. Samtidig blev henvist til Kalmar-traktaten 1438 med danske 
rader'; men da dette dokument var udstedt pa et tidspunkt, hvor Erik endnu 
formelt var konge, skulle aftalen kun vzre vejledende. Med henblik pA 
varetagelse af Sveriges konstitutionelle rettigheder fik rAdern6 fuldmagt til 
at  forhandle og overveje med de 2 rigers reprzsentanter »um annor ~erertde 
som rilcen ma komma til fromma och bestandh ... «. Bestemmelsen sigtede 
sandsynligvis til et muligt fzlles kongevalgmade om Kristoffer som ny 
unionskonge i stedet for Erik af Pommern. 

Stemningen pa Talje-modet var tydeligvis for en opretholdelse af unionen 
og sikring af rigernes rettigheder. Svarte Jöns, som 1431-38 var havedsmand 
pA Akershus, var velkendt af nordmzndene. Hans deltagelse i den svenske 
forhandlingsdelegation mA, som G ~arlsson har udtalt, betragtes som et 
forscdg pA at ave indflydelse pA det norske r i g ~ r h d . ~ ~  At disse blev ventet til 
mcddet er vigtigt, og sandsynliggar en dansk-svensk opfordring i august- 
september. En henvendelse bragte dog intet resultat. Nordmzendene holdt 
stadig fast ved Erik af Pommern og gav ikke mode i Jönköping. 

I begyndelsen af november 1439 fandt det planlagte rncdde sted i Jönkö- 
ping." I den svenske delegation savnedes bisp Bengt af Linköping og Nils 
Jönsson (Oxenstierna), uden at Arsagen hertil kan klarlzgges. P& dansk side 
mcddte foruden Kristoffers bayriske hofmester Albrekt Mohrer 6 rigsrider: 
zrkebisp Johannes Laxmand, bisp Jens Pederssan, Jens Grim, Anders 
Nielsscdn, Oluf Axelssan og Klaus Nielssprn til ~ l l inge .~ '  

Resultatet af forhandlingerne, der er velkendt af forskningen, blev en 
overenskornst dateret 1439 3111.~~ Kalmar-aftalen fra 1438 blev stadfzstet 
pA nzr  indledningsartikelen, hvor Erik blev anerkendt som konge, og et nyt 
mcdde aftaltes til midsommer 1440 2416 i Kalmar, hvor reprzsentanter yder- 
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ligere skulle befzste unionsforholdet og vzlge en konge under hensyn til 
hvert riges konstitutionelle rettigheder. Hvis en sendebudsdelegation fra et 
af de 3 riger var fravzerende, skulle de 2 Idvrige alligevel beslutte herom. 
Traktaten fastslog endvidere, eftersom riderne besad fuldmagt, at ingen 
indbyggere i Danmark og Sverige matte begi overgreb p i  modpartens grzn- 
ser, slotte, len, stzder og ejendom, men »Danske i Suerige oc Suenske i 
Danmarc« skulle nyde og bruge deres gods uhindret og alle have fri adgang 
over grznsen under hensyntagen til rigernes og landskabernes love og ret- 
tigheder. Eventuelle klager skulle pidIdmmes af det enkelte riges forstander 
og rigsriid. 

Aftalen om fred og sikring af gods stadfzstede det svenske rigsrids ldfte 
til det danske rigsrid og udenridsadelige ph Kalmar-mtidet 1436 (s. 56). 
Dette hidtil oversete trzk ibner forstielse for den danske ridsdelegations 
sammensztning i forhandlingerne om de 3 rigers »@re, nytte oc bestand oc 
s@nnerlighen o m  righenes sambinding oc koning at welghe.. . «. Johannes 
Laxmand, ridets leder, og Oluf AxeIssIdn havde deltaget i Kalmar 1438 (s. 
82) og havde begge kendskab til svenske forhold. Brkebispens broder Aage 
havde vzret gift med Katarina Laurensdatter af Aspenäs-ätten, mens Oluf 
Axelss~n via faderen havde kendskab til svenske slzgter, og slzgtens inter- 
esser p i  tvzers af landegrznserne forudsatte unionen." Klaus NielssIdn var 
svoger til Kar1 Knutsson ved giftermilet i oktober 1438 med Katarina Stens- 
datter (Bielke) (s. 12). Bisp Jens var rigets @verste kansler (s. 269), og 
havde i 1415 vzret tilknyttet Stockholms ~ t o r k i r k e . ~ ~  Han tilhIdrte Jernsk~g- 
slzgten, hvis reprzsentation i riidsdelegationen fortjener opmzrksomhed. 
Jens Grim tilhdrte denne slzgt p i  mlddrene side og havde i flere Ar besiddet 
Kalmar slot. Anders Nielsson var tidligere hdvedsmand i Vestergötland, 
hvor han havde besiddet Axeval slot og Amneholm, og han ejede endnu 
gods i Sverige. Anders NielssIdn har ha£t et kendskab til svenske forhold, 
som sandsynligvis overgik de Idvrige danske riider~.~' Anders Nielssgns og 
Jens Grims tidligere fastholden ved Erik af Pommern havde vist deres inter- 
esse i unionen og opretholdelse af forbindelser i de svensk-danske grznseeg- 
ne. Deres deltagelse i Jönköping vidner om, at de specielt var interesseret i 
at  £5 Kristoffer valgt til ny svensk konge for at fortsztte unionen under 6n 
konge. 

Den danske delegation var omhyggeligt sammensat, dels for at f i  unionen 
bekrzftet, og dels for at fii Kristoffer valgt ogsi i Sverige. Det var naturligt 
de Idstdanske rhder (gst for Storebzlt), som besad stIdrst interesse heri. Den 
bayriske hofmester Albrekt Mohrers deltagelse er, som K Kumlien har 
pipeget, bevis p i ,  at Kristoffers kandidatur var rykket svenskerne ind p i  
livet .30 

Sammenkomsten i Jönköping ledte ikke til den almene unionsaftale, som 
det svenske rigsrhd havde hibet i Talje, men fIdrte kun til, at Kalmarover- 



enskomsten fra 1438 med et fzlles kongevalgmode blev ophdjet til at have 
retsgyldighed mellem rigerne. Det lykkedes ikke, pA trods af den danske 
delegations omhyggelige sammensztning, at f i  Kristoffers valg fort igen- 
nem. Dokumentet afspejler en svensk stemning herfor, og at Kristoffer og 
det danske rhd har varet klar herover, men'forregnede sig angaende Norge. 
Det svenske rad agtede ikke at tage stilling uden deltagelse af nordmznde- 
ne, hvorfor et nyt mode matte aftales. Der er intet sikkert hold i det syns- 
punkt, at aktstykket i al sin ~svävande hjälplöshet~ vidner om rigsforstande- 
ren Kar1 Knutssons magt~til l ing.~~ Stemningen ph Tälje-modet havde netop 
vzret for unionens opretholdelse og for et  fzlles kongevalg. Fra Jönköping 
skrev de forsamlede, eller i det mindste det svenske rigsrhd til det norske og 
meddelte modets b e s l ~ t n i n ~ e r . ~ ~  

Kongevalg og Kolding-forhandlinger 

Det nye i r  blev ikke uden store problemer for de nye magthavere i Dan- 
mark. Der var stadig fare for nye bondeopror. Samtidig Spores, som W 
Christensen har klarlagt, utilfredshed blandt byernes kobmznd i anledning 
af rigsforstanderens og rigsradets udforselsforbud for levnedsmidler, som 
var rettet mod Holland, men tillige matte ramme hansestzderne. Sarlig 
borgmesteren Jakob Glashagen (Lange Jakob) i Kalundborg, som stod i 
handelsforbindelse med Lübeck, beklagede sig.' Hos hansestzderne herske- 
de utilfredshed med flere danske overgreb pA tyske borgeres gods, skont 
dette til dels synes at vzre sket ph grund af overtrzedelse af udforselsfor- 
budet .2 

Kristoffer og raderne besluttede sig i denne Situation - ogsA af frygt for en 
mulig hanseatisk separatfred med hollznderne3 - til at indbyde de fire ven- 
diske hansestzder til et mode i Kolding i slutningen af marts, hvortil ogsh 
hertug Adolf modtog anmodning om at give mode. Hertugen stod ikke ph 
god fod med radet i Danmark, men synes at have klaget over aftalen 1439 
2/7.4 De kommende forhandlinger skulle genskabe forsthelsen mellem par- 
terne. Den 14. februar opholdt zrkebisp Johannes Laxmand, bisp Jens af 
Roskilde, Jens Grim, Erik Nielsson, Morten Jenss@n, Oluf Axelsson samt 
de udenrhdsadelige Mogens Gprye og Anders Hak sig i Kobenhavn.' De seks 
riider, hvoraf et flertal havde deltaget i aftalerne i Lübeck i 1439, mii regnes 
for tilhangere af en afklaring. Prior Bent Pederssprn opholdt sig 17. februar 
ph Sjallands landsting og kan have vmet til stede ved rhdsm@det.6 

Modet i Kolding blev udskudt til slutningen af april. I mellemtiden styrke- 
de rigsradet regeringsudovelsen ved 1440 914 at vzlge Kristoffer til konge pa 
Viborg landsting. Beslutningen synes at vzere taget forholdsvis hurtigt, og i 
Lübecks instruktion til stadens udsendinge til Kolding benzvnes Kristoffer 



endnu h e r t ~ g . ~  Tilstedev~relsen af dstdanske rider som Anders Nielssan, 
Jens Grim og Sten Basse i Kolding i slutningen af april tyder pi ,  at beslut- 
ningen om et kongevalg rned efterfalgende forlening af hertugd~mmet til 
Adolf var taget fdr kongevalget.' 

Den eksisterende forskning (G von der Ropp, K Erslev, W Christensen, 
B Jargensen) har kortfattet set forklaringen p i  kongevalget i frygten for 
Erik af Pommerns samvirke rned h~l lznderne .~  Formodningen er rimelig og 
skal uddybes nedenfor. Det er dog sp@rgsmilet, om ikke hensynet til hertug 
Adolf samt egne hjemlige forhold skal medtages i hajere grad i det samspil 
af faktorer, som medvirkede til beslutningen om et kongevalg. Hertil kom- 
mer, at der ved midten af marts mined verserede det rygte i Danzig, at Erik 
af Pommern inden for kort tid agtede at begive sig til Pommern. Den gamle 
konge havde skrevet til hajmesteren, sandsynligvis for som i 1437 at vinde 
stGtte, og i maj drog han over til ~ a n z i ~ . "  Frygten for en nGjere forbindelse 
mellem Erik og den tyske Orden samt Peder Oxe p i  de to Sundslotte kan 
have indvirket pa beslutningen om at styrke den indenrigspolitiske situation 
og hindre hertug Adolfs eventuelle indblanding i rigets forhold via bander- 
ne. Ved en endelig ordning rned ham ville sydgrznsen vzere sikret, og alle 
midler kunne vendes mod Erik af Pommern. Hertugen kunne endvidere 
som rigets lenstager anmodes om hjzlp. Taktiske overvejelser kan tillige 
have ligget bag Kristoffers kongevalg, idet en konge kunne stadfzste privile- 
gier, hvad bade de vendiske og preussiske stseder samt hollsenderne var 
interesseret i. Derimod er det klart, at rigsridet rned overlseg p& grund af 
situationens alvor brad Kalmar-overenskomsten 1438. Det svenske rigsrids 
lovende holdning i Jönköping kan have bef~stet  ridet og Kristoffer i den 
opfattelse, at faren for at Sverige skulle fravige valget af Kristoffer og unio- 
nens genetablering under 6n konge var ringe. Der synes ikke at vzre tale 
om, at kongevalget fandt sted rned forsinkelse p i  grund af vinteren.ll 

I bestrzbelserne pa at genvinde Danmark havde Erik af Pommern kastet 
blikket p i  hollzenderne, hvorved den vendisk-hanseatisk-hollandske kon- 
fiikt fra 1438 for alvor fik betydning for nordiske forhold. Allerede i somme- 
ren 1439 ikke lang tid efter modtagelsen af det danske rigsrads opsigelses- 
brev og overfarten til Stäkeborg, havde han besluttet at sztte sig i forbindel- 
se rned hertug Philip af Burgund angiende muligheden af et forbund vendt 
mod sostersannen til gengseld for en udlevering af Peder Oxes 2 Sundslotte. 
Et  hollandsk rentemesterregnskab giver nye oplysninger herom, idet det 
fremgar, at kongens udsendinge blev halshugget i Lübeck, hvorfor den 
burgundiske hertug ikke i farste omgang fik officielt kendskab til den gamle 
konges plan.12 Derimod blev den sanderjyske ridder Otto Snafs, som var i 
hertug Philips tjeneste og 1438 419 bensevnes Bonze lenman ende dienerc(13 
sendt til Gotland i august 1439 for at indhente oplysninger og sage at f i  
afklaret, om underretningerne (»enige tudingen«) om Eriks forslag var al- 



vorligt ment, eller om det kunne vzere hertugen til skade. Den 10. december 
1439 var Otto Snafs atter ti1bage.l4 

Oplysningen om, at Erik af Pommerns udsendinge naede Lübeck, kan - 
hvis der ikke var tale om en tilfangetagelse pa overfarten fra Gotland - 
afslare, at kongens blik ikke i farste omgang var rettet mod holl~nderne, 
men at han blot habede at kunne knytte 6n af parterne til sig og sin sag mod 
at udlove besiddelsen af Sundslottene. Fra Lübeck modtog Erik dog intet 
svar, da de 4 vendiske stzeder havde allieret sig rned det danske rigsrad, hvad 
kongen endnu ikke syntes at vide rned sikkerhed. - Lübeck gav forst 1440 
2014 meddelelse til Erik af Pommern om, at staden ansagte om stotte hos 
Kristoffer for sine kabmzend. Staden holdt muligheder ibne af hensyn til 
udviklingen i Norden, og bekendte farst nu Abent standpunkt til fordel for 
de nye magthavere.15 Kristoffers og rigsrAdets anske om en afklaring i for- 
holdet til alliancepartneren bliver forstielig. 

I begyndelsen af 1440 foretog Otto Snafs atter rejsen til Gotland, hvad 
der viser hollandsk interesse for Erik af Pommerns forslag. Omkring slut- 
ningen af marts og begyndelsen af april maned vendte han tilbage sammen 
rned grev Albrekt af Neugarten (broder til greverne Hans og Vitslav) og 
andre af kongens rader.16 Disse Ses af hertug Philips senere brev at have 
pipeget, hvordan hertug Kristoffer havde gjort Erik stor skade ved at be- 
mzegtige sig riget og fordrive ham. Eftersom Kristoffer havde sogt stotte hos 
Hollands fjender, anmodede kongen om hjzelp til at imadegA denne uret i 
henhold til den hjzlp, en kristen fyrste var skyldig en anden. Erik af Pom- 
mern var til gengzeld villig til at bista rned at modarbejde Hollands fjender.17 

Opfordringen var ikke uden interesse, og 8. april bekendtgjorde Hollands 
rid sin tilslutning til en ekspedition til Danmark, hvorefter en flade rned 
4000 bevzbnede skulle sejle til den gamle konge og sage at tilvejebringe en 
fordelagtig ordning. Den 18. april gav hertug Philip sin tilslutning og ud- 
nzvnte samme dag hGvedsmzndene over %den. I en instruktion bekendt- 
gjorde hertugen, at han ville hjzelpe Erik tilbage til sit rige, og havedsmzn- 
dene fik fuldmagt til at afslutte et forbund rned den gamle konge.ls Ti1 
gengzld for hjzlpen til at indszette kongen skulle hollznderne have overdra- 
get Helsingborg og Helsingar slotte til dzekning af ekspeditionens udgifter. 
NAr Erik anskede slottene tilbage, skulle han farst betale de udgifter, som 
rejsen og overtagelsen af slottene belab sig til. 0nskede han flere tropper, 
skulle han selv betale. Hvis Kristoffer var villig til at lade sin sag padamme 
af hertug Philip, og Erik ikke gik rned hertil, skulle hollzenderne vzre last 
fra forbundsforpligtelserne. Sluttede de vendiske stzeder fred rned ho l l~n -  
derne, skulle den gamle konge vzere lost fra forbundet; men Sundslottene 
skulle fortsat besiddes af hollzenderne, indtil alle omkostninger var betalt. 
Sluttelig piipegede fuldmagten, at havedsmzendene skulle sage at erhverve 
privilegier af kongen til gavn for hertugens undersatter. - Ved midten af 



april maned afgik en flade mod de nordiske farvande, hvor den i slutningen 
af maneden eller i begyndelsen af maj indfandt sig i sundet.19 

Bestemmelserne om forbundets oplosning og onsket om handelsprivile- 
gier g@r det klart, at hollznderne ikke ubetinget tilsluttede sig Eriks sag, 
men holdt muligheder ibne, som kunne lede til en forstaelse rned Kristof- 
fer. Breve fra hertug Philip fra disse ar viser, at Holland forst og fremmest 
onskede korn og fodevarer fra Danmark, ligesom Nordfrankrig, Westpha- 
len, Weseromradet og Ditmarsken leverede korn til ~o l l and .~ '  Den 1. sep- 
tember 1438 havde hertugen for et Ar tilladt alle kongen af Danmarks under- 
satter, som var bosat fra Kobenhavn og vestpi, at komme til hans lande rned 
fodevarer pa grund af den forhojelse af kornpriserne, der var foranlediget af 
krigen rned de vendiske stzeder. Dagen efter havde hertugen forordnet efter 
ansogning fra Erik Nielsson (Gyldenstjerne), at denne matte fore et skib 
fyldt rned varer fra Holland til Ribe, og 1438 419 blev det tilladt Otto Snafs 
at  sejle rned sit skib til Danmark for at bringe korn og andre varer rned 
tilbage.21 Tilladelse til handel i Danmark var vzesentlig for hollznderne, og 
om det blev Erik eller Kristoffer, som udstedte privilegier, var mindre vig- 
tigt. Brkebisp Johannes Laxmand udtalte senere under forhandlingerne i 
Kolding, at hollznderne flere gange havde skrevet til Kristoffer og anmodet 
om tilladelse til at drive handel pA Danmark.22 Det danske dilemma aftegner 
sig. 

Erik af Pommerns udsendelse af fuldmzgtige til hertug Philip kan have 
virket forstzerkende pa beslutningen om et kongevalg. Et brev fra bisp Jens 
af Roskilde fra slutningen af april viser, at Kristoffer og rigsradet var velun- 
derrettet om trafikken i @ r e ~ u n d . ~ ~  Otto Snafs rejser var muligvis endog 
bekendte. Den 10. april- 2 dage efter Hollands rAds betznkning om ekspe- 
ditionen til Danmark - meddelte Lübeck i et brev til Reval, at der verserede 
det rygte, at hollznderne rned en velbemandet flide pitznkte at sejle gen- 
nem Sundet til 0 s t e r ~ o e n . ~ ~  Det danske rigsrad havde efter alt at domme 
ikke kendskab til hollzendernes beslutning for 1440 914, men handlede sand- 
synligvis under indtryk af faren herfor. Rigsradet ville sta vzsentligt stzerke- 
re  rned en konge i spidsen ved bekzmpelsen af de fzelles farer. 

Ved valget pa Viborg landsting, hvor det forste kongevalg ifolge gammel 
skik og brug skulle f ~ r e ~ i i ? ~  deltog alle de jyske bisper, inklusive bisp Thor- 
leif. Nzervzrende var desuden Johannes ~axmand,  flere riddere og rigsra- 
der, heriblandt antagelig adskillige af de senere tilstedev~rende i Kolding, 
samt borgere og bonder. De fravzerende var ifolge en notarialattest over 
kongevalget bisp Jens Pedersson af Roskilde, som senere opregnes i forle- 
ningsbrevet til hertug Adolf i Kolding, men maske ikke var til stede her, og 
bisp Naune ~ e n s s ( b n . ~ ~  Odensebispen var afgaet ved doden og trsffes sidst i 
dokumentmaterialet 1439 518." Efterfolgeren pa bispestolen blev den af 



kapitlet udpegede Roskildekannik Henning Nielsson (Ulfeldt), som blev 
indviet til sit embede omtrent 1440 1515 af zrkebisp Johannes Laxmand pa 
tilbagerejsen mod Sjzlland. Bisp Henning var hermed automatisk medlem 
af rigsradet, uden at dokumentmaterialet giver mange udsagn om hans virk- 
somhed i den farste tid.28 

PA landstinget hyldede indbyggerne det nye rigsoverhoved, mens denne 
til gengzld lovede at regere retfzrdigt. Et kontraktforhold indtradte mellem 
konge og undersatter. Der var storre hab om lydighed fra almuen. Kristof- 
fer og rigsradet kunne med starre sindsro vende blikket mod Sundslottene 
og faren £ra Erik af Pommern. Raderne ville dog ikke give afkald pa kon- 
trollen med magtudavelsen. I sin kongeed lovede Kristoffer at beskytte 
kirkens personer, riddere, svende, borgere, kobmzend og bokarle i Dan- 
mark, og han forpligtede sig til at styrke freden, retssikringen og holde 
rigets og kronens rettigheder, stat og Ere i hzvd. Desuden lovede han med 
sit store kongelige majestztssegl at besegle, »i förste DanehofS meth the 
ypperste gothe m ~ n t z  jnceyle aff Danmark opne brefS, i hwilke som wor 
handfestning skall stunde meth swo dane article, som biscope, abbate, righens 
raath, riddere, swene oc andre gothe m m  i righit kunne kenne, at then helghe 
kirke oc righit best meth bestande kan, oss till een erligh aminnelse oc till 
ydermere f o r w a r i n g ~ . ~ ~  

Den nu forsvundne originale skriftf~stnede ed blev beseglet med Kristof: 
fers forhAndenvzrende Signet, og notarialattester blev optaget herover af 
zrkebispen og bisperne samt enkelte andre personer tilknyttet Viborg og 
Barglum stifier, for at originalen kunne nedlzegges i Roskilde domkirkes 
a r k i ~ . ~ '  Foruden at vzre normal procedure peger dette pa, at bispernes 
betydning for tilvejebringelsen af beslutningen om kongevalget og hab om 
fredelige forhold ikke ma undervurderes. 

Kristoffers ed var holdt i generelle vendinger og skulle alt& samtidig vEre 
et  laftebrev pa handfzstningen. En siidan kendes ikke. Det ses ikke, at 
Kristoffer op£yldte loftet fra 1440, og ved det folgende kongevalg sorgede 
raderne for at stramme deres indflydelse ved at lade Kristian I undertegne 
en forelebig handfzstning 1448 119 (s. 393). Den ikke eksisterende hand- 
fzstning er af K Erslev og E Arup taget som tegn pa, at rigsradets magt var 
overvejende. RAderne skulle ikke have anset det for nadvendigt, at Kristof- 
£er udstedte en handfzstning. K Erslev har imidlertid peget p i ,  at Kristoffer 
kan have undgaet at besegle et sAdant d ~ k u m e n t . ~ ~  Hhndfzstningen tillader 
saledes ikke en isoleret opfattelse af rigsradets magt; men begge synspunk- 
ter ma ses i forhold til Danehoffet. Et  siidant blev ikke afholdt, og her ligger 
maske forklaringen pa, at handfzstningen ikke blev udstedt. Kongen matte 
naturligt ikke anske at afholde et made, som kunne l ~ g g e  band pA hans 
regeringsudavelse. 

Heller ikke rigsradet kunne vzre interesseret i et Danehof, hvor beslut- 



ninger skulle tages af en starre forsamling. Udviklingen var lobet fra disse 
stormandsmoder. Det sidste Danehof blev afholdt i 1413, og rigsridet blev, 
som A Hude har klarlagt, dets fornemste a r ~ t a g e r . ~ ~  Det synes at vzre sket i 
forsthelse rned Erik af Pommern, at det gammeldags stormandsmode fik lov 
at sygne hen. Ridets storre deltagelse i regeringsstyrelsen gjorde det over- 
flodigt. I betragtning af ridsadelens sociale distancering fra adelens bredere 
lag var det naturligt, at nye Danehoffer ikke blev ix~dkaldt.~~ Omtalen af 
Danehoffet i Kristoffers kongeed sorn rigets overste reprzsentation var en 
formalitet uden dzkning i tidligere irtiers praksis. Tyngdepunktet for Dan- 
marks politiske liv var forskubbet til rigets mest ansete adelige i social og 
okonomisk henseende. I Kristian I's kroningsed var ordene »i f@rste Dane- 
hof« ogsh udeladt, mens bestemmelsen om Danehofs afholdelse overhove- 
det skulle trzffes efter forhandling rned rigsridet. Danehoffets reprzsente- 
rende myndighed var stort Set underkendt, og overgangen til rigsridet sorn 
rigets reprzsentation overfor kongen var formelt sluttet rned forpligtelses- 
brevet 1448 1 1 9 . ~ ~  Rigsrhdets position ved siden af kongemagten var en 
realitet. Kristoffer af Bayerns valg ph Viborg landsting i 1440 betod band p i  
kongedommet i konstitutionel retning. Rigsridets tid var inde, sorn C. P. 0. 
Christiansen har formuleret det, uden at tage storre hensyn til kongemag- 
tens evne til at styrke sin stilling i de folgende hr.35 

Modet i Kolding 25.-30. april 1440 rned forlening af hertugdommet til her- 
tug Adolf og forhandlinger rned stzderne er kendt af forskningen, sorn dog 
ikke har gjort meget ud af de deltagende rigsrhder og deres holdning til 
lensoverdragelsen, ligesom forhandlingerne rned de 4 vendiske hansestzder 
kun kortfattet er gengivet, oftest fra hanseatisk ~ y n s p u n k t . ~ ~  Takket vzre 2 
lybske sendebudsberetninger og en instruktion er det muligt at n i  til et 
relativt godt kendskab til m ~ d e t . ~ ~  

Den 25. april p i  Koldinghus berorte Johannes Laxmand modets hoved- 
problem, efter at hanserepr~sentanterne havde lovet at hjzlpe Kristoffer. 
Han anmodede reprzsentanterne om at hjzlpe rned til at forlige Kristoffer 
og hertug Adolf. Udsendingene var villige hertil, men under henvisning til 
aftalen af 1439 2616 fremforte de 7 eller 8 borgere, sorn klagede over at have 
fiet  frataget gods. Specielt de lybske reprzsentanter forsomte ikke at efter- 
leve deres instruktion, hvorefter skader og overgreb skulle phtales. Kristof- 
fer gav ogsi tilsagn til flere om, at de skulle fh gods tilbage; men for de 
resterende blev sagen stillet i bero, idet han erklzrede forst at ville anmode 
de danskere om at komme til stede, sorn havde taget lybsk gods. 

Kristoffers imodekommende holdning mh soges i forbundet rned de ven- 
diske stzder og hensynet til en ordning rned hertug Adolf. Kongen sendte to 
rider til hertugens rhder, sorn snart kom til stede. Lübeckbispen Niels Sa- 
chow takkede for indbydelsen til modet, men svarede »med mange ford~kte  



ord,« at hertug Adolf ikke turde indfinde sig uden betryggende lejde, da 
han frygtede for det had, den lange krig om Sanderjylland havde fremkaldt 
hos adelen og Danmarks avrige indbyggere. Kongen lod meddele ved Jo- 
hannes Laxmand, at han ikke ville fremsztte krav mod hertugen. Et almin- 
deligt lejdebrev blev ikke anset for tilstrzkkeligt, hvorfor danskerne efter 
lzengere overvejelser sogte at form8 stzdernes reprzsentanter til at stA inde 
for hertugens sikkerhed; men dette blev afslaet, da udsendingene selv be- 
fandt sig i et fremmed land og under andres lejde. Resultatet blev, at 4 eller 
5 rader rned en skriftlig anmodning blev sendt afsted for at made hertugen 
og garantere sikkert lejde. 

Ventetiden blev udfyldt rned forhandlinger rned hansestzdernes reprz- 
sentanter. Johannes Laxmand fremkom rned henvisning til overenskomsten 
fra 1439 og det danske udfarselsforbud rned vigtige spargsmal. Han meddel- 
te, at skant hollznderne ofte havde anmodet om tilladelse til at drive handel 
pii riget, havde Kristoffer ikke svaret herpa, men udsat en afgarelse. Han og 
radet havde ny fAet underretning om, at hollznderne 1a ved Skagen og i 
Sundet rned 18 store skibe, hvorfor zrkebispen anmodede om at fh at  vide, 
hvor megen hjzlp Danmark kunne regne rned i den sa farlige Situation, 
»som alene er opstiet p i  grund af jer«.38 Han meddelte, at forhandlingerne i 
St. Omer mellem stzderne og hertug Philip om muligheden af en fleririg 
stilstand var bekendte, hvorfor kongen matte have besked om, hvordan han 
skulle forholde ~ i g . ~ '  Udsendingene fra Hamburg, Wismar og Lüneburg gav 
ingen klare udsagn, men svarede undvigende - da de stolede pA fredsfor- 
handlingerne - at de ikke havde bemyndigelse til at svare herpa. Kun Lü- 
becks repr~sentanter lovede at sta inde for aftalen om hjzlp, hvis kobmzen- 
dene fik deres gods tilbage. 

HAbet om hjzlp fra Lübeck behagede Kristoffer og raderne. Kongen 
begynstigede de fremmadte lybske k a b m ~ n d  ved for deres vedkommende 
at ophzve udfarselsforbudet for varer. Kristoffer vovede tydeligvis ikke et 
di'plomatisk udspil pA eventuelle hollandske anmodninger, men klyngede sig 
forelabig til alliancen rned de 4 vendiske stzder. - Anmodningen om hjzelp 
var ventet fra Lübeck, ifalge den lybske instruks, der i ovrigt viser, at staden 
havde forudset, at de avrige 3 byer ville made op uden fuldmagt til at give et 
bindende ~ v a r . ~ '  Lübeck udtrykker intetsteds, som B Jargensen har klarlagt, 
mistillid til Kristoffer og rigsradet og deres forhold til h o l l ~ n d e r n e . ~ ~  Forkla- 
ringen m i  soges i muligheden for en uddybning af den herskende splittelse 
indenfor han~estzederne,~~ samt risikoen for et sammenbrud af forhandlin- 
gerne i St. Omer. Dannelsen af det preussiske forbund 1440 1413 havde 
nzrmet de  preussiske byer til de krigsfgrende stzder og frataget hollzender- 
ne muligheden for at uddybe splittelsen indenfor*hansaens r ~ e k k e r . ~ ~  Det var 
Hamburg, som bragte freden i fare. Pa et mode ved midten af april i Lü- 
beck, hvor reprzsentanter fra de 4 vendiske stzder og Rostock, Stralsund 



og ~ n k l a m  var samlet, vedtoges det yderligere at indstille handelen.44 En 
forligsskitse blev senere forelagt af et bud fra hertug Philip p i  mprdet, og 5 af 
stzderne beseglede dette, selvom de pii visse punkter forbeholdt sig en 
klarere formulering og siden udarbejdede et m o d f o r s ~ a ~ . ~ ~  Kun Hamburg 
viste utilfredshed og tog sagen til efterretning af hensyn til sin kornpolitik 
ved Elben, hvorved en vzebnet konflikt stadig var m ~ l i ~ . ~ ~  En forstiielse fra 
Lübecks side med Danmark var prnskelig, og stadens brev til Erik af Pom- 
mern 1440 2014 om tilnzrmelsen til Kristoffer mii ses i lyset heraf (s. 130). 

Lübeck agtede derimod ikke trods lprfte at holde kongen underrettet om 
de lprbende forhandlinger med hollznderne. Omtrent 26. april om aftenen 
modtog de lybske udsendinge i Kolding siledes et brev af 23. april fra 
hjembyens rid,  som foruden at oplyse om forligsudkastet og Hamburgs 
vzgring ved at tilslutte sig dette, gav meddelelse om hollzendernes pitznkte 
sejlads til Sundet og slottene Helsingprr og Hel~ingborg.~~ Sluttelig piipege- 
des muligheden af et sammenbrud i forhandlingerne, og udsendingene blev 
opfordret til ikke at underrette Hamburgs reprzesentanter. - Det sidste m i  
Ses som bestrzbelser p i  ikke at 0ge splittelsen indbyrdes og lade den frem- 
s t i  synlig for Kristoffer og rigsridet. Henstillingen giver endnu et eksempel 
pa, at Lübeck anstrengte sig for at knytte de nye magthavere i Danmark til 
sig . 

Med brevet fulgte en seddel, hvorpi Lübecks riid meddelte at have mod- 
taget 10 dage gamle efterretninger fra Amsterdam, at Otto Snafs og en 
Person kaldet »NGteman« ville sejle til Helsingprr og Helsingborg med 2 
Store skibe for at Se, om Erik af Pommern opholdt sig her. Fandt de kun 
Peder Oxe i besiddelse af slottene, ville hollznderne fprlge efter med hele 
fliden, mens andre skibe skulle sejle til Gotland og f0re Erik tilbage til 
Danmark. Lübecks reprzesentanter i Kolding gemte fprlgelig det modtagne 
brev, men lod de ovrige stzders udsendinge lzse seddelen, som efter over- 
vejelser blev overdraget til Kristoffer. Kongen lod Johannes Laxmand og 
kamrnermesteren Kristoffer Parsberg lzese beskeden. Brkebispen gav ud- 1 
tryk for girsdagens Skepsis, og pegede pii ngdvendigheden af at stole pii 
Lübecks Igfte om hjzlp, hvad borgmesteren Johan Colman bekrzeftede med 
en henvisning til tidligere lprfter.48 

Den danske holdning 1ii siledes fast i tillid til overenskomsten fra 1439. 
Derimod synes Kristoffer og rigsridet ikke i Kolding at have krzvet direkte 
hjzelp, men kun oplysning om, hvorledes stzderne ville stille sig overfor 
hollznderne. Johannes Laxmand meddelte senere p i  iiret, at kongen og 
rigsridet ved efterretningen om hollzndernes ophold i Sundet til fordel for 
kong Erik havde sendt et bud til Lübeck om hjzlp. Muligvis udsendtes 
allerede fra Kolding enkelte rader til Lübeck, idet Kristoffer 1. maj ifprlge 
den lybske sendebudsberetning bad stadens reprzsentanter om at vzre hans 
udsendinge behjzlpelige.49 Endelig mii det nzvnes, at der til de danske 



begunstigelser til de  lybske kabmznd sandsynligvis harer den mindre lybske 
sendebudsberetnings oplysning om, at udf@rselsforbudet skulle have gyldig- 
hed indtil22. maj." Rigtigheden heraf kan ikke bedammes, men forekom- 
mer sandsynlig for hansestzdernes vedkommende. Hensyn til rigets egne 
kabmzend spillede tillige ind, idet megen utilfredshed herved blev fjernet . 
Lange Jakob i Kalundborg havde 30. marts skrevet til de lybske udsendinge 
for at form5 dem til at fh Kristoffer til at  ophzve udfarselsforbudet. Borg- 
mesteren modtog senere et brev fra Kristoffer og rigsrhdet, at en ladning 
fisk, som Lübeck tilbageholdt, var hans retmzssige ejendom." 

Den 27. april ledsagede de udsendte rhder hertug Adolf til Kolding sammen 
rned Slesvigbispen og mange riddere og vzebnere. Et omfattende folge sikre- 
de hertugen mod o ~ e r ~ r e b . ~ ~  Allerede samme dag oplyste Johannes Lax- 
mand til stzedernes reprzesentanter, at hertugen skulle aflzgge ed til kong 
Kristoffer og fremviste et forslag til lensed, som han hAbede, at kongen ville 
acceptere. Senere oplzste zrkebispen forslaget og fremhzevede, at der var 
taget beslutning om hertugens forlening rned hertugdammeLS3 - Hans om- 
hyggelighed rned at informere udsendingene udtrykker behovet for en for- 
stielse rned hansestzderne. 

Farst ph et mode 29. april rned alle parter blev der fundet frem til formen 
pA lensbrevet ph Slesvig. Et  forelabigt forslag, s i  godt som identisk rned det 
endelige forleningsdokument, synes ~ d s t e d t ; ~  og det blev under forhandlin- 
gerne anset for nadvendigt, at der blev udvekslet fredsbreve mellem de 2 
fyrster. Endelig enedes parterne om, at forleningen skulle ske straks efter, 
og at lensbrevet skulle besegles rned kongens og rigsridernes segl. NAr 
Kristoffer blev kronet til konge, skulle han bekrsfte lensbrevet rned sit 
majes t~ tssegl .~~ Endvidere besterntes det, at alle tidligere lensbreve £Br 
grev Gert skulle forblive i kraft, mens andre artikler til skade for hertug- 
dammet skulle ophceves. Kongen forpligtede sig til at indlase pantebreve ph 
Haderslev, udstedte af hertug Adolfs fader til Henrik Benediktssan (Ahle- 
feldt), og hvis han ikke kunne komme i besiddelse heraf, sA at holde hertu- 
gen skadeslos. En frist til 25. juli blev fastsat til udveksling af breve. Beseg- 
lede Kristoffer ikke lensbrevet og andre dokumenter rned sit indsegl, skulle 
hertug Adolf ikke vzre pligtig at yde kongen tjeneste sA lzenge, men forle- 
ningen skulle fortsat vzre gyldig. Det sidste punkt mA iszr tilskrives Adolfs 
bestrzebelser pA ikke lzngere at udskyde en afgorelse ved at udnytte Kristof- 
fers og rigsrhdets pressede politiske ~ituation.'~ 

PA dansk side blev forhandlingerne fprrt af fremtrcedende rider: zrkebisp 
Johannes Laxmand, bisp Kristian af Ribe, bisp Ulrik af Aarhus, bisp Gert af 
Barglum, Erik Nielssan, Morten Jenssan, Esge Brok og Otto Nielssan. Som 
kongens personlige reprzsentant deltog den bayriske hofmester Albrekt 
Mohrer, mens Slesvigbispen og Schack Rantzau samt Didrik Blome opreg- 



nes blandt flere som forhandlere p i  hertug Adolfs ~ e ~ n e . ~ ~  Af de 8 danske 
rider havde de 5, inklusive zerkebispen, deltaget ved overenskomsten rned 
hertugen 1439 217 og alle havde, fraset Johannes Laxmand, beseglet Vor- 
dingborg-freden 1435. Lensbrevet udtaler, at overdragelsen skete efter rid 
og samtykke af »des Rikes to dennemarken vulmechtigen ~ a e d e « . ~ '  

Den hojtidelige lensoverdragelse fandt sandsynligvis sted samme dag.59 
Hertug Adolf svor Kristoffer troskab som lensherre, og modtog til gengzeld 
under den udstrakte lensfane hertugdommet Slesvig til Kolding A som et 
arveligt len rned alle de rettigheder og friheder, som danske konger og 
dronninger havde tildelt hertugd~mmet.~' Kongen lovede at forsvare Adolfs 
rettigheder til hertugdammet og bekrzeftede rned samtykke af Danmarks 
riges rhd gyldigheden af tidligere lensdokumenter og indlosning af gamle 
pantebreve p i  Haderslev. I den sidste bestemmelse ligger formentlig, hvad 
der ikke tidligere har pikaldt sig interesse, forklaringen pii hertug Adolfs 
utilfredshed rned aftalen fra 1439, idet arvingerne efter Henrik Ahlefeldt 
havde okonomiske fordringer og kan have rejst krav om indlosning af pan- 
tebrevene. Kristoffer og rigsriidet er gaet rned hertil for ikke at forvzerre 
forholdet yderligere til hertug Adolf. Hans og Benedikt Ahlefeldt modtog 
senere Gram, Hvidding, Fros og Kalvslund herreder og Tarning slot i pant 
af hertug ~ d o l f . ~ '  

Forleningsbrevet er dateret 30. april og opregner 36 adelige foruden kong 
Kristoffer og landgreve Leopold til Lichtenberg. De mange gejstlige og 
verdslige benzevner sig >Alle des Riikes vnde der kronen to dennemarken 
Prelaten, Redere vnde Manne«, hvad der udelukker, at alle er rigsrider. 
Dokumentet er som opsigelsesbrevet et eksempel pi ,  at raderne ved en 
statshandling af betydnirig supplerede sig rned udenrid~adelige.~~ Den af W. 
Mollerup fremsatte antagelse, at lensbrevet i modsztning til opsigelsesbre- 
vet fra 1439 skulle tjene som bevis ph beseglernes rhdsvzrdighed, er modbe- 
vist af H ~ r u u n . ~ ~  Mollerup var utvivlsomt vildledt af lensdokumentets hen- 
visning til, at forleningen skete efter samtykke af Danmarks riges fuldmzeg- 
tige rhder, eller af det nedfzeldede forleningsudkast rned en lybsk skrivers 
hind, som betegnede samtlige udstedere som »Redere des rykes unde der 
kronen to dennern~rken«.~~ 

Alene 21 rigsrider kan udpeges: zerkebisp Johannes Laxmand og 5 lydbis- 
per samt de verdslige riddere Erik Nielsson, Morten Jenssan, Henrik 
Knudssan, Esge Brok, Anders Nielssan, Sten Basse, Lyder Kabel og Jens 
Grim. Hertil kommer rigsridets medlemmer af vzebnerrang, Gert Bryske, 
Otto Nielsson, Peder Lykke, Ove Lunge, Claus Ronnow, Niels Eriksson 
(Banner) og Oluf Axelssan. Resten var udenriidsadelige: hofmesteren Al- 
brekt Mohrer, Eggert Frille, Niels Eriksson (Gyldenstjerne), Otto Skinkel, 
Oluf Lunge, Anders Hak, Peder Hogenskild, Joakim Flemming, Peder 
Skram, Niels Pedersson (Gyldenstjerne), Timme Nielsson (Rosenkrantz), 



Jep Lunge og brodrene Torben og Erik Bentsson (Bille), hvor den sidste var 
Kristoffers hofsinde fra 1439 og i resten af kongens regeringstid.65 

Enkelte rigsrider blev ikke nzvnt i lensbrevet. Det drejer sig om den nye 
Odensebisp Henning Ulfeldt, som endnu ikke var indviet i sit embede, 
rigskansleren Iven Foss, prior Bent Pedersson, Poul Laxmand, Jakob Bas- 
se, Albrekt Bydelsbak, Klaus Nielsson og Axel Pedersson. Den sidste ude- 
blev, da han endnu holdt fast ved Erik af Pommern, og Poul ~axmand  
trzffes ikke oftere og var muligvis afgaet ved daden. Jakob Basse t r ~ f f e s  
heller ikke oftere, og forekommer sidst 1439 2316. Prior Bent af Antvorskov 
var 20. april til stede pa landstinget i Ringsted sammen rned Mogens ~ p l ~ e . ~ ~  

Den lybske kronike omtaler kort Kolding-modet og udtaler, at forlenin- 
gen ikke skulle vzre sket rned hele radets billigelse (»Doch en was dit nicht 
allyke wo1 to willen alle den, de in  des konynghes rade ~ e r e n « ) . ~ ~  Opfattelsen 
ligger pii linie rned den udforlige lybske sendebudsberetnings oplysninger 
om hertug Adolfs v~gr ing  ved at komme til stede, og kan d ~ k k e  over 
divergerende opfattelser blandt riderne pii et tidligt tidspunkt af forhandlin- 
gerne. A Huitfeldt vil vide, at riderne udstedte et dokument til Kristoffer 
om, at forleningen skete rned deres ~ a m t y k k e . ~ ~  Oplysningen henviser sand- 
synligvis til udkastet af de otte rader rned stzedernes repr~sentanter og 
hertug Adolfs riider eller til en parallellisering af situationen i 1435 (s. 30), 
ja endog til 1326, hvor Valdemar I11 rned danske stormmds samtykke 
forlenede Gert 111 rned hertugd~mmet,6~ hvorfor udsagnet m i  afvises. Lens- 
brevet blev ikke beseglet af Sten Basse, Lyder Kabel og Erik Bille, og 1442 
29/12 hang Anders Eriksspln (Gyldenstjerne), Frederik Barsebek og Johan 
Bj@rnss@n deres segl ved i ~ tede t .~ '  Dette behover ikke at afspejle uenighed, 
men kan skyldes forhold som fravzr og manglende segl hos sig ved tiden for 
forleningen. 

Alligevel kan modstand mod hertug Adolfs forlening rned hertugdommet 
have vzret udtalt blandt enkelte rhder ved modets begyndelse; men et 
flertal har afgjort striden. Efterretninger om hollzendernes aktion og hensy- 
net til bonderne kan have virket forstzerkende herpi. Hertug Adolfs barn- 
loshed kan endvidere have spillet ind ved beslutningen om at give hertug- 
dommet som et arveligt len, en indrcbmmelse til tysk lenspraksis i klar mod- 
szetning til erklzret dansk lensret under Erik af P ~ m m e r n . ~ ~  Hans forste 
zgteskab rned Mathilde af Anhalt var forblevet barnlplst, og hans nye gifter- 
mal senest 1435 rned Margrethe von Hohenstein, bragte heller ikke born 
rned ~ i g . ~ ~  

Beslutninger blev i ridet afgjort ved almindeligt stemmeflerta1,7~ og iszer 
Johannes Laxmand og bisperne Kristian, Ulrik og Gert og de ovrige rhder i 
f~rhandlingsdele~ationen var foruden Albrekt Mohrer stemt for forlenin- 
gen. Det er af betydning, at det var Gyldenstjernerne og deres stprtter 
Morten Jensspln og Esge Brok, begge indgiftet i slzgten, foruden blandt 



andre Laxmand- og Rosenkrantz-slzgten, som fik fuldmagt til forhandlin- 
gerne. Disse slzgter og bisperne m i  udpeges blandt riiderne som dem, der i 
fortszettelse af linjen med Kristoffers indkaldelse imod Erik af Pommern 
tegnede ridets politik. 

Faren fra Erik af .Pommern 

P i  Sjaelland havde Erik af Pommerns tilhzngere i Kristoffers og flere riiders 
fravzer haft starre muligheder for at udfolde sig. Den 3. april modtog Peder 
Oxe en gird ved k@b fra en kannik i Roskilde, og 18. maj Iod Axel Peders- 
san pa Varberg ved sin svend og tillidsmand Peder Sveye optage dokument- 
vidkser p i  Sjzllands landsting, som skulle sikre retten til Ordrup hovedgird 
(Volborg H.).' De nye magthavere havde endnu ikke strammet grebet vz- 
sentligt om de sidste af den gamle konges tilhzngere. Bondeurolighederne 
p i  Sjaelland kan have haft sin del af skylden herfor. Allerede fra Kolding- 
mgdet synes Kristoffer at have bedt om hjzlp mod banderne, og Johannes 
Laxmand udtalte senere pa iret, at hansestzderne p i  anmodning om hjzlp 
med skibe havde svaret, at de allerede havde udsendt sidanne og tilridede 
kun at forsvare riget til lands mod banderne og mod faren fra Erik og 
dennes pommerske slzegtninge.' 

Det varede ikke lzenge, far Kristoffer og riderne pibegyndte en belejring 
af de 2 strategiske Sundslotte. Hensynet til banderne blev for en tid t r ~ n g t  i 
baggrunden. Hollznderne havde vist sig i Sundet, og 24. april meddelte 
Stralsund til Reval, at hollzendernes hgvedsmzend dagligt spiste p i  Helsing- 
borg slot. Staden udtalte frygt for, at holl~nderne ville sejle ind i 0sters@en, 
og fraridede fortsat ~ e j l a d s . ~  

Underretningerne om hollzndernes tilstedevzrelse spredtes hurtigt. I 
slutningen af april og begyndelsen af maj enedes Lübeck, Wismar, Rostock 
og Stralsund om at udsende en flide, alt imens der stadig blev gjort forsog 
p i  at skabe forlig med holl~nderne og hertug Philip, og et vendisk traktat- 
udkast blev udstedt 14. maj.4 - Muligheden for et vzebnet opg@r var for alvor 
til stede, og 6. maj meddelte Lübeck beslutningen til Danzig om at styrke sig 
til sas. Det oplystes herforuden, at bisp Jens af Roskilde havde meddelt, at 
hollznderne med 6 store skibe med forkasteller, 11 barser og henimod 1000 
mand var ankommet til Sundet og havde sendt 2 skibe til G ~ t l a n d . ~  

Roskildebispens oplysninger havde tydeligvis medvirket til beslutningen 
om at udruste en flade. Meddelelserne m i  tillige ses som et udtryk for 
bestrzebelser p i  at fastholde ~ ü b e c k . ~  Kristoffer og rigsridet kunne udnytte 
de vendiske og preussiske s t ~ d e r s  frygt for hollznderne i Osters~en og Erik 
af Pommerns tilbagevenden, hvorved de lovede privilegier ville forsvinde. 
Den 16. maj meddelte Frederik den Yngre, markgreve af Brandenburg, fra 



Berlin til Hollands og Zeelands indbyggere, at han erklzrede dem krig, 
eftersom de rned magt var faldet ind i Kristoffers (~onsen lieven heren und 
oheme~) rige. Han ville dog ikke vzre hertugen af Burgund fjendtligt sin- 
det.7 Dokumentet er interessant og peger pa, at Kristoffer sagte at anvende 
sine tyske kontakter til at skrzmme hollznderne fra angreb pa Danmark, 
men dokumenterne tillader ikke at belyse dette najere. 

Den lybske instruktion8 pibad, at havedsmzndene pa fladen skulle for- 
felge hollsnderne; men hvis disse r@mte fra Sundet, skulle nye aktioner 
besluttes rned de ~v r ige  stzders ledere. Havedsmsndene fik fuldmagt til at 
bedamme, om store skibe skulle opbringes og arresteres. Hertil kommer en 
vigtig og hidtil overset bestemmelse, at skibe i Sundet skulle havedsmznde- 
ne lade »des rykes rat<< opbringe, »efft se wyllen<<, hvad der viser, at Lübeck 
tilstrzbte at lade danskerne fremsta som ophavsmznd til opbringelsen af 
hollandske skibe. Ansvaret kunne man senere skyde fra sig, og skadeser- 
statninger undgas. - Havedsmzndene matte derimod gerne fange kong 
Eriks folk, og de skulle hjzlpe kong Kristoffer rned at belejre Krogen 
(Helsingar slot), ogsa selvom de avrige stzder ikke ville vsre rned hertil. 
Anmodede kongen om statte mod de oprarske bander, matte havedsmzn- 
dene vzre behjzlpelige rned 100-200 basseskytter. Sluttelig skulle skader 
patales, som var tilfejet kabmzndene, og Kristoffer og Albrekt Mohrer 
burde besegle et skyldbrev til Lübecks rad, hvilket hofmesteren efterlevede 
23. august (s. 152). 

Alt i alt sagte Lübeck at fastholde Danmark som allieret for at hindre en 
dansk forstaelse rned hollznderne. Denne kom alligevel senere i stand; men 
Lübecks bestrzbelser synes desuden at afspejle, i forlzngelse af M Malo- 
wist's og H Rebas' undersagelser, at Danmarks stilling handelsmzssigt og 
geografisk var bedre, end almindeligvis antaget.g I ly af en hanseatisk flade i 
Sundet kunne bondeoprarene samtidig bekzempes.10 

Pa Gotland tog Erik af Pommern Lübecks tilnzrmelse til Kristoffer ilde 
op, og kastede sendebudet i fzngsel, hvorfra han dog senere blev l@sladt. 
Lübecks tilbud om at mzgle fik ingen f@lger.ll Derimod satte den gamle 
konge over til Danzig, hvor han ankom 8. maj.12 Han ans@gte byen om lejde 
til opholdet, hvilket snart blev efterkommet. Bystyret forsvarede sig overfor 
Lübeck og Stralsund 10. maj med, at de rned lejdebrevet habede at kunne 
holde Erik af Pommern hos sig, og pa denne made hindre ham i at komme i 
forbindelse rned hollzenderne. Danzig lovede at give flere oplysninger; men 
det var uvist, hvor lznge den gamle konge ville blive.13 

I slutningen af maj 1a de vendiske stzders flade og den danske flade i 
Sundet. Al sejlads blev forbudt,14 og Stralsund anmodede 24. maj Danzig og 
de preussiske stzder om hjzlp rned skibe og folk, en opfordring Lübeck 
gentog 6: juni.15 Danzig afslog under henvisning til den tidligere indenrigs- 
politiske uro, sorn havde fort til det preussiske forbund i marts maned, samt 



meddelte, at staden ville afvente udfaldet af fredsforhandlingerne mellem 
hollzenderne og de vendiske stzeder. Dog forbad de preussiske stzeder indtil 
videre sejlads af egne skibe gennem Sundet, undtagen for nogle engelske 
skibes vedkommende, som opholdt sig i Preussen.16 En dansk anmodning 
om statte, fremsat af rigsrader omkring midten af juni mined, blev afslaet 
(se nedenfor). 

Det vides ikke, hvor mange skibe Kristoffer og rigsridet havde i saen pa 
dette tidspunkt, idet krzefterne koncentreredes til lands. Snart blev fladen 
styrket ved, at Kristoffer og stzedernes flide den 13. og 15. juni og 3. august 
opbragte flere engelske og skotske skibe i Sundet, og bemandede dem mod 
hollzenderne. Kgbmzendene og kaptajnerne matte i eftersommeren udstede 
breve i Kprbenhavn ved frigivelsen af skibene, hvori de afstod fra alle krav 
mod kongen og hansestzederne, hvilket ikke hindrede senere erstatnings- 
krav overfor stzderne, da safolkene erklzerede at have handlet under 
tvang. l7 

I juni 1440 rustede hollzenderne sig yderligere til sas og sagte pa forskellig 
vis at genskabe tilliden i Preussen efter erobringen af den preussiske saltfli- 
de ved Brest i 1438.18 Det kan ikke undre, at der blandt flere rigsrader viste 
sig stemning for at sage udsoning med Erik af Pommern og hollzenderne. 
Hertil kom, at den gamle konge i Danzig farte samtaler med hajmesteren 
Poul von Russdorf. Kendskabet til forhandlingerne er ringe; men det frem- 
gar af en ordensberetning, at Erik opfordrede hajmesteren til at mzegle 
mellem ham og hans fjender efter at have klaget over sin uretmzessige 
afs~ette1se.l~ Det fremgar af senere akter, at Poul von Russdorf stillede sig 
velvillig uden at give et bindende svar. Danzig blev inddraget i forhandlin- 
gerne for at f A  kendskab til det danske rigsrads holdning. Byen sendte i 
begyndelsen af juni en Poul Frost til Danmark, som foruden at aflevere en 
forme1 fglgeskrivelse til Johannes Laxmand, som synes at have drejet sig om 
Danzigs privilegier, fik til opgave at berare muligheden for et forlig med 
Erik af ~ o r n m e r n . ~ ~  

Kendskabet til Poul Frosts forhandlinger i Danmark stammer fra en tak- 
keskrivelie 1440 3017 fra Danzig til Johannes Laxmand og andre rigsrader." 
Det fremgar, at raderne ved. forhandlingerne indledningsvis havde ansagt 
Danzig om statte, hvilket udsendingen havde afslaet, men lovet at bringe 
for hajmesteren og de avrige preussiske stzeder. I henseende til Erik af 
Pommern havde Johannes Laxmand, Erik Nielssan, Sten Basse og Anders 
Nielssgn stillet sig imadekommende til muligheden for venskab og »eyninge 
des olden heren koning Erickes unde des nyen hern koning Cristoffer und 
synes rikes rade to Denmarkenq, og udstedt breve herom til Danzigs rad. 

Erik af Pommerns plan for en ordning synes, som G Lögdberg har vist, at 
dreje sig om en pantszettelse af Gotland til den tyske Orden med samtykke 
af de nordiske riger, mod at den gamle konge fremover arligt modtog en 
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pengesum af gens o v e r s k ~ d . ~ ~  Det er sandsynligt, at rigsriidet rned trusselen 
fra Peder Oxe, hollznderne og Norges fastholden ved Erik har strakt sig 
langt for at tilvejebringe en ordning. Kong Eriks forslag tog dog forst form 
pa et senere tidspunkt ved forhandlinger rned den tyske Ordens reprzsen- 
tanter. Med kendskab til radernes ihzrdige bestrzbelser pii at bevare Got- 
land som dansk provins, synes riiderne ikke i 1440 at have udtalt sig om 
Gotlands pantszttelse. Det mii pointeres, at hvis riiderne har bergrt Got- 
land, var det efter alt at domme overvejende taktisk besternt overfor Erik 
og den tyske Orden i bestrzbelserne pii at vinde tid og styrke egne positi- 
oner. 

Det ma bemzerkes i modsztning til hidtidige iagttagelser," at riidsudval- 
get havde deltagelse af personer, som tidligere havde stiiet Erik af Pommern 
nzr. Sten Basse og Anders Nielsson havde lzengst holdt fast ved ham, ?g 
ogsii Erik Nielsson havde indtil eftersommeren 1438 nydt den gamle konges 
tillid. Deres deltagelse i forhandlingerne afspejler en forsonlig holdning 
blandt et riidsflertal. Sten Basse og Anders NielssGn havde ikke deltaget i 
Eriks afszttelse, og opfyldte samtidig kravet om, at Erik af Pommerns strid 
rned rigsriidet skulle loses ved de riders mellemkomst, som ikke havde taget 
del i opsigelsesbrevet fra Lübeck. Brkebisp Johannes Laxmand og Erik 
NielssGns tilstedevzrelse tyder fortsat pii, at det iszr var slzegterne Gyl- 
denstjerne og Laxmand, der forte an i riidets 

Hojmesteren viste sig efter overvejelser over rigsriidernes breve imode- 
kommende, og Danzig sendte i juli den kong Erik bekendte Bertold Buram- 
mer via Kolberg til Gotland rned bemyndigelse til at forelzgge et forslag fra 
Poul von Russdorf. Resultatet blev, at Erik 1440 3118 cdnskede at fortsztte 
droftelserne rned hgjmesterens bef~ldmzgtigede?~ og i oktober blev or- 
densridderen Klaus Nickeritz og Danzigs stadsskriver Nicolaus Wrecht 
sendt til den gamle konge. Der Spores dog ikke lzngere, som G Lögdberg 
har vist, interesse fra Kristoffers og rigsriidets ~ i d e . ' ~  Den senere hgjmester 
Konrad von Erlichausens udsagn i 1448, at han dengang havde vzret over- 
bevist om muligheden for at vinde Erik af Pommerns modstandere for en 
lasning af konflikten, synes kun at kunne gii tilbage til sommere; 1440, og 
ikke sidenhen." Forklaringen herph lii gemt i sommerens hzndelser. 

Hvad angar hollmderne, sendte Johannes Laxmand ifolge egne udtalel- 
ser fra oktober 1440 sin tjener Mathias Steffens til Holland for Kalmar- 
modet rned breve angiiende forhandlinger og kobmandskab i et forsog pii at 
vinde Erik af Pommerns allierede. Anmodningen blev velvilligt modtaget 
og afslorer, at hensynet fra Hollands side til Erik af Pommern var ved at 
blive opgivet til fordel for nye handelspolitiske perspektiver pii det nordiske 
~ r n r i i d e . ~ ~  

Ved midten af juli 1440 var situationen langtfra afklaret for Kristoffer og 
rigsradet. Peder Oxe overgav ikke Sundslottene, og hollznderne 15, som W 



Christensen har vist, ved midten af juni og stadig ved midten af juli ved 
Marstrand. En s~trzefning med de vendiske stzeder fandt ikke sted, mAske 
fordi stzederne satte deres lid til de lobende fred~forhandlin~er.~' I denne 
situation fandt mcddet i Kalmar sted. 

For en forstielse af Kalrnarmcddet er den svenske politiske udvikling i fcdrste 
halvdel af 1440 af betydning, og en kort oversigt vil derfor vzere nyttig. 

Efter Jönköping-m0det 1439 fortsatte Karl Knutsson som rigsforstander. P& et  radsmede 
i Arboga i januar 1440 varetog Karl Knutsson godsinteresser med rigsradets samtykke,' 
muligvis med henbiik pA sin fremtidige position under en ny konge, og en endelig forsoning 
fandt sted med Bengt og Bo Stensson (Natt och Dag), som udleverede Kalmar s10t.~ PA 
modet skal de forsamlede ifolge Vadstena-diariet have vedtaget ikke at vzlge en 
udenlandsk konge, men en indfodt den 29. september? en oplysning, som tyder pA mod- 
stand mod Kristoffer. Meddelelsen m& afvises, idet nedskriverens udsagn »ut dicebaturu 
mh gsre det kiart, at der kun var tale om et rygte. Endvidere er oplysningen imod flertal- 
let af rigsradets holdning pA Täljemodet (s. 125). Det er betegnende, at Karlskroniken 
ikke omtaler Arboga-modet med et  ord. G Carlsson synes ikke at have ret, n&r han i ryg- 
tet ser en vis aktualitet for Karl Knutsson tronkandidatur, i det mindste ikke ph rAds- 
plan.4 Diane - skriveren har snarere sammenkoblet 2 forskellige oplysninger om kongeval- 
get og tiden herfor, som det er fremfort af K Kumlien.' Det er muligt, at Arboga-modedel- 
tagerne kan have vedtaget en principbeslutning om ikke at vzlge den bayriske Kristoffer, 
for nget var befriet for de sidste af Erik af Pommerns tilhengere. Magnus Gren p& Borg- 
holm og Karl Tordsson pA Raseborg anerkendte stadig den gamle konge. 

Hans Kropelins d0d pA Abo slot nodvendiggjorde rigsforstanderens rejse til Finland, og i 
begynde1se.n af maj kom Karl Knutsson i besiddelse af Abo samt Kastelholrti pA Aland, som 
Hans Kropelin havde besiddet fra 1437. Karl Tordsson kom til stede og lovede at holde 
Raseborg til rigets h%nd.6 Rigsforstanderen styrkede kontrolien over rigets nordlige dele 
imod Krister Nilsson og hans son Karl (1. august 1440). Begge nzrede fortsat had til Karl 
Knutsson og sagte statte i Reval, hvor Krister Nilsson opholdt sig fra juni 1440 til Arets 
udgang. OgsA Karl Tordsson begyndte snart pAny at modarbejde Karl Knutsson sammen 
med Krister Nilsson.' 

Senest ved midten af maj var Ka. Knutsson tilbage i Stockholm, hvor et rigsradsmode 
blev afholdt. Derefter fortsatte han til @land. Borgholm var belejret fra begyndelsen af 
februar,8 og Magnus Grens udsigt til hjzelp fra Erik af Pommern var ringe. En aftale om 
slottets overgivelse 29. juli kom i stand, men ville kun gzelde, shfremt den gamle konge ikke 
forinden bragte undsztning. Dette skete ikke, og rigsforstanderen overtog ~ l o t t e t . ~  

Det  fortjener opmzrksomhed, at Karl Knutssons styrkelse af Borgholms belejring skete i 
juni mhned, hvor faren for Erik af Pommerns tilbagevenden til Danmark med sine slzegtnin- 
ge var storst. Det er muiigt, at det svenske rigsrAd var underrettet om det danske r&ds 
betrzengte situation, mAske via grev Hans, der 25. maj var til stede i Sto~kholm,'~ og at 
rAderne havde vedtaget sA hurtigt som muligt at fA Borgholm i besiddelse, sA Erik af 
Pommerns mulighed for fodfzeste i Sverige mindskedes. Karl Knutssons bestrzbelser i 
forste halvdel af 1440 tyder ph, at han sogte at sikre riget mod tilstande som i Danmark, 
hvor Kristoffer og rigsradet havde alvorlige problemer med bondeopr@r, Sundslottene og 
hollzendemes indblanding. 



Den danske delegation i Kalmar 24. juni bestod af zerkebisp Johannes Lax- 
mand og Klaus Nielssan (Sparre). Begge havde deltaget i Jönköping-m~det. 
Klaus Nielssan var Karl Knutssons svoger, og m i  formodes at vzere udvalgt 
med henblik p i  at pivirke denne. Erkebispen kunne som ridets leder 
muligvis anspore den svenske gejstlighed til at tage endeligt parti for Kri- 
stoffer ved at pipege dennes tilslutning til ~aselkonciliet." I zerkebispens 
fslge deltog Lundekirkens foged Jens ~ k u l e s s ~ n , ' ~  som er kendt fra hzndel- 
serne i Blekinge 1436 (s. 41). Den svenske delegation synes ifalge doku- 
mentmaterialet at  have talt personer som Karl Knutsson, bisp Bengt af 
Linköping, bisp Laurens af Växjö, Bo Stensson, Nils Jönsson (Oxenstierna) 
og Birger Trolle.13 

Nordmzndene madte heller ikke denne gang frem, men holdt endnu fast 
ved Erik af Pommern. Madet kunne derfor ikke lede til et fzlleskongevalg; 
men de 2 rigers reprzesentanter stadfzstede som aftalt unionen. Dokumen- 
tet er ikke bevaret, men kendes fra en kort omtale i Karlskraniken og 
slutninger fra Jönköping-modets overenskomst. Unionen skulle fortszettes, 
uagtet rigerne ikke fik fzlles konge. Forbundsforbindelsen blev opfattet 
som uafhzengig af tronspargsmilet. l4 

De fitallige danske ridsombud, samt fravzret af zrkebisp Nils og bisp 
~homas", peger pi,  at de 2 rigers rid f@r madet var underrettet om det 
norske rigsrids uvilje mod at made frem p i  grund af et ridsmode i Os10 i 
begyndelsen af juli, hvor rigets Situation skulle diskuteres.16 S i  meget desto 
mere sagte Johannes Laxmand og Klaus Nielssan at vinde de svenske rider 
for Kristoffer. Ifalge Karlskraniken priste de den unge fyrste og lovede, at 
han ville overholde Sveriges love og privilegier, hvis han blev valgt til kon- 
ge.17 - Kranikens oplysninger kan ikke afvises, og det svenske rid meddelte 
senere nordmzendene, at de danske udsendinge havde krzevet svar senest 29. 
september, om svenskerne anskede Kristoffer til konge.18 

De  danske rider synes at have stillet fardringer for at s t i  s t ~ r k e r e  i 
forhandlingerne. &sagen m i  sages i kongevalget i Viborg i foriret, som 
brad Kalmar-overenskomsten 1438. Johannes Laxmand og Klaus Nielssan 
kan have sagt at hele dette brud efter svenske bebrejdelser ved at spille p i  
unionsforbindelsen og sage unionen sikret for Kristoffer. Det danske rigs- 
rids egenridige beslutning begrzensede netop det svenske rids muligheder 
for at afpresse Kristoffer konstitutionelle garantier, nir  han allerede var 
konge i Danmark, og valget ikke havde fundet sted i samrid med de cdvrige 
riger. lg 

Karl Knutsson og de svenske rider tog ikke endelig stilling til Johannes 
Laxmands og Klaus NielssGns henstillinger. Hertil havde de heller ikke 
fuldmagt, hvorfor aftalen blev, at ridet skulle give svar om Kristoffers valg 
senest 29. 

P i  madet kom det fitallige danske ombud til deres ret ved samtaler med 



Karl Knutsson. Som rigsforstander var han den mzegtigste i Sverige og kon- 
trollerede starsteparten af rigets slotte. Forhandlingerne mundede ud i, at 
Karl Knutsson fik lafte om Finland (Abo bispedamme) som len, hvis han 
stattede den unge fyrste. Muligvis udtalte rigsforstanderen ved samme lej- 
lighed anske om at f i  Borgholm, der endnu var under belejring, og @land 
som pantelen for 40.000 mark samt forbeholdt sig drost-embedet, som Kri- 
Ster Nilsson tidligere besad, for stadig under Kristoffer at besidde en magt- 
p~s i t ion .~ '  Johannes Laxmand og Klaus Nielsson godkendte disse fordringer 
og stillede en stadfzestelse i udsigt. 

Karl Knutsson matte p i  baggrund af Tälje-madet indse, at tiden for hans 
lederstilling var forpasset, og at han kun ville made kraftig modstand fra 
standsfzeller, hvis han sagte at blive k ~ n ~ e . ~ ~  Den 16. august 1440 udstedte 
Kristoffer det ibne forsikringsbrev til Karl Knutsson p i  Abo bispedomme, 
hvis han blev konge »met all thes koninglighe oc kronens re t  oc renthe j hans 
daghe at haue for hans tiainiste rnet andre flere article, som the [Johannes 
Laxmand og Klaus Nielssan] thet rnet for: de Karl Knwtsson talet oc forhan- 
delait haffua«. Som yderligere bekrzeftelse medfulgte et beseglet papirsbrev 
med lafterne, som ved Kristoffers valg til konge skulle fornys p i  Pergament 
for at opni retsgyldighed. - Sluttelig udtalte Kristoffer, at kunne Karl 
Knutsson snoghet ytermere bes@rghia sich j taisse for: ne article met rikesens 
raadh aff Swerige, tha lathe wy thet gerna kerligen oc mildheligen t i j l ~ ( . ~ ~  

S&vel Karl Knutsson som Kristoffer vandt ved forhandlingerne i Kalmar 
1440; men ogsi det danske rigsrid kunne vzere tilfreds. Udsigten til at f i  
Kristoffer anerkendt som ny unionskonge var kommet et skridt videre, og 
en ny uddybet unionsaftale havde ikke set dagens lys. For Karl Knutsson 
gjaldt det om at skaffe sig indrammelser og garantier ved afstielsen af 
rigsforstanderstillingen. Hans lafte om Finland bandt, som K Kumlien har 
udtalt, hans interesser til kongemagten, idet Finlands erobring og pacifice- 
ring af hans fjender Krister Nilsson og Karl Tordsson endnu stod tilbage.24 

Den hurtighed, hvormed Karl Knutsson blev vundet for Kristoffer, kan 
afspejle, at forhandlingerne var indledt far m ~ d e t . ~ '  Der foreligger dog 
ingen udsagn herom, men zerkebisp Nils og bisp ThomasY fravzer og den lille 
danske reprzesentation omkring Johannes Laxmand indicerer, som det er 
nzevnt, at de 2 rigers r id  var klar over de norske riders fravzer. At danskerne 
sagte at fremskynde den svenske tilslutning til Kristoffer for ogsi at pivirke 
nordmzendene var naturligt. K Erslev har efter alt at damme ret, nir  han 
udtaler, at Kristoffer og det danske rigsrid fdr madet beregnede deres 
optrzeden specielt med henblik p i  at vinde Karl ~ n u t s s o n . ~ ~  Synspunktet 
bar imidlertid justeres ved at give hensynet til Norge en starre plads, end 
tilfzeldet har vzeret i forskningen." Johannes Laxmand udtalte saledes i be- 
gyndelsen af oktober 11440 til Lübeck, at hvis der var blevet sluttet fred med 
hollzenderne, havde Kristoffer miske allerede vzret konge i ~ o r ~ e . ~ ~  Skant 



Erkebispens udtalelse fremkommer som led i en argumentation for at gen- 
drive nogle beskyldninger, viser udsagnet, at hensynet til Norge tidligere 
havde vzeret pa tale mellem Kristoffer og det danske rigsrhd. Dokumenter 
£ra det norske rads-mode i Os10 i juli 1440 kan uddybe dette. 

Den 4. juli 1440 udstedte det norske rigsrad en bonskrivelse til Erik af 
~ommern .~ '  Dokumentet begynder med at omtale, at radet i indevzerende 
ar »swo oc forcc havde modtaget mange breve og henstillinger fra Danmark 
og Sverige om at bryde rned kong Erik. Rigsradet havde skrevet til de 2 
rigers rad og anmodet om uds~ttelse med at give svar, indtil reprzesentanter 
fra alle egne af Norge havde afholdt et mode. Udskydelsen var begrundet 
med muligheden for undszetning fra Erik af Pommern. Det danske og sven- 
ske r id krzevede nu atter ved sendebud et svar uden langere udskydelse ph 
grund af Norges statsretslige stilling, hvorfor rhdet sendte bisp Jens af Oslo, 
Sigurd Bjornsson, Johan Ummereise og Kolbjorn Gerst til kongen for at 
bede om hjzelp og undszetning. 

Trods tendens kan bonskrivelsens oplysninger om de danske og svenske 
bestrzebelser ikke afvises. Det er sandsynligt, at reprzesentanter fra de 2 
riger har skrevet til det norske rigsrhd fra Kalmar og krzevet svar om nord- 
mzndenes stilling. Dette stottes af zerkebisp Johannes Laxmands lzngere 
ophold i Sverige, hvorfra han fprrst 25. juli vendte tilbage til ~ e l s i n ~ b o r ~ , ~ ~  
foruden af beslutningen om det svenske kongevalgmode i Arboga 29. sep- 
tember. Hertil kommer, at bonskrivelsen af 4. juli ikke var det eneste brev 
fra det norske rigsrad i Os10 til Erik pa Gotland, men at rhdet og andre 
hidkaldte adelige tillige udstedte et opsigelsesbrev til Erik af ~ommern.~ '  
Dokumentet er dateret 22. august, hvad der har foranlediget G Carlsson til 
at antage, at bonskrivelsen af 1440 417 var tilbagedateret.32 En undersegelse 
gor det imidlertid klart, at det er opsigelsesbrevet, som blev fremdateret. En 
af de 41 udstedere, hvoraf 6 ikke medbeseglede, den fra belejringen af 
Elfsborg bekendte Johan Ummereise, blev begravet i Vadstena 1440 2318,~~ 
hvorfor opsigelsesbrevet ikke kan vzre udstedt i sidste halvdel af august. 
Endvidere vendte provst Sigurd Bjprrnsson og Kolbjorn Gerst efter eget 
udsagn tilbage fra sendefzerden til Gotland 1440 2919.34 Resultatet af deres 
rejse skal senere omtales (s. 152). 

Forrykkelsen af det norske opsigelsesbrevs udstedelse til juli mhned afgi- 
ver vidnesbyrd om det norske rhds dilemma. Nordmzendene har vzeret klar 
over, at muligheden for hjalp fra Erik var ringe, hvorfor de samtidig med 
bprnskrivelsen lod opsigelsesbrevet udfzerdige. BPrnskriftet skulle tjene som 
varslingsskrivelse, saledes at hvis den gamle konge nzgtede at give hjzelp, 
skulle radsudsendingene overgive ham opsigelsesbrevet. Herved kunne me- 
gen tid spares pa rejser frem og tilbage. Erik af Pommerns ret til kronen 
skulle behprrigt opsiges under iagttagelse af retslige former grundet rigets 



arve-status. Opsigelsen var begrundet i rigets betrzngte situation og mange1 
pii hjzlp. Der var udsigt til konflikt med svenskere, danskere og hansestze- 
der, og hollznderne gjorde stor skade med rpiveri, brand og drab. Det sidste 
sagde rddet kun at have tolereret for ikke at hindre hollzenderne i at hjzlpe 
kong Erik; men Au var ridet og andre udenrddsadelige pd grund af den 
daglige fare nadt til at opsige kongen troskab, rad og tjeneste og se sig om 
efter en anden. 

Muligheden for det norske rigsrhds tilslutning til Kristoffer var alt& fra 
sommeren 1440 til stede, hvad de forsamlede i Kalmar kan have vzeret klar 
over. I l@bet af efterdret og far 1440 4/10 skrev det norske rad til det svenske 
og lovede fortsat venskab og union med ~ v e r i g e . ~ ~  

Sammenfattende viste Kalmar-mcbdet, at muligheden af Kristoffers valg i 
Sverige var kommet en god del nzermere. Der var hab om en fortszettelse af 
unionen under en fzelles konge. De skinske riiders overvzegt i delegationen i 
Kalmar 1440 synes som tidligere specielt herfra at vidne om interesse for 
unionen. Den tidligere Ahus-foged Jens Skulesspins deltagelse i zrkebispens 
f@lge peger i retning af, at Lunde-kirkens politiske betydniing ikke mh un- 
dervurderes. 36 

Sundsp~rring og dansk-hollandske kontakter 

Fra Kalmar rejste Johannes Laxmand til ~els in~borg, '  maske e£ter et bes0g 
i Lund, hvor bisp SGren af F~rpierne fungerede som ~ i k a r . ~  Kristoffer kom 
snart til stede. Forinden havde han 25. juli fra Brade (nu Holsteinborg, 
Flakkebjerg H) udstedt breve til Danzig og andre preussiske byer om ikke 
at udfpire varer til hollznderne. I modsat fald s i  han sig tvunget til at 
beslaglzgge skib og gods. Kongen sggte endog at bevzge hpijmesteren og 
Danzig til ikke at szelge skibe til ~dlzendinge.~ Fra dansk og hanseatisk side 
blev kontrollen med Sundtrafikken opretholdt for at hindre udfarsel af 
varer til Holland. Blokaden havde lznge vzeret effektiv, og Oluf Axelssgn 15 
for Krogen, mens kongen og Johannes Laxmand i slutningen af juli ledede 
belejringen af Helsingborg slot med hjzelp af blandt andre Henrik Knudsscbn 
Og Aage Axelsson ( ~ h o t t )  .4 Peder Oxes muligheder for at £5 undsztning var 
formindsket . 

Underretningerne fra Kalmar og Kar1 Knutssons holdning var trods alt 
gode nyheder for Kristoffer. Hensynet til Norge blev herefter vigtigt. Rigets 
formelle fastholden ved Erik af Pommern npidvendiggjorde, at den gamle 
konge og hans folk matte hindres i at komme til Norge. Hollznderne ved 
Marstrand kunne frygtes at ville hjzlpe med hertil, hvorfor det gjaldi om at 
hindre al Passage gennem Sundet og fh overvundet Peder Oxe. Dette ville 
afg@rende lzgge pres pa det norske rad og bedre Kristoffers udsigt til den 



norske krone betydeligt. Det er sandsynligt, at lignende overvejelser har 
vzret fremme i Oslo, hvor raderne ikke kunne vzre uden kendskab til 
~ u n d s ~ z r r i n g e n . ~  

Udsigten til en tilnzerm$se til Holland var bedret siden zrkebispens rejse 
til Kalmar. Mathias ~teff ins rejse havde ifalge Johannes Laxmands egne 
udsagn til Lübeck i oktober til falge, at hollsnderne skriftligt opfordrede 
zrkebispen til at bevzge Kristoffer til at sende rigsrider til Marstrand til 
forhandlinger rned fladens havedsmznd for at bilzgge erstatningskrav som 
falge af.hollandske overgreb pa dansk ejendom. En herold ankom fra fliden 
til ~ k a n e ,  hvor han blev i 12 dage og gentog opfordringen overfor kongen og 
zrkebispen. Rigsridet var efter forhandlinger stemt for at imadekomme 
den hollandske opfordring; men Kristoffer ville ikke ga rned hertil uden 
hansest~dernes samtykke. Disse anskede ikke en dansk forstielse rned hol- 
lznderne og erkl~rede, at den hollandske udsending var en spion, og ville 
ikke give tilladelse til fortsatte forhandlinger. I begyndelsen af august blev 
herolden via Varberg sendt tilbage til den hollandske flade ved Marstrand 
og ~ k a g e n . ~  

Erkebispens udsagn er vigtige, og trods en tendentigs holdning ved skil- 
dringen af herolden og andre hzndelsesreferater i brevet, kan ytringerne 
ikke afvises. Oplysningerne danner en fortszttelse af holdningen pa madet i 
Kolding i april og passer rned hzndelserne i september-oktober maned, 
hvor det kom til en aftale rned h~llznderne.~ Spvjrgsmilet er, hvorfor rigsra- 
derne hurtigt var villige til forhandlinger rned holl~nderne og ikke var sa 
forsigtige som kongen, der holdt fast ved hansestzderne. Forklaringen sy- 
nes at ligge i den fortsatte frygt for Erik af Pommern, som et r~dsudva l~  ved 
midten af juni havde givet udtryk for. Ridet havde intet svar modtaget fra 
den gamle konge, hvorfor det gjaldt om at sage udsoning rned holl~nderne. 
Det er sandsynligt, at hensynet til Norge og unionens samling indgik i over- 
vejelserne p& baggrund af efterretningerne fra Kalmar. NAr Kristoffers syns- 
punkt ifalge Johannes Laxmand sejrede i begyndelsen af august, skyldes 
det hensynet til hansest~derne. Kongen ville ikke forvzrre forholdet i den 
uafklarede situation. Det var fra Lübeck, at hjslp var blevet stillet til radig- 
hed imod bondeoprarene p i  Sjzlland. Et godt forhold til de vendiske stz- 
der kunne desuden blive af betydning i bestrzbelserne pa at vinde Norge. 
Rigsradet har bojet sig herfor, muligvis overbevist om, at det stadig var 
muligt at n i  en ordning rned Holland, som ikke ubetinget stattede Erik af 
Pommern. Af afgmende betydning var, at de 2 0resundsslotte overgav sig i 
de sidste dage af juli. Der var ikke lzngere samme fare for, at Erik af 
Pommern.fik fodfzste i Danmark. 

I slutningen af juli havde Kristoffer omtrent 2000 mand foran hvert slot. 
Den 29. juli overgav Helsingborg sig, og den falgende dag fulgte Krogen 
efter.8 Overgivelsen af slottene skete mod pardon, og 1440 2418 viste Kri- 



stoffer Peder Oxe den gunst at overgive ham og hans hustru en kronens 
grund i Helsingor med tilhprrende hus p i  l i~ s t id .~  Muligvis skal gunstbevis- 
ningen ses i lyset af, at Peder Oxe trods kong Eriks pibud ikke havde 
overdraget hollznderne de to slotte. Den nye hprvedsmand p i  Helsingborg 
kendes ikke, men blot at Joakim Flemming havde szde her, sandsynligvis 
fra 1447. P i  Krogen ses befalingsmanden [I443 30151 - 1445 113 at vzre 
Morten Jensson. Slotsbesztningen bestod adskillige mineder efter overgi- 
velsen af mandskab fra de vendiske stzder.1° 

Gavebrevet til Peder Oxe bzrer en vigtig kancelli-pategning, idet kansleren Oluf Mortens- 
s@n ses at have modtaget henstilling om brevets udstedelse fra Erik Nielssan og Morten 
Jenssßn." Deres deltagelse vidner om, at de stod bag gunstbevisningen. Peder Oxes kend- 
skab til handelsforbindelser i @sters@en var kendt af Erik Nielsson, hvis s@n Erik i slutnin- 
gen af 1438 havde anvendt Peder Oxe til en sendefzrd til Novgorod, hvorunder denne og 
hans ledsagere pA hjemvejen ved Nyenslot var blevet fzngslet for en tid af russere og 
berßvet deres ejendele.12 

Kristoffers brev til Peder Oxe viser, at det nye styre stadig havde brug for ham p i  grund 
af hans forbindelser i Baltikum. Han blev imidlertid myrdet sidst pA aret 1440 af en liv- 
landsk kßbmand, en kendsgerning, som H. Rebas har nzvnt, men denne benzvner ham 
»en lokal resande k~prnan« . '~  Kendskabet til udhden spredtes snart, og nAede helt til Johan 
Karlsson (Färla) p i  Abo i Finland, og til Raseborg i foraret 1441, hvor Cecilie Bosdatter 
(Dyre), Kar1 Tordssons (Bonde) hustru, sendte sin tjener til Reval for at f i  udleveret nogle 
kostbarheder af byens rad, som hun i sin tid havde overdraget Peder Oxe til salg, men som 
rhdmanden Bernd Halteren - der senere stod i forbindelse med Peder Erikss@n (Gylden- 
stjerne) - nzegtede at  udlevere uden godtg@relse.14 Endog hertug Philip af Burgund sendte 
1441 612 fogeden i Helsingßr en erklzring fra indbyggerne i Brouwershaven om, at de var 
uskyldige i drabet pA Peder Oxe og bad om beskyttelse som hidtil.I5 Disse hzndelser, samt 
det forhold, a t  mordet i 1447 blev sßgt retsligt efterforsket,16 g0r det klart, at Peder Oxe 
med forbindelser i Livland-Novgorod og til Holland havde indtaget en n@gleposition pA de 
2 Sundslotte. Hans langvarige fastholden ved Erik viser, at han som Axel Pederss~n, der af 
Erik af Pommern havde fAet en gArd i Malm@ og var involveret i dennes @~ters@politik,'~ sA 
de starste muligheder under den gamle konges styre, hvad Gyldenstjerne-slzgten fraveg i 
tide for at tilvejebringe stabile forhold. 

Stprrsteparten af Kristoffers folk hjemsendtes dagen efter Sundslottenes 
overgivelse, og Rostocks flide sejlede hjem i tillid til fredsforhandlingerne 
mellem hansestcederne og hollznderne i ~ e u s d e n . ' ~  I forsthelse med hanse- 
stzdernes havedsmznd udstedte kongen forbud mod al sejlads gennem 
Sundet af skibe, der ville mod vest eller syd, hvad enten de horte hjemme i 
de  nEvnte s t ~ d e r  eller andetsteds.lg Det varede ikke lznge, forend et fzlles 
angreb ph hollznderne ved Marstrand blev vedtaget til 9. august, ifprlge 
lybsk angivelse ph baggrund af indberetninger til Kristoffer om, at den 
hollandske flhde ikke var s i  stzerk som antaget. Hele forklaringen p i  beslut- 
ningen giver dette nu ikke, og ifalge en skrivelse til Lübeck 1440 9/10 fra 
Johannes Laxmand, modtog stzdernes mandskab omtrent 7. august opfor- 
dring hjemmefra om at opsprge fjenden. Oplysningen kan ikke afvises, og 



det skont Lübeck intet meddelte herom til de preussiske stzeder for ikke at 
uddybe eksisterende interessemodsztninger. Fredsforhandlingerne i Heus- 
den var bmdt sammen i slutningen af juli, og sandsynligg~r en hrsagsforbin- 
delse til beslutningen om et opgar ved militzere midler.20 

Den danske flhdeafdeling var, sorn W Christensen har vist, ikke szrlig 
stor pa grund af mandskabets hjemsendelse; men efter kapring af flere 
engelske skibe bemandede Kristoffer to store holke, sii at den samlede fliide 
talte ialt 35 store og sma ~ k i b e . ~ l  Dagen f@r flhdestyrkens afsejling fremskaf- 
fede Erik Nielsson et kongeligt skjoldbrev til Knud Nielssan (Harbou), sorn 
tak for tro t j e n e ~ t e . ~ ~  

Til kamp mod hollzenderne kom det ikke. Den forenede flhde vendte 
tilbage til Sundet, da det viste sig, at hollzenderne i tide havde rprmmet 
Marstrand. Skuffelsen hos stzderne var stor, og Lübeck modtog endda 
meddelelse om, at hollzenderne var blevet advaret. Rygterne udpegede Jo- 
hannes Laxrnand sorn sabotagens bagmand og sorn modtager af bestikkel- 
se h e r f ~ r . ~ ~  Den hidtidige forskning, sorn har vzeret domineret af hanse- 
atiske bidrag, har godtaget beskyldningerne, mens alene W Christensen 
forsigtigt har stillet sporgsmhlstegn h e r ~ e d . ~ ~  For rigtigheden af det sidste 
synspunkt taler et ubenyttet hollandsk rentemesterregnskab fra perioden 
1440 2616 - 1440 25112. Under den 12. juli er anfort, at hertug Philip sendte 
et bud med breve til Amsterdam med opfordring til staden om straks at 
meddele flkdens havedsmzend ved Marsdiep, sorn skulle sejle til Sundet, at 
de pa ingen made matte sejle afsted, fgrend anden besked indlob, »ende 
dese bode toich selve int Maersdiep [nzer Oen Texel] mitten voirscreven 
brieve«." Det ma formodes, at hertug Philip Onskede at afvente resultatet af 
Heusden-forhandlingerne og ikke forringe mulighederne for en fredelig 
ordning. Det er muligt, at opfordringen til ikke at sejle afsted og forhand- 
lingernes sammenbrud i slutningen af juli 1440 kan have forarsaget en be- 
slutning om at sage nordover hos de hollandske skibsh@vedsmzend, vzek fra 
Marstrand for at afvente ordrer og sage at fh kendskab til storrelsen af 
modstanderens flhde. Sundslottenes fald, sorn den hollandske herold ifolge 
Johannes Laxmands egne oplysninger havde kendskab til, kan hypotetisk 
tillige have indvirket ph den hollandske beslutning. 

Forskningens tilslutning til de tendentigse klager hviler pa usikker grund, 
Hvorvidt Johannes Laxmand advarede hollzenderne eller ej, kan ikke klar- 
lzegges pa grundlag af dokumentmaterialet. Hvis zerkebispen lod hollzender- 
ne underrette om den planlagte flhdeaktion, mh dette indebzere, at forelplbi- 
ge aftaler var indghet mellem ham og hollznderne om gensidig fred. Johan- 
nes Laxmand, der drev handel ph ~ o l l a n d ? ~  kan sorn den forste af rhderne 
have indset det lidet onskelige i en hanseatisk sejr over hollzenderne." Det 
voksende handelssamkvem mellem Holland og 0stersfllandene - Erik 
Nielssons kontakter er omtalt - og hollzendernes anmodninger om tilladelse 



til at drive handel p i  Danmark - kan have ledt til den opfattelse, at en 
udelukkelse af hollznderne eller en indskrznkning af deres sejlads p i  de 
nordiske farvande var uonskelig, ligesom det p i  indevzrende tidspunkt kan 
have sthet slzgterne Gyldenstjerne, Laxmand og Thott klart, at hollznder- 
nes tilstedevzerelse ville give muligheder for en frigorelsespolitik overfor 
Lübeck og andre hansestzder. 

Pa den anden side mii det under hensyntagen til muligheden af Johannes 
Laxmands selvstzndige optrzeden slis fast, at Kristoffer og rigsridet be- 
strzebte sig p i  ikke at forvzrre forholdet til alliancepartnerne. Norges stil- 
ling var endnu ikke klarlagt, flere konstitutionelle sporgsmil stod imellem 
Kristoffer og det svenske rigsrid, og bonderejsningerne p i  Sjzlland kan 
endnu have vzret virksomme. I lyset heraf m i  srkebispens dygtige forsog 
p i  at gendrive beskyldningerne Ses. 

Johannes Laxmands memorandum fra Lund 1440 9/10 til Lübeck skulle 
genskabe tilliden og bedyre Kristoffers, rigsridets og den mzegtige przlats 
vilje til et ~ a m a r b e j d e . ~ ~  Zrkebispen skod dog hele skylden for tilnzrmelsen 
til hollznderne p i  hansestzderne, og sogte ved henvisning til sin rejse til 
Sverige, en nu tabt udskrift af hans henvendelse til Holland, et brev fra 
Mathias Steffens til ham i Sverige, samt samtalerne med kongen i Helsing- 
borg, hvor den hollandske herold skal have vzret til stede, at bevise sin 
uskyld. - Rigtigheden af detaljerne om heroldens tilbagerejse kan ikke 
kontrolleres, ligesom Johannes Laxmands fzerden i Skine 1-7. august ikke 
kan belyses fra anden side. 

Det fremhzeves i dokumentet, at var det kommet til en ordning med 
hollznderne, havde Kristoffer miiske allerede vzret konge i Norge; men 
kom kong Erik forst til dette rige og fik hjzelp af hertug Philip og hollzender- 
ne, ville ogsh stzdernes kabmzend lide skade pii deres handel. Anklagen 
afdkkker det stadige hensyn til Norge, hvor Erik af Pommerns arverettighe- 
der kun kunne brydes ved at hindre ham i at n i  frem til riget, ligesom 
udsagnet m i  ses som bestrzbelser p i  at fastholde stzedernes hjzlp og f i  dem 
til at vise imodekommenhed overfor en dansk-hollandsk tilnzrmelse. - En 
sadan var allerede etableret i begyndelsen af oktober, og ifolge Kristoffers 
brev til Holland Ca. 1440 11/10 synes hollzenderne at have taget initiativet 
ved at anmode kongen og rigsridet om at f i  bilagt skader, som de havde 
tilfprjet riget.29 

Som fprrhen vovede Kristoffer og rigsridet ikke at afholde et m@de med 
holl~nderne uden hansestzdernes samtykke. Resultatet blev, at kongens 
fortrolige, den bayriske ridder Wilhelm von Wulfstein, og rigsriden Niels 
Erikssprn (Banner) til Asdal i de forste dage af september blev sendt til 
Lübeck i selskab med en hollznder for at anmode om lejdebrev for hol- 
landske udsendinge til at komme til ~obenhavn.~ '  Beslutningen blev taget 
p i  et radsmgde i slutningen af august i Kobenhavn. Ti1 stede var zrkebisp 



Johannes Laxmand, bisp Jens af Roskilde, Erik Nielssan, Morten Jenssan, 
Klaus Nielssan til Ellinge og Niels Erikssan (Banner) og andre. Af uden- 
riidsadelige i Kabenhavn p i  dette tidspunkt var Aage Axelssan, familiens 
tjener Peder Sveye, samt David Arildssan (Quitzow) og Peder ~ x e . ~ '  Det 
m& bemzerkes, at Gyldenstjerne-Banner slzegten var reprzesenteret i lighed 
rned de skinske slzegter Laxmand, Thott og Sparre til Ellinge. De havde alle 
interesse i en udsoning rned hollzenderne, samtidig rned at et godt forhold til 
de vendiske stzeder bibeholdtes. 

Henvendelsen til Lübeck ibenbarer stzerkere dansk vilje til at lase rigets 
problemer. Hertil kommer, at hensynet til unionens samling pressede pii. 
Den 16. august udstedte Kristoffer sit iibne forsikringsbrev til rigsforstande- 
ren Karl Knutsson p& Johannes Laxmands og Klaus Nielssans l@fter,32 og 
30. august udstedte han et anbefalingsbrev til en lybsk borger, som havde 
klaget over nogle fordringer i Reval hos Krister Nilsson og byens borgme- 
ster. Kongen henstillede til byens rid om at belzere de to og forlige sagen 
inden nzestkommende pinse.33 Skrivelsen var udtryk for bibeholdelse af for- 
stielsen rned Karl Knutsson, som ikke stod pii god fod rned den gamle 
d r o ~ t , ~ ~  men ogsii til Lübeck, og 23. august tilbagebetalte Albrekt Mohrer et 
pengelhn til to lybske k a b m ~ n d . ~ ~  Hensynet til Norge spillede tillige ind pii 
Kristoffers og rigsridets beslutning om at afholde et made rned holl~nder- 
ne, hvad der ikke tidligere er piipeget. Netop ved denne tid kom underret- 
ning om det norske riids forsag pii at skaffe hjzelp fra Erik af Pommern. 
Faren for Norges afstandtagen fra Kristoffer var til stede. 

De norske ridsudsendinge blev p i  rejsen til Gotland standset i 0resund 
af danskerne og nzegtet videre sejlads. Sigurd Bjarnsson og Kolbjarn Gerst 
piibegyndte snart tilbagerejsen og niede ifalge eget udsagn hjem 29. sep- 
tember, hvor de berettede om rejsens uheldige f ~ r l p l b . ~ ~  Johan Ummereise 
dade, og bisp Jens af Os10 blev i Danmark rned rAdets breve, uden at 
meddele de 0vrige rider om iirsagen hertil, »oc hafwer han eth bref, som 
hertogh Cristoffer rikesens raadh her j Norghe till screff. <«37 Bispens optrzeden 
skyldtes hans danske afstamning, og gar det klart, at han anskede Norges 
tilknytning til Danmark, et Standpunkt han ogsi udviser i tiden for Kristian 
I's valg' i Norge (s. 406). - Hvad Kristoffers brev til det norske rigsrid 
indeholdt, vides ikke; men det kan have rummet en opfordring om at vzelge 
ham til konge under piberiibelse af hans slzegtskab rned den gamle kongeli- 
nie og hensynet til unionen foruden en forme1 undskyldning for Sundspzer- 
ringen. 

Wilhelm von Wulfstein og Niels Erikssan var 12. September niiet til Lübeck, 
hvor de sagte at f i  stzedernes samtykke til et made mellem kong Kristoffer 
og den hollandske flides havedsmzend. Lübeck skrev i udsendingenes og 
kongens navn til de avrige vendiske stzeder om at overveje et  svar p i  an- 



modningen. Resultatet blev, at Lubeck, Hamburg, Wismar og Lüneburg 
kun ville give lejde til lands eller til Eiben, da deres flade endnu var i s@en. 
Kongens udsendinge modtog dette udkast til l e j d e b r e ~ ; ~ ~  men Kristoffer var 
ikke til sinds at give lejde rned indskrznket gyldighed. Omtrent 1440 11/10 
udstedte han fra Kobenhavn i forstaelse rned rader lejdebrev til udsendinge 
fra den hollandske flade om at komme til sig inden 1441 611 rned deres skibe 
og gods og bilaegge de skader, som var tilfojet hans undersatter. Varede 
opholdet i Danmark lzengere pA grund af vinteren og andre forhold, skulle 
lejdet have gyldighed, indtil udsendingene var vendt tilbage til H01land.~' 

Betydningsfuldt er lejdebrevets oplysning, at zerkebisp Johannes Lax- 
mand, Axel Pedersson og Erik Nielsson havde skrevet til Kristoffer og 
anmodet ham om at vise imodekommenhed overfor h ~ l l z n d e r n e . ~ ~  At det 
szrligt var disse rigsrader, som repr~sentanter for 3 mzgtige indbyrdes 
forbundne slzegter, som var interesseret i en losning og pavirkede kong 
Kristoffer, kan ikke overraske, idet handelskontakter i det mindste for Zr- 
kebispen og Erik Nielsson eksisterede rned hollznderne. Axel Pedersson 
handlede i det mindste tidligere pii ~ landern .~ '  Hans henvendelse viser, at 
han havde naermet sig til Kristoffer. I sit opsigelsesbrev til Erik fra januar 
1441 oplyste Axel Pedersson, at han allerede omkring Sct. Hans 1440 havde 
skrevet til Gotland og bedt om u n d s ~ t n i n ~ . ~ ~  Udsigten til Kristoffers valg i 
Sverige i efteraret medvirkede til hans tilnzermelse (s. 145), hvad sonnerne 
Oluf og Aages standpunkt ligeledes kan have gjort. Aage Axelss~n befandt 
sig i KBbenhavn 1440 2/10 sammen rned blandt andre rigsraden Henrik 
Knudss@n, Evert Moltke, Joakim Flemming, Anders Eriksson (Gylden- 
stjerne) og Peder ~ v e ~ e . ~ ~  

Nar hansestzderne rned Lübeck i spidsen ikke afslog et samvirke, men 
forsigtigt gik rned til at give hollznderne Iejde til Danmark, skyldtes det, 
som W Christensen har vist, et onske om at fii viden om Kristoffers og 
rigsridets ~ t i l l i n ~ . ~ ~  Herforuden var hollzndernes holdning af interesse for 
beslutningen om handelstrafikkens storrelse gennem Sundet i det nye Ar.45 
P5 en fornyet anmodning om lejde udfzrdigede stzderne sidst pa aret et 
shdant, som gav hollznderne lov til at komme i Qresund som sendebude, 
men ikke rned gods og kobmandskab. Lejdet skulle have gyldighed til1441 
2613. 

Kongen og rigsradet fik altsa deres vilje, hvad der tyder pa, at initiativet 
til forhandlingerne var gledet over til disse. Krigstraetheden havde sa smit 
indfundet sig, og frigivelsen af handelen over land og lempelser af Sund- 
spzrringen i slutningen af august af hensyn til Norges forsyning - hvor 
fodevaremangelen i Bergen var presserende47 - havde kun medfort et skzer- 
pet forhold til Danzig og de preussiske byer, som forst sent fik kendskab 
hertil og f@lte sig omgaet. Folgen var, at disse trods tidligere resultatlose 
forhandlinger atter efter en anmodning fra hertug Philip var villige til nye 



f ~ r h a n d l i n ~ e r . ~ ~  Den 16. oktober blev fra Hollands rad formelt fremsat 
forslag om et mode rned hojmesterens udsendinge i ~ e v e n t e r . ~ ~  I begyndel- 
sen af december 1440 accepterede de preussiske stzeder denne indbydelse og 
besluttede at mode hollzenderne i Bremen 1441 212. Den 12. december 1440 
meddelte de preussiske stzeder denne beslutning til Lübeck. I lyset af disse 
forhold m i  de 4 vendiske stzeders beslutning om ikke at forvzerre forholdet 
til Kristoffer og rigsradet ses. Faren fra de preussiske stzder og den danske 
politik blev imodegiiet ved at indkalde til et alment hansemode i Lübeck 
1441 1213 i et forsag pA at genoprette en fzelles front mod h~llzenderne.~~ 

I forholdet til Erik af Pommern og den tyske Orden aflostes Kristoffers og 
rigsradets imodekommende holdning fra juni-juli maned af en afventende 
holdning. Sundslottenes erobring, standsningen af nordmzendenes sendebu- 
de, abningen mod Holland og udsigten til Kristoffers valg i Sverige mindske- 
de viljen til et forlig. Den gamle konge var pii sin side interesseret i en 
ordning (s. 142), og ordensridderen Klaus Nicheritz og Danzigs stadsskriver 
Nikolaus Wrecht blev sidst i oktober sendt til Gotland af Poul von Russdorf. 
Nikolaus Wrecht fortsatte kort efter til Danmark, hvor han indfandt sig hos 
Kristoffer i begyndelsen af december og anmodede om opretholdelse af 
preussiske stzeders privilegier og Sundtoldfrihed, onsker som Danzig tidlige- 
re skriftligt havde fremfort for kongen, samtidig rned at staden tillod vare- 
udforsel ved Kristoffers tjener Morten ~ornemann." Det kom efter alt at 
domme til forhandlinger om et forlig rned Erik af Pommern; men Kristoffer 
gav kun et undvigende og ikke helt afvisende svar. Med kendskab til de 
senere hzndelser stod rigsradet bag kongen. Situationen var i dansk favor, 
og hajmesterens abdikation og dod 1441 911 gjorde yderligere sit til, at 
forhandlingerne trak i langdrag.52 Samtidig skulle den henholdende politik 
udskyde en afg@relse, indtil aftaler var naet med hollzenderne. 

Kristoffer undgik, som E Lönnroth har bemzerket, at tage ojeblikkelig 
stilling til privilegierne i et  forsag pa egen fremgang.53 Hertil mii fojes, at 
Danzig 1441 2812 i et brev til deres udsendinge til forhandlingerne rned 
hollzenderne udtalte, at Kristoffer overfor Nikolaus Wrecht havde udtalt, at 
han ventede hollandske reprzesentanter, og at han gerne i forsoget pa at 
skabe fred mellem alle parter optradte som mzegler. Kongen havde endvide- 
re lovet at underrette hojmesteren i tide, sa de preussiske stzeder fik mulig- 
hed for at deltage i f red~forhandlin~erne.~~ Kristoffer sagte at udnytte 
Wrechts sendelse til egen fordel. En plan om at opna fred ved at sgge at 
trzekke de preussiske stzeder rned i forhandlinger udenom de vendiske for at 
bringe de sidste til at prove at udsone sig rned hollzenderne aftegner sig. Det 
danske rigsrhd kunne i interessen for en udsoning rned Holland vzere indfor- 
staet rned en sadan balancepolitik, sA meget mere som hensynet til unionen 
pressede pa. 



Sammenf atning 

Straks ved hertug Kristoffers ankomst til Kobenhavn i juli 1439 hyldedes 
han som rigsforstander. Nye lensmznd blev udnzvnt pii flere slotte til fordel 
for det nye rigsradsstyre. Enkelte zldre rader (f.eks. Sten Basse, Anders 
Nielsson og Jens Grim), der hidtiI havde stillet sig afventende, indfandt sig 
og svor rigsforstanderen troskab. Enhver opposition blev klarlagt. Samtidig 
pressede hensynet til Erik af Pommern pii. Diplomatiske udspil var nodven- 
dige, og hajmesteren og Danzig (de preussiske byer) blev sogt vundet og 
anmodet om hjzlp ved en belejring af Peder Oxe pa de to Sundslotte. Der 
var efter alt at domme ikke tale om, at skrivelserne var begrundet i faren for 
hollznderne. 

Sandsynligvis p i  dansk foranIedning blev i august-september 1439 aftalt 
et mode rned det svenske rigsriid i Jönköping. Hensigten var at f& svensker- 
ne til at vzlge Kristoffer til konge pa baggrund af den danske afszttelse af 
Erik og dennes egen indblanding i borgerkrigen i Sverige i sommeren 1439. 
P& et mode i Tälje 1439 2919 tog svenskerne ogsii beslutning om at afsztte 
den gamle konge, og fuldmzgtige blev udpeget til modet rned de danske 
rader for at stadfzste unionen og eventuelt aftale et fzlles kongevalgm~de. 
Det danske rigsrads fuldmzgtige udsendinge var omhyggeligt sammensat, 
iszr rned deltagelse af astdanske riider rned godsinteresser i grznselandska- 
berne og Sverige, for at f8re Kristoffers svenske valg igennem. Modet ledte 
imidlertid ikke til et svensk valg af Kristoffer. Det svenske rigsriid afslog 
rned henvisning til nordmandenes udeblivelse og manglende fuldmagt. Et 
nyt mode blev aftalt til Kalmar 1440 2416, og 1438-aftalen blev stadfzstet. 

Inden modet i Kalmar brod det danske rigsriid aftalen og valgte 1440 914 
Kristoffer til konge. Hensynet til Erik af Pommern og udsigten til hans 
samvirke rned hollznderne indvirkede pii beslutningen, men ogsa forholdet 
til hertug Adolf spillede ind i hojere grad end hidtil antaget. Det gjaldt om 
at styrke den indentigspolitiske enighed og sikre et godt forhold til hertu- 
gen, som var utilfreds rned aftalen fra 1439. Forleningen af hertugdommet 
skete i Kolding 1440 3014 rned samtykke af et ridsflertal rned slzgterne 
Gyldenstjerne, Laxmand og Rosenkrantz i spidsen foruden bisperne. Re- 
przsentanter fra de vendiske hansestzder deltog for at hjzlpe rned ved 
udsoningen rned hertug Adolf samt af hensyn til en afklaring i forholdet til 
danskerne, som trods aftalen fra 1439 havde begiiet enkelte overgreb pii 
gods. Hertil kom et dansk onske om at fi przcist kendskab til stzdernes 
holdning til hollznderne, idet disse havde anmodet om tilladelse til at diive 
handel p& Danmark og samtidig havde flere krigsskibe i danske farvande, 
mens der blev fort hollandsk-hanseatiske fredsforhandlinger. Kristoffer og 
riiderne holdt sig til alliancen fra 1439 om stotte, men kun Lübeck stod fast 



p i  lprfterne ved udsigt til sammenbrud af fredsforhandlingerne og for at 
hindre dansk-hollandske kontakter. 

Faren fra Erik af Pommern og hans allierede forirsagede en belejring af 
Peder Oxes 2 slotte. I maj 1440 15 Kristoffer og de vendiske stzeders flide i 
aresund og hindrede al gennemgiende trafik. Alligevel viste der sig i juni 
stemning blandt flere rider for at sage udsoning med Erik af Pommern og 
hollzenderne. Baggrunden var Peder Oxes fastholden ved den gamle konge i 
lighed med nordmzendene samt det forhold, at Erik i maj forte forhandlin- 
ger med hprjmesteren. Et  ridsudvalg bestiende af zerkebisp Johannes Lax- 
mand, Erik Nielssprn (Gyldenstjerne), Sten Basse og Anders Nielssprn (Jern- 
skzeg) stillede sig imprdekommende til en ordning med den gamle konge. 
Hprjmesteren underrettede Erik af Pommern herom, og i slutningen af iret 
fortsatte den gamle konge forhandlingerne p i  Gotland med ordensudsen- 
dinge. Kristoffer og rigsriderne var p i  dette tidspunkt ikke mere s i  villige 
til forlig med Erik. Forklaringen 1 i  i sommerens hzendelser. 

Pi mprdet i Kalmar 1440 2416, hvor unionsforbindelsen stadfzestedes uag- 
tet rigerne ikke fik fzelles konge, deltog fra dansk side kun Johannes Lax- 
mand og Klaus Nielssprn, rigsforstanderen Karl Knutssons svoger. Det fital- 
lige ombud peger p i ,  at mcddedeltagerne havde kendskab til det norske 
rigsrids uvilje mod at give fremmade. Sa meget desto mere blev de svenske 
rider sagt vundet for Kristoffer, og Karl Knutsson blev stemt for den unge 
konge mod lprfte om rige forleninger. De danske rider Mgte at hele bruddet 
p i  aftalen om det fzlles kongevalg, og anmodede om svar senest 1440 2919, 
om svenskerne cdnskede Kristoffer til konge. Herved blev der tillige lagt pres 
pa arveriget Norge for at form5 nordmzndene til at tilslutte sig Kristoffer. 
De forsamlede i Kalmar synes at have skrevet til det norske rigsrhd. Fra et 
ridsmcdde i Os10 i juli blev udstedt en bprnskrivelse og et opsigelsesbrev til 
Erik af Pommern. Tilnzermelsen til Kristoffer fra norsk side var ikke lzenge- 
re en umulighed. Der var hab om en forts~ttelse af unionen under een 
konge. Fra dansk side gjaldt det om at hindre Erik af Pommern i at komme 
igennem til Norge. 

Sundspzerringen var effektiv i juni-juli. Ridet var af frygt for Erik af 
Pommern og af hensynet til Norge stemt for at godtage en hollandsk anmod- 
ning om forhandlinger med den hollandske fliides hprvedsm~nd, hvad Kri- 
stoffer var imod uden hansestzedernes samtykke. Kongens synspunkt sejre- 
de i den uafklarede Situation, hvortil kom, at de to slotte overgav sig sidst i 
juli. Der var ikke mere samme fare for, at Erik skulle f i  fodfzste i 
Danmark. 

Ti1 kamp mod den hollandske flide kom det ikke, og hanseatiske rygter 
anklagede zrkebisp Johannes Laxmand for at have advaret hollznderne. 
Brkebispen forsvarede sig i efteraret energisk for..at genskabe tilliden hos 



Lübeck og de avrige alliancepartnere, samtidig med at han sagte at stemme 
stzederne forstiiende for en dansk-hollandsk tilnzermelse. 

En dansk forstiielse med hollzenderne var pa dette tidspunkt allerede 
etableret, og i begyndelsen af september 1440 blev Lübeck anmodet om at 
udstede lejdebrev til hollandske udsendinge, der skulle komme til Kaben- 
havn. Baggrunden var hensynet til unionens samling og i s ~ r  til Norge, hvor 
Kristoffer og rigsriidet havde heid til at tilbageholde en norsk delegation til 
Erik af Pommern. Stzederne gik forsigtigt med til at udstede lejdebreve for 
at fa kendskab til danskernes stilling og hollzendernes planer. Krigstrzthe- 
den indfandt sig sa smat. Initiativet til fredsforhandlinger gled langsomt 
over til Kristoffer og riiderne og gav mulighed for en balancepolitik. Hvad 
angar unionen, blev Norges tilslutning til Kristoffer holdt hen. Et samvirke 
mellem Sverige og Norge overfor Kristoffer og det danske rigsriid blev 
hindret . 

12 Rigsrld - Kongemagt - Union 



Unions- og Storpolitik 1440- 

Kristoffers valg i Sverige i efteraret 1440 blev imprdeset rned forventning 
savel af kongen som af det danske rigsrad. Etableringen af unionen under 
Kristoffers styre var malet, men hensynet til de vendiske og preussiske 
stzder samt til Erik af Pommern, hollzenderne og den tyske Orden kompli- 
cerede gennemforelsen heraf. I det folgende skal det storpolitiske aspekt 
vies starre opmzrksomhed i sammenhzng rned unionspolitikken, end det 
szdvanligvis er tilfzldet, og det skal vises, at Kristoffers vej til unionstronen 
var przget af et intenst og sammensat politisk spil pa flere fronter. 

Den 29. september 1440 indfandt svenske rigsrider sig sammen rned bonder 
og borgere i Arboga i noje overensstemmelse rned Magnus Erikssons 
Landslags bestemmelser om fremgangsmaden ved kongevalg.l Ifolge Karls- 
kroniken redegjorde Karl Knutsson for befrielsen af riget fra Erik af Pom- 
merns tilhzngere og erklzrede sig rede til at nedlzgge rigsforstander- 
embedet mod visse okonomiske garantier. Finland havde Kristoffer allerede 
lovet ham (s. 145), men Karl krzvede herforuden Borgholm og @land i pant, 
hvilket rigsradet 1440 3/10 overlod ham for ialt 20.000 stockholmske mark, 
et belob, som 1441 417 blev hzvet til 40.000 mark.2 De forsamlede valgte 
herefter, som det var at vente, Kristoffer til Sveriges konge. 

Valget var, som forskerne har vist, ikke uden ~ i l k a r . ~  Belzrt af erfaringer- 
ne under Erik af Pommern enedes modedeltagerne om, at Kristoffer, fprr 
han tog riget i besiddelse, skulle besegle nogle artikler for at sikre rigets love 
og privilegier, samt at han fremover skulle regere rned indfodte mznd, »at 
thet ey komber j tholikas n@dh t r ~ l d o m  oc nidhertrykkilse som thet f@r warit 
hafwer. « Rildskonstitutionalismen blev sogt styrket. Sandsynligvis blev alle- 
rede nu udarbejdet de bestemmelser, som Kristoffer skulle besegle inden 
ankomsten til Kalmar 1441 2416 og det efterfprlgende valg p& Mora ~ t e n . ~  
Flere begunstigelser til kirken pa mprdet i Arboga peger pil, at bispernes 
rolle ved kongevalget i Sverige silvel som i Danmark ikke ma undervur- 
deres.' 

Kongens lafter og besegling af flere artikler skulle, som K Erslev og G 
Carlsson har bemzrket, ikke kun regulere forholdet mellem ham og det 
svenske r&d i en handfzstning, men bestemmelserne blev s ~ g t  kzdet sam- 
men rned union~forholdet.~ Rildet fastsatte et mprde til L@d@se 1441 212, 



hvor reprzsentanter fra Norge foruden Kristoffers bemyndigede og udsen- 
dinge fra det danske rigsrad skulle diskutere artiklerne fra Arboga. I et brev 
til Kristoffer 1440 4/10 gav det svenske rigsrad meddelelse herom og oplyste 
om betingelserne for hans kongevalg. Radet anmodede ham endvidere om 
at indbyde det norske rad til mprdet i Lprdprse. Dokumentet blev sendt afsted 
med vzbneren Jöns Lage Posse, sorn havde danske forbindelser, og hvis 
fader stammede fra ~ a n m a r k . ~  

Samme dag skrev det svenske rad til det norske og meddelte valget af 
Kristoffer til konge, forudsat han anerkendte Sveriges konstitutionelle ret- 
tigheder. Det norske rigsrad blev opfordret til at sende fuldmzegtige til 
mprdet i Lprdprse til forhandlinger om rigernes fortsatte union og venskab, 
»oc swa at hwart rikit blifwa widh sin lagh priuilegia oc rm.« Svenskerne 
stillede sig velvillige til et norsk brev med tilsagn om fortsat union med 
Sverige (s. 147). Dog forbeholdtes ret til at fremszette krav sorn f ~ l g e  af det 
norske indfald ved Elfsborg i 1439, hvad det svenske rad flere gange havde 
~ a t a l t . ~  Den sidste fremhzevelse, hvor det norske angreb opfattedes sorn et 
brud p i  den gamle unionsaftale, skulle yderligere forma nordmzendene til at 
give mgde i Lprdprse. En ny unionsoverenskomst med Kristoffers og de tre 
rigers bekr~ftelse skulle udstedes. Det gamle unionsbrev fra 1397 skulle 
aflprses af en uddybet unionstraktat, sorn przeciserede hvert riges rettigheder 
og forpligtelser overfor de prvrige, og satte skranker for unionskongens 
magtudprvelse. 

I Danmark havde Kristoffer efter 1440 11/10 begivet sig til Helsingborg 
slot. Den 30. oktober havde han optaget Sverige i sin titel, et bevis pa, at 
han havde modtaget bud herfra.g Efterretningerne fra Arboga modtoges 
med blandede fprlelser. Den politik, der blev fort i tiden herefter, vidner om, 
at kongen, sorn K Erslev og E Lönnroth har vist, var uinteresseret i at binde 
sig til aftaler, sorn indskrzenkede grundlaget for hans regeringsudprvelse. Det 
danske rigsrad matte, sorn K Erslev bemzrkede, heller ikke prnske en uddy- 
bet unionsoverenskomst mellem de tre riger fprrt igennem.10 Hertil kommer, 
at rigsradet, sorn det fremgik af mgderne i 1435 og 1436, tydeligere end 
fprrhen havde overtaget enkelte af kongemagtens mal. Striden om Gotland, 
den manglende vilje til at zndre Norges statsret, skattemidlernes unionsan- 
vendelse og udeladelsen i 1436 af en bestemmelse om et nordisk fzellesmprde 
(s. 58) var tegn herpa. 

At det danske rigsrad ikke prnskede at afsta fra sin hidtidige position 
styrkes af Erik af Pommerns afszettelse og Kristoffers valg. Et nyt medlem af 
den gamle kongeslzgt skulle varetage unionens kontinuitet og tilgodese 
hensynet til Norge. Det danske rad var villig til konstitutionelle garantier i 
Kalmar-forligets and overfor de to prvrige rigers rid, uden at der fra forsk- 
ningens side er taget hgjde for, at prkonomiske interesser i grznselandska- 
berne og i Sverige og devisen svenske len til danske lensmzend stadig kan 



have besiddet tillokkelse blandt enkelte rAder og dansk adel, og primattite- 
lens genopliven specielt i tiden for Baselkonciliet kan have spillet ind i 
Lundezrkebispens bestr~belser p i  at vinde indflydelse i sverige.ll 

Vzsentlig for en forstielse af det danske rigsrAds dobbeltpolitik overfor 
Sverige og viljen til mere eller mindre %bent at fastholde deres hidtidige 
position og sgge at dirigere unionen, hvor kongemagten kunne vzre enig et 
langt stykke, synes tillige at vzre den voksende interesse for Baltikum (s. 
336). Livlands trz- og kornproduktion var ligesom dets forbindelser til Nov- 
gorod og Holland samt forbindelserne til hansestzderne af interesse for 
slzgter som Gyldenstjerne, Laxmand og Thott. Danmarks centrale position 
mellem gst og vest, og adelens kamp i det 15. Arhundrede om en andel i 
handelen rned stigende afsztningspriser er klarlagt af forskningen. Bestrz- 
belsen pA handelskontakter og infiltration i Livland er sidst dokumenteret af 
H Rebas for Kristian I og slzgterne Gyldenstjerne-Banner og ~ h 0 t t . l ~  NAr 
der Ses bort fra G Lögdbergs og H Rebas' undersogelser over Gyldenstjer- 
nernes interesser og korte omtale af Kristoffers gstpolitik, har hensynet til 
Baltikum sa at sige ikke pAkaldt sig interesse. 

Det m& stA klart, at Kristoffer og rigsridet havde blik for, at en aftale rned 
det svenske rAd ikke kunne udskydes i Arevis. P& baggrund af rigets konflikt 
rned Holland og forsgget pa langsomt at friggre sig fra hansestzdernes 
indflydelse, fremstAr den gjeblikkelige politik som en bevidst plan, hvad E 
Lönnroth har vist. En unionsafgGrelse skulle forhales, indtil der var etable- 
ret fred rned hollznderne. Herefter skulle hansestzderne som mzglere 
mildne de svenske konstitutionelle krav til Kristoffer, hvorefter denne selv 
kunne diktere privilegiestadfzstelser og afggre sp@rgsmAlet om Sundtold- 
frihed.13 

Kristoffer og rigsrAdet besluttede sig forelgbig til at undergrave modet i 
Lodgse. Den svenske opfordring til kongen og det danske rAd om at skrive 
til nordmzndene, blev forelobig ikke efterkommet. Heller ikke Karl Knuts- 
son, der fra Arboga sendte bud til Kristoffer og redegjorde for overens- 
komsten rned det svenske rigsrAd, som han cdnskede stadfzstet, modtog brev 
p i  sine forleninger.14 Kongen anmodede ham derimod om at give mode i 
Halmstad 20. dag efter jul (1441 13/1) .~~ Svenske riider skulle desuden give 
mode i Kobenhavn 14 dage efter pAske (1. maj), sandsynligvis for at fore- 
lzgge handfzstningskravene. Den 30. januar 1441 takkede Kristoffer fra 
Helsingborg det svenske rigsrAd for deres villighed til at sende fuldmzgtige 
til ham. l6 

I Halmstad skulle ikke kun fores samtaler rned Karl Knutsson; men kon- 
gen og rAdet havde besternt sig til at form& Axel Pedersson p& Varberg til 
endeligt at enerkende det nye styre, og rned et storre folge indfandt de sig i 
~a1mstad.l' NAr den strategiske hallandske fzstning ikke tidligere var ble- 



ttet udsat for en belejring, skyldtes det utvivlsomt Sundslottenes storre be- 
tydning; men Axel Pedersscdn synes tillige at have holdt sig i ro og nzermet 
sig til Kristoffer (s. 153). Hans bevzegelsesfrihed synes ikke at vzere s~r l ig t  
truet.18 

Karl Knutssons nmvzerelse skulle, som G Carlsson har pipeget, sandsyn- 
ligvis medvirke til at form& den aldrende havedsmand til at svigte Erik af 
Pommern. Marsken havde Erik Axelssan i sin tjeneste og var beslzegtet rned 
Axel Pederssan.lg Den tidligere rigsforstander og hans store folge blev ifol- 
ge Karlskroniken fulgt til Kristoffer under lejde af to rigsriider. Ved de 
efterfolgende samtaler knyttedes forstaelsen mellem de to, og Karl Knuts- 
son modtog stadfzestelse p i  de lovede f~rleninger.~' 

Omtrent samtidig kom det til et made rned Axel Pederssan, som under 
lejde ankom til Halmstad fulgt af scdnnen Aage, der opholdt sig her den 17. 
januar, hvor han medbeseglede et dokument til fordel for Klaus Nielssan til 
Ellinge.21 Kongen og rigsraderne, blandt andet efter alt at d@mme Albrekt 
Bydelsbak, Niels Erikssan (Banner) og Klaus Nielsson foruden kansleren 
Oluf Mortensscdn? formanede Axel Pedersson til at overgive sig under trus- 
sel om belejring, og denne gav efter herfor. Overgangen til Kristoffer blev 
rigeligt belcdnnet, og ifolge kongens brev 1441 1811 modtog Axel Pedersson 
rned riidets samtykke (~ef ter  vort Raads Raad«) Varberg slot og len rned al 
kongelig rettighed pa l i v ~ t i d . ~ ~  Efter hans dad skulle slottet i 6 i r  overgii til 
en af hans sanner, ahvilken han det unde vil . . . og forene sig om Slotsloven 
og alle Stykker rned OS og vi rned ham efter Mulighed og Raade1ighed.e 
Desuden skulle Hr. Axel og sannen Aage pii livstid besidde de to herreder 
k s t a d s  og Fauras, som havde ligget til det under Engelbrektfejden ned- 
brzendte og ikke genopforte Falkenberg slot - hvor Aage Axelsscdn havde 
haft szde 1433-1434.~~ Endelig modtog Axel Pedersson Gzrds herred og 
byen Vze i Skane p i  livstid rned al kongelig rettighed. 

Tydeligvis solgte Axel Pedersson sin tjeneste dyrt, miske p i  baggrund af 
de foregaende iirs tab under Engelbrekts felttog. Hensynet til Aage Axels- 
s@n, der havde deltaget i belejrihgen af Sundslottene (s. 147), kan tillige 
have medvirket til de favorable vilkiir, ligesom Hr. Axels tidligere fremtrze- 
dende stilling i rigsridet og sonnen Olufs indflydelse ikke mii undervurde- 
res. Axel Pederssans svenske forbindelser og gifterma matte fare til, at 
Kristoffer og raderne tilstrzbte et godt forhold til slzegten Thotts overhoved, 
som rned sine andre sanner kunne blive en farlig fjende pa et tidspunkt, 
hvor fred var cdnskelig rned hollzenderne, og Kristoffer pravede at sikre sig 
Sveriges krone p i  s& gunstige vilkir som muligt. 

Lensbrevet bandt Axel Pederssen og sennen Aage til danske interesser, idet det hallandske 
lensdomzne ligefrem antog karakter af slzgtsejendom. Ved en aftale meliem Hr. Axel og 
hans 9 s@nner 1442 3/8, som fik tilslutning af dattersennen Stig Olufssen (Krognos) 1442 



11/11, blev det besternt, at den af brodrene, som modtog slottet, 5rligt skulle give visse 
naturalier til de f l ~ r i g e . ~ ~  Efter Axel Pederssans dbd mellem 1446 24/11-1447 2511 overtog 
Aage Axelsson slottet og delte i de forste 6 5r lenets indkomster rned broderen Iver sorn 
reprzsentant for sennerne af faderens andet sgteskab." I 1450 rnodtog Aage Axelss0n 
Arstads og Halmstad herreder i pant for 4000 rhinske gylden af Kristian I, og 1464 919 tilstod 
kongen ham Varberg slot som pantelen p5 livstid samt dets forbliven i slsgtningenes besid- 
delse 6 5r efter hans dad. Kun afbrudt af Kristians inddragelse af forleningerne 1469-73 
grundet striden rned de ovrige br@dre, bestyrede Aage Axelssfln slotslenet til sin d0d i 
1477.26 

Kristoffers og rigsridets forleninger skulle ikke ajeblikkelig t r ~ d e  i kraft. 
Det fremgar af et brev af Axel Pederssgn efter hjemkomsten til Varberg til 
Erik af Pommern, at han havde betinget sig frist til 1441 2416, indenfor 
hvilken den gamle konge stadig kunne nA at undsztte ham.27 Varberg- 
havedsmandens optrzden overfor Erik af Pommern kan imidlertid kun ka- 
rakteriseres som spilfzgteri. Brevet niede farst til Gotland den 25. april, 
hvad der, som G Carlsson har bem~rket ,  ikke levnede Erik af Pommern 
megen tid til at handle.28 K Erslevs, K Fabricius', H Bruuns og E Kjers- 
gaards accept af Axel Pederssans loyalitet og hengivenhed overfor kong 
Erik m i  afvises." @konomiske og politiske realiteter afgjorde Axel Peders- 
sans stillingtagen, hvad der pA baggrund af hans gods i grznselandskabet og 
Sverige tydeligggres ved, at forleningsbrevet skulle t r ~ d e  i kraft 1441 2416, 
samtidig med at Kristoffer skulle ankomme til Kalmar, og at hans anerken- 
delse i Sverige ville ligge fast efter hAndf~stningsforhandlingerne. Sammen- 
lignet med slotslgfter fra senere i Arhundyedet og ind i det 16. irhundrede 
var der ikke tale om et forelabigt lensbrev 1441 1811. Kristoffer og rigsridet 
slap for sidenhen at rejse til ~ a r b e r g . ~ '  

I Halmstad kom det herforuden til drgftelser om Lgdgse-mgdet. PA bag- 
grund af de senere hzndelser og Karlskranikens oplysninger om forstielsen 
mellem Kristoffer og Karl Knutsson, har K Erslev og G Carlsson ment, at 
Kristoffer i januar 1441 sggte rid hos marsken i bestrzbelserne pA at forhale 
unionsm~det.~' Det er sandsynligvis rigtigt, at Karl Knutssons forleninger 
bragte ham nzermere til kongen pA dette tidspunkt, idet enkelte svenske 
rader matte nEre mishag til Karls fremtidige p ~ s i t i o n , ~ ~  Rigsforstanderens 
stilling som forsvarer for Sveriges konstitutionelle rettigheder synes dog, 
som K Kumlien har pipeget, at tale imod, at kongen skulle have indviet 
Karl Knutsson i sidanne planer.33 Synspunktet er betydningsfuldt, men kan 
uddybes. Kristoffers politik ligger snarere i forts~ttelse af det danske rids. 
Dette stattes af, at riderne havde kendskab til kongens fremgangsmide og 
blev involveret heri. Kun tre rider: Albrekt Bydelsbak, Klaus Nielssan og 
Niels Erikssgn til Asdal blev udpeget til at deltage uden fuldmagt i madet. 
De skulle opfordre det norske rigsriid til at deltage i sommerens Kalmar- 



m@de og bede de svenske udsendinge om at f i  meddelt hindfzstningsartik- 
lerne fra A r b ~ ~ a - m d d e t . ~ ~  

At danske rigsrider var enige med Kristoffer fremgir af, at riderne ikke 
indb@d deres norske kolleger til m ~ d e t . ~ '  Den 22. januar meddelte Kristof- 
fer fra Halmstad det norske rigsrid, at han p i  Kar1 Knutssons og det sven- 
ske rigsrids anmodning sendte tre rider til L@d@se, »at hgra ok forhandl~ 
med jdhir ok them swadana cerinde som j them forsta latha, medh thom vppa 
wara ok righens weghna at thenna thijdh.«36 Skrivelsen blev dog f@rst over- 
draget normzendene i Leidose (s. 164). 

Hzendelserne i efteriret 1440 forklarer, hvorfor rigsridet godkendte Kri- 
stoffers fremgangsmiide i bestrzbelserne pa at hindre en sammenk~dning af 
unionshindfzestning,og unionsaftale. Hensynet til Norge synes at have spil- 
let en starre rolle i overvejelserne, end forskningen har haft blik for. Det m i  
siledes bemzrkes, at Kristoffer og rigsridet ved at hindre nordmzendene i at 
sejle gennem Sundet, holdt Norge hen i et forsog pA at tvinge riget til at 
overgii til Kristoffer. Norge var herved ikke retsligt skilt fra Erik af Pom- 
mern og den gamle unionsaftale. De forhandlinger om unionen, som det 
svenske r id  havde foresliet afholdt i L@d@se 1441 2/2,1a for tidligt og matte 
undgis, indtil forhandlingerne om Kristoffers svenske hindfzstning var af- 
sluttet. Muligheden for en zndring af Norges retslige arvestatus ville blive 
mindsket, hvad der var i det danske rigsriids og Kristoffers interesse i deres 
opfattelse af 1397-aftalen som eneste gyldige forbundstraktat. Unionens 
kontinuitet og oprindelige grundlag blev fra dansk side fastholdt ved opfat- 
telsen af Kristoffer som Erik af Pommerns retmzssige arvtager. Kalmar- 
aftalen af 1438 om et fzlleskongevalg var stadig gyldig, men havde mistet sin 
aktualitet i 1440, og Kristoffer havde i 1441 udsigt til at erhverve alle 3 rigers 
kroner. 

I Norge havde drosten Sigurd Jonsson, provst Sigurd Bjornsson, Kol- 
bjdrn Gerst og Henrik Skakt 1440 25/11 p i  Akershus modtaget den svenske 
indbydelse til modet i L@d@se, inklusive meddelelse om Kristoffers konge- 
valg. Samme dag udstedte de et brev til bisp Audun af Stavanger, hvori 
bispen indtrzngende blev anrnodet om straks at komme til stede og deltage i 
L@d@se-modet. De berettede om danskernes tilbageholdelse af radsudsen- 
dingene i Sundet, om bisp Jens' ophold i Danmark samt vedlagde en ud- 
skrift af det svenske rigsrids brev til Kristoffer fra ~ r b o g a . ~ ~  

Pii et ridsm@de i Sarpsborg i begyndelsen af januar 1441 besluttede riidet 
at efterkomme opfordringen om at sende fuldmzegtige til m@det i Kalmar i 
juni mined, hvilket blev meddelt til Kristoffer. I Sarpsborg modtog ridet 
desuden skrivelserne fra sommeren 1440 til Erik af Pommern fra bisp Jens, 
som var vendt tilbage til Os10 i slutningen af december 1440, men som ifdlge 
oplysning i en senere riidsskrivelse til den gamle konge ikke havde villet give 
mode i ~ a r ~ s b o r ~ . ~ ~  - Bisp Jens stottede kong Kristoffer; men om han kan 



have vzret underrettet om og involveret i kongens og det danske riids 
politik, vides ikke, men er sandsynligt. Den 21. januar var provst Sigurd 
Bjernsson, Kolbjprrn Gerst, Mathias Jakobsson, Henrik Skakt, Simon 
Bjernsson og drosten Sigurd Jonsson ph Bohus, hvorfra de 4 fprrstnzvnte 
drog til Lprd@se. Fprr afrejsen modtog Kolbjprrn Gerst Bohus af drosten. 
Slotsloven blev stillet til kong Eriks og Norges riges hand. Sigurd Jonsson 
havde imidlertid ved sin udnzvnelse af Erik af Pommern forpligtet sig til at 
indsztte kongens slzgt, »den som griffen f@rercc i s l o t s l~vene .~~  Den afvigen- 
de formulering giver udsagn om begyndende norsk afstandtagen fra den 
garnle konge til fordel for en mere selvstzndig position. 

Ti1 aftalt tid indfandt reprzsentanter fra de 3 riger sig i Lprdprse. Fra Norge 
medte provst Sigurd Bjprrnsson, der nu muligvis var norsk kansler,' samt 
Kolbjern Gerst, Mathias Jakobsson og Henrik Skakt. Det svenske rigsrad 
var reprzsenteret ved zrkebisp ~ i l s ,  bisp Sven af Skara, bisp Thomas af 
Strängnäs, domprovst Jöns Bengtsson (Oxenstierna), Gustav Algotsson 
(Sture), Bo Knutsson (Grip) ph Axeval, Laurens Snakenborg og lagmanden 
Bengt Gylta i Vestergötland. Gustav Sture pii Elfsborg var oprindeligt ogsh 
udpeget, men m@dte ikke. Pa dansk side deltog Albrekt Bydelsbak og Niels 
Erikssen, mens Kiaus Nielssprn til Ellinge udeblev, uden at Arsagen kan 
efter~pores.~ Albrekt Bydelsbaks udsendelse kan vzre begrundet i hans 
kendskab til norske forhold, idet han tidligere havde vzret hprvedsmand pa 
Bohus (s. 14). 

Det svenske rigsrads ottemandsombud vidner om, at man herfra ventede 
sig meget af forhandlingerne. Dagsordenen matte dog som tiltznkt pii dansk 
side falde til jorden, da de 2 rader ikke besad fuldmagt til bindende aftaler, 
men kun kunne lytte til de prvrige rigers repr~sentanter. Albrekt Bydelsbak 
og Niels Erikssprn overbragte en tak for valget af Kristoffer til svensk konge, 
og anmodede om, at det svenske rigsriid ville sende Kristoffer artiklerne fra 
Arboga, som Kar1 Knutsson og rigsriidet havde givet udsendingene med til 
mprdet. Nordmzndene modtog opfordring om at sende fuldmtegtige sende- 
bude til Kalmar. 

I deres sku'ffelse skrev de svenske rhder 1441 712 til Kristoffer og bebrej- 
dede ham udsendingenes manglende fuldmagt, eftersom han og det danske 
rigsriid havde modtaget passende anmodning og invitation fra Arboga. Ud- 
leveringen af handfzstningsartiklerne blev afslaet ved henvisning til, at hele 
sagen om unionsforbindelsen burde tages op til fornyet drprftelse - idet 
spergsmalet ellers ville blive udskudt til Kalmar. Riiderne udtalte, at de ikke 
var bemyndiget til at give artiklerne fra sig, men kun havde fuldmagt til 



Bjeblikkelige forhandlinger. Marsken skulle sammenkalde rigsradet og 
meddele kongen herom. Raderne bebrejdede kongen og det danske rad, at 
de  ikke havde afsendt et brev til nordmzndene, hvilket disse BOSS nw beret- 
t o ~ . ~  - Formuleringen godtgor, at de norske rader havde klaget til de sven- 
ske udsendinge over deres besvzerligheder og givet oplysning om danskernes 
tilbageholdelse af deres sendebude i Sundet, »ok skilia sik fra hanom (Erik 
af Pommern) medh likcz sorn them burdhe.. . c4 Den norske argumentation 
fremstar sorn et forsog pa at vinde tid og spille pa den svensk-danske mod- 
sztning, et vigtigt trzk for kendskab til norsk politik pa et kritisk tidspunkt. 
Dette lykkedes, og af en skrivelse fra Bohus 1441 1012 fremgar det, at det 
norske rigsrad havde faet frist til piske (midten af april) rned at give endeligt 
tilsagn om at vzelge Kristoffer.' 

De svenske rigsrader beklagede sig separat til det danske rigsrid og frem- 
f@rte de samme punkter som i brevet til kong Kristoffer. De afsluttede 
skrivelsen med, at skylden for unionsforhandlingernes udszttelse besternt 
ikke 15 hos dem. Det danske, rad blev opfordret til ~fridh eindragth ok 
bestand.« Radet burde svare det svenske rigsrid, sa det vidste, hvad det 
havde at holde sig til, og forklare Arsagen til forsplmmelsen af mpldet, samt 
hvad radet for fremtiden ville f ~ r e s l a . ~  

Skrivelsen til det danske rigsrid viser fortsat svensk vilje til at gennemfpl- 
re  forhandlinger for at sikre unionen og hvert riges rettigheder. Svenskerne 
anerkendte ikke den danske omgaelse af mddet, og sdgte ved forhandlinger 
rned de norske radsreprzesentanter at varetage egne interesser. Nordmzn- 
denes fremrn~de gjorde det klart, at Norge f@lte sig bundet af 1397-unions- 
b r e ~ e t , ~  og 1441 912 kom en forbundstraktat i stand mellem de to riger.' 

Overenskomsten blev udfzrdiget pa papir, som blev skAret ud til rigernes 
sendebude. Papir stod endnu saedvanligvis tilbage for pergament i retslig 
gyldighed, hvorfor traktaten kun var foreldbigt bindende. Forbundet skulle 
stadfzstes og aftales yderligere i Kalmar 1441 2416. De to radsdelegationer 
bekrzeftede unionsforbindelsen, gentog tidligere bestemmelser om fri fzerd- 
sel mellem landene under hensyntagen til hvert riges lovbestemmelser, og 
indskzrpede atter den gensidige forsvarshjzlp. Sluttelig fastsattes vedrplren- 
de det norske angreb i 1439 pa Sverige - som var i strid rned den gamle 
unionsaftale - at dette skulle hensti til Kalmar-mddet, hvor et endeligt 
forlig skulle finde sted rned »minne eller r ~ t h « .  Personer, som havde stillet 
garanti for fzngselsophold, skulle ikke indkaldes f@r efter mprdet i Kalmar, 
hvilket udstederne ville meddele Kar1 Knutsson og Sigurd Jonsson. Situa- 
tionen skulle alt i alt forelgbig vzre status-quo. 

Samme dag udstedte de svenske radsudsendinge en skrivelse til det nor- 
ske rigsrad, hvori blev vedlagt udskrifter af breve, som gjorde rede for 
forhandlingerne rned Kristoffers sendebude. Nordmzndene blev opfordret 
til at ophzve den ulovlige told ved Bohus, som skadede svenskerne meget, 



og eftersom nordmzndene ikke betalte told i Sverige, »huar fore skuldom vj 
tha tolla til Norgis~.  Opkrzvningen indbragte efter svensk opfattelse kun 
lidt til Norges krone, hvorfor det norske rigsriid snarest burde afskaffe 
tolden og skrive svar tilbage, fgrend »meire owilie wardhir aff j millom 
r i k e n ~ . ~  Det svenske riid sogte at udnytte nordmzndenes tidligere optrzden 
og Norges gjeblikkelige pressede situation til at stille krav til det norske riid. 
Traktaten af 9. februar 1441 synes, som K Kumlien har bemzrket, ikke at 
have vzret helt uden vilkiir.1° 

Aftalen i Lgdose fortjener opmzerksomhed. Netop fordi overenskomsten 
blev indgiiet pii baggrund af Kristoffers og det danske rigsrids optrzden og 
indeholdt gensidige forsvarsforpligtelser mod overgreb, havde aftalen brod 
mod Danmark. Traktaten afspejler en enighed mellem Norge og Sverige, 
som i forbindelse med stadfzstelsen i eftersommeren samme Ar vidner om 
viljen til svensk-norsk samarbejde. Dette kunne blive farligt for kongemag- 
ten og det danske rigsriid, hvis disse sogte at dominere unionen. Forbunds- 
traktaten og det svenske krav om Bohus-toldens afskaffelse tjente til at 
ordne de 2 rigers forhold, hvilket i Kalmar skulle blive uddybet i henseende 
til rigernes indre styre (s. 198). 

Fra Lgdgse skrev de norske ridsudsendinge til Kristoffer om deres indby- 
delse til Kalmar-modet via Niels Erikssgn og Albrekt Bydelsbak. Disse 
havde desvzerre ikke fuldmagt til forhandlinger; men anmodningen om at 
sende fuldmzgtige sendebude til Kalmar ville blive efterkommet, hvad Si- 
gurd Jonsson og rigsriidet allerede fra Sarpsborg havde bekrzeftet." I det 
hele taget var skrivelsen ikke sii skarp i tonen som de svenske riidsreprzsen- 
tanters breve og vidner om, at udszttelsen til sommermodet i Kalmar kom 
belejligt af hensyn til rigets statsretslige stilling, hvor Norge kun kunne 
skilles fra kong Erik under iagttagelse af retsligt gyldige former. 

Fra Bohus skrev de 4 riider 1441 1012 til Erik af Pommern og sendte ham 
piiny skrivelserne fra sommeren 1440, idet de redegjorde for iirsagen til 
brevenes tilbageholdelse. Nye skrivelser blev ikke udstedt med den begrun- 
delse, at en stgrre forsamling ikke kunne nii at trzeffe sammen. Der var ikke 
tid til lzngere udskydelser. Der var fare for konflikt med Danmark og 
Sverige, hansestzderne og vesterlandene (Holland), og hollznderne gjorde 
den starste skade rned rgverier og ildspiiszttelser. Disse farer, som opsigel- 
sesbrevet ogsii omtalte - og hvis rigtighed ikke ganske kan kontrolleres - 
skulle forstzrke rigets betrzngte situation. Nu havde riidet imidlertid fiiet 
frist med at give et endeligt svar til Danmark og Sverige til piiske, hvorfor 
Erik stadig kunne nii at give riid og hjzlp til at forsvare landet. I modsat fald 
blev han indtrzngende opfordret til at skrive svar tilbage, sii rigsriidet kunne 
varetage Norges sikkerhed. Dokumentet blev beseglet af provst Sigurd 
Bjornsson, Kolbjgrn Gerst, Mathias Jakobsson og Henrik Skakt pii de Ovri- 
ge fravzrende riiders vegne.12 



Ridsskrivelsen fra Bohus uddyber kendskabet til norsk politik pA bag- 
grund af tilnzrmelsen til de prvrige riger p i  Lprdprse-mprdet, og forstzerker de 
ovennzevnte betragtninger om det danske rigsrids overvejelser i sidste del af 
1440. Inden piske skulle Erik af Pommerns afszttelse som konge i Norge 
endeligt ordnes. De 4 riders besegling af dokumentet gprr det klart, at 
beslutningen om at skrive til kong Erik var taget allerede i januar 1441 p i  
ridsmgdet i Sarpsborg, men at forhandlingerne rned danske og svenske 
reprzsentanter fprrst skulle bringe en afklaring. Dokumentet af 10. februar 
mA, eftersom skrivelserne fra sommeren 1440 blev vedlagt, opfattes som 
varslingsskrivelse nummer 2. Brevet ankom til Gotland 1441 2613, uden at 
det vides, om det sene tidspunkt var tilfzldigt eller beregnet overfor den 
gamle konge. I alt fald var fristen meget kort, og et svar fra Erik kendes 
ikke.13 Norge var last fra forbindelsen til sin gamle konge. 

Et svar fra det danske rigsrid til det svenske p i  skrivelsen fra Ladprse 
kendes ikke. Ingen Spor heraf eksisterer i Sverige. Spprrgsmilet er, om rAdet 
overhovedet afgav et svar, fprrend zrkebisp Johannes Laxmand og Roskil- 
debispen i 2 breve fra slutningen af april 1441 forsikrede om det danske 
rigsrids deltagelse i mprdet i ~ a 1 m a r . l ~  P i  dette tidspunkt havde Kristoffer 
beseglet sin svenske hindfzstning, og Norges stilling var klar. Det svenske 
krav om en hindfzestning i forbindelse rned en ny uddybet unionstraktat - 
(som foruden sikring af de konstitutionelle rettigheder kan have vzret et 
modtrzk mod det danske rids selvstzendige brud p i  Kalmar-aftalen 1438) - 
var forelgbigt undgAet. Selv i betragtning af at ridet i Danmark kan have 
skrevet tidligere til Sverige, forrykker det ikke billedet af, at riderne fprrte 
en henholdende politik. Som undskyldning til det svenske rid kan rigsridet 
have henvist til forhandlingerne i Halmstad rned Axel Pederssdn, snarlige 
forhandlinger rned udsendinge fra den hollandske flide og samtaler rned 
hgjmesteren og Danzigs udsending Nikolaus Wrecht, som endnu i begyn- 
delsen af februar 1441 opholdt sig i Danmark. Det m i  bemzrkes, at Kristof- 
fer den 13. februar fra Kprbenhavn bemyndigede tjeneren Hans Bornemann 
og Nikolaus Wrecht til at indkprbe skibe i Danzig til rejsen til Kalmar, hvor 
han skulle modtage det svenske rige og dets krone 24. juni.15 Foruden 
kansleren Oluf Mortenssprn stod Roskildebispen Jens Pederssprn i forbindel- 
se rned kongen ved denne tid, og 3. marts befandt Erik Nielssprn sig i 
Kristoffers nzerhed. Oluf Axelssdn opholdt sig i K~benhavn 1441 4/3.16 

Dansk-hollandsk forst 5else 

I foriret 1441 stod tilbage for Kristoffer og rigsridet at fuldfprre nzste trin af 
planen i henseende til at opni fred rned hollznderne, Forskningen har i 
Store trzek klarlagt hansestzedernes og hollzndernes holdninger i 1441, men 



hovedsagelig fra disses synsvinkel.l Dansk politik er i nogen grad triidt 
tilbage for interessen for den vendisk-hollandske konflikt, men fortjener 
opmzerksomhed i betragtning af fredsforhandlingerne i Kobenhavn i som- 
meren 1441. En undersogelse skal vise rimeligheden heraf. Interessen sam- 
ler sig i forste rzekke om stzderne og de Ijreussiske forhandlinger i Holland. 

Hansestzederne frygtede i det nye Ar en dansk separatfred rned hollzender- 
ne. PA et mode i Wismar talte Lübeck for at udsende et gesandtskab til 
Kristoffer Ca. 2. februar for at hindre en sAdan udvikling, som desuden ville 
gare privilegiestadfzestelsen pA Danmark vanskeligere. Hamburg, Rostock, 
Stralsund, Lüneburg og Wismars reprzsentanter enedes dog kun om at 
forelzegge sagen for deres respektive magistrater, og en beslutning om at 
sende udsendinge til kongen synes ikke at vzere kommet i stand.' Vzegringen 
kan tolkes, som at initiativet var i dansk favor, men skal snarere soges i 
onsket om at afvente resultatet af de preussisk-hollandske forhandlinger i 
Bremen i begyndelsen af februar (s. 154). Forhandlingerne her udsattes 
imidlertid efter ansogning 22. januar fra Hollands rAd til den nye hajmester 
Konrad von Erlichausen og de preussiske sendebude, og et nyt mode i 
Kampen blev aftalt til9. a ~ r i l . ~  Folgen var, som B Jorgensen har klarlagt, at 
den Store hanse-dag i Lübeck 1441 1213 przegedes af en afventende holdning. 
Flere fornyede handelsrestriktioner blev forsigtigt formuleret grundet 
uvisheden om udfaldet af forhandlingerne i ~ a m p e n . ~  

Under madet i Lübeck ankom sendebude fra Kristoffer, der var pA vej til 
Holland rned indbydelser til forhandlinger. Hollzenderne havde trods lafte 
ikke indfundet sig i Kabenhavn, hvorfor kongen gjorde et nyt forsag pa at 
etablere fredsforhandlinger. Der synes at vzere rimelighed i de preussiske 
sendebudes opfattelse 15. marts til Danzig, at hollzenderne havde skullet 
give mode i Kobenhavn ved farvandenes Abning, men at de ikke ville delta- 
ge i forhandlinger i Sundet, farend modet i Kampen havde fundet ~ t e d . ~  

Sendebudenes rejse over Lübeck skulle hindre et  forvzerret forhold til 
alliancepartnerne, men mA i betragtning af over 30 reprzsenterede hanse- 
stzeder pA madet tillige opfattes som et forsag pA at skabe tilslutning til et 
m@de rned hollznderne, et udspil som kunne blive stzederne til gavn, hvis 
seriase fredsforhandlinger blev aftalt. De  preussiske stzeder stolede pA deres 
side pA de kommende forhandlinger og gav kongens sendebude breve rned 
til hollzenderne rned phmindelse om som aftalt at mode i Kampen. Preusser- 
ne onskede ved selvstzendige forhandlinger at fA skadeserstatningerne af- 
gjort, idet droftelser alle parter imellem mindskede udsigten til rimelige 
erstatninger. De preussiske sendebude havde blik for faren for en dansk- 
hollandsk tilnzermelse og fik tilslutning hjemmefra til at aftale et made rned 
hollzenderne, kong Kristoffer og de 6 vendiske stzeder, hvis Holland insiste- 
rede herpA, og Kampen-forhandlingerne intet resultat bragte. Den 28. fe- 
bruar meddelte Danzig udsendingene om Nikolaus Wrechts hjemkomst 24. 



februar fra Danmark samt Kristoffers udsagn om at ville optrzde som mzg- 
ler ved samlede fred~forhandlinger.~ 

Samtidig rned kongens nye udspil, som rigsriderne har kunnet tilslutte 
sig, blev Sundspzrringen ~pre thold t .~  Overfor Nikolaus Wrecht havde kong 
Kristoffer ifprlge Danzigs referat til de preussiske udsendinge anmodet om at 
holde sejladsen gennem Sundet tilbage, indtil hollznderne var mprdt frem 
hos ham. Heller ikke de vendiske stceder Onskede at gavne modstanderen 
unodigt, og fik p i  modet i Lübeck medhold i en skrivelse af 19. marts rned 
anmodning til de preussiske stzder om at tilbageholde sprtrafikken gennem 
Sundet, indtil der var klarhed over, om hollznderne i Kampen var rede til 
fred eller stilstand. Samtidig udstedte Lübeck og andre af de implicerede 
stzder i krigen en hjzlpeskrivelse om  enge.^ 

Krigstrztheden var abenbar, og i skrivelser til Danzig af 19.-20. marts 
udtalte preussiske udsendinge den formodning, at de 6 vendiske stzder ville 
bemyndige dem til at opfordre hollznderne til fredsforhandlinger pli et 
belejligt sted. Ved afrejsen til Kampen modtog udsendingene virkelig en 
sidan opfordring, »darby wii wo1 merken, dat se (stzderne) gerne vrede mit 
en (hollznderne) h a d d e n ~ . ~  Medvirkende til prnsket om en fredelig ordning 
var hollzndernes dominerende optrzden til sprs grundet en fredsoverens- 
komst rned Spanien 1441 612 og en bedring af fprdevaresituationen, som stod 
i kontrast til Lübeck-mprdets afventende holdning.10 

Situationen var ikke i de vendiske stzders favor. Hollzenderne viste dri- 
stig aktivitet ved blandt andet at sejle op ad Elben og Weser, og en storre 
flide viste sig i Storebzlt og ved ~zspr." Nye fliderustninger i Holland viste, 
at disse langtfra var kgrt trzette, men tvzrimod slog ind p i  en hhdere kurs - 
sk@nt hertug Philip muligvis sagte at imprdegi dette - for at bevzge mod- 
standeren til fred.12 

I tilknytning til hollzndernes bedrede position m i  det bem~rkes, at udlig- 
gere fra Amsterdam i slutningen af marts fangede Mathias Steffens, zrke- 
bisp Johannes Laxmands tjener, som kom fra Lodprse rned et skib lastet rned 
varer. Hollands r id  foranstaltede en undersOgelse over irsagen til skibets 
opbringelse, og det besluttede at tage godset i forvaring, indtil opbringerne 
havde afgivet forklaring. Efter at Mathias Steffens havde gjort rede for 
skibets tilhprrsforhold, og at godset ikke var besternt til fjender, forordnede 
ridet 1441 714, at Amsterdam skulle udlevere skib og gods mod sikkerhed 
fra Mathias Steffens, at varerne kom tilbage til de rette ejermznd.13 

Eksemplet kaster lys p i  HoIlands stilling i forhet og viser bestrzebelser p i  
at s t i  sig godt rned Danmark og rigsridets leder.14 Mathias Steffens var 
kendt i Holland og havde vzret her i forsommeren 1440 (s. 142). At Johannes 
Laxmands forbindelser til Holland ikke var helt ringe, fremgir endvidere af, 
at 2 af zrkebispens tjenere 1441 2014 modtog lejde til at fzrdes overalt i 
Holland indtil 24. juni rned skib og gods mod at betale den szdvanlige 



told.15 Hertil kommer, at de hollandske forhandlere i Kampen foreslog 
Johannes Laxmand som en af opmzndene i konflikten med preusserne om 
skadeserstatninger.16 Dette tyder p i ,  at den danske holdning og specielt 
zrkebispens ikke mA undervurderes ved betragtning af modets udfald. For- 
handlingerne fra 10.-30. april bragte ikke den af preusserne ventede aftale 
med hollznderne. Disse viste tv~rtimod en afvisende holdning overfor er- 
statningskravene, og synes allerede fra modets begyndelse, hvor Johannes 
Laxmand ifolge den omfattende preussiske sendebudsberetning blev fore- 
sliet 12. april som voldgiftsdommer, at vzre stemt for en udskydelse af 
forhandlingerne. Et  preussisk forsog p i  at f i  Hollands rAd inddraget i sagen, 
hvorefter afgorelsen i egen interesse skulle finde sted i Preussen, zndrede 
ikke herved, men medforte kun en udszttelse af forhandlingerne af flere 
dages varighed. '7 

Omtalen af Johannes Laxmand i Kampen sandsynliggar et kendskab til 
Kristoffers sendebudes anmodninger om et mode i Sundet. Synspunktet 
stottes af, at de hollandske deltagere i Kampen-forhandlingerne efter hjem- 
komsten fra Hollands rid i Haag afslog at sejle til Preussen, men krzvede 
en samlet losning ved forhandlinger i Kobenhavn »by dem hern konig von 
Dennemarken und synem rade« i ugen efter pinse. De preussiske udsendin- 
ge gik med hertil ved udsigten til en ordning, og lovede 30. april at skaffe 
lejdebreve til hollznderne.18 

Den danske henvendelse i forAret 1441 medvirkede efter alt at dcbmme til 
det hollandske krav om forhandlinger i Kobenhavn. Det m i  bemzrkes, at 
kong Kristoffers lejdebrev for 12 uger til hollzndernes fuldmzgtige reprz- 
sentanter og folge til KGbenhavn ogsi er dateret 1441 3014, hvad der trods 
muligheden af dokumentets fordatering peger p i  viden om hollzndernes 
accept af et mode i Kobenhavn senest i begyndelsen af maj.lg Dokumenter- 
ne tillader ikke nojere at belyse dansk-hollandske kontakter i foriret, men 
derimod nok, at kongen og rigsridet pressede p i  for at n i  til en forstielse. 

De preussiske sendebude skulle p i  hjemvejen fore samtaler med de 6 
vendiske stzder. Der vides ikke meget om disse forhandlinger, men hanse- 
stzderne Ses forholdsvis hurtigt at have besluttet at deltage i Kprbenhavner- 
m(6det.20 Pibegyndte rustninger fik ikke den tiltznkte betydning, meri alle 
s i  hen til mcbdet, hvor konflikten skulle loses ved taktiske og diplomatiske 
midler. Den 21. maj udstedte hertug Adolf fra Segeberg sit lejdebrev, mens 
de seks vendiske stzder samtidigt udstedte et tilsvarende lejdebrev til her- 
tug Philips reprzsentanter til ~obenhavn .~ '  Preusserne var skuffede over 
Kampen-modets udfald og foretrak en tilnzermelse til de krigsforende stce- 
der, hvad der blev afvgrget af h@jme~te ren .~~  



Kristoffers svenske hindf~stning 

Forhandlingerne om Kristoffers svenske hindfzstning pressede p& i april 
mined. Det er muligt, at Mathias Steffens sejlede i kongens zerinde og med 
dennes breve, hvad Henrik Vorrath gav udtryk for i et brev til Danzig fra 
Lübeck 1441 1414.' Brkebispens tjener kan have virket som sendebud mel- 
lem det svenske rigsrad og Kristoffer, inden de svenske rider skulle indfinde 
sig hos kongen omkring 1. maj, ifolge Kristoffers brev fra 1441 3011 (s. 160), 
idet der til grund for kongens hindf~stning ses at have ligget et svensk 
forlzeg med hindfzstningsartikler. Den 26. april 1441 godkendte Kristoffer 
de konstitutionelle krav for hans antagelse til svensk konge ved at besegle et 
ibent brev med artiklerne. Dokumentet gav det svenske rigsrid ret til selv- 
rekruttering og en betydelig indflydelse p i  rigsstyrelsen, hvilket indebar et 
nederlag for Kristoffer, hvad E Lönnroth og G Carlsson blandt flere forske- 
re har ~ i s t . ~  

Kristoffer kobte den svenske krone dyrt. Han forpligtede sig til at have 
eget skatkammer i Sverige, og lade det overskud blive i landet, som han 
ikke fortzrede. Rigets skat matte ikke fores ud af landet. Hvis kongen rejste 
ud af de tre riger, skulle han dele udgifterne ligeligt mellem rigerne. Endvi- 
dere forpligtede Kristoffer sig til at arbejde pa, at alle breve og dokumenter 
vedrprrende Sverige, som fandtes i Danmark og Norge, skulle udleveres til 
det svenske rigsrid i Kalmar 24. juni. Hertil kom et lofte om, at hvad 
svenskere i de foregiende irs strid havde oppebiret af de personers indtzg- 
ter og gods, »som ey hawe werit inne i righit ok giort tiäniste för theres gotz, 
som Swerighes lagbook vthwiisar ... «, ikke skulle tilfprjes skade og udszttes 
for klager. Sluttelig stillede Kristoffer i udsigt, at han i Kalmar yderligere 
ville stadfzste artiklerne med breve, segl, eder og forlovere, hvad der peger 
p i ,  at garanterne skulle vzre danske og norske rider. 

E Lönnroth har utvivlsomt ret i, at rigsridet i Danmark ofrede kongens 
interesser i den ojeblikkelige situation af hensyn til ~ n i o n e n . ~  En artikel om 
Gotlands tilhorsforhold og en bestemmelse om flere dokumenters udleve- 
ring sarnt.at erstatninger var udelukket var ikke i ridets interesse og vidner 
om den betrzngte situation. Pa den anden side var unionstraktat og hind- 
fzestning ikke kzdet sammen. Det var stadig muligt at undgi en uddybet 
unionsaftale, eller i det mindste slippe med en rimelig unionsoverenskomst. 
Det danske rigsrid var endnu ikke bundet af hindfzstningen som garanter. 
Egne interesser kunne stadig forfolges. Et godt forhold til det svenske rigs- 
rad blev anset for tilradeligt. .Omtrent ved tidspunktet for kongens besegling 
af handfzestningen skrev zrkebisp Johannes Laxmand siledes til det svenske 
rigsrid. Dokumentet er giet tabt, men af et brev af 29. april fra bisp Jens af 
Roskilde til zerkebisp Nils Ragvaldsson af Uppsala og bisp Thomas af 
Strängnäs - som udmzrket kan have opholdt sig i Kplbenhavn p i  dette 



tidspunkt - Ses Johannes Laxrnand at have lovet dansk deltagelse pa madet i 
~ a l m a r . ~  Bisp Jens tilsluttede sig dette og tilfajede: »oc naar gudh will, at 
wor nadighe herre koningen oc i oc righens radh her aff righit finnes i Calma- 
ren, tha wedher faar ether aff thette righens radh brodherscap oc kerlighed till 
all bestandelse, som i hwer annen sacht oc lofSuit haffue, suo at all $hing met 
guts hielp kommer i bazdhre made oc regiment azn her till werit haffuer«. - 
Udsagnet viser tydelig dansk radsinteresse for unionen. Erklzeringen ma 
tillige Ses i lyset af radets omgaelse af Ladase-madet. Det er rimeligt, at  
brevene skulle stille det danske rigsrad i bedre lys overfor det svenske rad 
inden Kalmar-madet, hvor det gjaldt om at fA det bedste ud af forhandlin- 
gerne. 

Erkebisp Nils og bisp Thomas' sandsynlige tilstedevzerelse i Kabenhavn 
som svensk radsdelegation tyder pa, at handfzstningen skulle hjemf0res ved 
maj mineds begyndelse. Forsag pa udskydelse og forhaling var vanskelig- 
gjort, og hensynet til et bondeoprar i Nord-Jylland, der var af starre styrke 
end oprindelig antaget, medvirkede yderligere til, at den taktiske plan fra 
far arsskiftet matte fraviges. Flere forskere har i opraret set forklaringen pa, 
at den danske plan ikke kom til udfprrel~e.~ Rimeligheden heraf er uomtvi- 
stet; men der synes at have vzeret involveret flere faktorer i bestrzebelsen pa 
at begrzense den farlige situation far Kalmar-madet. De udsatte forhandlin- 
ger med Holland, som matte forstzerke frygten for et samvirke mellem 
bondeopraret og hollandske fladeenheder i Kattegat (jvf. s. 186), kan have 
haft sin del af skylden for planens zendring, hvortil kommer, at Norges 
endnu ikke helt afklarede stilling trods frigarelsen fra Erik af Pommern ved 
pisketid matte indskzerpe til forsigtighed. Hensynet til Erik, hvis planer om 
Gotlands pantszttelse til Ordenen var kendt fra oplysninger af Nikolaus 
Wrecht (s. 154), synes endvidere at have spillet ind p i  Kristoffers besegling 
af handfzestningen og det danske rigsrads breve. Forstaelsen mellem Orde- 
nen og Erik af Pommern var en betznkelig konstellation, og ordensridderen 
Klaus Nicheritz opholdt sig endnu 1441 2812 pA G ~ t l a n d . ~  Med kendskab til 
den dansk-svenske strid om aen, og at Kristoffer ved handfzstningen for- 
melt tog parti for svenskerne, er det rimeligt, at spargsmalet om Gotlands 
forbliven under unionen har spillet en rolle i de danske overvejelser i foraret 
1441. Undlod Kristoffer at anerkende aen som svensk ejendom, kunne en 
ny farlig situation opsta mellem Danmark og Sverige, som ville age Erik af 
Pommerns muligheder for at tilvejebringe en ordning med det svenske rigs- 
rad ved at spille pa den opstaede k~nf l ik t .~  



Erik af Pommerns planer 

Erik af Pommern fortsatte i foriret bestr~belserne p i  at bedre sin situation, 
og 4. maj indfandt han sig i Danzig og indledte forhandlinger rned hojmeste- 
ren Konrad von Erlichausen.' Erik beklagede sig over det danske rigsrid, 
sorn forrzederisk og uden hans kendskab havde indkaldt hans sosterson og 
frarovet ham hans trone, slotte og ejendom. Han opfordrede hojmesteren 
til under henvisning til sine tidligere samtaler rned Poul von Russdorf at 
domme i konfiikten mellem ham og det danske rigsrid og modtage svar fra 
sidstnzvnte om deres villighed hertil. Konrad gav et imodekommende svar, 
men Eriks fortsatte krav om at m@de for Ordenen rned danskerne forte til, 
at den forsigtige og nyudnzvnte hojmester efter forhandlinger rned sine 
ordensherrer svarede kongen 5. maj, at han burde meddele sit forslag i en 
skrivelse, sorn s i  ville blive sendt til det danske rigsrid sammen rned et brev 
fra Ordenen. Konrad undlod klogeligt at binde sig og skade forholdet sivel 
til den garnle konge sorn til Kristoffer i Danmark, sorn kunne tznkes at blive 
leder af fredsforhandlingerne rned hollznderne. I et brev fra Danzigs byrid 
til Kristoffer af 6. maj sorn svar p i  kongens onske om at udsztte sejladsen 
gennem Sundet, indtil udsoningen rned Holland havde fundet sted, blev 
intet nzevnt om forhandlingerne rned Erik af Pommern.' 

Den gamle konges svar pA forslaget var, at han ville drage til sine fzetre i 
Pommern og ridsli rned dem og kort efter atter komme til Danzig3 Han 
m ~ d t e  ikke frem, men skrev 1441 1516 fra Rügenwalde til hojmesteren og 
meddelte sine fztres tilslutning til Ordenens m~gling mellem ham og hans 
undersitter. Konrad von Erlichausen blev p i  ny opfordret til at skrive til det 
danske rigsrad samt meddele svaret herfra, og Erik anmodede om beskyttel- 
Se, hvis ridet ikke gik ind herpi14 

Baggrunden for Erik af Pommerns skrivelse fra Pommern var underret- 
ninger om det nordjyske bondeopror, sorn for en tid gjorde, at han sorn 
allerede K Erslev pipegede, Iod forligsplanerne falde, for fprrst efter opro- 
rets nedkzmpelse at genoptage sine tidligere bestrzebel~er.~ Heroverfor 
frygtede Kristoffer og ridet for oprorets overvindelse for et udspil fra den 
gamle konge. Kristoffer sendte kammermesteren Kristoffer Parsberg til 
Preussen for at vinde den tyske Orden, og under forhandlingerne fra den 12. 
juni fremforte kammermesteren ifolge en ordensberetning onske om, at 
Konrad von Erlichausen ville vise sig sorn en ven af kongen og hans under- 
givne. Kristoffer Parsberg mindede om Nikolaus Wrechts besog i Danmark 
og meddelte, at kong Kristoffer var villig til at arbejde for, skadeserstatnin- 
ger til Preussen. Han opfordrede til deltagelse i det kommende m@de i 
Kebenhavn. Videre meddelte Parsberg, at man i Danmark havde hort, at 
Erik havde klaget over Kristoffer, men at Ordenen ikke burde feste lid til 
anklager, sorn kongen kunne modbevise. Samtidig foreslog kammermeste- 
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ren pii Kristoffers vegne et forbund rned den tyske Orden. Dette var rned 
vilje formuleret vagt, sh kongen undgik at binde sig. Hajmesteren afgav 
ogsii et henholdende svar og anmodede om yderligere skriftlig oplysning om 
det piitzenkte forbunds art.6 

Forbundsansogningen skulle hindre Erik af Pommern i at gore brug af det 
nordjyske oprar og fii Konrad von Erlichausens stfltte i den spzndte situa- 
tion. Det var vigtigt ikke at svzekke den udenrigspolitiske situation yderli- 
gere. Blev oproret kuet, kunne forbundsplanerne og -forhandlingerne af- 
brydes, mens de i modsat fald kunne blive vigtige. Kristoffer Parsbergs 
oplysninger om Preussens holdning til hollznderne gor det klart, at Kristof- 
fer og rigsriiderne havde kendskab til det omfindtlige forhold parterne imel- 
lem og sagte at nzerme preusserne til sig. Dette lykkedes, og efter samtaler 
rned de hjemvendte preussiske udsendinge blev 1441 1316 udstedt en in- 
struktion til reprzsentanterne til Kdbenhavner-mfldet.7 

Det fremgiir af breve fra Konrad von Erlichausen 1441 2719 til kong 
Kristoffer og Kristoffer Parsberg, at hojmesteren under kammermesterens 
besog havde fremlagt sin mzeglingsplan mellem Erik pii den ene side og 

*Kristoffer og det danske rigsriid pii den anden. Kristoffer Parsberg havde 
ikke stillet sig uvillig hertil.8 Fra dansk side blev muligheden af et forlig ikke 
udelukket i den betrzengte situation. Sagen blev holdt hen, idet Erik skulle 
levere Konrad von Erlichausen en skrivelse, som skulle gives til hans mod- 
standere. Efter nedkzempelsen af bondeoprcdret rned slaget pii Sct. Jargens- 
bjerg og den som falge lieraf bedrede position, blev kongen og rigsrhderne 
mindre villige til forhandlinger rned den gamle konge. Riget var sikret, 
hvortil kom bestrzebelser iszr fra svensk side pii at stille Erik af Pommern 
for en nordisk domstol rned deltagelse af reprzsentanter fra hansestzderne 
(s. 176). Konflikten rned den gamle konge skulle afgores uden indblanding af 
den tyske Orden. 

Forhandlinger rned Hanse-reprzsentanter i 
K~benhavn 

Oproret i Nordjylland, hvis farlighed dokumenteres af kong Kristoffers 
personlige tilstedevzrelse i spidsen for adelsopbudet, medfarte, at kongen 
sandsynligvis i fotstAelse rned rigsriiderne fik flyttet mgdetidspunktet rned 
hollzenderne og hansestzderne til slutningen af juli miined. Kun de vendiske 
stzeder modtog opfordring af kongen til at deltage i ~almar-madet,' og den 
20. juni ankom reprzsentanter fra stzderne til Kgbenhavn, mens Kristofir 
og flere rigsriider forst 23. juni modte frem efter rejsen fra Jylland over 
~ y n . ~  Det var endnu muligt at nii til unionsmgdet rned et par dages forsin- 
kelse. Alligevel opholdt kongen og flere riider sig i Kabenhavn juli miined 



ud, for forst i begyndelsen af august at rejse til Kalmar. G Carlsson har 
ment, at sh lang tid var nodvendig for Kristoffer til forberedelser til rejsen til 
Kalmar.3 Udszettelsen skal dog snarere soges dels i fortsat frygt for nye- 
bondeopror," dels i svensk uvilje mod deltagelse af Hanse-reprzesentanter i 
Kalmar. Endvidere er det sandsynligt, at Kristoffer onskede at f i  etableret 
fredsforhandlinger inden afrejsen fra Kobenhavn under forszede af flere 
rigsrhder, hvad der ville hindre et samvirke mellem modedeltagerne og det 
svenske rigsrid i et forsprg pii at ove pression mod kongen. 

Forlprbet af modet mellem kong Kristoffer og hansestzedernes udsendinge 
er klarlagt af W Christensen og E ~önnroth.' En fornyet undersogelse skal 
give stprrre forstielse for rigsradernes deltagelse og et mere nuanceret syn pii 
dansk politik. C 

Det fremgir af den hanseatiske sendebudsberetning over modet i Kprben- 
havn, at rejsen til Kalmar var genstand for droftelser i de forste dage efter 
kongens og ridernes hjemkomst fra Jylland. Ved forhandlingerne 1441 117 
fdrte Johannes Laxmand ordet og takkede stzdernes reprzsentanter for 
tilsagnet om at deltage i rejsen til Sverige. Disse krzevede imidlertid besked, 
om rejsen blev til noget eller ej pii grund af udgifterne til mandskabets 
underhold, hvortil zrkebispen svarede, at kong Kristoffer havde modtaget 
efterretninger og skrifter fra det svenske rigsrid. St~dernes udsendinge 
skulle f5 disse breve at lzese dagen efter, eller den nzestfolgende dag. Johan- 
nes Laxmand bad om, at reprzesentanterne noje ville overveje disse breve 
og afgive betzenkning herom. Sluttelig oplyste zerkebispen, at kongen havde 
bud til Kalmar, og hhbede at fh besked herfra om to eller tre dage, hvorefter 
udsendingene skulle f i  endelig beskedq6 

Det mh bemzerkes, at Kristoffer havde bud til Sverige. Karlskroniken vil 
vide, at kongen meddelte sin forsinkelse p4 grund af bondeoproret og love- 
de at indfinde sig i Kalmar 1441 1518.~ Afrejsen i begyndelsen af august 
bekrzefter dette. Det er muligt, at anmodningen er fremsendt ved tiden for 
slaget ph Sct. Jorgensbjerg, og at denne sandsynligvis ogsi havde forbindel- 
se med stzdernes deltagelse i Kalmar og hensynet til Erik af Pommern. 
Kendskabet er begrzenset, men ordvekslingen mellem Johannes Laxmand 
og stzedernes reprzesentanter gor det klart, at bade kongen og rigsridet farte 
en henholdende politik og holdt muligheden for hanseatisk deltagelse i 
unionsmodet hben. Planen fra for bondeoproret var atter vakt til live i et 
forsGlg pii at  hzevde sig overfor det svenske rigsriid. Den 10. juli var planen 
dog skrinlagt. P i  de hanseatiske udsendinges fornyede ansogning hos kon- 
gen og rigsradet blev svaret benzegtende: »men alse se (stzederne) sulven wo1 
wysten umme zake unde schryffte etc., dat van der reyse nicht en wurde, 
darumme dankede he (kong Kristoffer) hochliken den steden dawor unde 
leet zeghen, dat se ere knapen unde denere van der weghen nycht lenger 
dorfften holden. «* 



Stzedernes deltagelse i Kalmar kan, sorn E Lönnroth har pipeget, kun 
vzre strandet pii svensk modstand. Det svenske rigsrid anskede ikke hanse- 
atisk deltagelse ved behandling af interne anliggender rned kong ~ r i s to f f e r .~  
Hertil kom hensynet til Erik af Pommern, sorn riidet rned Kristoffers billi- 
gelse havde stzvnet til Kalmar for at s t i  til ansvar for sine kongetids gernin- 
ger. Den gamle konge Onskede imidlertid ikke at give made her. Han synes 
rned en temperamentsfuld skrivelse at have ladet det svenske rigsriid forsti, 
at han betragtede stzvningen sorn uretfzrdig. Falgen var, at ridet 1441 817 
najedes rned at svare pii den gamle konges afvisning ved skarpt at beklage 
sig over hans opfarsel mod riget, eksempelvis ved at udfare skatter til eget 
underhold. Hertil svarede Erik i en ny skrivelse, at han ikke var madt frem 
ved midsommertid, fordi det s i  ud til, at det svenske rigsrid ville optrzde 
sorn sagsager og dommer i egen sag. I et brev af 1441 1418 fra Kalmar 
svarede de tilstedevzrende rader, at svenskerne sA sandelig ikke mente at 
skulle vzre dommer i egen sag, men at Erik havde skullet stii til ansvar for 
Kristoffer, de tre rigers riid og stzderne (de vendiske hansestzder). Andre 
punkter i Eriks brev ville pii grund af udstedernes manglende fuldmagt farst 
kunne besvares, nir  rigsriidet samledes.1° P i  denne baggrund er det sand- 
synligt, at Kristoffer og det danske rigsrid 1441 1017 var klar over den gamle 
konges uvilje mod at made frem, hvad der fra svensk synspunkt overfladig- 
gjorde reprzsentanter for hansestzderne i Kalmar. 

PA dansk side var chancen for at pivirke unionsforholdet spillet af hznde. 
Det var nadvendigt at faje det svenske rigsriid. S i  fik tiden vise andre veje 
og muligheder. Forelabig blev en rettergang rned Erik af Pommern undgi- 
et, hvad der forsividt var i det danske riids interesse, sorn en retssag antage- 
lig ville bringe Gotlands svenske tilharsforhold p i  tale i forlzngelse af kong 
Kristoffers hindfzstningslafte. 0ens ejendomsforhold forblev uafklaret. 

K Kumlien mener, at det svenske rids skrivelser til Kristoffer kan have 
indeholdt klager i almen form, fordi han ikke indfandt sig til tiden, ligesom 
brevene kan have omhandlet detaljer i forbindelse rned kongens hindfzst- 
ning, sorn anses for et l@ftebrev.ll Det sidste mi,  sorn E Lönnroth har 
pipeget, afvises. Der var kun tale om, at Kristoffer var villig til at stadfzste 
artiklerne yderligere i Kalmar, hvis det svenske r id  udtalte prnske herom.12 
Det mA formodes, at skrivelserne drejede sig om forholdet til Erik af Pom- 
mern, foruden en almindelig fastholden ved 15. august sorn sidste mprde- 
frist.13 

Hensynet til Erik af Pommern gar ordskifterne i Kprbenhavn forstielige. 
Ifalge den hanseatiske sendebudsberetning anskede stzdernes reprzsen- 
tanter den 10. juli i modsztning til 5. juli ikke at kommentere de svenske 
skrifter, men henviste til det danske rigsrad. Kristoffer sagte pA sin side at 
fastholde stzderne, idet han bad reprzsentanterne om at modtage en af- 
skrift, sii deres magistrater kunne bedamme indholdet heraf.14 



Det gjaldt om at hindre et forvzrret forhold til hansestzderne. Forholdet 
til alliancepartnerne havde ikke vzret uden gensidig mistillid. Det matte 
endvidere anspore til forsigtighed, at der ikke var sluttet fred rned Holland, 
og at Kristoffers valg i Norge ikke var sikret. Hertil kom, at Erik af Pom- 
mern sagte at vinde stzderne. I en skrivelse fra tidsrummet 1441 1516 - 2517 
sagte han at bevzge de vendiske stzder til overfor det danske og svenske 
rigsrad at papege de to rigers uretfzrdige opfprrsel mod deres gamle konge 
samt henstillede, hvis sidanne breve ikke medvirkede til et forlig, at stzder- 
ne ville afbryde handelsforbindelsen rned de to lande.15 

At Kristoffer og det danske rigsrid ikke var opsat p i  at forvzrre forhol- 
det til hansestzderne, men anskede at beskzre privilegierne, fremgir af 
mcddets forlab i Kabenhavn: Ventetiden, indtil beskeden indlab fra Sverige, 
blev udfyldt ved bilzggelse af skader forvoldt p i  stzdernes ejendom og 
gods. Stzderne havde fremsat onske herom, og det kom til forhandlinger 
om uoverensstemmelser mellem lybske kprbmznd og rigsriderne Sten Basse 
og Peder Lykke. Sten Basse havde taget gods fra Albert Meding, hvilket 
Kristoffer lovede at tilbagegive 1441 517. Striden blev sGgt afsluttet ved, at 
to rigsrider, hvoraf den ene synes at vzre prior Bent Pederssan af Antvor- 
skov, og to repr~sentanter for hansestzderne blev udpeget som mzglere. 
Sten Basse stod stejlt pa sin ret til godset, men betalte Albert Meding 200 
mark. Peder Lykke klagede til kongen og rigsridet over Henrik Gripes- 
horn, men stillede sig tilfreds rned at komme til Lübeck og bilzgge sagen.16 

Efter 10. juli blev det vanskeligere at undga forhandlinger om hansestz- 
dernes privilegier. Stzdernes udsendinge var klar over, at bilzggelse af 
mindre skader, sisom Rostock overfor mantmesteren Hans Myndel, ville 
tage lang tid, og henstillede efter anmodning om privilegiestadfzstelse til 
Kristoffer om at finde en tidsbesparende Iasning. Stzderne sagte at udnytte 
situationen inden hollzndernes ankomst. Kristoffer var utvivlsomt klar her- 
over og svarede, at han ville overveje problemet rned enkelte rider og give 
svar inden fire dage. Der vides intet om forhandlingerne 10-23. juli, men 
kongen havde anmodet om at se gamle privilegier, og sandsynligvis drejede 
overvejelserne fra dansk side sig herom.17 

Den 24. juli var stzdernes udsendinge til mode rned kongen og rigsridet 
og anmodede pa ny om bekrzftelse p i  privilegierne. Johannes Laxmand 
svarede, at Kristoffer havde besluttet at stadfzeste alle tidligere danske kon- 
gers privilegier til stzderne. Reprzsentanterne takkede og udtalte hab om, 
at  privilegierne ville blive oget og ikke mindsket. - Bemzrkningen synes at 
afspejle kendskab til kongens uvilje mod at udstede privilegier, og 26. juli 
anmodede udsendingene om, at alle nzrvzrende rigsrider matte besegle 
privilegiebrevet, da de frygtede, at enkelte ville sejle rned til Kalmar. Kri- 
stoffer svarede, at han stod ved sit tilsagn om at stadfzste privilegierne, men 
om radernes besegling ville han give svar den f~lgende dag og tage stilling 



til, hvordan de vendiske stzder skulle forholde sig overfor hollznderne efter 
hans afrejse. l8 

Det var tydeligt, at hansest~derne havde blik for rigsridets betydning 
som garanter for privilegiernes opretholdelse. Det kunne frygtes, at en 
ensidig besegling af kongen, der endnu ikke var kronet til dansk konge, 
kunne omgis af rigsridet. Fremgangsmaden gentager sig i 1445 (s. 313) ved 
forhandlingerne om stzdernes norske og svenske privilegier, og ibner for 
forstielse for andre facetter i hanseatisk politik med blik for rigsridet og 
eksportinteresserne som modvagt mod kongemagten. 

Hansestzdernes anmodning blev ikke uden folger, og 27. juli modte som 
udsendinge fra Kristoffer Erik Nielsson, Morten Jensson, Henrik Knudsson 
og Anders Nielssgn, som if@lge sendebudsberetningen forklarede »myt ve- 
Zen worden,« at privilegiebrevet ville blive behorigt beseglet af kongen og 
riderne, Ydermere oplyste de fire rigsrider, at Kristoffer blev endnu nogle 
dage i byen. Var hollznderne ikke ankommet inden da, ville der blive 
truffet foranstaltninger til fredsforhandlinger uden kongens deltagelse.lg 

Dagen for var de preussiske sendebude ankommet og blevet velvilligt 
modtaget af tre rider, og et mgde blev snart afholdt i Roskildebispens gird 
med Kristoffer og rigsridet. Erik Nielss@n - af preusserne benzvnt hofme- 
Ster - takkede p i  kongens vegne for de preussiske sendebudes fremmode, 
medens Kristoffer selv tilfajede, at han og hans rider ville gare deres bedste 
til, at det kom til en ordning mellem Ordenen og h o l l ~ n d e r n e . ~ ~  

Den velvillige holdning var udtryk for bestrzbelser p i  at vinde Ordenen 
og de preussiske byer og neutralisere Erik af Pommerns planer. Planen om 
et forbund med Ordenen blev atter aktuel. Reprzsent,anterne havde ifglge 
deres instruktion ikke bemyndigelse til at indgi et forbund, men skulle ved 
Kristoffers bergring af emnet bede om nzrmere skriftlige oplysninger. 

Den 14. September 1441 overbragte kompthuren i Danzig Nikolaus Po- 
ster Kristoffers ans@gning til hgjmesteren. Forslaget - som ikke kom i stand 
p i  grund af Konrad von Erlichausens betznkeligheder - gik kort fortalt ud 
p i  at skabe et 10-irigt forbund mellem parterne. Blev Kristoffer og hans 
riger eller den tyske Orden inddraget i krig, skulle den ene part p i  opfor- 
dring erklzre den andens fjende krig indenfor en mined og p& egen bekost- 
ning sende 1000 mand til hjzlp. Eventuelle erobringer skulle 'tilfalde den, 
som egentlig stod for krigen. Blev striden langvarig, og blev der krzvet 
mere hjzlp af den ene part, skulle denne gives med samlet krigsmagt. Ingen 
af de to allierede skulle kunne slutte fred eller indlede fredsforhandlinger 
uden den andens ~amtykke.~' 

De  preussiske repr~sentanters ankomst styrkede de vendiske stzders 
muligheder for at lzgge pres p i  kong Kristoffer, og 1441 2817 fremlagde 
vendiske og preussiske udsendinge fem punkter for rigsridet vedrorende 



Sundtoldfrihed, godtgarelse af udgifter ved Sundslottenes belejring, an- 
modninger om at overgreb fremover matte mindskes i Danmark og klager 
over Sten Basse og Peder Oxe. Rhderne undlod at tage stilling og henviste 
punkterne til k ~ n ~ e n . ' ~  Den 30. juli oplyste Erik Nielsson, Morten Jenssan, 
Anders Nielsson og Otto Nielsson, at Kristoffer efter forhandlinger med 
Lübecks sendebude var rede til at bekrzefte de seks vendiske stzders privile- 
gier, fordi de havde hjulpet ham og danskerne i deres nod. Fra dansk side 
blev det, som K Harby har vist, sogt hzevdet, at Sundtold opkrzvet af alle 
sofarende pa nzr  de vendiske stzder var foreneligt med de hanseatiske 
privilegier .23 

Muligvis skal rhdernes udsagn opfattes som et forhandlingsoplzeg. Formu- 
leringen m5 tillige betragtes som et forsog p5 at szette splid i hanseforbun- 
det. Dette strandede, som W Christensen har vist, p5 en fzlles optrzden fra 
stzedernes side, idet de vendiske hansestzder stillede sig solidariske med de 
Gvrige. Ved udsigten til et forvzerret forhold besluttede Kristoffer og r5det 
at  stadfzeste privilegierne, hvilket Erik Nielsson og Morten Jensson meddel- 
te  samme dag.'" 

Privilegiebrevet blev udstedt til de seks vendiske stzder, de preussiske 
byer Thorn, Elbing, Danzig og »alle de in erer dudeschen hense ny syntc< 
efter r&d og samtykke af 17 »unser leuen ghetruwen radgheuere«: zerkebisp 
Johannes Laxmand, bisperne Jens Pedersson, Ulrik Stygge, Thorleif Olafs- 
son og Henning Nielsson samt ridderne Erik Nielsson, Henrik Knudssan, 
Jens Grim, Morten Jensson, Anders Nielsson og v~bnerne Ove Lunge, 
Peder Lykke, Iven Foss, Oluf Axelsson, Otto Nielsson, Eggert Frille og 
Niels Eriksson (~~ldenst jerne) . '~  Dokumentet bzerer datoen 1441 2717, 
hvorved der, som iagttaget af W Christensen, foreligger en for-datering, 
hvis ikke kongen og radet färst havde vzret stemt for at gare et sidste forsog 
ph at hzevde sig.26 

I privilegiebrevet blev intet fastsat om Sundtolden, og 30. juli udtalte Erik 
Nielsson og Morten Jensson, at Kristoffer p5 grund af toldens eksistens for 
hans tid mente at have ret hertil, men at han vel lod sig belzre, hvis stzder- 
ne kunne modbevise hans rettigheder. Kravet om dzkning af udgifterne til 
Sundslottenes belejring blev affzrdiget med, at de vendiske hansestzeder 
kun havde handlet i egen interesse imod hollzenderne. Ved forhandlinger 
udsattes sp@rgsm&let til en senere sammenkomst med rigsradet, og Lübeck, 
Rostock, Stralsund og Wismar skulle forinden afgore, om der var tale om 
hidkaldelse eller ej. Sluttelig anmodede Erik Nielsson og Morten Jensson 
om skriftlig opregning af overgrebene pA privilegierne og meddelte, at Pe- 
der Oxe og Sten Basse havde modtaget opfordring til at givei made. PA 
dansk side blev sogt at »gyde olie« ph det for begge parter s5 vigtige spdrgs- 
mal om Sundtold. Det kan ikke afvises, at Kristoffer. og rigsrhdet sagte at 



trzkke tiden ud til hollzndernes ankomst, hvad der ville lzgge en dzmper 
p i  samtalerne. Netop den 30. juli om eftermiddagen ankom en hollandsk 
herold." 

P i  et mprde med hansestzderne 1441 318 gentog Erik Nielssprn Kristoffers 
standpunkt om Sundtolden. Under oplzsningen af stzdernes klageskrift om 
brud p i  privilegierne faldt den karakteristiske bemzrkning fra Kristoffer, 
sorn nedskriveren af den hanseatiske sendebudsberetning ikke undlod at 
medtage, at hansestzderne havde flere privilegier og friheder i riget end 
kongen selv. Senere meddelte Erik Nielssprn, at Kristoffer ikke kendte til 
sidanie privilegier, og at han ville se disse breve, forend han tog stilling til 
klagerne. Hertil pipegede stzdernes reprzsentanter det farlige i pr. skib at 
fremskaffe dokumenterne, hvorfor sagen blev udsat til det nzste mprde 
mellem ~a r t e rne .~*  

Ordvekslingen viste atter kongens og rigsridets forserg p i  at undgi ind- 
r~mmelser. En afggrelse om Sundtolden og privilegieovergrebene blev ud- 
skudt. Stzderne fik kun stadfzstet deres gamle privilegier, hvad der, sorn E 
Lönnroth har udtalt, m i  opfattes sorn et kompromis. En forstielse med 
hansestzderne blev holdt svzvende p i  grund af flere uafklarede forhold og 
hensynet til Norge. Den 30. juli anmodede Kristoffer reprzsentanterne om 
at bisti fogeden i Bergen. Henstillingen skyldtes, at Oluf Nielssprn var an- 
kommet fra Kalmar og aflagde troskabsed til Kristoffer, sorn straks tildelte 
ham det pigzldende embede. Kongen sprgte at dzmpe fjendskabet mellem 
nordmznd og hanseater i Bergen. Der synes ikke at vzre hold i W Christen- 
Sens synspunkt, at Kristoffers politik p i  dette tidspunkt m i  opfattes sorn 
holdningslprs. Stzzdernes reprzsentanter erkl~rede sig netop i egen interesse 
villige til at skrive til k~bmzndene. Desuden var Kristoffer endnu ikke 
konge i Norge." 

Interessant er kongens bestrzbelser p i  at formilde hansestzderne. Sile- 
des sendte han 1441 418 bayrerne Wilhelm von Wulfstein, Kristoffer Pars- 
berg ~ d e  alde camermestere,« og Frederik von Wulfstein »de nyghe camer- 
mester« til reprzsentanterne. De udtalte med henvisning til girsdagens no- 
get korte svar fra Kristoffer i toldsp%rgsmilet, at kongen ikke havde kunnet 
gprre andet, da han var »myt deme rike vormyddelst lofften also bestrikket 
unde verbunden.« Han ville tage hensyn til stzdernes privilegiebreve, nir  
disse blev fremvist. Kristoffer lovede at skrive til Falsterbo, Skanprr, Malm% 
og andre steder i riget, at hansestzdernes privilegier skulle overholdes indtil 
nzste mgde. Kristoffer var villig til at betale Peder Oxes og Sten Basses 
skadeserstatninger, hvis de ikke mgdte frem, og anmodede samtlige stzder 
om, at de under hans ophold i Sverige ville hjzlpe med til at sikre riget og 
dzmpe eventuelle nye uroligheder og oprprr. 

Det var tydeligt, at Kristoffer sprgte at vinde stzderne ved at skyde skyl- 
den pA rigsridet sorn irsag til hans holdning. Ridets flertal blev gjort an- 



svarlig for den fprrte politik, s i  kongen fik mulighed for at fastholde hanse- 
stzderne ved at udlove en senere anden stillingtagen. Stzedernes reprzsen- 
tanter var imidlertid klar over rigsridets position, og at de tre bayrere kun 
handlede p i  kongens vegne. De udskod et svar til nzste dag, hvor der ville 
vzere »etlike redere van den Denen« tilstede og henviste til, at ikke alle 
udsendingene var modt frem, ligesom de onskede at f i  klar besked om, 
hvorvidt hollzenderne matte kprbslii i riget i Kristoffers f r a v ~ r . ~ '  

Kongens udspil kan, som B Jorgensen har iagttaget, pege p i  en mulig 
spznding mellem rigsridet og Kristoffer p i  et sent tidspunkt af forhandlin- 
gerne.31 Kendskabet er begrzenset. Det er muligt, at den forestiende rejse til 
Suerige, usikkerheden om nye bondeopror og de endnu ikke piibegyndte 
fredsforhandlinger med Holland kan have indvirket, s i  at kongen i Sund- 
toldspprrgsmilet og vedrorende privilegieovergreb var mere imodekommen- 
de stemt end riiderne. Om starre uoverensstemmelser mellem parterne var 
der ikke tale, og 1441 518 mprdte zerkebisp Johannes Laxmand, bisp Jens af 
~ o s k i l d e ~ ~  og Anders Nielssprn samt de tre bayrere hos stzdernes udsendin- 
ge. Hansereprzsentanterne luftede muligheden for at udszette en afgprrelse 
om Sundtolden til et nyt mprde, tilsluttede sig kongens forslag om at skrive 
til kprbstzderne og villigheden til at betale for Sten Basse og Peder Oxe. 
Anmodningen om at yde hjzlp ved nye oprprr blev afsliet ved henvisning til 
manglende fuldmagt, men udsendingene var villige til at overbringe det til 
hjembyernes rid.33 

Senere samme dag kom de samme seks personer samt Morten Jenssprn 
atter til stede. Erkebispen meddelte Kristoffers tilslutning til at udsztte 
konflikten om Sundtold til det nzeste mprde mellem parterne, som kongen 
skulle indkalde ved hjemkomsten fra ~ v e r i ~ e . ~ ~  Ved stzedernes zengstelse 
over Kristoffers snarlige rejse til Kalmar og hollzendernes mulighed for at 
drive handel i Danmark oplyste Johannes Laxmand, at han og andre rider 
var bemyndiget til at trzffe beslutninger i kongens fravzer. Det bevarede 
fuldmagtsbrev 1441 618 til forhandlingerne mellem hollzndere og hansestz- 
der opregner foruden zrkebispen bisp Jens af Roskilde, prior Bent Peders- 
sprn af Antvorskov, Morten Jenssprn og vzbneren Ove Lunge, men omtaler 
intet skridt til en anti-hollandsk Kristoffer og rigsridet forblev 
ubundet og kunne fremover f i  indflydelse p i  magtbalancen mellem hanse- 
stzder og h~l lzendere .~~ - Samtalen den 5. august sluttede med, at Johannes 
Laxmand atter fremfprrte kongens gnske om, at s t~derne flittigt ville foresti 
og tilse riget i hans fravzr. Erkebispen tilfprjede ifolge sendebudsberetnin- 
gen leende, at ville de ikke foresti riget, s i  skulle de i det mindste ikke sti  
det imod! Den folgende dag tog Kristoffer afsked med stzedernes udsendin- 
ge, specielt Lübecks, i nzrvzrelse af »synes gantzen rades,« heriblandt Jo- 
hannes Laxmand, som atter fprrte ~ r d e t . ~ '  



W Christensen har i mddet i Kdbenhavn Set en betydelig indrdmmelse fra 
dansk side i henseende til Sundtolden sammenlignet rned stillingen under 
Erik af ~ o m m e r n . ~ *  Kristoffers henholdende forsikringer viser dog, at han 
og radet ikke havde bundet sig endeligt, men at de blot under indtryk af den 
endnu uafklarede situation omkring Norge, muligheden af nye bondeoprdr, 
og hensyn til Erik af Pommern samt de forestaende fredsforhandlinger ikke 
fdlte sig stzerke nok til at prdve krzefter rned hanseforbundet. Etableringen 
af unionen blev sat over privilegiestrid rned st~derne. 

Det forekommer ikke at vzre en tilfzeldighed, at zeldre og erfarne rigsrider 
optradte ved mdderne, idet de tidligere havde virket i lignende forhandlin- 
ger, eksempelvis i Vordingborg 1435 .~~  Erkebisp Johannes Laxmand indtog 
som radets leder en betydelig stilling. Samtidig afspejler tilstedevzerelsen af 
hofmesteren Erik Nielssdn, Morten Jenssdn og Anders Nielssdn deres posi- 
tion i radet og hos kongen, og det samme var undertiden tilfzeldet rned 
Henrik Knudssdn, Otto Nielssdn og bisp Jens Pederssdn af Roskilde. Det 
var som tidligere s l~gterne Laxmand, Gyldenstjerne og Jernskzeg, som do- 
minerede. Morten Jenssdns position i forstaelse rned Erik Nielssdn ma ikke 
undervurderes ved denne tid, og at Kristoffer ans5 ham for at vzere palidelig 
fremgar af, at kongen udnzevnte ham blandt de fem fuldmzgtige rader til at 
fdre forhandlinger i sit fravzer. Kristoffers brug af bayrere tyder pii forsdg pa 
at markere en mere personlig politik. Et modsavtningsforhold mzerkes dog 
ikke. Der synes ikke at vzere tale om, at kongen i bestrtebelserne p5 at 
kontrollere rigets finanser ved en ny bayrisk kammermester vandt frem pa 
radets bekostning. Erik Nielssprn blev dansk hofmester (s. 264). 

Gyldenstjernernes position ved denne tid dokumenteres af privilegiebre- 
vet 1441 2717 til hansestzederne, hvor foruden Eggert Frille Niels Erikssdn 
(Gyldenstjerne) benzevnes rned radstitel. Fdrstnzevntes position pa Fyn gdr 
hans udnzevnelse forstaelig (s. 446), og Niels Erikssprn havde sandsynligvis 
slzegtens radsmedlemmer at takke for sin udnzevnelse. Kongen valgte mulig- 
vis efter indtilling fra raderne blandt udpegede personer fra l a n d ~ d e l e n , ~ ~  og 
savel faderen Erik Nielssprn som bisp Gert af Bdrglum, Henrik Knudssdn og 
sandsynligvis Niels Erikssprn (Banner) kunne dve indflydelse pa hans valg. 
At slzegtsfdlelsen blandt Gyldenstjernerne var stzerk fremgar af Niels Pe- 
derssdns (Gyldenstjerne) testamente fra 1456.41 Baggrunden for Eggert Fril- 
les og Niels Erikssdns udnzevnelse skal sprges i enkelte raders bortgang. Esge 
Brok var drzebt af bmderne (s. 184), og om Lyder Kabel til Fuglsang giver 
dokumenterne ingen udsagn. Hans hustru Mette Jensdatter (Due) benzev- 
nes enke 1442 2 1 8 . ~ ~  Gert Bryske, som var hdvedsmand pa Nzesbyhoved, 
ddde 1441 28/7.43 



Det jyske bondeopr~r og Henrik Tagessan 

Bondeoproret i Jylland, sorn medvirkede til at vzlte Kristoffers og rigsra- 
dets planer, udviklede sig i de tidlige forarsmaneder 1441. Oprorets kerne 1A 
i Han herred, men thyboer og morsinger sluttede sig til vendelboerne. Bon- 
deskaren fik sandsynligvis stotte af kronens selvejerbonder og enkelte lava- 
delsmzend, skont efterretninger herom savnes. Vzbneren Henrik Tagesson 
blev valgt til hovedsmand. A Huitfeldt mener, at han var rigsrhd, men dette 
er  fejlagtigt og grunder sig kun ph, at bedstefaderen Henrik Jensson havde 
naet denne position. ' 

A Huitfeldt angiver Baselkonciliets ideer om frihed sorn hrsag til oproret. 
Synspunktet rna afvises sorn konkret bevzeggrund i lighed med rigsradernes 
opfattelse i samtiden, at oprorstendenserne skyldtes stromninger fra hanse- 
stzedernes demokratiske be~ze~elser .~  Derimod havde bonderne i Jylland 
kendskab til hussiternes militzere anvendelse af vognborge, og norske bon- 
der synes at have anvendt tyske slagord, hvilke H Koht har fundef overleve- 
rede hos bonderne i ~ e t e s d a l . ~  Forfatteren af Karlskroniken mener, at bon- 
derne rejste sig i protest mod en skat ph hver 18. penning. Synspunktet kan 
ikke ganske afvises, og 1440 31/10 havde indbyggerne i Vends herred pa Fyn 
lovet atter at betale »Kunge Cristofers Skat.q4 Det var dog ikke kun skatte- 
betaling til kronen, sorn ogede utilfredsheden, den almindelige betaling af 
tiende og landgilde voldte i disse ar problemer overalt i Norden, og i erklze- 
ringen fra Vends herred lovede fynboerne atter at betale den hrlige skat til 
deres husbond (s. 243). 

Oproret rettede sig sorn i 1438 mod kirken og adelen. Eftersom foruden 
vendelboerne thyboer og morsinger var aktive, var det i Borglum stift, at 
urolighederne koncentrerede sig. Hvorvidt det kom til storre uroligheder i 
den nordlige del af det udstrakte Ribe stift vides ikke, og et brev af kong 
Kristoffer til bisp Kristian i Ribe ph alle kongelige indtzgter og 40-marksa- 
ger i stiftet sorn oprejsning for den skade, bispen havde lidt i krig og ph alle 
sine bonder, peger muligvis kun pa den langvarige krig om Sonderjylland og 
oproret i 1439 p5 ~ardekanten.' Hans Svanings oplysning om Lundenzs 
slots resultatlose belejring og ladeghrdens afbrznding er usikker og ma 
a f v i ~ e s . ~  Heller ikke et pavebrev fra 1452 om Viborg bispedommes fattig- 
dom pa grund af langvarige krige og uroligheder tillader at slutte til1441, og 
heller ikke, at pave Eugen IV 1445 314 befalede abbeden i @m kloster at 
b e k r ~ f t e  ridderen Henrik' Knudsson sorn patron for Sonderholm og Frejlev 
kirker (Hornum H) i Viborg stift, da de oprindelige privilegier var ghet tabt 
ved krige og uroligheder i forgangne tider.7 Storre sikkerhed giver et tings- 
vidne fra 1458, hvorefter bonderne afbrzndte gardene Pitselhoj, Slemstrup 
og Runslykke i Aars sogn i Himmerland, sorn horte under godset Aagard 
ved Fjerritslev, »og var her orloff oc krij i landet, ther thet bleff b r e n d t . ~ ~  



Muligvis blev kongens gard ved Aggersborg, hvor det tidligere sa store 
borganlzeg for lzengst var forsvundet, ogsa afbrzndt af bprnderne, men kun 
en usikker folkevise oplyser herom. Det forefalder imidlertid sandsynligt i 
betragtning af en afstand p& under 10 kilometer til vognborgens oprettelse 
pa Sct. Jprrgensbjerg, ikke langt fra Aagird, og idet Aggersund knyttede 
Himmerland og Han herred sammen, som vejnettet i Han herred bandt Thy 
og Vendsyssel ~ a m m e n . ~  

I Han herred afbrzendte bprnderne hovedgarden Aagard. Ejeren Niels Pe- 
derssprn (Gyldenstjerne) mistede gods og breve og kom ifolge et tingsvidne 
1458 314 »aff sin gardh icki wthen meth een staff i sin handh.«1° Arkzologiske 
undersprgelser pg usikre sagnagtige adelsoverleveringer antyder, at det ogsa 
gik ud over Asdal i Vennebjerg herred tilhprrende Niels Erikssprn (Banner) 
samt Kokkedal, den nzerliggende Frejstrupgird, hvor ejeren Niels Ovessprn 
skal vzre blevet drzebt, Alsbjerggard? (Torslev S, 0ster Han H) og Hiller- 
slevhus? i ~ h y . "  Det siger sig selv, at disse oplysiiinger ikke kan tillzegges 
vzegt for 1441. P i  Hannzs i Han herred Spores dog bprndernes hzergninger, 
og i 1442 lod provsten i Mors og Han herred, Palle Sonessgn pa Nzesbo 
(Hannzes) ting lzese et dokument fra Erik af Pommerns tid, at hans gods 
skulle vzre frit, »och att han wdi Thage Hendrichssens (fejl for Henrik 
Tagesson!) aarloff er bleffuen berQffuitt hans breffue, hand haffde paa Kolsz- 
gaard och mere godtz paa ~ a n n e s . « l ~  

Det er rimeligt, at det gik ud over flere lokale adelsghrde i Nordjylland, end kilderne giver 
udsagn om. Ifolge Christiern Pedersson (t 1554) havde bonderne dannet aen fast Vogn- 
barg« p i  Sct. Jorgensbjerg, hvorfra de kunne foretage ekspeditioner.l3 Oplysningen kan 
ikke afvises, og forklarer i s i  fald, hvorfor bonderne ikke blev overvundet. Den lybske 
k~@nike meddeler, at adelen sendte bud efter kong Kristoffer, fordi de ikke kunne overvin- 
de b@nderne.14 I denne forbindelse kan der vzre grund til at minde om, at  der ifolge en af 
de sakaldte Bondekrigsnotitser skal have st5et et forste slag 1441 315 pA Sct. Jorgensbjerg. 
Artikelen, som kan stamme fra en rzekke nu tabte 5rbogs-optegnelser, er blevet afvist af K 
Fabricius p i  grund af sin slette overlevenng til fordel for Petrus Olai og den lybske kronike 
om Esge Broks dad f0r det endelige slag, mens notitsen lader Esge Brok blive drzbt i det 
sidste slag.15 Det er forsvarligt at vzre mistznksom mod Bondekrigsnotitsens oplysning om 
en bayrisk hertugsons d@d i det forste slag, men mod datoen er holdbare beviser ikke fort. 
Det ma snarere bemzrkes, at Petrus Olai trods kendskab til datoen 8. juni for det endelige 
slag alligevel skriver maj (die mensis Maji scil. feria 5ta pentecostes), og at den lybske 
kronikes oplysninger om Esge Broks d0d sandsynligvis ikke skal tolkes som kronologisk 
rigtig p5 baggrund af oprorets datering til 1442, og kroniken for dette afsnits vedkommende 
forst blev nedskrevet omtrent 1446.16 Det m5 papeges, at kendskabet til oprorets forlob er 
begrienset og hviler p5 E5 og spredte oplysninger fra Gyldenstjernernes kreds. 

Den 7. maj opholdt kong Kristoffer sig endnu i K@benhavn,17 men snart 
begav han sig til Jylland med en stI3rre hzer. Bprnderne rykkede ved under- 
retninger om kongens ankomst ind i vognborgen, men 1441 816 var spillet 



tabt,18 muligvis pa grund af en formindskelse af bondernes skare i forlzngel- 
se af folkevisens omkvzd: 

»Fdrst da rdmmer di Morsing, 
och saa di forreder aff Thy; 
effter da stod di Vindelbo, 
di ville icke flye«.19 

Om arsagen til romningen udtaler Christiern Pedersson - der anvendte 
traditionsstof ved skildringen af Danmarks historie - at adelige med bonder 
og tjenere blandt oprorerne tilrabte disse og lovede at befri dem for straf og 
skaffe dem kongens tilgivelse, hvis de afgik f r i~ i l l i~ t .~ '  Udsagnet ma afvises, 
idet Christiern Pedersson kan have kendt Karlskronikens oplysninger om 
vzrmlzendingenes oprcbr i 1438, hvor bonderne blev lovet tilgivelse mod fri 
afgang.21 - Tilbage star kendsgerningen, at vognborgen pa Sct. Jorgensbjerg 
blev brudt, og at de resterende bander blev overvundet. Henrik Tagesson 
blev fanget og fort til Aalborg, hvor han blev henrettet 1441 1216. Hans 
arveandel i Bjornholm pa Djursland foruden andet ukendt gods tilfaldt 
Kristoffer, som overlod andelen i Bjornholm til rigsriiden Otto Nielsson. 
Samtidig fandt Ove Tagesson (Reventlow), som ikke havde deltaget i opr0- 
ret, det tilradeligt at szlge sin arveandel efter forzldrene til Otto Nielsson. 
Handelen blev stadfzestet 1441 2716 pa Sonder Djurs h e r r e d ~ t i n ~ . ~ ~  

Antallet af drzbte b@nder og statuerede afskr~kkende henrettelser ken- 
des ikke; men de resterende matte antagelig kobe fred ved barder og afgif- 
ter.23 Kendskabet er ringe; men det synes som om de deltagende selvejeres 
jord er blevet inddraget, idet procentdelen af selvejerbonder i Vendsyssel 
var lille i begyndelsen af det 16. Arhundrede, 43/4% mod 15-20% i andre 
undersagte egne af Jylland. Den samme fremgangsmiide blev benyttet efter 
Klement-fejdens underkuelse, hvor alt jordegent bondegods skulle afstas 
til kronen, og bonderne matte kobe sig fred i omraderne Vendsyssel, Thy og 
Mors, Harsyssel, Salling og Varde sysler med undtagelse af Malt herred, 
Himmer- og Omersyssel samt Hids- og Lysgaard herreder.24 

I kampen mod bdnderne faldt Esge Brok og muligvis Mogens Jenssdn ( L @ ~ e n b a l k ) . ~ ~  Den 
lybske krdnike anser Esge Brok for drzbt p i  et tidligere tidspunkt, et synspunkt, som 
antagelig m i  frafaldes til fordel for Bondekrigsnotitsen og Hans Svanings oplysning, at han 
faldt i det afgdrende sidste ~ I a g . ' ~  Alligevel har synspunktet om Esge Broks d@d i foriret 
1441 vundet fodfzste i forskningen, baseret p& en kombination af den lybske krdnikes 
oplysninger samt en fejllzsning og misforstielse af folkevisens Aalborgsund p i  baggrund 
af, a t  Esge Brok skal have vzret hdvedsmand p i  Aalborghus i 1435.27 Det er muligt, at 
Esge Brok har vzret lensmand p i  Aalborghus i 1441;28 men i 1438 har Otto Nielss@n szde 
her, og 1442 2013 er Niels Erikssdn (Banner) hdvedsmand. Niels Erikssdn havde i 1439 haft 
Skivehus, hvor Oluf Anderssdn (Lunge) til Odden har szde 1442 711 (se bilag 2). Rokerin- 
gerne taler ikke imod, at Esge Brok, som tidligt havde tilsluttet sig og deltaget i Erik af 
Pommerns afszttelse, har vzret hdvedsmand p i  Aalborghus. Endringerne kan ogsA skyl- 
des, at Otto Nieissdn f September i&9 var bievet forlenet med Kald slot (s. 122). 



I forbindelse rned oproret har K Fabricius og K Erslev godtaget, at Erik af 
Pommern stod i forbindelse rned bsndernes ledere i 1441.~' Synspunktet 
grunder sig pA formodninger og Svanings sammenkzdning af hzndelserne i 
1438-39 og 1441 (s. 94). Det m5 fastholdes, at det f@rst var ved efterretnin- 
ger om det jyske oprsr, at den gamle konge lod forligsplanerne falde for en 
tid, og at han sA hen til og hAbede pii bondernes sejr. Mere sandsynligt har E 
Lönnroth fremfsrt muligheden af, at hollzenderne, som i forhrsmhnederne 
opererede i Bzltet og 1a ved Lzeso, kan have ststtet hovedmzndene for 
rejsningen i Nordjylland, et synspunkt H Rebas har tilsluttet ~ i g . ~ '  En sam- 
menhzng i lighed rned hollzndernes tilstedevzrelse i tiden for Skipper Kle- 
ment-fejden er tzenkelig, men imod en samordning i 1441 peger kong Kri- 
stoffers og hollzndernes onske i april om en samlet fredsforhandling i Kc& 
benhavn, og den velvillige indstilling til rigsradets leder, zrkebisp Johannes 
Laxmand (s. 170), samt det forhold, at en del af fliiden - uvist hvor stor - var 
vendt hjem fplr 1441 14/4.31 Oproret forblev isoleret. Erik af Pommerns 
forhiibninger om at vende tilbage blev knust. 

Deltagelsen af flere nordjyske bondegrupper placerer oprsret i 1441 pA linie 
rned de nylige sjzllandske, sydjyske og fynske oprsr. I lighed rned de sven- 
ske, finske og norske oprsr samt ditmarskernes oprsr i 1434 og bondeurolig- 
heder i Ermland 1441-1442~~ mil almuens rejsninger og utilfredshed rned 
skatter og afgifter til deres foresatte og kronens embedsmznd ses i sammen- 
hzng rned den almindelige dyrtid overalt i Europa i disse Ar.33 Det er endvi- 
dere fristende at se en forbindelse rned fzstesystemets gennembrud i Dan- 
mark i disse Ar, hvor den nye landbrugsstruktur cementerede sig.34 Oprplre- 
ne kan opfattes som et sidste forgzves forssg pa at bryde de nye rammer. 
Kirken og de bedrestillede blandt adelen gik styrket ud af kampen. Flere 
forordninger om fred og forbud mod at bzre viiben samt indskzrpelse af 
tiendepligten (s. 224), sikrede det nye styre under Kristoffers ledelse. Den 
akonomiske og militzere magt betryggede aristokratiets og specielt riidsadeh 
lens position. 

Den 23. juni 1441 var Kristoffer tilbage i Kplbenhavn i selskab rned adskil- 
lige rAder. Bisp Thorleif af Viborg, Otto Nielsson og Eggert Frille blev 
endnu en tid i ~ ~ l l a n d . ~ '  De msdte senere frem i Kobenhavn, hvor ogsA Jens 
Grim, der ikke havde deltaget i fzrden til Nordjylland, gav m@de.36 Fravz- 
rende i juni-juli mAned og den fslgende tid var bisp Kristian af Ribe, bisp 
Gert af Bsrglum og Niels Erikssprn (Banner). Det mii formodes, at de 
forblev pii deres hjemegn for at  hindre nye uroligheder i at bryde ud. De 
flvrige rAders fremmsde tyder pa, at forholdene i riget var nogenlunde 
rolige. 37 

Der savnes efterretninger om Henrik Tagessplns motiver til at tilslutte sig 
bondeopraret, og dokumentmaterialet giver ingen udsagn om, at han skulle 
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stA i forbindelse med Erik af Pommern og stotte denne.38 Kildematerialet er 
sparsomt og fragmentarisk, nAr Personen Henrik Tagesson af slzgten Re- 
ventlow skal indkredses. Hans lederskab af bonderne m& aftvinge respekt 
og pikalde sig starre opmzrksomhed, end der almindeligvis er blevet det til 
del. I et forsog pA at indkredse baggrunden for hans tilslutning til bonderne 
kan der til en begyndelse vzre grund til at undersoge enkelte af Nordjyl- 
lands bedrestillede adelsslzgter, som oproret gik ud over. Interessen samler 
sig om Niels Pedersson (Gyldenstjerne) til AagArd. 

Niels Pedersson, der var hofsinde i 1430 hos Erik af Pommern, tilhorte en 
af landets betydningsfulde slzgter. Hans brodre var Borglumbispen Gert 
Pedersson og Anders Pedersson, der var i den engelske konges tjeneste og 
naturaliseret 1433 af parlamentet under navnet sir Andrew Ogarde. Soste- 
ren Kirsten var gift med rigsrAden Morten Jensson (Gyrsting), og sosteren 
Karen med Erik Jensson ( ~ o v e n b a l k ) . ~ ~  Farbroderen var hofmesteren og 
rigsraden Erik Nielsson til Tiim ved Ringkobing, der skrev sig til AagArd 
1423 og 1426 og var hovedsmand pA Riberhus 1419 - Ca. 1443. PA Riberhus 
havde Niels Pederssons fader Peder Nielsson i 1406 haft Niels Eriksson 
(Banner-Hog) til SkarregArd pA Mors som h~sfoged.~' Forbindelsen til Ban- 
ner-slzgten fremgar yderligere af, at Erik Nielssons son Niels var gift med 
Mette Jensdatter (Banner). 

Flere forhold peger i retning af, at Niels Pederssprn i 1441 havde Han 
herred i forlening. For 1355 var Erik Nielsson, bedstefader til hofmesteren 
Erik Nielsson, foged her og i Nzsbo (Hannzs), hvor han endog begik 
overgreb p i  ~elvejerb@nder.~~ Niels Pederssons son Mourids havde i 1470 og 
i de falgende mange Ar Han herred i pant.42 Hertil kommer, at Niels Eriks- 
san (Gyldenstjerne) til Langtind, som 1442 1713 var hovedsmand pA Kol- 
dinghus, i 1459 og endnu 1474 var lensmand i Ulfborg herred og tillige I 

havde byerne Holstebro og Ringkobing i ~ a n t . ~ ~  Niels Eriksson besad fra 
1443 Lundenzs slot, ligesom Niels Eriksson (Banner) omkring 1442 var 
havedsmand pA Aalborghus. En opregning af hovedsmzndene pA de to 
slotte illustrerer de to slzgters position i Nord- og Vestjylland: 

~ a l b o r ~ h u s ~ ~  
Erik Eriksson (Banner) 1419-1426 
516 
Esge Jensson (Brok) 1435? 1441? 
Otto Nielsson (Rosenkrantz) 1438 
2411 
Niels Eriksson (Banner) 1442 1713, 
26/10 
Erik Nielssprn (Gyldenstjerne) 1444- 
1446 816 . 

~undenzes~' 
Eler Ronnow 1423 1516 
Niels Eriksson (Gyldenstjerne) 1443 
2816 
Peder Hag (Banner-Hag) 1466 1214 
Anders Friis (Haraldskjzr) 1467?, 
1472-1483 
Mourids Nielssprn (Gyldenstjerne) 
1484-1489 612 



Knud Henriksson (Gyldenstjerne) 
1453 
Anders Nielsson (Banner) 1470 
Jep Friis (Haraldskjzr) i pant 1475 
Mourids Nielsson (Gyldenstjerne) 
1479-1484 
Erik Andersson (Banner) 1490 
Mourids Nielsson (Gyldenstjerne) 
1490-1494 1912 

Herforuden havde bisp Gert haft Skarpenberg gods ph Mors i forlening, og 
rigsrhden Lyder Kabel og hans hustru havde det efter ham.46 Lyder Kabel 
var beslzegtet med Gyldenstjernerne, hvad der fremghr af et skiftebrev 1442 
2919 efter hans dod. Medbesegler pii dokumentet, hvorved bisp Gert og 
Niels Pedersson ph egne og broderen Anders' vegne modtog gods i Han 
herred og Hannzes, mod at de opgav et krav pi?i 2000 lybske mark ph alt 
losore og gods ph Mors og Lolland, var provsten ph Mors Palle Sonessprn, 
som under bondeopr0ret mistede flere adkomstbreve pA gods (s. 1 8 4 ) . ~ ~  
Hans tilstedevzrelse ved arveskiftet tyder ph, at han stod Gyldenstjernerne 
nzr. Hertil kommer, at bondernes overgreb kan have berprrt rigsrhden Hen- 
rik Knudsson. Han var i 1419 hovedsmand ph @rum og besad 1423 Hiller- 
slev slot i Thy. Ved tidspunktet for oprdret besad han muligvis ikke lzengere 
slottet, idet han i begyndelsen af 1442 var hprvedsmand ph Skanderborg, 
mens Drum mhske var overdraget til Strange Nielssprn (Bild), som nogle Ar 
senere bestyrer Hillerslev og endnu 1474 benzvnes lensmand i Thy. - Hil- 
lerslev horte efter alt at domme under Drum fra dronning Margrethes tidS4' 

Gyldenstjernernes interesse for Han herred og Hannzs mh bedprmmes ud 
fra deres bestrzbelser ph at samle godsmaengden. Niels Pedersson til 
Aagird besad en ikke helt ringe godsmzngde. Sprnnen Mourids efterlod 
shledes ved sin dod i 1503 344 fzsteghrde i Han herred, Thy, Vendsyssel og 
Himmerland. Heraf var de 198 beliggende i Han herred, hvad der, som E 
Ulsig har vist, tyder ph, at denne del var Hr. Mourids' a r ~ e ~ o d s . ~ ~  Ogsh bisp 
Gert strzebte at udbygge sine godsbesiddelser her, enten ved kprb eller mage- 
skifte, eksempelvis med'Dueholm kloster ph Mors.50 Hertil kommer, at 
Niels Pedersson og sonnen Mourids senere udviste store bestr~belser ph at 
forsvare deres ret til to gArde i Klitten i V. Han herred og erhvervede flere 
tingsvidner herpiL51 Ghrdene har interesse ikke blot fra et landbrugsmzssigt 
synspunkt, men ejendom i Klitten iibnede tillige mulighed for handel og 
fiskeri. Klitmoller - som har navn efter nu forlzengst nedlagte vandmprller - 
var udgangspunkt for skudehandel ph Norge. Sejlads,fra Jylland til Norge er 
belagt allerede af Adam af Bremen, og den korte afstand til omriidet ved 



Viken matte yderligere medvirke til f~rbindelser.~' I Kristian I's norske 
handfzstning garanteredes pa forbon af rigsrader fra begge riger toldfri 
handel, fraset sildefiskeriet (s. 410). En forudszetning for at beherske og 
have andel i handelen var at have garde og gods ved lade- og anlobssteder- 
ne, hvilket kan have sthet Niels Pedersson klart.53 Bispes~det stod i forbin- 
delse med ~ a n z i ~ , ~ ~  og det fremgir, at bisp Gert havde skibe og drev 
handel. (s. 193) Et  dokument fra 1457 viser, at Borglum-bispen sogte at 
kontrollere handelen i stiftet.55 

Henrik Tagesson tilhorte ikke lavadelen, og hans formuesforhold synes ikke 
at have vzret szrlig ~ l e t t e . ~ ~  Vzsentligt er imidlertid, at enkelte arveskifter 
omtrent ved tiden for bondeoprorene kan have betydet mere for hans og 
andre adeliges tilslutning til rejsningerne, end dokumenterne giver udsagn 
om (smlgn. forholdene pA Fyn s. 4450. Arveskiftet 1442 2919 i Nordjylland 
styrkede bisp Gert og Niels Pederssons godsinteresser i Han herred og p i  
Hannzes, og gav tillige radighed over Klitgods, sorn deres fader Peder 
Nielsson havde haft i pant, og Lyder Kabels enke Mette Jensdatter (Due) 
havde arvet efter sine for~ldre.  

Henrik Tagesson synes sorn broderen Ove Tagesson, der 1448 612 var gift 
med Gisela Henningsdatter (Podebusk), at eje gods i Hillerslev herred for- 
uden andet nu ukendt gods i de oprorske omrader, og kan have vzret berort 
af Gyldenstjernernes godsekspansion pa den mhde, at de mindskede hans 
udfoldelsesmuligheder i ~ o r d j y l l a n d . ~ ~  Det turde ikke vEre uberettiget at 
udtale, at baggrunden for Henrik Tagessons tilslutning til bonderne i 1441 
skal soges i interessekonflikter, i s~rdeleshed med Gyldenstjerne-slzgten, 
sorn ved rigsraden Lyder Kabels dod fik mulighed for yderligere ekspansion 
i det nordjyske omrade. 

Resultatet af forhandlingerne med de hollandske reprzsentanter i Koben- 
havn er ve1kendte.l - De danske rade~s rolle i forhandlingerne er derimod 
ikke szerlig kendt, skont disses almindelige holdning, sorn B Jorgensen har 
udtalt, mit have spillet en rolle.2 Indledningsvis kan opstilles sporgsmalet, 
om ikke den danske forhandlingsdelegation bar tillzgges stdrre betydning. 
At et  sammenbrud af forhandlingerne blev undgaet, skal sandsynligvis soges 
dels i smidighed fra radernes side, dels i at det var Kristoffer, sorn stod sorn 
modets indkalder, hvorfor alle parter sa hen til kongens fuldmzgtige sorn 
selvskrevne forhandlingsledere. 

Den hollandske reprzsentation ankom 1441 918 og blev budt velkommen 
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af Johannes Laxmand, Ove Lunge og Mogens Gaye. Erkebispen red dagen 
efter rned udsendingene til Dragar, hvor Kristoffer ventede pA gunstig vind 
til overfarten til Kalmar. Hollznderne fremkom rned breve fra hertug Phi- 
lip, som bad kongen sage at skabe fred mellem hollznderne og de vendisk- 
preussiske hansestzder. Kristoffer og rigsridet kunne tilslutte sig dette, og 
rAderne og de hollandske delegerede fandt hurtigt h i ~ ~ a n d e n . ~  Der hgres 
ikke senere om forhandlinger dem imellem, og samme eftermiddag forelag- 
de Johannes Laxmand pA et made rned alle parter hertug Philips forslag om, 
at kong Kristoffer skulle optrzede som voldgiftsmand i striden. Zrkebispen 
tilfajede ifglge den hanseatiske sendebudsberetning, at et sAdant hverv ikke 
antoges uden stzdernes samtykke - hvad der viser den forsigtige danske 
holdning. Hansestzdernes reprzsentanter nedlagde Protest, idet danskerne 
endnu formelt var hollzndernes fjender. Stzederne cdnskede ikke at forringe 
deres stilling ved at lade sagen pAd~mme af danske rAder. Den hidtidige 
mistro mellem de 2 allierede var ikke helt bortvejret. Stzderne stillede sig 
dog snart ikke helt afvisende til tanken om mzgling, men krzvede sA vidt 
muligt Kristoffers personlige nzrvzerelse. De tilstedevzrende rAder (zrke- 
bisp Johannes Laxmand, bisp Jens Pedersscdn, Erik Nielssan, Morten Jens- 
San, Ove Lunge, Henrik Knudss6n og Otto Nielsscdn) lovede at bringe sagen 
til kongen, De udviste en imadekommende holdning, som danner en fort- 
szttelse af pri~ilegieforhandlingerne.~ Tilstedevzerelsen af Erik Nielsscdn og 
Otto Nielssan, som ikke lang tid efter sejlede rned kongen til Kalmar, 
vidner om Kristoffers og rAdets interesse i at fA lagt fredsforhandlingerne i 
faste rammer. 

Efter at Kristoffer var sejlet til Sverige, lykkedes det Johannes Laxmand 
som den danske forhandlingsdelegations leder at fA parterne til at anerken- 
de rigsraderne som mzglere. Den vendisk-preussiske procedurefirid blev 
afgjort til fordel for farstnzvnte under dansk mellemkomst, men ved ud- 
veksling af fuldmagtsbrevene opstod nye problemer. Hollznderne anskede 
hertug Adolf, som ikke havde sendt reprzsentanter, inddraget i en fred rned 
de vendiske stzder. De sidste var uvillige hertil, og spcdrgsmiilet blev ud- 
skudt, indtil andre mellemvzrender var afklaret.' 

Forhandlingerne mellem hollznderne og de vendiske hansestzder skabte 
enighed om en 10-Arig stilstand kombineret rned en senere voldgiftsordning 
inden tre Ar rned gensidigt udvalgte dommere, men hollzenderne stod stadig 
stejlt p& kravet om hertug Adolfs indlemmelse i freden og valget af en 
ajeblikkelig opmand. Det sidste bprjede de vendiske stzder sig ikke for, 
hvad der dog ikke vzltede stilstandsaftalen. I henseende til hertug Adolf 
lykkedes det rhderne under Johannes Laxmands ordfarerskab at tilvejebrin- 
ge e t  kompromis, sA stzederne medtog hertugen i fredsaftalen, mod at hol- 
lzndene forpligtede sig til at betale hertugen 1600 lybske mark senest 1442 
611, et  belcdb stiederne fprrst ved samtaler rned Adolf skulle sgge at mindskeq6 



Den 23. august udfzerdigedes traktaterne mellem parterne, mellem Holland 
og de seks vendiske stzeder, mellem Holland og den danske konges befuld- 
mzegtigede rider, og mellem Holland og hertug Adolf af Sle~vig.~ 

Forhandlingerne mellem de preussiske stzeder og hollzenderne trak ud. Pre- 
usserne havde efter samtaler om skadeserstatninger, hvori Johannes Lax- 
mand og Morten Jensson deltog, vzeret taktisk parate til at rejse hjem p i  
grund af hollzendernes fastholden ved kravet om ikke at yde s i  meget i 
erstatning. Et udspil fra hollzenderne forirsagede 1441 619 en aftale, hvori 
de lovede Preussen erstatninger i fire rater for de opbragte preussiske og 
livlandske skibe i 1438. Preusserne havde ikke krzevet andre erstatningssa- 
ger, og i et notarialvidne herover fra 1441 2918, udstedt i Roskildebispens 
gird, ses Morten Jensson at have deltaget i vidneattesteringen i Kgbenhavns 
Gribrgdrekloster. Specielt zerkebispen og Morten Jensson, men ogsi reprze- 
sentanter fra de vendiske stzeder og kobmanden Helmig Tanghe synes smi- 
digt at have sogt at mzegle mellem parterne.8 

Et pres fra dansk side Spores ikke.g Erkebispen forestod med dygtighed 
forhandlingerne, og udstedte enkelte dokumenter. Johannes Laxmand (ra- 
etgeuen des rijkes to Dennemarken) bevidnede 1441 2918 i sin egenskab af 
mzegler, udpeget af Kristoffer sammen med andre rider (eetliken ok synes 
rykes raetgheuen vnde rederen), at hansestzedernes reprzesentanter havde 
protesteret imod visse udtryk i hollzendernes fuldmagtsbrev.1° Den 7. okto- 
ber udstedte han et brev om, at Danzigs kompthur Nikolaus Poster havde 
lovet en reprzesentant fra Holland at medvirke til, at hgjmesteren skulle 
frigive opbragt hollandsk gods siden 1438, og at der skulle vzere forlig mel- 
lem parterne.ll 

Traktaten mellem hollzenderne og hertug Philip p i  den ene side og de seks 
vendiske stzeder p i  den anden opregner som mzeglere zerkebisp Johannes 
Laxmand, bisp Jens, prior Bent Pedersson, Morten Jensson, Sten Basse, 
Ove Lunge og Albrekt Bydelsbak. De to sidstnzevnte beseglede ikke doku- 
mentet, som blev udstedt af fem personer p i  hver side. Deltagelsen af Sten 
Basse og Albrekt Bydelsbak, som ikke nzevnes i kong Kristoffers fuldmagts- 
brev, godtgor, at en fredsslutning blev prioriteret hajt fra dansk side.12 
Hollzenderne lovede at betale den danske konge 5000 rhinske gylden i to 
terminer fgr sommeren 1443 mod venskab og stadfzestelse af privilegier. Der 
blev abriet mulighed for, at begge rigers indbyggere kunne krzeve skadeser- 
statninger. For Danmarks vedkomrnende skulle Kristoffer give fuldmagt til 
enkelte personer om at Soge forlig hos ridet i Holland, mens andre klager 
fra Sverige og Norge skulle hensti til et nyt mcdde efter kongens hjemkomst. 

Traktatteksten gengiver, som W Christensen bemzerkede,13 efter alt at 
dgmme hollzendernes referat af danskernes taktiske- og tendentiose argu- 



mentation og synes at vise, at riderne muligvis p i  grund af kendskabet til 
hollzendernes anske om privilegier havde sogt at hzevde sig i forhandlinger- 
ne, idet modparten til en begyndelse ikke mente at skulle betale erstatnin- 
ger. Siledes udtaler dokumentet, at riderne krzevede erstatninger ved at 
henvise til Kristoffers Store skade, idet han pa grund af hollzendernes angreb 
havde mittet give et helt hertugdamme fra sig. Hertil var af nadvendighed 
kommet andre tungtvejende lofter til fremmede folk p i  over 100.000 rhin- 
ske gylden samt »groote zware hantvesten ende verbanden, die hij heeft 
moeten gheuen vreemde heeren, steden ende luden om bijstandicheit van hem 
te hebben, dat hij mode  ghedaen heeft ... « - Dette var ikke s i  lidt af en 
overdrivelse. Rigsridet havde netop folt sig presset af rigets svaghedstil- 
stand til en aftale med hertug Adolf i 1439 og en overenskomst med de 4 
vendiske stzeder, f@r hollznderne ved Erik af Pommerns politik for alvor 
blev vendt imod Danmark. 

Hvorvidt riderne havde szerlig held i forhandlingerne, eller om de falte 
sig presset til at afsli fra starre erstatninger vides ikke, og hollzenderne 
lovede kun Kristoffer 5000 rhinske gylden »af h@viskhed«. Hollzenderne 
falte sig ikke erstatningspligtige og henviste til, at de altid i krigen havde 
haft ordre til ikke at tilfoje nogen skade i de 3 riger! De havde selv lidt skade 
af rigernes indbyggere, navnlig af nordmzend og svenskere. - Johannes Lax- 
mands position m i  dog ikke undervurderes som forklaring p i  den holland- 
ske indrcjmmelse. Erkebispen havde personligt lidt tab p i  grund af hol- 
landske udliggere og fremfdrte erstatningskrav.14 Han og Mathias Steffens 
havde mistet gods til en vzrdi af 4000 rhinske gylden pa et skib, som var 
blevet opbragt af Gustav Sture pii Elfsborg, hvorved tillige sendebude til 
kong Kristoffer var blevet opholdt for en tid. Hollzenderne var villige til at 
betale erstatninger, og allerede i KGbenhavn modtog Johannes Laxmand 
kontant pengebetaling, og 1441 719 erklzerede han sig stillet tilfreds vedrpr- 
rende Mathias Steffens og hans tab af gods.15 Affindelsessummen fremgir af 
et dokument af de hollandske reprzsentanter 1441 2119 fra Lübeck. Johan- 
nes Laxmand var blevet lovet 12.000 arnoldusgylden, hvoraf han i K@ben- 
havn modtog de 9000. De resterende gylden skulle udbetales i Brügge eller i 
Amsterdam i januar 1442 til zerkebispens b&ldmzegtigede Jan de Wale 
(Johan Talam de Wale) eller til de lybske borgere Herman Sundesbeke og 
Gerhard de Boeris, hvor den sidstnzvnte tidligere havde varetaget Johan- 
nes Laxmands interesser.16 

Den dygtige danske mzeglervirksomhed i 1441 anviser en mere selvstzendig 
position fremover, idet hollzenderne kunne anvendes som modvzgt mod 
hansestzdernes indfiydelse. l7 Handelen rned Holland, hvor flere rider tog 
del, (s. 195) matte gare dette klart, skgnt et forhold til hansest~derne forelo- 
big blev anset for nodvendigt. At Kristoffer og rigsradets muligheder var 



bedret fremgar af, at Kabenhavnerfreden mellem hollzndere og hansestze- 
der reelt - som B Jargensen har klarlagt - betegner et handelspolitisk tilba- 
getog for stzederne.18 PA trods af at indrammelserne skete af taktiske grunde 
for i ly af den etablerede stilstand at fortszette rned handelspolitiske foran- 
staltninger, viste forhandlingerne i Kabenhavn, at det ikke lzngere var 
muligt for de vendiske stzeder at hindre hollzenderne i at drive starre handel i 
0stersa-omradet. Hansedagene i 1442 og 1447 i Stralsund og Lübeck rned 
handelsforskrifter og stapelpolitik ~ndrede  ikke herved. Kabenhavner-trak- 
taterne og vabenstilstandens senere fornyelser afslarer for alvor en udvik- 
ling, som szerlig efter 1450 tog fart til skade for de vendiske hansestzder. 
Der var sket en grundlzggende akonomisk forskydning, som Hansaen rned 
dens indre interessekonflikter ikke formiiede at dzemme op for.lg 

Ifalge traktaten rned hollznderne skulle Kristoffer give fuldmagt til at sende 
reprzsentanter til Holland for at forlige skader. Trods kongens ophold i 
Sverige synes en sadan fremskaffet til Erik Nielssons (Gyldenstjerne) tjener 
Hans Jyde (senere borgmester i ~alborg)?' som skulle sage erstatninger til 
adel og kabmzend i Jylland. Hans Jyde synes tillige at have modtaget et brev 
af rigsriidet, idet han af Hollands rad senere omtales som »Jan Jutte, ge- 
machtigt van des Rijcken Raids wegen van Denemarke.. . Den 30. decem- 
ber 1441 modtog han et lejdebrev rned gyldighed indtil 1442 1/4. Den 15. 
januar 1442 indkaldtes modparten, enkelte skippere i Hoorn i sagen, og 
1442 1713 meddelte Hollands riid til staden, at Hans Jyde havde fremlagt 4 
beseglede breve om sit eget, sin herres og andres tab, forarsaget af skipper- 
ne Jan Claesson (kaldet Muyl), Meynart von Hove og Brandeken (Breyde), 
hvor den sidstnzevnte kun plejede at fare Jan Claessons skib. De 2 skippere 
var madt frem for riidet, men kunne ikke betale rned det samme. De fik frist 
til at holde Hans Jyde og Erik Nielssan skadeslas og blev piilagt at sarge for 
en endelig udsoning." - De 4 breve er ikke tidligere anvendt, og uddyber 
kendskabet til danskeres og rigsraders handelsvirksomhed: 

1. Dokument beseglet af zrkebisp Johannes Laxmand, bisp Jens af Roskilde og ridderen 
Morten Jensson, som forklarer, at ridderen Henrik Knudsson havde vzret hos dem og 
bevidnet, hvordan 2 barser fra Holland under ledelse af skipperne Meynart von Hove og 
Muyl fra Hoorn ved Roms@ i Storebzlt havde opbragt hans skib og gods til en vzrdi af 600 
lybske mark. 

2. Dokument beseglet af bisp Kristian af Ribe, bisp Gert af Borglum, ridder Henrik 
KnudssGn, Niels Eriksson (Banner) hevedsmand p& Aalborghus og Niels Erikss@n (Gyl- 
denstjerne) pA Koldinghus, som erklierer, at hofmesteren Erik Nielsspln og hans knzgt 
Hans Jyde bevidnede overfor dem, at  skipper Muyl og hans hjzlpere havde taget et skib, 
som tilherte bisp Gert af B@rglum, i hvilket Hr. Erik havde gods. Skipper Jan Poulsson 
havde fra et skib tilh@rende Ribeborgeren Molten udtaget en del huder, hvede og sm@r, 
som tilhdrte samme Hr. Erik. Et  andet Ribe-fart@j, skipper Knuds skib, var af mandskab 
fra byen Medemblik blevet frataget gods til en vzrdi af 30 gylden. Claes Jansson havde med 



e n  barse fra Enchuysen (nam by Ditmeers uut Paye) tilharende skipper Jan Claesson kaldet 
Muyl taget e t  skib (scip van Westforcy), hvorved Erik Nielssan havde mistet klzde, 1 og 3 
laster hamburgsk $1. Endelig havde skipper Muyl taget krydderi og andet gods tilharende 
Hr. Erik og Hans Jyde ud af bisp Gerts skib, - alt sammenlagt til 703% mark. 

3. Dokument beseglet af bisp Kristian af Ribe, ridder Henrik Knudssan hevedsmand pA 
Skanderborg, Niels Erikssan pA Aalborghus og Niels Erikssan pA Koldinghus, som forkla- 
rer, a t  bisp Gert af B$rglum havde vzret hos dem og bevidnet, at skipper Muyl havde 
opbragt hans skib af 300 marks v ~ r d i  samt tilhßrende gods, - alt til en vcerdi af 1160 mark. 

4. Dokument beseglet af bisp Kristian af Ribe, bisp Gert af Barglum, ridderen Henrik 
Knudssßn, Niels Erikssan af Aalborg og Niels Erikssan af Kolding, som erklzrer, at Peder 
Erikssan (= Peder Nielssan Lange-Bom$ve?) provst i Viborg og havedsmand pA Lzsa 
havde vzret hos dem og bevidnet, at Meynart von Hove og skipper Brandeken med 
hjzlpere havde taget meget gods nzr  ved Lzsa til en vzrdi af 100 mark. 

De 4 rigsradsbreve fra efteraret 1441 pakalder sig interesse, ikke kun ved 
Viborg- og Borglumkirkens handel, men specielt ved Gyldenstjernernes 
handel. Bisp Gert af Borglum og Henrik Knudsson havde eget skib, mens 
Erik Nielssan og hans tjener Hans Jyde foruden at f i  hjzelp af bispen ved 
fragt af varer betjente sig af skippere fra Ribe, hvor Erik Nielssgn var 
mangeirig hovedsmand. Der synes ikke kun at vzere tale om den for adels- 
mznd h~vdvundne ret til at indfore varer til giirds behov, men om regulzr 
handelsvirksomhed. Henrik Knudss0n til Boller og Restrup synes at have 
forbindelse med de vendiske hansestzder, idet hans skib blev opbragt i 
Storebzlt, og Erik Nielsson opregner klzede, krydderi og 01 fra Hamburg. 
Dokumenterne supplerer H Rebas' undersggelser og giver et vigtigt bidrag 
til slzgtsgruppens virksomhed og vitale interesser i Jylland, hvor de i kraft af 
len og ejendomme dominerede Store omriider. 

Hollands rAd rneddelte 1442 2613, a t  Meynart von Hove for sin del af erstatningssummen 
pA 600 mark havde betalt de 200, og at det stod frit for enhver at arrestere skipperens 
hjzlpere, indtil restsum.men var betalt. Det kom senere til et forlig med Hans Jyde, en 
aftale som sidstnzvnte fortrad og heller ikke overholdt, Resultatet blev, at hertug Philip 
1442 116 i en skrivelie til Hoorn beordrede magistraten til at statte Hans Jyde, hvis der ikke 
inden 10 dage var tilvejebragt en ordning. Der skete stadig intet, og 24. juni gentog 
Hollands rAd opfordringen. Fristen blev forlznget til 1442 1518, og atter til 1442 1719, sA 
guvernaren kunne trzffe en afgorelse, Hans dom sammen med rAdet var gunstig, og 11. 
oktober befalede hertug Philip alle embedsmznd om at stdtte Hans Jyde. Meynart von 
Hove skyldte stadig 400 mark af sin andel, og hvad angik Jan Claesson og hans h j ~ l p e r e  i 
Hoorn, skulle stadens borgere og gods opbringes, indtil2363lh mark var betalt. - ForstAe- 
ligt gav Gyldenstjernerne ikke op, og i oktober 1444 fik Hans Jyde anerkendt Herman von 
Dorsschen som sin fuldmzgtige reprzsentant til at arrestere Hoorns borgere. I de f$rste 
dag af 1445 anmodede hertuginde Isabella alle hollandske embedsmznd om fortsat at stßtte 
Hans Jyde eller hans reprzsentant, men f$rst i 1446 kom der gang i sagen. Den 27. februar 
1446 afsendte det hollandske rAd breve til Hoorn, som indeholdt en utvetydig ordre fra 
hertug Philip om at forhandle med Hans Jyde, sA Holland ikke led skade. Byen ville i sA fald 
blive gjort ansvarlig. Det vides ikke, om der forelA en trussel fra dansk side i erstatnings- 
sp0rgsmAlet overfor kong Kristoffer, men henstillingen virkede. Den 8. juni 1446 kvittere- 
d e  bisp Gert af Barglum, Erik Nielssan pA Aalborghus, Henrik Knudssan pA Skanderborg- 



hus, Peder Erikss0n (Gyldenstjerne) og Hans Jyde for modtagelsen af 2365 lybske mark. 
Senere pA aret modtog Hans Jyde yderligere udbetalinger fra Hoorn.= 

Gyldenstjerne-slzegten var ikke den eneste, som havde lidt tab under den 
hanseatisk-hollandske konflikt. Erkebisp Johannes Laxmands tjener, den 
kobenhavnske skipper Bernd Zierenberch, havde Ca. 1440 1713 fiet opbragt 
sit skib af personer fra Amsterdam og mistet varer til en vzerdi af 384 rhinske 
gylden. Erstatningssagen indledtes i begyndelsen af 1441, og i de folgende 
mineder gav det hollandske r id  og guvernoren deres stotte, og Amsterdams 
magistrat blev anmodet om at medvirke til at holde zrkebispen i Lund og 
skipperen skadeslose. En frist til1442 2814 blev fastsat for tilvejebringelse af 
en ordning; men intet skete, hvorfor r%det 26. april beordrede alle embeds- 
mzend til at arrestere skadeforvolderne og deres gods, indtil de havde betalt 
e r ~ t a t n i n g . ~ ~  

Eksemplerne p i  danske rigsriders og deres tjeneres kvaler med at f% 
udbetalt erstatninger giver ikke umiddelbart indtryk af deres handel p i  de 
hollandske provinser. At zrkebispen drev handel her er omtalt Cs. 169), og 
at Gyldenstjernerne heller ikke var uden forbindelser hertil fremgir af, at 
Hans Jyde 1443 2312 modtog et lejdebrev til handel overalt i Holland indtil 
25. juli samme Ar, og at han i sommeren 1450 behovede en vidisse af en 
kvittering, som skulle sendes til Kristian I.* Breve af magistraten fra Ribe, 
lejdebrev for den kobenhavnske kobmand Jordan Pleskov, en hollandsk 
handelsfliide ved den danske hovedstad i sommeren 1443 og en kvittering 
fra 1448 af hofmesteren Otto Nielsson tyder pi,  at Danmarks forbindelser 
med hollznderne ikke var helt ringe.26 Den stotte, som hertug Philip og 
Hollands r%d ydede overfor de danske erstatningskrav, vidner ogsi om iver 
for at hindre et forvzerret forhold til danskerne, s i  hollznderne fortsat kun- 
ne drive handel p% Danmark og de nordiske riger og frit passere de strategi- 
ske danske farvande p% ruten til de preussiske stzder og andre Dstersobyer. 

Den hollandske betaling p i  5000 rhinske gylden til kong Kristoffer og de 
1500 rhinske gylden til Johannes Laxmand blev ikke udredt til den aftalte 
tid. Hollznderne synes ikke at have bestrzbt sig alvorligt p i  at f i  gzelden ud 
af verden. Hojmesteren Konrad von Erlichausen modtog heller ikke af- 
dragsbetaling til den fastsatte termin.27 

For ikke at forvzrre forholdet mellem parterne, blev der i Holland i 
slutningen af 1442 gjort forberedelser til at f i  udskudt betalingsfristen. RA- 
det i Holland synes at have skrevet til Kristoffer, og en udsending skulle 
overfor kongen efter et besog hos hojmesteren Soge at f i  udsat betalingen i 
e t  %r ved at henvise til, at hertug Philip var bortrejst fra de hollandske 
provinser ved de delegeredes hjemkomst i 1441 samt ved oplysning om 
andre store okonomiske byrder overfor andre stater som folge af krigsbegi- 



venhederne. Endelig skulle udsendingen iffllge en instruktion takke Kristof- 
fer for velvilje mod hollznderne og deres reprzsentanter i 1441 og anmode 
om, at det gamle venskab mellem kongens undersatter og de hollandske 
provinser matte blive opretholdt. - Overfor Johannes Laxmand i Lund 
skulle den hollandske reprzsentant takke for de tjenester og det venskab, 
zerkebispen havde vist hertug Philips udsendinge, »og kunne de g@re ham 
nogen tjeneste, det ville de altid gerne g@re«. Ved en argumentation som 
overfor kongen skulle Johannes Laxmand bevzges til at give sit samtykke til 
at udsztte betalingen.28 

Samtalen rned Kristoffer fandt sted i forsommeren 1443:' og efter alt at 
domme gav kongen tilladelse til at forlznge betalingsfristen. Derimod er det 
usikkert, om det kom til forhandling rned Johannes Laxmand, som dode i 
maj maned (s. 233). Erkebispen naede kun at modtage 200 rhinske gylden 
af restsummen, som blev udbetalt til hans forretningsforbindelse og reprz- 
sentant Hans Bronchorst fra Deventer. Denne udleverede mzrkeligt nok 
Johannes Laxmands tilgodebrev pa hele summen pa 1500 rhinske gylden til 
Amterdam, hvorfor hollznderne indstillede udbetalingerne. Erkebispens 
arvinger overtog kravene pa det tilbageblevne, hvad der resulterede i Iver 
Axelssons (Thott) (gift 1. gang rned Margrethe Poulsdatter Laxmand) sene- 
re private strid rned hollznderne, som fgrst blev lost ved betalingen af 
restsummen .30 

Kalmar-m~det og Kristoffer i Sverige 

I Kalmar indfandt sig omkring 1441 2416 en storre forsamling af svenske 
rader og adelige.' Ti1 s'tede kom tillige de danske rhder Axel Pedersson og 
Klaus Nielsson til Ellinge samt den skanske vzbner Peder Aagessprn (Hegle 
2), der stod Thott-slzegten n ~ r . ~  Nordmzndene modte frem rned omtrent en 
halv snes repr~sentanter, og viste Abent tilnzermelse til ~ r i s t o f f e r . ~  Ved 
meddelelsen om at Kristoffer fdrst ville ankomme ved midten af august, 
rejste flere af svenskerne hjem i lobet af juL4 Flere vigtige dokumenter sa 
forinden dagens lys, hvilke fortjener oprn~rksomhed for forstaelse af dansk 
politik og Kristoffers egen holdning. 

I begyndelsen af juli styrkede Karl Knutsson sin position, idet rigsriidet 
og andre 1441 417 godkendte pantszttelsen af Borgholm slot rned @land for 
40.000 Stockholmske mark, altsii en stgrre sum end fastsat i dokumentet fra 
Arboga 1440 3/10 (s. 158). Samme dag forlenede rigsriidet endvidere mar- 
skeri rned slotte og len i Finland: Viborg, Raseborg, Tavastehus, Abo og 
~orsholm.' - Alligevel afveg rigsradsbrevene fra de hidtidige lofter. Karl 
Knutsson skulle kun herske over @land, fraset kirke- og frälsegods. Aland, 
som hprrte under Abo bispedgmme, blev unddraget ham, hvad der, som K 



Kumlien og G Carlsson har observeret, tyder pii, at dele af det svenske 
aristokrati onskede rigsforstanderens magt beskiiret og stzkket en ~ rnu le .~  
Holdningen iibner forstielse for grupperinger i det svenske rigsriid, hvor 
bisperne, Magnus Gren og Oxenstiernerne som Vasa'ernes arvtagere vinder 
frem i de fdgende iir. At Kristoffer - og det danske rigsriid - ikke var uden 
blik for mulighederne i at spille pii disse grupper, skal snart omtales. 

Konventet og abbedissen i Vadstena kloster havde tidligere p i  iret spurgt zrkebisp Nils og 
bisp Thomas om mulighederne for at generhverve tabt gods, og havde foruden at modtage 
uddrag af Nyköping-recessen fra 1396 (hvorefter svenskere, nordmznd og danskere atter 
burde f i  gods ihznde, sorn var mistet i stridighederne mellem rigerne), fiet opfordring om 
at  mode frem i Kalmar.' Her klagede ombud fra klostret 1441 1717 over Bonde Jakobssan 
og Axel Pedersscbn, begge af slzgten Thott. Bonde Jakobsscbn var ikke til stede, hvorfor 
sagen mod ham blev udskudt, mens Axel Pedersscbn blev anklaget for at have inddraget 
klostrets ejendom i Syd-Halland. Hr. Axel forklarede, at han besad ejendommene p i  den 
danske krones vegne for Varberg slots regning i lighed med andet betroet gods. Han havde 
ikke andre breve herom, men ville stille sig tilfreds med svenske og danske rigsriders 
afgcbrelse. P i  spcbrgsmilet, om han ville s t i  til ansvar for Kristoffer, som om kort tid ville 
komme tii stede, svarede Axel Pedersson, at han ikke kunne finde sig i en sfi lang ventetid; 
men at  han ikke havde andet modforslag. Han ville ikke udpege reprzsentanter, sorn p i  
hans vegne skulle s t i  til ansvar for konge og r id  i Kalmar, men erklzrede, at Kristoffer var 
hans herre, og at det var hans vilje, han udferte i henseende til godserne. Klostrets reprz- 
sentanter havde heller ikke held i andre klager over Hr. Axel, sorn blev beskyldt for at have 
sat sig i uretmzssig besiddelse af 2 girde i Varberg len, sorn Broder Svensson havde 
testamenteret til klostret, og dennes fader havde stadfzstet. Axel Pedersscbn svarede, at han 
havde modtaget disse girde lang tid f$r Hr. Broders d@d og ikke ville afgive dem, iszr ikke 
p i  baggrund af Broder Svenssons tidligere gentagne voldelige indfald i ~ a n m a r k . ~  - Hr. 
Axel forsvarede sine interesser og udnyttede Kristoffers fravzr til at hindre en afgcbrelse. 
Hans villighed til at s t i  til ansvar for danske og svenske rider peger pi ,  at ikke mange 
danske rigsrider var til stede p i  dette tidspunkt. I betragtning af at privilegiebrevet 1441 
2717 blev beseglet af 17 rider, synes Axel Pederss$n at have foresliet en domstolssammen- 
sztning, sorn ikke cbjeblikkeligt kunne realiseres. Retssagen i Kalmar supplerer p i  en 
interessant made billedet af Axel Pedersssn sorn godssamler og taktiker. - Bergen-fogeden 
Oluf Nielsscbn deltog ved sagens behandling, f@r han rejste til Kcbbenhavn, hvor han aflagde 
troskabsed til kong Kristoffer (s. 180). 

I Kalmar kom det til forhandlinger mellem norske og svenske rigsriider. 
Samtalerne udgik fra L@d@se-traktaten 1441 912, og resultatet blev en ny 
forbundsoverenskomst 1441 1018.~ Udstederne garanterede gensidig opret- 
holdelse af rigernes konstitutionelle rettigheder, uanset om Sverige og Nor- 
ge fik fzlles konge eller ej. Monarken skulle regere med riid af indfadte 
mznd med fuldmagt til at herske over slotte, land og len. Ved forsag pii at 
indtrznge udlzndinge og krzenke gamle szedvaner og friheder, skulle det 
andet rige straks komme til hjzlp. Personer med gods og ejendom i det 
andet rige skulle fortsat nyde ret hertil. Begik enkelte personer overgreb pii 
et riges love og rettigheder, skulle det andet medvirke til en retslig ordning. 
Begge parter forpligtede sig til ikke at understotte bevzgelser i det andet 



rige. Tolden ved Bohus og skader forvoldt som fpllge af angrebet pa Elfs- 
borg skulle Kristoffer forlige inden 1442 2917, eller udpege nogle af sit rhd 
hertil. De to riger skulle udstede hvert sit brev og besegle det med stplrste- 
Parten af rigsradernes segl. Udvekslingen skulle finde sted i Lpldplse 1442 
2917. 

Forbundsakten ph rAdskonstitutionalistisk grundlag markerer sig i hpljere 
grad end tidligere unionsdokumenter ved at omhandle rigernes indre styre. 
Formuleringen, at der mellem Sverige og Norge skal herske fred og broder- 
lig kzrlighed, dzkker ifpllge G Carlsson over, at nordmzndene endnu ikke 
havde afgivet beediget tilsagn til Kristoffer om at blive norsk konge, og at 
hans virkelige valg fplrst skulle finde sted i ~pldplse." Spplrgsmilet om tolden 
ved Bohus, som Kristoffer allerede i sin svenske hhndf~stning havde lovet 
at o p h ~ v e , ' ~  samt ratifikationsbestemmelserne gplr det klart, at iszr sven- 
skerne var opsat pa at regulere Kristoffers magtudplvelse og kanalisere 
unionsforholdet ind i faste rammer. E Lönnroths opfattelse, at traktaten 
kun skyldes hensyn til Kristoffer, ma nuanceres.12 Overenskomsten mellem 
de to rigers rhdsreprzsentanter havde ogsh brod rnod det danske rigsrad. 
Bestemmelsen mod indtrzngen af udlsndinge og placering af dem pa slotte 
og len dzkker i farlzngelse af begivenhederne i de foregaende Ar ogsi over 
danskerne, som under Erik af Pommern havde besiddet store fordele. Trak- 
taten fremstir som et bevidst udtryk for iszr svenske bestr~belser p5 at 
sikre sig mod Kristoffer og det danske rad og forma dem til at udfzrdige en 
unionsakt med gyldighed i det mindste for kongens regeringstid. 

Forskningen har koncentreret sig om det unionspolitiske i Lpldplse- og Kal- 
martraktaterne. Den sidste traktat m i  tillige ses-som udtryk for en svensk- 
norsk radskorporation med indenrigspolitisk sigte. Raderne forpligtede sig 
saledes til ikke at underspltte bev~gelser i rigerne, hvad der er af interesse 
ph baggrund af de foregaende irs bondeoprplr og den indbyrdes strid blandt 
adelen, specielt i Sverige. Sikring af adelens og rigernes konstitutionelle 
rettigheder og strzben efter fredelige forhold peger frem mod kong Kristof- 
fers landefredsforordning fra 1442 (s. 241). Traktaterne mellem Sverige og 
Norge 1441 fremstar som ikke blot et udtryk for en politisk markering 
overfor Kristoffer og danskerne, men tillige for bestrzbelser p i  at skabe en 
fzlles front imod nye bonderejsninger og adelige opr@rsfors@g. Traktaterne 
ma medtages ved bedplmmelsen af rhdsaristokratiets sociale konsolidering i 
disse Ar. 

Fristen for Kristoffers ankomst n ~ r m e d e  sig. Kongen var klar over, at det 
svenske rigsrhd ikke talte yderligere udskydelse, og udtalte fplr afrejsen til 
en preussisk reprzsentant, at kom han ikke inden kort tid til Sverige, ville 
han miste riget.13 Endnu den 10, august befandt han sig i Dragplr, muligvis 



ogsi den l l . ,  - men 12. august var rejsen pibegyndt.14 Hos sig havde kon- 
gen flere rider, heriblandt bisp Ulrik Stygge, bisp Thorleif og hofmesteren 
Erik Nielsson, samt mange udenridsadelige. Den 16. august ankom Kristof- 
fer til Kalmar, hvor han blev modtaget af blandt andre Linköpingbispen og i 
procession fort til byens kirke, hvor zrkebisp Nils holdt en tale. Senere blev 
kongen hyldet og modtaget pA slottet.15 En stadfzestelse af hans svenske 
hindfzestning fandt ikke sted, miske p i  grund af kongens sene ankomst og 
udskydelsen af unionsoverenskomsten til et senere tidspunkt. Hindfzst- 
ningsloftet om udlevering af breve fra Danmark og Norge vedrorende Sveri- 
ge blev ikke opfy1dt.l6 Derimod modtog Kristoffer under opholdet i staden 
tilsagn om den norske krone. I et forleningsbrev til Otto Nielsson fra 1441 
519 pii Greni, Greni Molle, Stensmark og Anholt forer han titelen af »Dan- 
marcs, Swerighes, Norghes, Wendis och Gotes koning.. . «. '' 

Opholdet i Kalmar blev ikke langvarigt, og 3. september var kongen i 
Stockholm, hvor han ifolge Karlskroniken blev fort ind i byen af Karl 
Knutsson.18 Snart drog kongen til Mora Sten, hvor han 1441 1319 under 
udveksling af troskabseder blev valgt til Sveriges konge. Dagen efter fandt 
kroningen sted i Uppsala domkirke, hvor zrkebisp Nils Ragvaldsson forret- 
tede den hojtidelige handling under medvirken af sine lydbisper. Samme 
dag tildelte Kristoffer ifolge Vadstena-diariet 76 personer ridderslaget, heri- 
blandt Karl ~nu t s son  og flere svenskere, danskere og bayrere.lg Flere dan- 
ske rigsrider blev riddere: Otto Nielsson, Oluf Axelsson, Claus Ronnow, 
Eggert Frille og Klaus Nielsson til Ellinge. Bayreren Albrekt Mohrer mod- 
tog ridderslaget, og af danske udenridsadelige mA nzevnes Torben Bentsson 
(Bille), Joakim Flemming, Erik Ged, Niels Pedersson (Gyldenstjerne), An- 
ders og Erik Eriksson (Gyldenstjerne), Anders Hak, Niels Lauridsson (Ka- 
bel af Tistrup), Oluf Andersson (Lunge), Niels Mandrup (Eggert Frilles 
svoger) og David Arildsson ( ~ u i t z o w ) . ~ ~  - Blandt andre s l~gter  b l e ~  Gyl- 
denstjernerne rigeligt belonnet af kongen, hvad der vidner om slzegtens 
fremtrzedende position. Thott-slzegten og deres stotter stod ikke tilbage her- 
for, idet foruden Oluf Axelsson og Klaus Nielsson - hvis moder Pernille var 
en soster til Axel Pedersson - ogsi Hr. Axels datterson Stig Olufssgn (Krog- 
nos), Aage? og Erik Axelsscdn samt Peder Aagesson (Hegle 2) modtog 
ridderslaget p i  dette t idsp~nkt.~'  Iver Axelsson og broderen Keld Axelsson 
benzevnes riddere henholdsvis 1444 512 og 1447, hvorfor deres ridderslag 
muligvis forst blev erhvervet ved Kristoffers kroning eller ved kongens bryl- 
lup i 1 4 4 5 . ~ ~  

En notarialattest 1441 1419 om tilgangen ved ridderslagningen giver oplys- 
ning om, at bisp Ulrik Stygge og bisp Thorleif var til stede, og at Erik 
Nielsson (~Ericus Niclisson de Thym«) deltog i cerem~niellet .~~ Mens bisp 
Thomas oplzeste riddereden p i  dansk og svensk, spurgte den danske hofme- 
Ster enhver af de kommende riddere, om de trofast ville efterleve edens 



forpligtelser. Formularen, som er bevaret i notarialattesten afgivet ph begz- 
ring af de 3 ovennzvnte bisper og bisp Magnus af Abo, tog, sorn G Carlsson 
har vist, stsrkt hensyn til kirkens interesser, hvorfor bisperne har villet sikre 
kendskabet hertil. Alle svor foruden at medvirke til fred og retfzrdighed, at 
vise trofasthed mod konge og rige, at beskytte og forsvare den kristne tro, 
evangeliet og kirkens og dens tjeneres frihed og frälse. Attesten mh ses i 
sarnmenhzng rned Knstoffers store privilegiebrev til kirken og prssteskabet 
1441 1419.~" 

Endnu 21. september 1441 var bisp Thorleif og bisp Ulrik hos kongen i Stockholm. Sam- 
men rned svenske bisper deltog de i udstedelsen af afladsbreve, men de har ikke haft 
konkret politisk indflydelse p i  det svenske radsmede i slutningen af september og begyn- 
delsen af oktober." Det samme gzelder de avrige danske verdslige rader, hvor stplrsteparten 
m i  formodes at vzere vendt hjem i Iplbet af efteraret. Den skanske ridder Peder Aagesspln 
opholdt sig endnu 10. oktober i Stockholm, hvad miske ogsa har vzeret tilfzeldet rned grev 
Hans, idet det kom til kzeremal fra ombud fra Strängnäs-domkapitel mod Bo Jonssons 
arvinger, og disse ifolge et dokument af 1441 2/10 for stplrstedelen angives at vzere nzervz- 
rende.26 Klaus Nielssan til Ellinge opholdt sig endnu 1441 4/11 i Stockholm, og det er 
muligt, at enkelte danske rader fotuden sandsynligvis kansleren Oluf Mortenss0n har be- 
fundet sig i kongens nzerhed i slutningen af iret i betragtning af kongens stillingtagen til 
forhold vedrGrende Danmark. Den 14. oktober udstedte Kristoffer fra Stockholm et be- 
skyttelsesbrev og bekrzftelse p& privilegier til Roskilde domkapitel. I foraret 1442 skal 
rigsrider fra alle tre riger ifpllge Karlskraniken have befundet sig i Stockholm (s. 206)." 

Klaus Nielsspln var i begyndelsen af 1442 ikke mere hos Kristoffer i Sverige. Den 23. 
februar befandt han sig i L ~ n d , 2 ~  og ved midten af januar havde han vzeret til stede pa Aage 
Axelss0ns hovedgard Hjuleberg i Arstads herred, hvor Oluf Axelssplns datter Birgitte blev 
gift rned Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten). - Den sidstnzevnte udstedte 1442 1512 et  
morgengavebrev (s. 15), som foruden Klaus Nielsspln og Aage Axelss~n og andre opregner 
Axel Pedersspln, Peder Axelsspln (Brahe), Anders Hak, David Arildsspln (Quitzow), Erik 
Ged og Peder Aagess0n (Hegle 2).29 Dokumentet er i s ~ r  af zeldre historikere opfattet som 
et  falskneri, hvad G Rystad har m o d b e v i ~ t . ~ ~  Hertil ma fejes, at Erengisle Nilsson havde 
befundet sig i Stockholm sammen rned Peder Aagesspln 1441 10/10.31 

H~ndelserne i Sverige, hvor Kristoffer blandt andet i forhret '1442 forhand- 
lede rned det svenske rigsrhd om told og mgntvzesenets indretning?' skal 
ikke omtales her. Af betydning er, at Karl Knutssons magt blev beskhret af 
det svenske rigsrad og kongen. En plan synes ikke at vzre uhrbejdet ph 
forhhnd af Kristoffer. Eftersom Krister Nilsson (Vasa) og Karl Tordsson 
(Bonde) ikke var til stede ved hyldningen 1441 1319, var det naturligt, at 
Kristoffer Ca. 20. september stadf~stede Karl Knutsson i dennes besiddelser 
og forleninger fraset Kastelholm pa Aland, samt stillede ham drosttitelen i 
~ d s i g t . ~ ~  

De 2 slotshavedsmamd ankom i efteraret fra Finland til Stockholm og 
svor kongen troskab. Samtidig fremsatte de klager mod marsken, hvad der 
ikke blev uden virkning. Kristoffer var sluppet for at anvende vabenmagt 
mod de 2, og en modpol til Karl Knutsson viste sig. Resultatet af deres 



klager blev et forlig mellem Krister Nilsson og Bar1 Knutsson 1441 10/10, 
som betard en revision af de hidtidige lofier og et nederlag for den tidligere 
rigsforstander. Krister Nilsson skulle beholde Viborg slot og len indtil 1442 
1/5, Raseborg slot og len i 4 Ar samt gsterbotten i Abo bispedOmme under 
Korsholm len i 14 Sr. Desuden matte Karl Knutsson afgive drosttitelen, som 
senest 7. oktober blev overdraget Krister ~ i l s s o n . ~ ~  - Den 31. oktober be- 
seglede Kristoffer overen~komsten.~~ Kongemagten kunne fplle sig styrket i 
lighed med rigsradet, heriblandt slzgtsgrupperne Natt och Dag og Oxen- 
stierna, som var garanter for Krister Nilsson 1441 10110. Hertil kom, at 
Kristoffer til hofmester valgte Bengt Jönsson Oxenstierna (gift i 1. ~gteskab 
med Kristina Kristersdatter Vasa), og at Magnus Gren blev fodermarsk og 
sandsynligvis efterfulgte Karl Knutsson som hovedsmand p i  det vigtige 
Stockholm slot allerede i efteraret 1441.~~ Kristoffer splgte stprtte hos Karl 
Knutssons modstandere. Nye ledende grupperinger tradte frem ved siden af 
bisperne. 

Karl Knutssons trzngsler var, som K Kumlien har vist, ikke f ~ r b i . ~ ~  I 
foriret 1442, efter at Kristoffer havde redet sin hyldningsrejse, ~riksgata?' 
blev marsken indkaldt til et radsm@de i Stockholm under Iejde fra Abo af 
Albrekt Mohrer. Forinden optog Karl Knutsson ifpllge dokumentmaterialet 
flere vidimationer over rigsridets og Kristoffers breve p5 hans forleninger 
samt over forliget med Krister N i l ~ s o n . ~ ~  Denne handling foregriber de 
kommende hzndelser. Ifpllge Karlskr~niken blev marsken i Stockholm i 
nzrvzrelse af rader fra alle 3 riger og enkelte bayrere stillet overfor kravet 
om at afgive Abo slot eller miste Viborg. Karl Knutsson gav efter herfor, og 
kun Krister Nilssons dpld i Viborg i de sidste dage af april gjorde det lettere 
for ham at komme i besiddelse af ~lottet .~'  Kristoffer sendte i foriret sin 
herold til Finland, efter alt at dplmme for at ordne Viborgs overdragelse. 
Abo overgaves til Mats Ödgislesson (Lillie), som dprde i labet af sommeren 
1442, hvorefter Henrik Bitz forvaltede ~lot te t .~ '  

Iohannes Magnus udtaler 1558 i sit nationale vzrk Gothorum Sveonvm'- 
qve Historia, at det var danskerne, som anklagede Karl ~nutsson:~ hvad 
der som vist ikke har megen rigtighed p i  sig. Derimod fortjener S Tunbergs 
synspunkt, at danske radgiverkredse billigede Kristoffers forsOg pa at knzk- 
ke Karl Knutssons magt, ~ ~ m z r k s o r n h e d . ~ ~  I betragtning af det danske 
rigsrads hidtidige bestrzbelser pa at undga en unionsaftale samt Gotlands 
anerkendelse sorn svensk ejendom, synes raderne ikke at kunne vEre util- 
fredse med kongens politik i Sverige i 1441-42. Ved netop at spille grupper 
ud mod hinanden, bedredes mulighederne for egen fremgang og hab om at 
omga kravet om en unionstraktat. Forsigtighed var dog pakrzvet. Hensynet 
til Norge og de hidtidige Ars hzndelser matte spille ind. 

Forholdet til Erik af Pommern matte gprre sit til, at det danske rigsrad 
ikke abenlyst modarbejdede det svenske. Det gjaldt om ikke at forbedre 



ekskongens muligheder for at udnytte en intern konflikt. Erik genoptog 
saledes efter det jyske oprprrs nedkzempelse sine forligsplaner. I et brev fra 
Gotland 1441 2517 til hajmesteren erindrede kongen om sit brev h a  Rügen- 
walde 1516 og om sin skrivelse til de vendiske hansestzeder (s. 173,177), idet 
han atter ansprgte Konrad von Erlichausen om at afgcire hans strid rned 
d a n ~ k e r n e . ~ ~  Hajmesteren var ikke villig til at afvige fra sin neutrale politik, 
og svarede 1441 2118 pa brevene, at Eriks pastande om, at han i Danzig 
havde afgivet lafter, matte bero pa en misforstaelse af forhandlingerne, 
hvorfor han sendte ham et referat af madet. Konrad havde kun ventet pi ,  at 
Erik skulle fuldfprre sin del af aftalen og sende ham en skrivelse til det 
danske rigsrhd.45 

Hojmesteren tog, som G Lögdberg bar klarlagt, hverken parti for eller 
afstand fra k ~ n ~ e n . ~ ~  Alligevel regnede Erik fortsat med en retslig afgprrelse. 
Den 7. september sendte han sine klager mod det danske rigsrhd til hajme- 
Steren og erkl~rede sig beredt til at lade konflikten afgare af den tyske 
Orden og andre opmznd udnzevnt af Konrad von Erlichausen. Sluttelig 
opfordrede Erik atter hprjmesteren til at hjzelpe ham og hans ~ l a e ~ t n i n g e . ~ ~  
Konrad von Erlichausen fortsatte sin forsigtige politik og tiltradte heller 
ikke Kristoffers forbundsudkast, som trods fordele kunne binde Ordenen og 
maske skabe strid rned Erik af Pommern. Muligvis foresvzevede tilmed den 
mulighed, at Gotland ikke ville tilfalde Ordenen, hvis det kom til kamp om 
%en. 

Derimod var hprjmesteren villig til at mzgle, og 1441 2719 skrev han til 
kong Kristoffer og Kristoffer Parsberg. Kristoffer blev lykansket rned aner- 
kendelsen i Sverige og Norge, og hprjmesteren erindrede om Kristoffer Pars- 
bergs underretning om Erik af Pommerns klager over det danske rigsriid og 
erklzrede sig villig til at bilzegge striden i Danzig sammen rned sine ordens- 
herrer. Kristoffer blev opfordret til at meddele, om han gav samtykke til at 
sende befuldmzegtigede i habet om, at Erik tillige kunne bev~ges til at give 
mprde eller lade sig repraesentere ved fuldmaegtige. Kristoffer Parsberg blev 
opfordret til at szette Kristoffer nprjere ind i forligsplanerne, som Konrad i 
skrivelsen til kongen ikke havde kunnet fremlzgge sa klart. I brevet til 
Kristoffer medfulgte sandsynligvis Eriks klageskrivelse i afskrifte4$ 

Fra Stockholm skrev Kristoffer til hprjmesteren. Brevet er ikke bevaret, 
men ifprlge oplysninger af rigernes rhd 1442 1316 ses kongen at have meddelt, 
at han forelabig ikke kunne give et bindende svar rned hensyn til Erik af 
Pommern, da han farst matte forhcire sig hos rigernes rad, og disse fprrst ville 
m ~ d e  frem i st6rre antal i L ~ j d @ s e . ~ ~  Han f0rte en henholdende politik, 
samtidig rned at en forsthelse rned Konrad von Erlichausen blev sagt fast- 
holdt. Rigsrhderne skulle behandle den gamle konges klageskrivelse i fzel- 
lesskab. En ordning skulle besidde gyldighed for alle tre riger. 

Erik af Pommern nprjedes ikke rned at udfzerdige et klagebrev til hprjme- 



steren over det danske rigsrad - hvori muligvis tillige svenskerne blev indbe- 
fatttet - men han skrev tillige til det svenske rad i eftersommeren. Skrivel- 
sen er gaet tabt, men af rigsradets svar 1441 10110 fra Stockholm ses den 
gamle konge at have sprgt at abne for nye forhandlinger ved at skyde ansva- 
ret for ikke afholdte mprder over pA de svenske rigsrader, hvad disse benzg- 
tede og pointerede kongens unddragelse af rigsstyrelsen efter Kalmar-forli- 
get 1436, samt at han havde givet riget fra sig. Radet havde nu lovligt valgt 
og kronet Kristoffer til konge, og Erik skulle ikke habe pa at genvinde sin 
magt i rigerne. Svenskerne ville med Kristoffers hjzlp styre riget under 
iagttagelse af love og rettigheder, idet riidet »met war Rikesens ~ r e n d e  enkte 
sysla haffuom i Pryssen eller annorstads. .. <<50 Oplysningen kan afspejle be- 
brejdeiser fra Erik for svenske diplomatiske bestrzbelser ved tiden for kong 
Kristoffers antagelse (K Parsbergs b"es@g hos hprjmesteren ??), men peger, 
som G Carlsson har blik for, snarere pa, at den gamle konge havde meddelt 
sin villighed til at lade Konrad von Erlichausen mzgle i konflikten, hvad det 
svenske rigsrid ligeledes burde gprre.51 Nu blev dette afv~rget, og spprrgs- 
malet blev holdt hen. Brevet afsluttedes med, at der var kommet klager til 
Kristoffer og rigsridet om Eriks folks overgreb pa svenske indbyggere. Erik 
burde afsta herfra og levere gods tilbage, ellers kunne radet se sig nprdsaget 
til at tage andre forholdsregler. Et ophor af overgrebene blev stillet som 
betingelse for senere forhandlinger. 

Det danske rigsrad synes op mod arsskiftet ikke at beskzftige sig med 
forholdet til Erik af Pommern. RAderne forestod ledelsen i kongens fravzr, 
og szrlig de fem rader, som var blevet bemyndiget til at fprre forhandlinger 
med hollzndere og hansestzder, var fremtrzdende. Johannes Laxmand, 
bisp Jens af Roskilde og Morten Jenssprn udstedte i efteraret en erkl~ring til 
Henrik Knudssdn (s. 193). I det nye i r  opholdt ~rkebispen sig 1442 2911 i 
Lund og var i marts-april i ~ a l m @ . ~ '  Bisp Jens befandt sig 1442 1213 i 
Roskilde, hvor tillige prior Bent Pedersson, Morten Jenssprn, Oluf Axelssprn 
og Ove Lunge var til stede sammen med landsdommeren Anders Jenssprn 
(broder til Morten J), Mogens Gprye og Evert Moltke og dprmte et lhsebrev 
til at sta ved magt.53 Senere i samme maned opholdt bisp Jens, Oluf Axels- 
son og Ove Lunge sig pii landstinget i Ringsted, hvor tillige Anders Jenssprn, 
Torben Bille, Jep Lunge blandt andre ses at vzre til stede. Den 8. april 
opholdt bisp Jens sig i Kobenhavn, endnu et tegn pa, at han indtog en vigtig 
position i kong Kristoffers f r a ~ z r . ' ~  

Mddet i Lprdgse, hvor de 3 rigers rAd skulle samles, var oprindelig fastlagt til 
'29. juli. Kristoffer fremskyndede sammenkomsten til begyndelsen af 'juni, 



og i dagene efter pinse (20. maj) indfandt rlider og mange adelige sig i byen.' 
Forskningen har for en stor del klarlagt samlingens f o r l ~ b . ~  Alligevel fortje- 
ner m0det fornyede unders@gelser, iszr ph baggrund af det danske rads 
hidtidige politik overfor det svenske rigsrads 0nske om en ny unionsaftale. 
Der tiltrzenges desuden en afklaring af sp0rgsmilet om en unionstraktat, 
hvis eksistens under Kristoffer er s0gt godtgjort af I Svalenius og G Carls- 
son. 

Fra dansk side mGdte i Lgdase zrkebisp Johannes Laxmand, bisp Thor- 
leif, hofrnesteren Erik Nielssdn, Axel Pederssprn, Eggert Frille og sandsyn- 
ligvis Oluf Axelssprn og Anders Nielsson, uden at det kan afvises, at flere 
rider og udenrhdsadelige var n z r v ~ r e n d e . ~  Det svenske rigsrad var reprz- 
senteret ved zrkebisp Nils og 4 bisper foruden hofmesteren Bengt Jönsson, 
Bengt Stensson, Otto Ulfsson og lagmzendene Bengt Gylta og Ragvald Pu- 
ke.4 Fra norsk side madte zrkebisp Aslak Bolt af Trondhjem, bisp Jens af 
Oslo, Audun af Stavanger, Olaf af Bergen, Gunnar af Hamar, Gottskalk af 
Holar p5 Island, Henning af Fzrgerne samt drosten Sigurd Jonsson, Kol- 
bjorn Gerst og Jon ~järne, '  hvad der i betragtning af antallet dokumenterer 
mfldets vigtighed. 

Hvad der fik Kristoffer til at afholde m ~ d e t  p i  et tidligere tidspunkt er 
ikke klart, men hensyn til Erik af Pommern kan have indvirket. F0r midten 
af april 1442 havde den gamle konge skrevet til det svenske rigsrid og 
anmodet om godtg@relse, fordi Kristoffer var blevet valgt til konge. I et svar 
fra Stockholm 1442 1714, hvoriblandt mzerkes zrkebisp Nils, Bengt Jonsson 
(Oxenstierna), Magnus Gren og Kar1 Bonde, undlod radet at tage stilling til 
Eriks henstilling, men bad ham taktisk imprdekommende - hvis han ville 
leve i fred og forstielse med Kristoffer og Sverige - om at przcisere sine 
krav pa en godtgprrelse. Initiativet gik tilbage til den gamle k ~ n ~ e . ~  

Vigtigere for en fremskyndelse af LGdase-m~det synes at vzre Kristoffers 
0nske om at komme i besiddelse af Norge. Kongen havde skrevet til nord- 
mzndene, at han Gnskede valgreprzsentanter til stede i L~dase ,  og han 
havde tillige anmodet byfolkene i Os10 om at m@de ham med deres privile- 
gier og rettigheder, sa de kunne blive stadfzstet og forbedretq7 Sigurd Jons- 
son indkaldte fuldmzegtigeY8 og en reprzsentation pa 36 personer for samt- 
lige nzvnsmzend, hvis antal ikke kendes, gav 1. juni i L0d0se fuldmagt til 
rigsradet til valget af Kristoffer til konge og til andre bestemmelser vedr0- 
rende riget, mod at almuens gamle rettigheder blev ~pre thold t .~  Det norske 
rids valgbrev er ikke bevaret, men at Kristoffer blev hyldet i L@d@se tyder 
tilstedevzrelsen af FzrPrbispen og Gottskalk af Holar pi.  En norsk hand- 
fzstning kendes ikke. 

Valgreprzsentationen pa landsbasis viser stort behov hos det norske rigs- 
rad og hos Kristoffer for samtykke til kongevalget. Rigets indbyggere skulle 
bindes til beslutningen om at vzlge en ny konge, s i  Erik ikke kunne bebrej- 



de rigsridet, at indbyggernes tilslutning til Kristoffer ikke var indhentet. 
Ved den gjeblikkelige afvigelse fra arvefalgereglen, hvor afszttelsen af Erik 
havde vEret en lovstridig handling, matte indbyggernes samtykke blive vig- 
tig.1° Norsk forskning har her vzret przeget af 2 opfattelser, at kongevalget 
betegner en overgang til valgrige (A. Taranger), og at nordmzndene trods 
fravigelsen fra arveriget vedblev at opfatte riget som et arverige (J. Schrei- 
ner).'' Spargsmilet er imidlertid afhzngigt af, fra hvilket synspunkt det 
anskues. S Imsen har plausibelt last problemet ved at pointere, at Kristoffer 
i forme1 forstand blev modtaget som ret arving til den norske trone trods 
forbigaelsen af hertug Bugislav, og at den unge konge blev valgt i faktisk 
politisk forstand under pres fra det danske og svenske rigsrid.12 Intet tyder 
pa, at den norske arverigeforfatning i 1442 blev sagt cendret. De forudgien- 
de Ars htendelser og almuens fuldmagtsbrev, hvis terminologi er tilpasset 
forestillingen om arvelighed pii tronen ved at kamouflere rigsridets hand- 
ling, forst~rker dette indtryk. 

Tilhzengere af valgriget har ikke staet s i  stzrkt i 1442, som det var tilfzl- 
det i 1448-49, hvor 2 ridsgrupper stredes om Norges tilknytning til Danmark 
eller Sverige. Kristoffer var i 1442 interesseret i at fremsti som norsk arve- 
konge - hvad han allerede havde papeget 1438 15111 (s. 87) - idet dette 
ville give starre muligheder som unionskonge for en mere selvstzendig posi- 
tion. Ogsi det danske rigsriid matte, som Kalmar-mcddet i 1436 og de falgen- 
de Ars bestrzebelser p i  at undga en ny unionsaftale viste, vzre imod Norges 
overgang til valgrige, hvorved Danmarks og den danske konges muligheder 
for at dirigere unionspolitikken mindskedes. Kristoffer og det danske rad 
havde fzelles interesser p i  dette punkt. Traditionen fra Erik af Pommerns tid 
skulle fortszettes. 

Udvekslingen og ratificeringen af forbundsakten fra Kalmar 1441 1018 mel- 
lern svenske og norske rigsrider kendes ikke, og synes ikke at have fundet 
sted. &sagen er ukendt, men kan skyldes flere faktorer sisom det uafklare- 
de forhold til Erik af Pommern, det norske rigsrads bestrzbelser pii at 
fastholde opfattelsen af arv ved Kristoffers valg, forrykkelsen af mgdetids- 
punktet i Ladgse, eller en ny unionstraktat. At en sidan kom i stand under 
Kristoffer er sagt dokumenteret af I Svalenius p i  grundlag af et indlzg af 
Konrad von Pyhy 1541 ved forhandlingerne mellern Sverige og Danmark i 
Brcdmsebro,13 og den svensk-danske stilstandstraktat 1471 914, hvor der ifal- 
ge G Carlsson henvises til »det kärliga förbundet i konung Kristoffers tid.«14 
Hertil kommer oplysninger hos A Huitfeldt ved omfalen af det danske 
rigsrads indbydelse 1448 .til det svenske til et fzlles kongevalgmade i Halm- 
stad, om at unionen var blevet fornyet i Stockholm i kong Kristoffers tid.15 
Endelig henviser Bergen-traktaten 1450 2918 mellem Danmark og Norge om 
kongevalg i Halmstad til »förre bebindelsen innehölt orn then steth. «16 
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Godtages Stockholm indledningsvis som udstedelsessted for en ny 
unionstraktat, kan dokumentet vEre fremkommet i efterket 1441, hvor 
danske rigsrhder var til stede ved kongens kroning i Uppsala. Desuden 
meddeler KarlskrOniken ved Kar1 Knutssons ankomst til Stockholm efter 
farvandenes hbning i 1442, at »konungen 10th raadith kalla til sik aff sin iij 
rike alla oc än beyarana medher kalla ... «17 En unionstraktat kan ligeshvel 
stamme fra 1444 eller 1445-46, hvor Kristoffer atter opholdt sig i Stockholm. 
Det svenske rigsrhds vilje til at fare en unionsaftale igennem tyder med 
forsigtighed ph begyndelsen af kongens regeringstid, men dateringen er 
usikker. Der trEnger sig det sp~rgsmhl ph, om en unionstraktat overhovedet 
fremkom i Kristoffers tid.lg 

Konrad von Pyhys omtale 1541 af en unionstraktat under Kristoffer kan 
ikke till~gges v ~ g t ,  men er udtryk for en tendenti6s udlzegning, eller at 
kendskabet til de reelle forhold allerede har vzret forvansket. Heller ikke 
Huitfeldts omtale af det danske rigsrhds indbydelse 1448 til et fzelles konge- 
valg under henvisning til unionstraktaten fra Kristoffers tid kan godtages (s. 
379). Vanskeligere er det at forklare, hvorfra Huitfeldt har Stockholm som 
udstedelsessted. Udsagnet kan bero ph almindeligt kendskab til Kristoffers 
ophold her, det svenske rigsrfids made i sommeren 1448 og bestrtebelser ph 
at skabe kontinuitet i rzekken af unionstraktater fra Margrethes og Erik af 
Pommerns tid, idet det pfi denne vis blev svenskerne, ikke danskerne, som 
ikke var unionen tro. 

Den dansk-svenske stilstandstraktat 1471 914 tillader ikke at dokumentere 
en unionstraktat under Kristoffer. Der tales kun om »ath tesse III rike mage 
saman komma i et kerlighit forbundh, som the Ware i konung Cristofers 
tiid.. ., « hvad der snarere er en henvisning til den tilstand, rigerne befandt 
sig i under Kristoffers styre.lg Sidst og ikke mindst mh argumentet, at Ber- 
gen-traktaten 1450 2918 henviser til Kristoffers unionstraktat, afvises. Trak- 
taten er phvirket af Halmstad-traktaten fra maj samme fir, og henvisningen 
til fremgangsmhden for kongevalg beror efter alt at dOmme ph Kalmar- 
traktaten 1438, hvis indhold tillige var bindende for Norge (s. 85). 

Sammenfattende mh det phpeges, at ukendskabet og de sene og tenden- 
tigse efterretninger om en unionstraktat under Kristoffer mh affterdige en 
shdan, og de manglende Spor af en sh vigtig traktat mh yderligere mane til 
f~rsigtighed.'~ 

I forbindelse med det fremtidige kongevalg herskede blandt flere i det 16. Arhundrede den 
opfattelse, at unionens kongevalgbestemmelser fastsatte, a t  hvert rige efter tur skulle have 
ret til at besztte unionstronen. Erik XN og Hans Svaning ans& bestemmelsen for at 
stamme fra 1397, men urigtigheden heraf er indlysende. I Svalenius har ph grundlag af 
Konrad von Pyhys indlzg fra 1541 ment, at bestemmelsen som et alternerende kongevalg 
mA henf$res til Kristoffers tid og ikke grunde sig ph fejltolkninger af zldre overenskomster, 
eftersom unionstraktaten benzvnes den nye overenskomst af kansleren Georg Norman, 



Pyhys samtidige, hvad der ikke taler imod Huitfeldt.'' Synspunktet ma afvises. Bestemmel- 
Sen om et  skiftende kongevalg beror snarere, som G Rudbeck, 0 S Rydberg, G Landberg 
og E Ladewig-Petersen har vist, p i  en fejlagtig udlzgning af unionsforslaget fra 1436, en 
tolkning, der ellers i svensk tradition forst findes hos Olaus Petri og mzrkeligt nok tillige 
hos Poul Helgesen og Petrus Olai." At en bestemmelse om et alternerende kongevalg ikke 
var fremme under kong Kristoffer synes at fremga af de tendentiose, omend mere samtidige 
kilder til Karl Knutssons kongevalg i 1448 (s. 386f). Karl Knutsson omtaler ikke en sadan 
bestemmelse, hverken i sine forsvarssknfter eller i Karlskroniken, og selv om han ikke 
havde vzret til stede ved udstedelsen af en unionstraktat; havde andre svenske rigsrider 
utvivlsomt haft kendskab hertil. 

Det ma sta klart, at det hovedsagelig var Kristoffer, som fik forhindret, at 
en unionstraktat s i  dagens lys. Kongen kunne ikke vzre interesseret i en 
sammenkzdning af unionsakt og -hindfzstning rned yderligere bind p i  
magtudavelsen. Ogsa det danske rigsrad var som tidligere ikke ubetinget 
tilhznger af en ny unionstraktat, nar det gjaldt om at bevare politisk indfly- 
delse, og det skprnt en traktat ikke hindrede danske bestrzbelser pa at 
kontrollere unionen i vekslende samarbejde rned Kristoffer, men snarere 
styrkede ridets position i tilfzlde af uenighed rned kongemagten. Here 
forhold gar det dog klart, at det danske rigsrid ikke anskede en unionstrak- 
tat. Raderne mitte for eksempel vzre opsat p i  at hindre, at Sverige-Norge 
fik overvzgten ved kongevalg, hvad Kristoffer i henseende til Norge har 
vzret enig i. Kongens og rigsradets bestrzbelser p i  at opretholde Norges 
arveretslige szrstilling og kontrollere dette rige - Kristian I var ogsi i slzgt 
rned den gamle kongelinie - kunne for s i  vidt opveje eventuelle unionsbe- 
stemmelser om rigernes ligestilling og bedre mulighederne for det danske 
rigsrids kandidat pa et kongevalgmade. Rokeringer af personer p i  slotsle- 
nene og anvendelse af loyale grupper kunne, som eksemplet rned Karl 
Knutsson viste, styrke egen position og kontrol rned unionen, og for grznse- 
landskaberne tillige sikre eksportinteresserne, hovedsagelig til den vendiske 
stadsgruppe. Det m i  fremhzves, at Kristoffer og det danske rigsrid ph 
vzsentlige punkter kunne finde sammen i modvilje mod en unionstraktat. 

Det kan ikke belyses, hvordan spargsmilet om en unionstraktat blev 
trzngt i baggrunden, men for tiden omkring 1441-42 synes flere forhold at 
have spillet ind. Forholdet til Erik af Pommern, som ifalge 1397-unionsbre- 
vet fremstod som den legitime tronindehaver, mitte gprre indgaende drGfte1- 
ser om unionens nyordning problematiske, og Kristoffers forestiiende kro- 
ning i Norge matte medvirke til en yderligere udszttelse. Kongens svenske 
handf~stning, som garanterede rigsridets magtposition og konstitutionelle 
rettigheder, kan forelabig have virket tilstrzkkelig. P i  den anden side synes 
Kristoffer ikke uden videre at have kunnet omgi kravet om en unionstrak- 
tat. Det turde ikke vzre uden betydning, at han i 1442 p i  forskellig mide 
tilgodesa adelens interesser. Han stadfzstede 1442 2/5 den nye svenske 
landslag, »Konung Christoffers Landslag,« landefredsforordninger blev ud- 



stedt for hvert rige, og et almindeligt vabenforbud blev kundgjort (s. 242). 
Lovgivningen afspejler vzesentlige behov, men ma samtidig ses som udtryk 
for Kristoffers henholdende politik, idet han herved sa at sige udhulede 
grundlaget for en unionstraktat under iagttagelse af rigernes konstitutionel- 
le rettigheder.23 

Det uafklarede spargsmil mellem Danmark og Sverige om Gotlands til- 
hplrsforhold matte yderligere gGre sit til, at man undgik konfrontationer 
rigerne imellem. Det danske rigsrid kunne vzre tilfreds med, at Gotlands 
tilhplrsforhold til Sverige ikke pa ny indbefattedes i en traktat i forlzngelse 
af Kristoffers handfzstning. Hvor bestrzbelserne tidligere gik ud pa at fast- 
holde aen som dansk ejendomved at undvige et unionsmade, er det spplrgs- 
malet, om ikke tiden efter Kristoffers kroning i Sverige pa ny medfarer en 
Arvagen politik fra rigsrhdets side. Ved at arbejde for en omgaelse af be- 
stemmelsen i Kristoffers handfzestning kunne Gotland fastholdes under 
Danmark, ikke som svensk ejendom, men som unionsejendom. Synspunk- 
tet stplttes af, at Erik af Pommern fortsat besad Gen, og at en ordning senere 
sages tilvejebragt med ham, hvad der foruden den gamle konges position 
abenbarer, at han stadig blev anset for at besidde rettigheder til rigerne (s. 
405), idet hans afszttelse fra dansk side hvilede pa lose og oftest generelle 
klager. Det er af betydning, at det danske rigsrad har kunnet finde legitima- 
tion for sin politik i den kendsgerning, at Gotland i 1408 var afstaet af den 
tyske Orden til Erik af Pommern og hans efterfpllgere og de tre riger for 
9000 engelske nobler, et belab, som var indsamlet i alle unionens riger.24 

Gotlandssp@rgsmilet og opretholdelsen af Norges statsretslige szerstilling 
iibner forstaelse for dobbeltheden i det danske rigsrads politik. Danmarks 
tidligere lederposition kunne atter langsomt tilvejebringes, og fremgar yder- 
ligere af, at rigsradet tolererede, at Kristoffer ikke udleverede dokumenter 
og breve til Sverige som lovet i handfzstningen 1441 2614 (s. 199). I betragt- 
ning af de foregaende Ars svenske angreb pA dansk omrade og Kar1 Knuts- 
sons senere krav og bestrrebelser pa at dokumentere Sveriges ret til Skane 
og de avrige plstdanske landskaber," havde det danske rigsrad interesse i at 
sta bag Kristoffer og omga lGftet om udlevering af dokumenter. 

Forholdet til Erik af Pommern blev pa radsmadet genstand for forhandlin- 
ger. En forstaelse med hajmesteren blev iszr fra Kristoffers side sagt fast- 
holdt, og 1442 1116 skrev kongen til Konrad von Erlichausen. Baggrunden 
var, at hajmesteren i foriret havde sendt en reprzsentant Fritz von Eppin- 
gen til kongen i et forsplg pa at vinde denne. Konrad von Erlichausen agtede 
at indf@re en pundtold og Gnskede ikke, at hansestzderne skulle kunne 
vinde unionskongens s t ~ t t e . ~ ~  Kristoffer stillede sig velvillig til anmodningen 
og lovede at virke til Ordenens bedste, nar han madtes med stzdernes 
ombud. Flere borgere fra Danzig ses af kongens brev at have klaget over 



Axel Pedersson pa Varberg og Kolbjorn Gerst pa Bohus, men disse havde 
ved samtaler erklzret sig forligte rned borgerne. Var disse endnu ikke stillet 
tilfredse, ville Kristoffer selv undersoge sagemZ7 

Fritz von Eppingen havde i sin instruks bemyndigelse til kun at lytte til 
Kristoffer, hvis denne pii eget initiativ (»in eyner geheyme«) omtalte kong 
Erik og Gotland. Reprzsentanten skulle kun »af sig selv« udtale, at han 
fGlte sig overbevist om, at hojmesteren kunne formiis til at tage sig af Erik af 
Pommern under forudsztning af, at Gotland pantsattes til Ordenen mod 
genlosningsret for rigerne rned Kristoffers og rigsriidernes samtykke (»syner 
Reiche Rete Rathe«). Konrad von Erlichausen gik frem rned den storste 
forsigtighed og onskede et initiativ fra kongens ~ i d e . ' ~  I Gotlands overgang 
til Ordenen som pant siis stadig en mulighed for at lose Eriks konflikt rned 
unionsrigerne. 

En samtale om muligheden for Gotlands pantszttelse synes, som G Lögd- 
berg har papeget, ikke at have fundet sted, heller ikke blandt riiderne." 
Stemningen var ikke gunstig for fortrolige samtaler om den gamle konge. 
De 3 riger befandt sig efter bondeoprorenes nedkzmpelse og uni'onens 
genetablering i en overlegen position og var ikke interesseret i en retslig 
afgorelse og en pantszttelse af Gotland til den tyske Orden. Hertil kom 
Gjeblikkelig utilfredshed rned den gamle konge, som havde tilfangetaget 
den svenske kammermester Bo Knutsson (Grip) og 2. juni udstedte et 
lejdebrev til Matts Ödgislesson, Erengisle Nilsson og Ficke Bylow om at 
komme til Gotland inden 29. juli og udlose Bo Knutsson rned mindst 5000 
ny g~ lden .~ '  

Fglgen var, at rigernes riid - som W Christensen, G Lögdberg og K E 
Murawski har klarlagt - forte en henholdende p01itik.~~ I et dokument til 
hojmesteren 1442 1316 medbeseglet af de 3 rigers xrkebisper, hofmestrene 
Erik Nielsson og Bengt Jönsson (Oxenstierna) samt drosten Sigurd Jonsson 
besvaredes Konrads brev til Kristoffer bilagt Erik af Pommerns rned an- 
modning om afholdelse af en domstol under hcijmesterens og andre fyrsters 
ledel~e.~ '  Riiderne var kommet sammen for at give Erik et redeligt svar, som 
kunne skabe fred og enighed. Erik havde umuliggjort dette ved at tilfange- 
tage Bo Knutsson og hans tjenere. Hojmesteren burde skrive til Erik og 
sGge at f i  kammermesteren og andre frigivet tillige rned alt opbragt gods i 
tidsrummet fra kongens udstedelse af klageskrivelsen. Forst herefter var 
riiderne villige til at give svar pii Eriks forslag. Konrad von Erlichausen blev 
opfordret til hurtigt at skrive svar tilbage, s i  riderne vidste, hvad de havde 
at rette sig efter. Hvis Bo Knutsson kom fri, ville raderne bevzge kong 
Kristoffer til sammen rned radet at mgdes rned Erik for at hore hans klager 
og tage stilling hertil. Brevet afsluttedes rned en tak til hojmesteren for hans 
velvillige bestrzebelser pa at tilvejebringe en ordning »til det gemene bedste«. 

Kristoffer udstedte fra Lgdprse et brev til hgjmesteren om, at han var rede 



til at made Erik trods dennes overgreb og sta til ansvar for hajmesteren og 
andre - Kongen og rigernes rad afslog ikke formelt Eriks anmod- 
ning. De generelle vendinger i rigernes rids brev indebar i realiteten en 
afvisning heraf, og blev ogsa tolket sadan af Erik af Pommern. Han mente, 
at afslaget skyldtes modstand mod Ordenen som dommer, og at de nordiske 
riger snarere ville have paven eller kejseren til at d@mme i konflikten. 
Omkring irsskiftet 1442-43 bad han Konrad von Erlichausen om at skrive til 
paven eller k e j ~ e r e n . ~ ~  

Omkring den 13. juni synes m@det i L@d@se at vzre afsluttet. Kristoffer 
agtede sig til Norge, og havde 1442 1116 udnzvnt en svensk rigsstyrelse i sit 
fravzr, bestaende af zrkebisp Nils, hofmesteren Bengt Jönsson, Erengisle 
Nilsson og Magnus Gren. Handfzstningslaftet blev overholdt, samtidig med 
at rigsradet til en vis grad tridte i baggrunden for det udnzvnte rhdskollegi- 
um.35 Den 15. juni befandt Kristoffer sig pa ~ o h u s ? ~  og 1442 217 blev han 
kronet i Os10 domkirke af zrkebisp Aslak Bolt i narvzrelse af flere gejstlige 
og verdslige norske rader og sandsynligvis enkelte svenske og danske ra- 
der.37 Sigurd Jonsson, Olaf Hakonsson, Narve Jakobsson, Kolbjorn Gerst, 
Erlend Eindridesson, Hartvig Krummedige og Herman Molteke modtog 
blandt andre ridderslaget ved denne lejlighed.38 Sigurd Jonsson opharte ved 
kongevalget at vzre drost, og Gunnar Holk synes umiddelbart at have 
efterfulgt Anders Mus som provst ved Mariakirken i Os10 og kan~ler.~' En 
fast ordning af rigsstyrelsen synes ikke at vzre kommet i stand som i Sveri- 
ge, men beslutninger synes overladt til rigsridet som helhed med Aslak Bolt 
i spidsen. Regeringsstyrelsen i Norge og rigsradets sammensztning skal 
siden omtales (s. 322). 

Efter et kortere ophold, hvorunder Kristoffer stadfastede flere privilegier 
og udavede regeringsforretninger, pabegyndtes tilbagerejsen mod Dan- 
mark.40 Den 30. juli befandt kongen og hans falge sig i Kungsbacka i Sveri- 
ge, for i begyndelsen af august 1442 at indfinde sig i Kabenhavn efter nzsten 
et ars f r a v ~ r . ~ '  Unionen var atter samlet under 6n konge med magten hos 
hvert riges rad, som vogtede pa, at det kun var indfodte og naturaliserede, 
som fik del i rigsstyrelsen og adgang til slotte og len. Ridskollegiet i Sverige 
viste allerede tendenser fra Kristoffers side til at rokke ved ridernes magt- 
position, hvad det danske rigsrad i bestrzbelsen pii at opretholde sin posi- 
tion har kunnet tilslutte sig. 

At danske rigsrader og specielt bisperne var tilfredse og lznge havde set 
frem til en genetablering af unionen fremgar af en udtalelse af Johannes 
Laxmand i Lund. Den 25. november indstiftede zrkebispen en gudstjeneste 
i domkirken, og udtalte i dokumentet herover sin glzde i pomp@s latinsk 
veltalenhed over, at Gud udvalgte hertug Kristoffer til at herske over 3 riger 



og p i  denne vis forlenede kongevzrdigheden i 6n Person, saledes »at da 
disse 3 riger, Danmark, Sverige og Norge var prisgivet til bytte for onde 
menneskers vilkdrlighed og mod retten berevet kongernagtens ror, tillod han 
(Gud) ikke, at hans folk og hans pdskelam, nemlig disse samme rigers indvi- 
nere, sdledes som den onde fjende havde beredt, reves. fra hverandre af kri- 
gens strgmhviwler eller splittedes af stridende vildfarelser, nej, den kongernes 
konge og de herskendes herre, som elsker fred og kristen k~rlighed, han har, 
sd det er soleklart for alle, at dette er Guds fwzger, draget omsorg for, at disse 
samme 3 riger atter samledes og forenedes til eet i enig fred og rolig lykke 
under een hgjvelbdren fyrstes hdnd og kongedgmme, nemlig Hr. Kristofler, 
pfaltzgreve ved Rhinen og hertug i Bayern, udrunden af disse rigers kongeet; 
men nu selv de samme rigers navnkundige konge og vor beremmelige herre, 
sd et rigerne ligesom ledte af den Hellig An& sterke og milde h h d ,  fgrtes fra 
det stormende hav til fredens enighed og rolighedens r i g d ~ m « . ~ ~  - Fredstan- 
ken lyser ud af dette citat, som er interessant pa baggrund af zrkebispens 
store rolle ved indkaldelsen af Kristoffer og den tidligere omgielse af 
unionsmgder i bestrzbelser pa at sikre egne og rigsdanske interesser. Johan- 
nes Laxmands indstilling til bondeoprgrene fremgar af hans gvrige lovpris- 
ning: » ~ h i  det er klart, at den himmelske konge i scerlig grad har stdet vor drot 
bi, da han nylig i Jylland med en her  . . . ovewandt en stor og betydelig skare 
oprgrske, som havde sat sig fast og efterstrebte kongens egen og rigernes 
lykke og uafiengige bestde,n; thi hvorledes skulle dn forfelge tusinde og to 
drive titusinde pd flugt? Var det ikke, fordi Gud prisgav dem og bragte dem i 
d@den?« Den hgje przlat betragtede b~ndernes rejsninger som en utilstede- 
lig handling. Kristoffer viste sin billigelse ved senere at besegle stiftelses- 
brevet .43 

Samarbej dspolitik 

Kongens og ridets politik i efteraret 1442 er sa at sige ikke behandlet. 
Interessen samler sig foruden indenrigspolitiske drgftelser om forholdet til 
de  veridiske hansestzder; og Erik af Pommern., hvor enkelte hidtil ubenytte- 
de dokumenter tillader et indblik i Kristoffers og radernes overvejelser. 

I slutningen af august 1442 blev et radsrnde' afholdt i Kgbenhavn. Foruden 
Johannes Laxmand deltog flere nu ukendte rigsrider, men ifglge et udateret 
dokument fra Kristoffers tid synes bisp Jens af Roskilde, Akel Pederssgn, 
Erik Nielssgn,' Morten Jenssgn og Oluf Axelsscdn blandt andre radei: samt 
den udenradsadelige Aage Axelssgn at have vzret til stede.' 

Forholdet til Erik af Pommern blev p i  radsmgdet atter aktuelt, og tilste- 
devzerelsen af Bo Stensson (Natt och Dag) og andre nu ukendte svenske 



rider i K~benhavn i begyndelsen af september kan kun underbygge for- 
handlingernes vigtighed.' Den 26. august skrev Kristoffer til h~jmesteren 
under henvisning til sin skrivelse fra LOdase og erklzrede fortsat vilje til at 
mede Erik af Pommern. Han havde imidlertid betznkeligheder, da et svar 
fra den gamle konge ikke var indlgbet fra Konrad von Erlichausen, og Erik 
fortsatte med at skade rigerne.3 - Dokumentet var udtryk for, at Kristoffer 
tilsluttede sig rigsradernes indstilling fra LOdOse. S t ~ r r e  meningsforskelle 
mellem Kristoffer og riiderne Spores ikke og heller ikke i den falgende tid, 
endskqnt det senere hzndelsesforl~b giver grundlag for at antage, at det 
danske rad var mere interesseret i mzegling af de vendiske hansest~der end 
kong Kristoff er. 

Afslaget til hOjmesteren synes ikke at skyldes mistro til Ordenens evne til 
a t  mzgle - skgnt man fra nordisk side ikke var interesseret i planen om 
Gotlands pantszttelse. Skrivelsen skal snarere ses som et forsog pa at over- 
tage initiativet til nye forhandlinger med Erik. Kristoffer bestrzbte sig pa at 
opretholde venskabelige forbindelser til h@jmesteren, ogsi af hensyn til 
faren for en tilnzrmelse mellem Ordenen og Erik, og i efteraret skrev han til 
Konrad von Erlichausen og anmodede ham om at sende en eller to ordens- 
herrer til ham i Rostock 29. september. Brevet synes at stamme fra begyn- 
delsen af september maned, idet hojmesteren ikke kunne efterkomme On- 
sket pa grund af et stort ordensmOde i ~ a r i e n b u r g . ~  

Der var alt& pa et nu ukendt tidspunkt i efiersommeren taget beslutning 
om et nyt udspil overfor Erik af Pommern pA grundlag af forhandlinger i 
Rostock. Den gamle konge synes ikke at vzre ubekendt hermed, og 1442 
1419 optog han en vidisse af sit forsvarsskrift til det danske rigsriid 1439 
2517.' Nzrmere efterretninger savnes, og'initiativtagerne til de nye forhand- 
linger kendes end ikke. Den kendsgerning, at m@det forholdsvis hurtigt blev 
etableret, og at Kristoffer i Rostock skulle trzffe sammen med sin fader, g@r 
det nzerliggende at antage, at pfaltzgrev Johan har vzret involveret, maske 
endda vzret initiativtager til et forsOg pa forlig mellem sl~gtningene? 

Udsigten til forligsforhandlinger mellem Erik af Pommern og Kristoffer 
var ikke uden betydning for den tyske Orden, som risikerede at blive sat 
udenfor et forlig og miste fordele ved en mzgling mellem parterne. Konrad 
von Erlichausen var utvivlsomt klar herover og besluttede at sende to min- 
dre hgjtstaende repr~sentanter afsted, og en instruktion blev udstedt 1442 
2119.~ Udsendingene skulle beklage, at hOjmesteren ikke havde kunnet Sen- 
de to ordensherrer. Hvad angik kongens breve om Erik af Pommern skulle 
de meddele, at Konrad straks ved modtagelsen havde videresendt disse til 
Erik, men ikke fiet  ,svar. Sluttelig skulle udsendingene udtale, at Konrad 
von Erlichausen gerne havde set, at det var kommet til en ordning mellem 
Erik p i  den ene side og Kristoffer og hans folk pa den anden. 

HOjmesterens bestrzbelser pa sa vidt muligt at efterkomme Kristoffers 



anmodning viser, at han sdgte at s t i  sig godt med unionsrigerne. Udsigten til 
at vinde Gotland indvirkede antagelig, men ogsi hensynet til hansestzderne 
matte spille ind af hensyn til pundtoldens heldige gennemfdrelse. Der rejser 
sig det spdrgsmil, om Kristoffer og rigsriderne havde gjort sig overvejelser 
over r~kkevidden af mprdet i Rostock. Forholdet til de vendiske stzder 
bliver her vigtigt i forlzengelse af ldftet fra juli 1441, ifprlge hvilket Kristoffer 
ved hjemkomsten fra Sverige skulle indkalde til et m@de, hvor klager over 
overgreb p i  privilegierne og spdrgsmilet om Sundtoldfrihed skulle afgdres. 
Allerede pa den Store hansedag i Stralsund i maj 1442, som var velbesdgt af 
@sters@stzederne, var mange privilegier p i  de nordiske riger blevet forelzst. 
Da flere hollandske stzeder ikke havde sendt reprzsentanter, havde de for- 
srimlede stillet sig beroliget afventende, idet Lübecks danske, svenske og 
norske privilegier ogsi tilgodesi de dvrige han~estzeder.~ Mprdedeltagerne 
skrev kun til Kristoffer og anmodede ham om at fastsztte mddet, som var 
blevet stillet i ~ d s i g t . ~  En tilsvarende skrivelse blev sendt til rigsriderne i 
Danmark og ~ v e r i ~ e , ~  bilagt privilegieafskrifter. 

Fdrst den 12. september 1442 skrev Kristoffer fra Kdbenhavn til Lübeck 
og fastholdt samme henholdende politik, som forhandlingerne i sommeren 
1441 havde vist.1° Kongen afviste ikke anmodningen om behandling af over- 
greb og forhandlinger om privilegier, men ibnede mulighed for at mddes 
med hansestzderne i Rostock, hvor han skulle trzffe sammen med sin 
fader, »also ghij wo11 hort hebben«. Han ville ikke indbyde andre stzder til 
mddet, da han var kommet sent til Danmark fra Sverige og Norge, og ikke 
vidste, om han kom til stede i Rostock eller ej, da han endnu ikke havde 
modtaget besked fra sin fader »vnde weten ock nicht, wo lange dat wy dar 
bliuende werden, offt wy dar komena. Rigsridernes brev (»Der rike redere 
van Dennemarcken vnde Sweden, de nw by vnsen gnedighen heren sin hijr to 
Kopenhauene) fra samme dag, beseglet af Morten Jenssprn og Bo Stensson, 
1i i forlzengelse af kongens skrivelse.ll Riderne undskyldte, at de ikke fandt 
det muligt at svare p i  s t~dernes henvendelse, »darvmme dat der rijke redere 
hijr nicht sin vorsamelt.. . «. De udtalte hibet om, at rhder ville fprlge kongen 
til Rostock, hvorfra stzderne skulle f i  et redeligt skriftligt svar. Sluttelig 
henstilledes til Lübeck, at byen ikke optog det unidigt, at riderne ikke for 
djeblikket kunne give andet svar. 

SkriveIserne til Lübeck og kongens brev til Konrad von Erlichausen ib- 
ner forstaelse for bestrzebelser p i  at formi parterne til at arbejde ph at 
tilvejebringe en ordning med Erik af Pommern. Ved alene at indkalde 
Lübeck til et m@de udenfor rigernes grznser blev en drdftelse om skadeser- 
statninger og privilegier holdt hen. Den korte frist skulle hindre et stort 
fremmdde fra hanseatisk side. - Lübeck meddelte de dvrige stzder mdde- 
stedet og datoen. Danzig og andre preussiske s t ~ d e r  modtog meddelelsen 
1442 2319, hvorfor de 2819 meldte skriftligt afbud.12 



Det m i  s t i  klart, at Kristoffer og de danske og svenske rider satsede p i  at 
anspore Lübeck til at mzegle mellem Erik og rigerne mod at stille skadeser- 
statninger og privilegier i udsigt. Hgjmesteren skulle fastholdes ved mulig- 
heden af en nordisk-hanseatisk opposition mod pundtolden. Erik af Pom- 
mern blev sggt isoleret. Ordenens mzeglingsplan skulle opvejes - neutralise- 
res - ved stzedernes deltagelse i forhandlinger rned den gamle konge. Deres 
krav om privilegier og erstatninger kunne senere afggres p i  egne betin- 
gelser . 

Kongen og sandsynlige medfdgende rider kom ikke til Rostock. Kristof- 
fer opholdt sig 1442 2419 p i  Nykgbing slot og 3019 i Maribo Kloster; men 
1442 13/10 var han atter i ~gbenhavn. '~ Kristoffer havde gbenbart fiet 
underretning om faderens afbud. Et mgde rned hansestzederne og reprzesen- 
tanter fra Ordenen blev udsat p i  ubestemt tid,14 Sundtolden blev fortsat 
ikke opkrzevet, hvorved et forringet forhold til stzederne blev undgiet. L& 
beck synes p i  sin side ikke at vzre uden blik for at en mzegling mellem Erik 
og Kristoffer og riderne kunne medvirke til en forhandlingsdag om privile- 
gier og skadeserstatninger. I lgbet af efteriret 1442 sendte Lübeck af hensyn 
til skibsfartens sikkerhed enkelte reprzesentanter til Gotland, som vendte 
hjem sidst pa Aret rned en opfordring fra Erik til de vendiske stzder om at 
sgge at arbejde pi ,  at hans strid rned Kristoffer og rigernes rid matte blive 
afgjort ved dom af uvildige herrer udnzevnt af h@jmesteren.15 Fra Kristoffers 
og ridernes side Spores intet nyt udspil i de resterende mineder af 1442, 
men muligheden for en skzerpet optrzeden overfor Erik, hvis en fredelig 
lgsning ikke lod sig tilvejebringe, turde allerede nu have vzeret fremme. 
Fgrst i januar 1443 kom det til nye drgftelser rned hansestzederne (s. 275). 
Kontakten til Konrad von Erlichausen blev fgrst genoptaget i sommeren 
1443 (s. 280), hvad der, da hfijmesteren i januar fik gennemfart pundtol- 
den,16 atter viser bestrzebelser fra kongens og ridernes side pa at satse p i  
hansestzederne som mizglere. 

Tilstedevzerelsen af zerkebisp Johannes Laxmand og Morten Jenssgn ved 
efterirets ridsforhandlinger foruden en sandsynlig deltagelse af blandt an- 
dre bisp Jens af Roskilde, Erik Nielssgn og 3 reprzesentanter fra Thott- 
slzegten afspejler som tidligere disse slzegters ledende position i det danske 
rid. Samtidig synes det ikke at vzre uden betydning, at Morten Jenssgn, 
bisp Jens, Erik Nielssgn og Axel Pedersspln samt Bo Stensson tidligere 
havde staet kong Erik nzer og forst svigtet ham senere end andre. Thott- 
slzegtens og Gyldenstjernernes handelsinteresser matte, foruden unions- og 
Gotlandshensyn, medvirke til at dnske en ordning rned Erik af Pommern. 
Oluf Axelss@n, der stod i forbindelse rned Danzig og foruden eget skib 
havde haft skibsanparter sammen rned Benedikt Pogwisch (T 1432 11/1), 
hgvedsmand p i  Kastelholm slot p i  Aland, opholdt sig i Kristoffers nzerhed i 
oktober.17 Johannes Laxmalld befandt sig i Kgbenhavn 1442 13/10, og 1442 



16/10 blev foruden Oluf Axelsscdn, Erik Nielssans silnner Anders og Erik, 
den retslzerde og gejstlige doktor Knud Mikkelssprn, Niels Lauridssan (Ka- 
bel af Tastrup), Mogens GPrye og Henning van Hagen anmodet om at 
medbesegle et brev.18 

I Kabenhavn blev i labet af efteraret taget beslutning om Kristoffers 
kroning i Ribe domkirke ved Arets slutning, og indbydelser til flere fyrster 
og rader blev sandsynligvis allerede nu udfzrdiget. Henlzggelsen til Ribe 
synes at vzre begrundet i hensynet til de sydfra kommende tyske fyrster og 
havde rigsradernes, iszr bispernes samtykke, idet der samtidig skulle afhol- 
des et nationalkoncilium i byen. Ogsa det forhold, at kongens forzldre 36 5r 
tidligere var blevet viet i Ribe domkirke, mA antages at have spillet ind.lg 

I slutningen af oktober 1442 begav Kristoffer og hans fdge sig mod Jyiland. Den 28. 
oktober var kongen i Antvorskov, 5.-12. november i Odense og senere p i  Hindsgavl, hvor 
Eggert Frille sluttede sig til Kristoffer." Fra Fyn gik kongens fzerd til Aarhus, hvor han efter 
a t  have bekrzeftet bisp Ulriks og Aarhuskapitlets privilegier, tildelte dem en del nye 1442 
13/12, heriblandt domsret, vrag-, told- og bi~keret.~'  Et par dage forinden havde den 
bayriske ridder Henrik von Egloffstein i Aarhus kvitteret p i  kongens vegne for modtagel- 
sen af 200 mark lybsk i forbindelse med byens skat." Den 21. december var Kristoffer naet 
til Kolding, og den 26. havde han indfundet sig i Ribe, hvor han stadfcestede kapitlets 
p r i ~ i l e g i e r . ~  Johannes Laxmand opholdt sig 1442 25/11 i Lund, men kom f@r 28. december 
til Ribe for at foresti kroningen og lede det indkaldte nationalkoncilium, det f0rste siden 
Peder Lykkes Kobenhavner-koncilium i 1425.N 

Kristoffers danske kroning 

Ved udgangen af 1442 samledes rigsrader, heriblandt muligvis enkelte fra 
Sverige og Norge, samt mange adelige og flere tyske fyrster i Ribe for at 
delfage i festlighederne ved Kristoffers kroning.' Af det danske rigsrids 
medlemmer savnedes blandt andre bisp Jens af Roskilde, Sten Basse og 
sandsynligvis prior Bent af ~n tvo r skov .~  Nzrvzrende foruden zrkebisp Jo- 
hannes Laxmand var bisperne Kristian, Ulrik, Gert, Thorleif og Henning 
samt Erik Nielssgn, Henrik Knudssan, Anders Nielssan, Oluf Axelssan, 
Niels Erikssan (Banner), Niels Erikssprn (Gyldenstjerne) , Claus Rannow , 
Eggert Frille og Anders Hak (ben~vnes med rhdstitel 1443 711). Rigsraden 
og landsdommeren Peder Lykke ses tillige at have givet made. Hertil mA af 
gejstlige reprzsentanter nzvnes dekanen i Kabenhavn Knud Mikkelssfln, 
zrkedegnen i Lund Tue Nielssan (Jul) og Slesvigbispen Claus Wulf .3 Takket 
v8re en notarialattest af Slesvigbispen 1443 111 over kroningshajtidelighe- 
derne og nogle latinske Vers hos A Huitfeldt, er det muligt at na til kendskab 
om k r~n ingen .~  

I procession blev Kristoffer nytArsdag 1443 fart til domkirkens kor med 4 
fyrster i spidsen, hvor hertug Adolf af Slesvig bar svzrdet, Wilhelm af 



Braunschweig kronen, Valdemar af Schlesien scepteret og Frederik af Bay- 
ern zblet. Kongen, der var klzdt i przstekjortel og korkappe, tog plads pa 
en trone ved korets vestddr, omgivet af fyrster og fremtrzdende adelige og 
deres hustruer.' Johannes Laxmand sang den fdrste salme, og Kristoffer 
o p l ~ s t e  egenh~ndigt evangeliet. Herpi tradte zrkebisp Johannes Laxmand 
frem omgivet af 5 danske lydbisper og viede, salvede og kronede Kristoffer 
til det danske riges zrkekonge (Archiregem Regni Daniz). Brkebispen 
fremdrog straks efter et papirsdokument med kroningseden. Kristoffer op- 
lzste formularen og aflagde ed herpi ved at lzgge hdjre hind pa bibelen, 
som Johannes Laxmand holdt foran ham. Kroningseden, der sandsynligvis 
var benyttet i 1441 og 1442 i Uppsala og Oslo, fastslog rigsradernes indfly- 
delse og sikrede hertug Adolfs rettigheder sorn lenstager. Kristoffer forplig- 
tede sig til at overholde love og rettigheder overfor kirken og det ham 
undergivne folk under hensyntagen til Gud, »saledes som jeg med mine tro 
Mends Rad bedst kan udfinde det ... « Herforuden lovede kongen at vise 
bisperne sdmmeligt hensyn og at iagttage og beskytte kirkens ejendom samt 
at yde abbeder, grever og »mine Vusaller« en passende z r e  efter »mine tro 
Mends Rad«. Efter korsang og en przdiken til folket af doktor Knud Mik- 
kelssdn synes den kirkelige hdjtidelighed at vzre a fs l~ t te t .~  - Samme dag 
bekrzftede Kristoffer lensbrevet til hertug Adolf af 1440, efter at Anders 
Erikssdn, Frederik Barsebek og Johan Bjdrnssdn 1442 29112 p i  kongens 
opfordring havde hzngt deres segl under dokumentet fra Kolding (s. 138). 
Lofterne til hertugen fia 1439 blev fuldt ud ef ter le~et .~ 

Kristoffer blev kronet til ~rkekonge, et hidtil ukendt fznomen i Danmark. 
Om indholdet af titelen, sorn G L Baden, K Erslev og E Lönnroth i sig selv 
anser for at vzre uden reel betydningY8 kan udpeges 3 grundopfattelser. 
Erslev, Lönnroth, J Liedgren og V Niitema mener, at Danmarks rang og 
fornemhed indenfor 3-statsunionen skulle und erst rege^.^ G Carlsson har pii 
sin side fiemhzvet, at Kristoffer dnskede at markere sit kongelige embedes 
hdjhed som kronet monark over 3 riger overfor andre suverzener i ~ u r 0 ~ a . l '  
P G Lindhardt, N Skyum-Nielsen, N K Andersen og E Kjersgaard har i 
kroningstitelen set en ligestilling mellem zrkekonge og zrkebisp.ll Det sid- 
ste synspunkt om et samregimente, der var almindeligt ved denne tid i 
Europa, rammer centralt med kendskab til det samtidige nationalkoncilium 
og forordningerne fra Ribe (s. 223) og kongens, Johannes Laxmands og 
bispernes tilslutning til den skismatiske pave Felix V. Der synes ikke at vzre 
grund til at afvise de dvrige opfattelser. Her skal argumenteres for, at alle 
synspunkter indgar i den rsekke af forhold, som bragte zrkekongetitelen i 
anvendelse. 

Det danske rigsrids hidtidige unionspolitik fortjener opmzrksomhed ved 
bedgmmelsen af Kristoffers kroning i 1443. Johannes Laxmand havde som 



ridets leder deltaget i forhalingen af en unionsaftale, og at zrkebispen 
havde set frem til en genetablering af unionen under Kristoffer fremgir af 
hans stiftelsesdokument fra Lund 1442 25/11 (s. 211). Forklaringen pi ,  at 
Johannes Laxmand gik rned til at anvende titelen skal muligvis soges i en 
sammenhzng mellem Baselkonciliet og zrkebispens primattitel. Lübeck- 
bispen havde i sine reformforslag p i  konciliet i begyndelsen af 143OYerne 
agiteret for en genoplivelse af primatens overopsyn rned de ham undergivne 
provinser.12 At Johannes Laxmand ikke var uden blik herfor, synes at frem- 
g i  af, at zrkeszdet i de forste 2 irtier af irhundredet havde sogt at udstrzk- 
ke sine interesser pa Uppsala-zrkeszdets bekostning,13 og at zrkebisp Tue 
Nielsson i 1444 krznkede Uppsala-primatets selvstzndighed (s. 236). P i  
denne baggrund er det muligt, at kroningen i Ribe foruden at have gyldig- 
hed for danske rigsgrznser samtidig fra zrkebispens og rigsradets side - 
eftersom kongen var kronet i Sverige og Norge - skulle etablere Kristoffer 
som unionskonge. 

Kroningstitulaturen kan dzkke over, at tilstandene fra Erik af Pommerns 
tid rned Danmarks konge som unionskonge blev sogt fastholdt. Kristoffer 
og ridet i Danmark havde her fzlles interesser. Synspunktet finder stotte 
ved, at dronning Dorothea blev kronet i 1445 af zrkebisp Tue Nielsson som 
dronning over alle 3 riger, og at morgengavebrevet rned ridernes samtykke 
ogsi var udtryk for unionens enhedstanke (s. 309f). Kristian I og rigsridet 
havde i 1449 planer om at formi Erik af Pommern til symbolsk at overdrage 
alle sine rettigheder til rigerne ved Kristians danske kroning, hvorved konti- 
nuiteten og Kristians ret til unionsrigerne yderligere ville blive legitimeret 
(s. 405). 

Opfattelsen af den danske konges fornemhed som noget specielt styrkes 
af en teori fra anden halvdel af det 15. irhundrede. Kongen af Danmark 
omtales her som den forste og zldste Archirex under kejseren, ligestillet 
rned Frankrigs og Ungarns zrkekonger og rned kongerne af England, Skot- 
land, Norge og Sverige under sig.14 Skont Kristoffer ikke havde underkon- 
ger i 1443, forrykkes synspunktet ikke af, at teorien udgir fra parallelliserin- 
gen mellem archirex og archiepiscopus, ligesom paven er den Gverste i 
indelige sporgsmal og kejseren i verdslige anliggender. At kendskabet til 
europzisk rangordning ikke var ukendt, fremgir af Kobenhavn-forliget 
1376 '2119 mellem dronning Margrethe og sonnen Oluf p i  den ene side og 
hertug Albrekt af Mecklenburg p i  den anden. Foruden en fzlles valgt op- 
mand udpegedes som voldgiftsdommere markgreven af Meissen (Sachsen), 
borggreven af Nürnberg, kongen af Frankrig og kongen af ungarn.15 

Omtalen i 1376 af Frankrigs og Ungarns konger foruden markgreven og 
borggreven genfindes i den nys nzvnte teori, hvor kejserriget bzres af en 
rangopdeling fra 4 hertuger (heraf 1 paladsgreve) over 4 markgrever, 4 
landgrever og 4 borggrever ... ned ti14 borgere og 4 bonder. Opfattelsen af 



Danmarks konge som zrkekonge i 1443 stammer tydeligvis fra Tyskland. 
Kristoffer af Bayerns position og opfattelse af titelens anvendelse ma ikke 
undervurderes.16 Den unge konge af Wittelsbach-slzgten hzvede sig netop 
ved kroningen op som kejserens n~rmes te  rned en rang over andre tyske 
fyrster. Allerede Frederik 111's fader havde fort titelen archidux, mens kong 
Mathias I af Ungarn (1458-90) senere benzvnte sig archirex. Kristoffers 
kroning havde i det hele et stzrkt tysk ~ r z g . ' ~  Kroningseden var desuden 
enslydende rned den ed, som gjaldt for det tyske rige, og var senest blevet 
benyttet ved Frederik III's kroning i Aachen 1442.18 Rigsradets kendskab til 
europziske forhold samt enhedstanken for unionen kan have medvirket til, 
at Kristoffer fik ~rkekongetitelen fort igennem. Det danske rigsrad havde i 
1438 anmodet den tysk-romerske konge Albrekt I1 om samtykke til Kristof- 
fers valg, og hertug Adolf ans& ogsa den tysk-romerske konge for at besidde 
en h@jere myndighed, idet han i 1439 havde sogt bekrzeftelse pa sin besiddel- 
se af hertugdommet (s. 114). 

A Huitfeldt har i den kendsgerning, at det var 4 tyske hertuger, som bar 
rigsinsignierne, set en tilsideszttelse af det danske rigsrhd: »oc vaar under- 
ligt, at Rigens Raad, som haffde Riget at forlene, vilde tilstede andre end 
dennem selffve at f@re samme Regalia«. lg Flere fremstillinger har tilsluttet sig 
dette, i zldre forskning ofte rned et nationalistisk a n s t r ~ ~ . ~ '  &sagen til 
fyrsternes position er sidst set som et resultat af et samvirke mellem konge- 
magt og gejstlighed, shledes a t  de verdslige rader blev omgaet og trzngt i 
baggrunden.'l 

Huitfeldts autoritet om kroningen i 1443 er blevet godtaget uden kritik. 
Den gamle kanslers og historieskrivers synspunkter afspejler dog kun hans 
og rigsradets politiske interesse i slutningen af det 16. brhundrede overfor 
den unge Kristian IV." Hertugernes aktive deltagelse i kroningshojtidelig- 
hederne 1443 var ikke nodvendigvis en tilsideszttelse af rigsradet i det 15. 
arhundredes forste halvdel, som det var tilfzldet i Huitfeldts egen tidsalder. 
Synspunktet finder stgtte ved en sammenligning rned europzisk praksis i 
middelalderen, hvor det var hertuger, grever og vasaller, som bar insig- 
nierne som udtryk for stgrre f~rnemhed.'~ Ved Valdemar Sejrs sprns kroning 
i Slesvig 1218 var 3 hertuger, 3 grever og 15 bisper nzrv~rende. '~ Intet tyder 
pa, at  rigsradets verdslige medlemmer skulle vzre tilsidesat i hprjere grad i 
1443, og at de folte sig omgaet. Derimod er det sandsynligt, at det var 
Kristoffer, som gnskede zrkekongetitetelen, og at rhderne rned de koncilie- 
orienterede bisper i spidsen har givet efter herfor. 

Samtidig rned kroningen slog Kristoffer 72 personer til riddere, uden at 
det vides, om enkelte ved samme lejlighed blev optaget i adelstanden. Rigs- 
raderne Peder Lykke, Niels Erikssgn (Banner) og Niels Erikssprn (Gylden- 
stjerne) modtog ridderslaget. Det samme var tilfzldet rned de udenrads- 
adelige Johan Bj@rnss%n, Engelbrekt Albrektsson (Bydelsbak), Niels Jens- 



sdn (Galen), Mogens Ebbessprn (Galt), Folmer Mortenssprn (Gyrsting), 
Gunde Nielssdn (Lange), Jens Madssprn (Munk rned vinranke) til Visborg, 
Niels Knudssprn (Panter), Mikkel Jprrgenssän (Rud), Peder Skram, Follert 
Stampe, Laurids Thomessprn (Vesteni), Eskil Nielssprn (Banner)? samt mu- 
ligvis p i  dette tidspunkt Jep Lunge, Knud Henrikssprn (Gyldenstjerne) og 
Peder Erikssprn (Gyldenstjerne), uden at det vides, om den sidstnzvnte kan 
have erhvervet ridderslaget allerede i 1441.25 Fiere underretninger savnes 
om personer, der blev riddere i 1443; men Gyldenstjerne-Bannerslzgten 
synes fortsat at vaere velreprzsenteret. 

I forbindelse rned kroningshdjtidelighederne blev afholdt en turnering, 
hvor kongen deltog sammen rned hertugerne og flere riddere. En fprdsels- 
dagsfest - uvist hvilken - blev fejret ved 3 messer, holdt af henholdsvis bisp 
Henning af Odense, Thorleif af Viborg og Kristian af Ribe. Brkedegnen i 
Lund Tue Nielssprn holdt samme dag en ~ r z d i k e n . ~ ~  Magt og pragt omkring 
samregimentet mellem zrkebispen og ~rkekongen gav festlighederne i Ribe 
en glans og storhed af uset dimension. 

Sammenf atning 

Ph et mprde i Arboga i slutningen af 1440 valgte svenskerne Kristoffer til 
konge mod ridskonstitutionelle garantier i form af en hindfzstning. Et 
mdde blev samtidig fastsat til Lprdprse 1441 212 til forhandlinger mellem de 3 
rigers rid og Kristoffers ombud om unionshindfzstning og -traktat. En ny 
unionsaftale skulle aflprse det gamle unionsbrev og s ~ t t e  grznser for unions- 
kongens magtudgvelse. Kristoffer prnskede imidlertid ikke en hindfzstning, 
og det danske rigsrhd var tillige imod en uddybet unionsaftale, som mind- 
skede Danmarks position. 

Lprdprse-mgdet, hvor nordmzndene tog del, og hvor et nyt rnprde blev 
aftalt til 1441 2416, blev omgiet fra dansk side ved kun at udsende enkelte 
rader uden fuldmagt til bindende aftaler. Der synes ikke at vzre tale om, at 
Kar1 Knutsson var underrettet herom. Omgielsen indgik i en plan, hvor 
unionsafgdrelsen skulle forhales, indtil der var etableret fred rned hollzn- 
derne. Herefter skulle hansest~derne som maeglere mildne de svenske kon- 
stitutionelle krav til Kristoffer og til en unionsoverenskomst, hvorefter pri- 
vilegiestadfzstelser og spprrgsmalet om Sundtoldfrihed kunne afgprres. Rigs- 
ridet rned slzgterne Laxrnand, Gyldenstjerne, Jernskzg og Thott stod bag 
kongen. 

I foriret 1441 sdgte Kristoffer at fa aftaler i stand rned hollznderne, som 
trods lprfte endnu ikke havde indfundet sig i Kprbenhavn. Udsendinge rejste 
til Holland over Lübeck, hvor et stort hansemprde blev afholdt. Hensigten 
var ikke at skade forholdet til alliancepartnerne, men at skabe tilslutning til 



et m@de med hollzenderne, hvis seriase fredsforhandlinger aftaltes. Hollzn- 
derne og hertug Philip onskede p i  deres side samlede fredsforhandlinger, 
og tilsluttede sig Kristoffers og rigsridets Onske om et made i K~benhavn i 
juni maned. I maj havde alle implicerede parter tilsluttet sig fredsforhand- 
linger i Kabenhavn. - Forinden havde den opstillede plan fra arsskiftet lidt 
skibbrud, og 1441 2614 stadfzestede kong Kristoffer sin svenske hindfzst- 
ning, som betegnede et nederlag for kongemagten. Rigsridet ofrede kon- 
gens interesser af hensyn til unionsforbindelsen. Baggrunden var et farligt 
bondeoprar i Nordjylland, hvortil kom de udsatte forhandlinger med Hol- 
land, hensynet til Erik af Pommern og Norges endnu uafklarede stilling 
trods rigets frig@relse fra den gamle konge ved pisketid. Unionstraktat og 
-h&ndfzestning var dog ikke kzedet sammen. Det var stadig muligt at und& 
eller etablere en rimelig unionsoverenskomst i Kalmar, hvor hansestzederne 
skulle deltage, og hvor Erik af Pommern skulle stilles for en domstol. 

Det jyske oprar og udszettelsen af madet med hollznderne medfgrte, at 
Kristoffer ansagte de forsamlede i Kalmar om f@rst at made frem 1441 1518. 
I begyndelsen af juli var hansestzedernes deltagelse p i  Kalmar-mgdet endnu 
aktuel, men planen strandede p i  svensk modstand. Erik af Pommern agtede 
ikke at give fremm@de, og falgelig anskede det svenske rigsrid ikke stzeder- 
nes deltagelse ved interne unionsforhandlinger. Fra dansk side var chancen 
for at pAvirke unionsforholdet spillet af hznde. Det var nadvendigt at afven- 
te andre veje og muligheder. St~dernes venskab blev sagt fastholdt, ogsi af 
hensyn til muligheden for nye bondeopror og for at undgA drgftelser om 
stzedernes danske privilegier. I slutningen af juli stadfzestede Kristoffer og 
rigsridet privilegierne, og Sundtoldfriheden blev forelabig garanteret. 
Spprrgsmilet om skadeserstatninger blev derimod behzndigt holdt hen. Som 
tidligere markerede iszer slzgterne Gyldenstjerne, Laxmand og Jernskzeg sig 
i forhandlingerne. 

I kongens og flere riders fravzr f@rte en rigsridsdelegation under Johan- 
nes Laxmands smidige ledelse fredsforhandlinger med hollzenderne i K@- 
benhavn. Fredsaftaler mellem alle de involverede parter i disse 5rs konflikt 
kom i stand, og i fredsslutningen mellem hertug Philip og Kristoffer blev 
sidstnzvnte mod privilegiestadfzestelse lovet 5000 gylden - et belgb, som 
forelgbig ikke blev betalt. Der blev Abnet udsigt til at s@ge skadeserstatnin- 
ger i Holland, hvad Gyldenstjerne-slzegten og Johannes Laxmand senere 
benyttede sig af. - Freden i Kprbenhavn 1441 fastslog hollzendernes tilstede- 
vzerelse i @stersaen, og gav danskerne mulighed for en balancepolitik i 
bestrzbelserne pa at trzenge hanseaternes indflydelse i dansk handelsliv 
tilbage. 

I Kalmar kom det i Kristoffers fravzr til forhandlinger mellem de norske 
og svenske rigsrader. I L@d@se var fastsat, at de to riger pA det nye m@de 
skulle forny venskabet. Resultatet blev en ny traktat 1441 1018, som i h@jere 



grad end tidligere unionsdokumenter gik ind pii rigernes indre styre. Det 
svenske rigsriid sogte fortsat at fii en unionstraktat fort igennem. Traktaten 
var rettet mod Kristoffer, men ogsii mod det danske rigsriid - sorn hidtil 
havde misligholdt alle aftaler - for at fii dem til at deltage i udf~rdigelsen af 
en unionsakt med gyldighed i det mindste for kongens regeringstid. 

I september 1441 blev Kristoffer hyldet og kronet til svensk konge. Flere 
rigsriider og udenriidsadelige modtog ridderslaget, og specielt Gyldenstjer- 
ne- og Thott-slxgten blev begunstiget. Kar1 Knutssons magt blev beskiiret i 
slutningen af iiret. Danske riider havde interesser heri. Ved at spille grupper 
ud mod hinanden bedredes mulighederne for egen fremgang i unionsstyrel- 
Sen og omgiielsen af en unionstraktat. Forsigtighed var dog piikrzvet af 
hensyn til unionsforbindelsen og Erik af Pommern, sorn havde klaget til 
hgjmesteren over det danske rigsriid og sogte at fomii ham til at forlige 
parterne. Kristoffer og rigernes riid forte en henholdende politik. Rigerne 
befandt sig i en overlegen position, og et ophor af den gamle konges sorove- 
rivirksomhed blev holdt frem som betingelse for - senere -. - - forhandlinger. - - - - . Sam- 
tidig blev Norge vundet for Kristoffer. Hans valg skete 1442 pii-et inteinor- 
disk mode i Lodose, sorn blev fremskyndet til slutningen af maj. Valget 
tilpassedes forestillingen om arvelighed til tronen, og i begyndelsen af juli 
kronedes Kristoffer i Oslo. 

Forbundstraktaten mellem Sverige og Norge 1441 1018 blev ikke ratifice- 
ret, og en unionstraktat synes endda ikke at have set dagens lys i Kristoffers 
tid. Kongen var ikke interesseret i en sammenk~dning af unionsakt og 
-hiindf~stning med yderligere band pA regeringsmagten, og udhulede 
grundlaget for en ny unionstraktat ved blandt andet at udstede landefreds- 
forordninger og forbud mod at bxre viiben. Ogsii det danske rigsriid var i 
opfattelsen af den gamle unionsaftale sorn unionens grundlag ikke ubetinget 
tilhxnger af en regulering af forholdet mellem rigerne, som ville zndre 
Norges statsret, bringe Gotlands tilhorsforhold pii bane, og mindske Dan- 
marks muligheder for kontrol med unionen. Dokumenter og breve vedro- 
rende Sverige blev ikke udleveret sorn forlangt i Kristoffers svenske hiind- 
fxstning. Det danske rigsriid fortsatte sin dobbeltpolitik i bestrxbelser pii at 
styrke politisk indflydelse. Den taktiske tretrinsplan fra iirsskiftet 1440-41 
indgik sorn led i en langsom bevidst politik. 

I slutningen af 1442 blev forholdet til Erik af Pommern atter aktuelt. 
Kristoffer skrev til hojmesteren og fortsatte i forstiielse med rigsriidet den 
henholdende palitik, da et svar ikke var indlobet fra Erik. Et godt forhold til 
den tyske Orden blev sogt bibeholdt; men kongen og riiderne onskede selv 
at kontrollere droftelserne med Erik af Pommern. Dette skulle ske pii 
grundlag af forhandlinger i Rostock, hvortil Kristoffers fader miiske endda 
var initiativtager. Hojmesteren blev anmodet om at sende enkelte ordens- 
herrer, og ogsii Lübeck og andre stzder blev inviteret. De to parter skulle 
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formis til at arbejde for en ordning med Erik. Skadeserstatningerne og 
privilegierne i Norge og Sverige blev holdt hen for at anspore hansestzder- 
ne. Hgjmesteren blev sggt fastholdt, samtidig med at Ordenens mzglings- 
plan om Gotlands pantszttelse skulle neutralisereres. - Mgdet kom ikke i 
stand; men Lübeck var ikke uden blik for mulighederne for at varetage egne 
interesser ved at mzgle mellem Kristoffer og rigernes rid pii den ene side og 
Erik p i  den anden, og sendte i efteriret 1442 reprzsentanter til Gotland. 

Nytiirsdag 1443 kronedes Kristoffer til Danmarks zrkekonge i Ribe i 
nzrvzrelse af flere tyske fyrster. Titelen skyldes sandsynligvis kongen med 
samtykke af bisperne og Johannes Laxmand som udtryk for et samregimen- 
te mellem de to @vrighedsmagter i tiden for Baselkonciliet. Det kan ikke 
udelukkes, at  kroningstitulaturens symbolik samtidig skulle fremhzve kon- 
gens v~rdighed overfor andre europziske suverzner og markere Danmarks 
position pii baggrund af hidtidig unionspolitik. Der synes ikke at vzre tale 
om, at de verdslige riider blev omgiiet i hgjere grad ved kroningsfestlighe- 
derne. Samarbejdet mellem kongen og rigsriidet fungerede. Kroningen og 
bispernes position knzsatte et grundsyn, som Iznge havde vzret undervejs. 



Kristoffers Rigsstyrelse 

I forbindelse med Kristoffers kroning i Danmark er det rimeligt at  se nojere 
pa hans styre. Af interesse er de kirkelige forordninger fra nationalkonciliet 
i Ribe, tiislutningen til Baselkonciliet, kongens forhold til bisper og klostre 
samt zerkebisp Johannes Laxmands position, som E Arup i s ~ r  har tildelt 
stor betydning. OgsA verdslige forhold som landefredsforordninger, kgb- 
stads-, mmt- og lenspolitik samt rigsembeder skal omtales. Forskningen har 
ikke hidtil beskzftiget sig meget med disse omrAder og med indenrigspoli- 
tikken i det hele taget.' Nye undersagelser vil ggre bedgmmelsen af Kristof- 
fers regeringstid og forholdet til rigsraderne mere sikker. 

Forholdet til Kirken 

PA et retterting 1443 711 anmodede zrkedegnen og 2 kanniker fra Ribe 
domkapitel i kongens nzrvzerelse om at komme i besiddelse af noget gods, 
som Erik Nielsspln holdt til Riberhus pA kronens vegne. Kristoffer var villig 
hertil, hvis beviser pA kronens ret ikke kunne findes. Erik Nielssgn meddel- 
te, at godset var kronens rette gods, og at beviser matte findes i Folen 
(arkivtirnet) pa Kalundborg eller Vordingborg slot. Efter at kongen havde 
radslaet med blandt andre bisp Gert af Bgrglum, doktor Knud Mikkelssgn, 
Henrik Knudsspln, Anders Nielssgn, Oluf Axelssgn, Eggert Frille og Claus 
Rannow, udsatte Johannes Laxmand sagen et Ar, sA Erik NielssGn kunne 
skaffe brevene pA kronens rettigheder til veje. Striden synes dog at vzre 
blevet trukket i langdrag, og 1444' 3/11 blev der i Ribe taget en vidisse af 
dokumentete2 

Det er af betydning, at det var zrkebisp Johannes Laxmand, som fgrte 
ordet og beseglede dokumentet. Dette kan skyldes, at hofrnesteren Erik 
Nielsspln var impliceret i sagen, og at forholdet mellem ham og sgnnerne pa 
den ene side og Ribekapitlet p5 den anden var spzndt pA grund af striden 
om gods i Livland (s. 340). Johannes Laxmands ordfgrerskab skal dog sna- 
rere ses som et udtryk for hans position pa konciliet i Ribe i sammenhzeng 
med tiende- og klosterforordningerne fra disse dage udstedt af Kristoffer og 
zerkebispen side om side. - Allerede dagen fgr havde bisp Henning Ulfeldt 
af Odense i sin egenskab af magister holdt et juridisk foredrag, som utvivl- 
somt tog sigte pA tiendens pligtige kanoniske gennemfplrel~e.~ 



Forslaget stodte p i  modstand fra verdslige rider. I forsvaret for den 
szdvanlige tiende p i  1/15 i korn optrzeder i tiendedokumentet 9 rigsrider 
som reprzesentanter for indbyggerne i de 5 vestdanske bispedommer: Erik 
Nielsson, Henrik Knudsson, Anders Nielsson, Oluf Axelsson, Niels Eriks- 
son (Banner), Anders Hak, Niels Eriksson (Gyldenstjerne), Claus Ronnow 
og Eggert   rille.^ Som godsejere var de ikke interesseret i at lzegge nye 
byrder pii b~nderne, hvad der desuden ville pivirke egne interesser, da 
adelen ikke besad tiendefrihed og forst blev tiendefri for sine hovedgiirde i 
1527.~ Tienden var indfort i gstdanmark i det 12. arhundrede samt enkelte 
andre steder ved overenskomst med befolkningen; men i Vestdanmark, i 
Jylland og p i  Fyn var systemet aldrig trzengt igennem trods flere fors0g 
herpi. Her blev bisperne stillet tilfreds med den mindre bispegave, mens 
kirken og sogneprzsten delte tienden pii 1/15. Dette Gnskede de vestdanske 
bisper zndret, sii der skulle svares fuld kanonisk tredings-tiende af alt plig- 
tigt, herunder den vigtige kvzgtiende, som hidtil var giiet uden om bisper- 
ne.6 Efter oprorenes nedkzmpelse var dette et naturligt forsog pii at  f& 
erstatning for skader og skabe sig alternative indkomster. Bisperne Gnskede 
for eksempel at f i  andel af stude og limfjordssild, som var ved at blive en 
indbringende forretninga7 

Det farste dokument i tiendesagen af 1443 711 oplyser, at de 2 radsgrup- 
per ikke kunne n i  til enighed og anmodede kongen og srkebispen om at 
afgGre sagen. Disse lod lovkyndige granske sp0rgsmilet og efter et udsagn 
fra disse om, at den hidtidige szdvane var »en ford0mmelig uskik«, stadfze- 
stede Kristoffer og Johannes Laxmand tiendeudgivelsen. Bispetienden skul- 
le herefter ydes af alt pligtigt, siiledes at tienden deltes ligeligt mellem 
sognekirken, bispen og sogneprzsten. Genstridige skulle straffes af stiftsbi- 
skoppen ph egne vegne og med kongelig og zrkebispelig myndighed.* 

Tiendedommen ved konge og zerkebisp opfyldte'bispernes program. Der 
var ikke tale om et n@jere samarbejde vendt imod de verdslige riider, som 
@nskede situationen uforandret. Det fremgar siiledes af Ribe bispekr~nikes 
omtale af Kristian Hemmingsson, at der stod »den skarpeste strid mellem 
bisperne og adelsm~ndene om tiendebetalingen«, og at konflikten kun blev 
bilagt af kongen »med st0rste besv~rcc. Rigtigheden synes at fremgii af et nyt 
dokument i sagen den fglgende dag.g De verdslige riider gik her med til fuld 
tiende mod bispernes afkald pii bispegaven. Dokumentets formulering, 
hvorefter riderne protesterede mod bispegaven som tungere for almuen 
end fuld tiende, gor det klart, at modstanden p i  dette tidspunkt var for- 
mindsket, og at riderne for at sikre sig mod misbrug onskede den gamle 
afgift ophzvet. De 9 rider bojede sig for Kristoffers og Johannes Laxmands 
dom, og synes endog at have beseglet pergamentdokumentet herom. 

E Arup er  tilbojelig til at mene, at de verdslige riider i virkeligheden var 
enige i sporgsmiilet om tiendens gennemf@relse.1° Rigtigheden heraf er 



tvivlsom, idet der foruden bispekrgnikens udsagn ogsi i dokumentet af 8. 
januar oplyses, at » [ m ] a n g ~  a n d r ~  f l e r ~  ridde[r~z] oc swena« var tilhzengere 
af Status quo. Bispegaven blev hovedsagelig leveret i korn, og nir riderne 
anerkendte tiende af alt pligtigt mod bortfald af bispegaven kan dette skyl- 
des hensyn til kirken og bonderne i disse Ar rned ringe hgstudbytte. Kristof- 
fer ansagte siledes 1443 1813 Danzig om at kabe og udfgre 60 laster havre og 
60 laster malt til brug i den kongelige husholdning, da hgsten var mislyk- 
ket.ll - Der kan ikke vzere tvivl om, at iszer Gyldenstjerne-Banner slzegten 
var modstandere af den nye forordning. Med deres overvejende antal god- 
ser placeret i Nord- og Vestjylland, hvor urolighederne havde vzeret szerlig 
voldsomme, er modstanden forstielig. 

Tiendeforordningen er i litteraturen oftest blevet fremstillet isoleret, tilli- 
ge rned kong Kristoffers og Johannes Laxmands optrzeden i Ribe. Intet kan, 
som N Skyum-Nielsen har vist, vzere mere forkert; forordningen mh ses som 
led i en udvikling. Tiendedommen fuldfarte Peder Lykkes Kobenhavnersta- 
tutter fra 1425 rned den generelle bestemmelse, at alle skulle vzre pligtige til 
at give tiende af specielt korn, kvzg, bier, sild og andet fiskeri.12 Bisperne 
gjorde sig i irene omkring 1440 fornyede anstrengelser for at fh bgnderne til 
at betale tiende, hvilket skyldes sivel bondernes tidligere vzegring ved at 
give tiende som den almindelige kirkepolitiske Situation rned mulighed for 
styrkelse af den landskirkelige magt. Bisperne i Strängnäs og Linköping 
stifter sggte i 1436-37 at f i  almuen til at give tiende p i  ny, og 1440 113 
stadfzestede zerkebisp Nils et statut om tiende.13 For Norges vedkommende 
var det i 143OYerne lykkedes zerkebisp Aslak Bolt p i  visitatsrejser at f i  
bgnderne til at love atter at betale Mikaelskorn. De norske bisper havde 
blik for tienden, og 1444 1412 indskzerpedes blandt andet tiende og tien- 
dekab. l4 

E t  er, hvad der bestemmes, et andet, hvad der faktisk blev resultatet af 
dommen fra Ribe. Forordningen fik ikke den store betydning. Trods lokale 
afvigelser fortsatte den zeldre mindre bispegave rned at vzere den almindelig- 
ste ordning, iszer i Ribe og Odense stifter. Kun i Aarhus stift synes tiendedo- 
kumentet at have givet bispen store ydelser ved siden af kornet, shledes at 
sognekirker og przesters andele hver gik ned rned en sjettedel. N Skyum- 
Nielsen har rned rette pApeget tiendeforordningens re~ultatlgshed.'~ Det 
mangelfulde ved dommen synes iovrigt at vzere, at gamle mindre afgifter 
ikke udtrykkeligt blev ophzevet, men blot ford@mt.16 Kravet om fuld tiende 
m i  ses som en programerklzering fra bisperne, et indbringende mil i lighed 
rned den vigtige klosterforordning fra 8. januar. 

Denne klosterforordning17 blev udstedt af konge og zrkebisp og henvend- 
te sig til bade gejstlige og lzegfolk. Kristoffer og Johannes Laxmand erkl~re-  
de, at der havde rejst sig klager over misforhold i klostrene. De affolkedes 
og lagdes gde, tugten var i oplgsning og disciplinen i forfald. Dette var det, 



sorn der blev taget forholdsregler imod. Fra at vzere et omrade knyttet til 
kirken, blev efterlevelsen af ordensreglerne og opretholdelsen af klostertug- 
ten nu et fzelles anliggende. Alle i samfundet, det vEre sig bisper, przelater, 
riddere, vzebnere og borgere skulle holde stiftelserne under opsyn og sorge 
for, at alt gik regelret og kanonisk til. Undlod nogen at fare tilsyn, skulle 
vedkommende straffes rned kongens hzevn og kirkens dom. Skete der forse- 
elser, skulle stiftsbispen tage affzre pa kirkens og kongemagtens vegne. 
Desuden indskzerpedes klostrenes regnskabspligt, og bisperne fik bemyndi- 
gelse til at sla klostre sammen, nir indtzgterne var for smii. 

Bestemmelserne gav bisperne de v~sentligste fordele og opfyldte, sorn 
forskningen har vist (N Skyum-Nielsen, N K Andersen, B Losman), Johan- 
nes Laxmands mangearige anske om indsigt i de frie klostres forhold, sorn 
efter 1425-konciliet i Kgbenhavn fortsat havde vzeret unddraget bispernes 
tilsyn under piberiibelse af de pavelige privilegier.18 Kristoffer og Johannes 
Laxmand anerkendte imidlertid konciliepaven Felix V. l9 Fglgelig blev orde- 
nernes pavelige privilegier ikke accepteret og ikke omtalt i den nye forord- 
ning. Tilknytningen til Basel, hvor Johannes Laxmand ved skrivelser fra 
1440 og 1442 havde vist sin tilslutning i lighed rned Nils Ragvaldsson, gav 
gode muligheder for at age den hjemlige hgjgejstligheds myndighed og 
~tyrke.~'  Kontrollen rned klostrene rned dertil hgrende rettigheder og gzste- 
ri var et vzsentligt Gkonomisk aktiv." 

Af Olufs handfzestning fra 1376 fremgiir, at ingen verdslig matte beskiefti- 
ge sig rned kirke- og klostergods, og at abbeder, priorer og andre tilsyns- 
mznd skulle stii til ansvar for bisperne sorn deres rette herrer.22 I 1425 
tilkendtes bisperne visitatsmyndighed overfor klostrene, og for nonneklo- 
strenes vedkommende tillige dispositionsret over godset, og lzegmzend fik 
adgang til kirkeforsamlinger. Disse bestemmelser blev dog kun gennemfort 
overfor de svageste klostre og kun i konkurrence rned den svageste del af 
den verdslige indfl~del 'se.~~ De frie klostre lykkedes det farst nu andre be- 
folkningsgrupper og kongemagten at fa indsigt i. E Kjersgaard mener pii 
baggrund heraf, at Kristoffer »ikke langere fuldt og helt var rigsrddets mand, 
men en konge rned egne opgaver, egne hensigter og egne n ~ i d l e r « . ~ ~  Opfattel- 
Sen rammer centralt. Det er dog et sp@rgsm&l, om synspunktet ikke bgr 
justeres, s i  Kristoffer snarere naturligt fortsatte dronning Margrethes og 
Erik af Pommerns kirkepolitik. Bade Margrethe og Erik havde sagt at vinde 
og kontrollere kirken. Erik af Pommern sammenblandede konsekvent kir- 
keligt og verdsligt forum og optradte endda sorn kirkens o ~ e r h o v e d . ~ ~  Kri- 
stoffer fortsatte linien trods anerkendelsen af Baselkonciliet og kirkens frie 
valgret. Brkebispens og kongens samvirke opfyldte Peder Lykkes af Ger- 
son inspirerede ideer om de to avrighedsmagters samarbejde, og gjorde 
Johannes Laxmand til kongens ligemand rned rigsradet sorn deres fzlles 
~ r ~ a n . ~ ~  Johannes Laxmands konciliarisme betad landskirkeligt selvstyre, 



en kraftig forggelse af hans metropolitanrettigheder. Dette skete dog kun i 
samarbejde rned kongemagten. Kristoffer tildelte kirken nye befgjelser, 
mens denne til gengzeld optog monarken og gav ham del i rettighederne. - 
Det sidste skulle rned tiden blive skzebnesvangert. Kongen kunne nu under 
paberibelse af sin pligt til at sorge for tugtens opretholdelse blande sig i 
klostrenes forhold, pilzegge dem gzesteriydelser og andre afgifter. Hans 
magtkrav forvandledes langsomt fra hzevd til ret.27 

Der Spores ikke i januar 1443 uenighed mellem Kristoffer og rigsriderne, 
og klosterforordningens bestemmelse om stiftsbispens indskriden over for 
forseelser skete ifolge dokumentet efter rid og samtykke »med vore riders 
r6d.c2* De verdslige rider synes ikke at vzere blevet omgiet. De havde egen 
interesse i at f i  indsigt i klostrenes forhold, og adskillige rider havde starre 
eller mindre kirke- og klostergods i leje.29 E Kjersgaard mener, at de verds- 
lige riders protest i tiendespgrgsmilet kun var formel, eftersom de blev 
lovet indflydelse p i  kl~ster~odserne.~' 

Hvordan klosterforordningen fungerede i praksis, giver et dokument fra 
Kristoffer 1447 2214 til Thorleif af Viborg indblik i. Kongen henstillede til 
bispen om sammen rned prioren for Vor frue kloster i Aalborg at s@rge for 
at  holde klosterjomfruerne lukkede inde, og samtidig pAb@d han hoveds- 
manden p i  Aalborghus, borgmester, rid og menighed i byen at vzere bispen 
eller hans befuldmzegtigede behjzelpelige. Endvidere fik bisp Thorleif og 
prioren lov til straks at opf@re en tegllade og en teglovn gst for byen p i  
klostrets jord. - Det var s i  som s i  rned klostrets medbestemmelsesret. 1443- 
forordningens reformationsiver og 1425-konciliets tildeling af dispositions- 
retten til bisperne over nonneklostrenes gods blev bragt i anvendelse. Kri- 
stoffer optridte p i  embeds vegne som bispens overordnede. Slotsh@veds- 
manden skulle varetage kongens intere~ser.~' 

Tilsyneladende sejrede bisperne i 1443, og i resten af Johannes Laxmands 
korte levetid peger intet p i ,  at Kristoffer sogte at tiltage sig storre indsigt p i  
bekostning af bisperne og misbruge dobbeltdekretet om klostrene. P i  lzen- 
gere sigt gav den begyndende nationalkirkedannelse fordelene til fyrsterne, 
hvilket Kristian I i forbindelse rned den genoptagne kontakt rned paven 
efter konciliets nederlag benyttede til at @ve kontrol rned bispeudnzvnelser- 
ne, ligesom de fortrzengte abbeder fra Sorg og Ringsted, som ikke under 
Kristoffers regering afsvor paven, atter fik szede i rigsridet. Arene omkring 
1443 synes vigtige, nir  forudsztningerne for reformationen i Danmark skal 
s ~ g e s . ~ ~  De egenridige bisper under Kristoffer bidrog rned deres holdning til 
en  udvikling, som skulle bringe klostrene fuldstzendigt i kongemagtens 
hand. 

Kristoffer tilsluttede sig tidligt Baselkonciliet, og f@r 1441 2712 havde han og 
faderen Johan I11 sandsynligvis anerkendt konciliet og pave Felix V. Fra 



maj 1441 havde Johannes Laxmand som zrkebisp i Lund og primas Svecie 
endvidere erklzeret sig sorn tilhzenger af konciliet pa den danske og den 
svenske kirkes ~ e ~ n e . ~ ~  I april 1441 Ses rigsriden Otto Nielssprn og hans 
hustni at vzere i kontakt rned ~ a s e l . ~ ~  - Kongen anerkendte dekretet om 
kapitlets valgret og blandede sig ikke i valget af bisp Henning af Odense i 
1440 og zerkebisp Tue af Lund i sommeren 1443. Der eksisterer ingen tegn 
pa, at Kristoffer skulle have vzeret involveret i bispevalgene i sin regerings- 
tid, heller ikke i Sverige og Norge. Den officielt anerkendte modpave Felix 
V har nzppe udcdvet nogen myndighed i den danske kirke, og heller ikke 
Baselkonciliet har som kirkens hcdjeste styrelse gjort sig szrlig gzldende. 
Der er kun bevaret f& spor af kontakter mellem unionskongen og konciliet, 
til trods for at forbindelserne mellem Danmark og Basel i Kristoffers rege- 
ringstid synes livlige, og zrkebisp Tue Nielsscdn hentede sin valgbekrzftelse 
herfra i 1443.~' Den sidst kendte kontakt med konciliet var den zgteskabs- 
dispensation, sorn fremskaffedes til kong Kristoffer og Dorothea af Bran- 
denburg 1445 1812, og som efter alt at damme blev indleveret i slutningen af 
1444 (s. 303). 

Forbindelsen rned Rom var i disse Sr nzesten afbrudt, men helt uden 
kontakt rned Eugen IV var Danmark ikke. Flere klostre, heriblandt cisterci- 
enserklostrene Sorpr og @m samt johanniterklostret Dueholm pA Mors for- 
uden enkelte franciskanere og dominikanere i provinsen Dacia stod i forbin- 
delse rned ~ o m . ~ ~  I juli 1444 udfzrdigede kongen et beskyttelsesbrev til 
kantoren Sune Olofsson fra Linköping, sorn rned fprlge skulle rejse til Rom 
for at f& syndsforladelse. For Kristoffer var Rom stadig, selvom paven var 
afsat af konciliet, et acceptabelt ~a l fa r t ss ted .~~ Hertil kom hensynet til bir- 
gittinerordenen, sorn tidligt, i det mindste for Vadstenas vedkommende, 
genoptog kontakten rned Eugen IV sorn modvzgt imod stiftsbispens ind- 
b l a n d i ~ ~ g . ~ ~  Kristoffer stprttede birgittinerne, men udsonede sig ikke rned 
Rom, sorn det er blevet hzevdet af K Er~lev,~ '  og vedblev efter alt at dprmme 
rned at anerkende Baselkonciliet. Erkebisp Tue og sandsynligvis bisp Hen- 
ning af Odense samt dekanen Knud Mikkelssgn indsA derimod i kongens 
sidste levear, at konciliets dage var talte, og knyttede atter kontakt til Rom, 
hvor Nicolaus V (1447-55) var pave efter Eugen IV's dprd 1447 2312.~' En 
gang efter denne dato sendte Knud Mikkelssprn - sorn muligvis opholdt sig i 
Rom - en afskrift af en pavebulle fra 1447 712 til nu ukendte adressater i 
Norden, sorn drejede sig om, at paven afstod fra alle udestaende afgifter og 
ophzevede alle bandlysninger fra tiden fra neutralitetspolitikkens indfcdrelse i 
Tyskland 1438 1713. Knud Mikkelsscdn tilfsjede egenhzndigt, at den tysk- 
romerske konge Frederik I11 og to kurfyrster var giet over til Rompaven 
1447 7/2. Foruden andre oplysninger meddelte han, at flere kurfyrster for- 
holdt sig af~entende.~'  

Kristoffer var sandsynligvis underrettet om den almindelige kirkepoliti- 



ske situation. I slutningen af 1445 havde konciliet taget beslutning om at 
informere ham om et kommende nationalkoncilium, som oprindelig var 
indkaldt af en tysk rigsdag i sommeren 1445 til afholdelse 1446 613, men som 
blev udsat til 1446 119. Vesteris-kanniken Petrus Matthie deltog, som B 
Losman har klarlagt, p i  denne rigsdag, sandsynligvis udsendt af zrkebisp 
Nils. Fra Lübeck skrev kanniken i november 1446 til Nils Ragvaldsson og de 
svenske bisper samt sandsynligvis til kong Kristoffer (dominus meus) om 
Frederik 111's og kurfyrsternes fortsatte neutralitet i k i r k e ~ ~ o r ~ s m i l e t . ~ ~  En 
konflikt mellem Kristoffer og personer, der gik over til Rompaven, niede 
nteppe at udvikle sig inden kongens dod. 

Efter Wiener-konkordatet mellem Nicolaus V og flere tyske fyrster i 
begyndelsen af 1448 var pavens magt snart genoprettet, og Felix V nedlagde 
sin vzrdighed i 1449. Servispenge blev fra 1449 betalt for Aarhus og Roskil- 
de bispedammer - hvor Jens Iversson (Lange) og Oluf Daa efterfulgte Ulrik 
Stygge og Jens Pederssen - og herefter med stor regelmzssighed ved alle 
beszttelser af bispestole. Fra 1448 blev alle bispestole besat ved provision 
med underkendelse af det kanoniske valg, hvad kongemagten vidste at 
udnytte i forstielse med pavemagten. Den begyndende nationalkirkedan- 
nelse blev afhzngig af den verdslige magt.43 Under Kristoffer niiede kirkens 
magt et hojdepunkt, men kun i form af et statsligt-kirkeligt styre. 

Kristoffers holdning virker p i  grundlag af dobbeltdekretet ikke veg og tilba- 
g e h ~ l d e n d e . ~ ~  Henstillingen fra riidsmodet i 1442 til Johannes Laxmand 
samt brevet fra 1447 til bisp Thorleif (s. 232, 227) tyder yderligere pi,  at 
Kristoffer var sig sin stilling bevidst over for kirken. Det synes ikke at vzre 
uden rigtighed, nir  det er blevet udtalt, at Johannes Laxmands dod i for- 
sommeren 1443 sandsynligvis styrkede kongens position en ~mule.~ '  Kristof- 
fer skrev siledes 1446 511 til zrkebisp Tue og meddelte, at han som patron 
for Dalby kloster ville skaffe klostret gods tilbage.46 Over for Nzstved, hvor 
Skovkloster (Sct. Peder) besad hojhedsret over staden, Ses Kristoffer at 
have krzvet sagefald og krzevet den forste by~kat.~'  Indszttelsen af en be- 
stemmelse i Kristian I's hindfzstning 1448 119 imod »uskelligt« gzsteri, 
vender sig muligvis ogsi imod Kristoffers optrzden. Artikelen sandsynlig- 
gar, at kongen, der i sin regeringstid ses at have opholdt sig i Antvorskov, 
Maribo og Dalby klostre, sogte at udvide og udnytte opsynet med klostrene 
til egen f0rde1.~' En forudsztning herfor m i  have vzret, at forholdet til 
bisperne og zrkebispen var godt. 

Bisperne havde vzret blandt de ledende ved indkaldelsen af Kristoffer. 
Det var naturligt, at kongen stadfzstede deres privilegier, opsurnmerede 
zldre rettigheder og undertiden lagde nye til, som det ses af Aarhuskapitlets 
pri~ilegier.~' I slutningen af 1446 klagede Ulrik Stygge til Kristoffer over 
overgreb p i  hans kirkes og tjeneres privilegier, hvorfor kongen den 13. 



november i nzwzrelse af bisperne Thorleif og Henning i en aben skrivelse 
henstillede til embedsmznd, fogeder og kobstadsmznd om ikke at begA 
ulovlige handlinger mod kirkens gods og folk. Sluttelig fastslog Kristoffer, 
at privilegier til skade for kirkens rettigheder skulle vzre ~ ~ ~ l d i ~ e . ' ~  I febru- 
ar 1447 mzglede kongen sammen med flere rAder, heriblandt Eggert Frille, 
forlig pa Hindsgavl slot mellem bisp Ulrik og indbyggerne pA Tasinge p i  den 
ene side og borgerne i Svendborg pil den anden angaende udforsel af varer 
(s. 251). Forholdet mellem Kristoffer og Ulrik Stygge var godt. Hvorvidt 
bispens tidligere deltagelse ph Baselkonciliet i 1434 som reprzsentant for 
den nordiske kirke sammen med Vaxjöbispen, nu zrkebisp Nils Ragvalds- 
son, kan have spillet ind, vides ikke." 

Ogsa til de  Gvrige bisper, som jzvnligt deltog i rildssammenkomster (se 
bilag 111), synes forholdet at have vzret venskabeligt. Som udtryk for samar- 
bejdet mA det nzvnes, at kundg@relse af landefredsforordninger og montbe- 
stemmelser skete ved hjzlp af det gejstlige forvaltningsapparat (s. 242,245). 
Bisp Kristian af Ribe modtog 40-marksager i sit stift som oprejsning for de 
skader, han havde lidt i krig og ph alle sine bander (s. 183), og Thorleif af 
Viborg ses af et landstingsvidne 1442 711 at have faet et dokument af Kri- 
stoffer, hvorefter bispen og kapitlet fra gammel tid havde al ret og rettighed 
over klerkenes og kirkens tjenere i flere birker.52 Kongen tillod i 1443 et 
mageskifte med bispen om kronens gods pil Gudumlund, hvor Thorleif i 
disse 5r sogte at samle sine god~er. '~ 

I januar 1445, efter tidligere at have anmodet Viborgkapitlet om at sende udsendinge, 
opfordrede Kristoffer kapitlet til a t  give provsten Hans Pabe gods samt kapitlets prokurato- 
rium pA Lzs0 til underhold. Henstillingen var et resultat af kongens, bisp Thorleifs og 
kansleren Oluf Mortenss0ns forlig mellem provsten og kapitlet. Hans Pabe synes senere at 
have modtaget Kristoffers stadfzestelse pA f ~ r l i g e t . ~ ~  Thorleif opholdt sig hos Kristoffer i 
1447, og det synes at vzre med hans samtykke, at Thorleif ved midten af maj 1447 sendte en 
przest til valfartsstedet Wilsnack i Brandenb~rg.5~ Den 31. maj 1447 pAb0d Kristoffer i 
nzrvzrelse af hofmesteren Otto Nielss0n og Aarhus~rkedegnen Jens Iversson (Lange), at 
afgifterne til Viborg domkirkes bygning skulle betales nojagtigt til de fire fastsatte terminer. 
I samme dokument bekrzeftedes kirkens og kapitlets privi~egier.'~ 

Med bisp Jens af Roskilde var kongens samarbejde ikke helt uden gnidnin- 
ger et par Ar efter at Kristoffer havde stadfzstet bispens privilegier 1441 
17/2.57 Et kirkepolitisk modsztningsforhold synes ikke at have gjort sig 
gzldende, og forklaringen pil, at der i bispens gard i Kobenhavn i 1441 med 
hollznderne udstedtes et dokument 29. august i pave Eugen IV's navn, er 
efter alt at d@mme, at hertug Philip af Burgund anerkendte ~ o m ~ a v e n . ' ~  
Roskildebispen og kongen stod derimod pa hver sin side i sp@rgsmalet om 
K@benhavns tilh0rsforhold. 

Bisp Jens fortsatte sin forgangers fors0g p& at komme i besiddelse af staden pA trods af, at 
Erik af Pommern havde erhvervet K0benhavn ved dom (s. 3). A Huitfeldt ~ m t a l e r  ved 



skildringen af Kristoffers regeringstid, at den gamle strid skal have fundet sin lasning ved, 
a t  kongen gav Jens Pederssan andet gods til gengzld. Inden afgarelsen faldt, skal fire 
rigsrader, heriblandt Axel Pederssan og Eggert Frille, have bestyret Kabenhavns ~ l o t . * ~  
Oplysningerne kan ikke kontrolleres, men forhandlinger kan have fundet sted pfi e t  rfids- 
made i Kabenhavn i 1442 eller 1443, hvor flere rider var nzrvzrende (s. 211, 282). Axel 
Pederssan kan have vzret udpeget til at bestyre Kabenhavn, fordi han i 1417 havde vzret 
dommer i striden mellem Erik af Pommern og bisp Jens Anderssan (Lodehat). Erik 
Nielssan og Jens Grim havde ved samme lejlighed deltaget i domsnzvnet, som kun havde 
henstillet til 12 gamle adelsmznd om at afgive udsagn om Kabenhavns tilharsforhold. 
Hvowidt de to sidstnzvnte rfider atter medvirkede ved stridens Iasning og bestyrelsen af 
Kabenhavn, kan ikke b e l y ~ e s . ~ ~  

Bisp Jens var ikke stillet tilfreds, og et  dokument fra 1448 1317 giver oplysning om, at 
bispen mod at statte hertug Kristian af Oldenburg, den senere Kristian I,  betingede sig et 
brev af denne og hertug Adolf, hvori de lovede at skaffe ham ret »vor des rijkes rederen, 
geystliken vnde verliken . . .C med hensyn til Kabenhavns slot, stad og len.61 Roskildebispen 
havde dog ikke held til a t  genvinde Kebenhavn og opna foregede indtzgter i form af 
afgifter og gr~ndleje.~'  Heller ikke Niels Skave, som 1485 efterfulgte Oluf Mortenssan 
(Baden) som bisp i Roskilde, havde held med sig i bestrzbelsen p i  at hzvde bispestolens 
gamle adkomst til K ~ b e n h a v n . ~ ~  Kongemagten kunne ikke vzre interesseret i at give staden 
fra sig. Byen var residensstad fra Kristoffers tid og begyndende szde for rigsarkivet og 
kancelliet, hvowed dens betydning, der allerede var stor i strategisk henseende, agedes 
vzsent~igt.~" Intet tyder pa, at kongen var villig til at svigte kronens interesser til fordel for 
kirkens. Flere verdslige rader besad endvidere gfirde og huse i Kabenhavn og kunne ikke 
vzre interesseret i at lade bispen fA hajhedsret over b ~ e n . ~ '  

Der  rejser sig.det Sp@rgsmfil, hvorfor Jens Pederssan netop under Kristoffer, hvor paven 
var trzngt i baggrunden, gjorde sig bestrzbelser pa at vinde Kabenhavn. Hoveddrivkraften 
var sandsynligvis som ved gennemfarelsen af forordningerne fra Ribe et fors0g pfi at skabe 
sig starre indkomster. Muligvis indgik ogsfi domkirkens skzbne i bispens overvejelse, idet 
domkirken brzndte i forsommeren 1443. Den samtidige Liber Daticus Roskildensis medde- 
ler, at »Den 14. maj i det Herrem dr 1443 brandte Roskilde kirke med klokker og tarne, 
tillige rned alle kannikeresidenserne rned undtagelse af 3, Iigeledes alle residenser, tilherende 
de evige (vikarer), samt st@rstedelen af hele Roskilde b ~ . « ~ ~  Nedskriveren fremhzvede sidste 
sztning, og specielt dette forhold med fald i indtzgter og muligt mindsket indbyggerantal 
matte ramme bispen faleligt. Det fremgar af et afladsbrev 1443 2816 fra Kabenhavn af 
bisperne i Ribe, Aarhus, Barglum, Oslo, Viborg og Odense til hjzlp til genopbygningen, at 
domkirken i det hele var i en sidan tilstand, at »dem egne midler pd ingen mdde er 
tilstrakkelige til dem nedvendige rep~ration.«~' Den 9. november 1443 tildelte han med 
kapitlets samtykke flere gunstbevisninger til zrkedegnen Oluf Mortenssan, i anledning af at 
denne havde genopbygget xresidentiam archidiaconatus sui med kostelig Stenhus og anden 
god Bygning.« Domkirken blev farst genindviet i 1464 af Oluf Mortenssan, nu selv bisp i 
R o s k i ~ d e . ~ ~  

Der var efter alt at dgmme ikke tale om stgrre uvenskab mellem Kristoffer 
og bisp Jens. Kongen sggte snarere at vinde bispens venskab, og forleningen 
af Man til Jens Pederssgn i 1447? med Stegehus og fiskeri, undtagen den 
irlige byskat af Stege, m i  Ses som et forsgg p i  at stille bispen tilfreds og 
fastholde en forstiielse med ham.69 Forholdet til bispen synes at have vEret 
godt i kongens sidste levear, og Kristoffer udn~vnte ham til eksekutor for sit 
testamente (s. 375). 



Forholdet mellem Kristoffer og Johannes Laxmand er i szerdeleshed af 
interesse, fordi zerkebispen var rigsridets og kirkens leder. Flere dokumen- 
ter belyser dette. Den 13. oktober 1442 forlenede kongen Johannes Lax- 
mand rned Lindholm slot i Skine samt fire herreder rned kobstaden Trelle- 
borg p i  livstid uden afgift og rned rettighed for arvingerne til efter zerkebis- 
pens dad at udfare gods fra slottet og ladegarden, nar blot slottet var i 
samme stand ved udleveringen til kronen som ved Johannes Laxmands 
modtagelse heraL7' Riderne billigede efter alt at domme forleningen, som 
foruden at afspejle kongens stotte til zerkebispen m i  opfattes som phskon- 
nelse for Johannes Laxmands arbejde i hrene omkring Erik af Pommerns 
afszettelse. Han havde som en af de fgrste vendt sig fra den gamle konges 
politik og tilsluttet sig Kristoffer, og havde gjort en betydelig indsats for 
unionens genetablering under Kristoffers styre samt vzret medvirkende til 
at skabe fred rned hollzenderne. Muligvis indebar den omfattende forlening 
til Johannes Laxmand samtidig en sen kompensation for flytningen af ud- 
montningen fra Lund til Malm@, hvilket mindskede grkebispens hidtidige 
m~ntindtzegt.~' Den 31. marts 1443 stadfzestede Kristoffer et  brev pG en 
grund i Landskrona, som Erik af Pommern tidligere havde tildelt Johannes 
~axmand." 

Ph et radsmode i Kobenhavn i august 1442 var det kornmet til droftelser om provsten Peder 
+elss$ns (Thott) opforsel. Kongen henstillede til Johannes Laxmand om at tage forholds- 
regler mod provsten i Lund og erklzrede, a t  blev der ikke skredet ind overfor Peder 
Axelsson, kunne det komme dertil, at han tillagde sig myndighed over den samlede kirke. 
Oplysningen starnmer fra et brev fra zrkebispen 1442 2818 til sit kapitel om at tage modfor- 
holdsregler, da han selv var forhindret pa grund af phtrzngende forhandlinger og samtaler 
vedrorende rigerne. Det frernghr yderligere af Johannes .Laxrnands brev, at sagen blev 
betragtet som alvorlig, idet de tilstedevzrende rhder stdttede k~ngen . '~  - Det er blevet 
phpeget, at Kristoffer s$gte at spille gejstlige og verdslige rhder ud mod hinanden til egen 
f0rde1.~~ Synspunktet mh tillzgges vzgt, men taber i vzrdi, da oplysningerne stammer fra 
Johannes Laxmand til sit kapitel, og det var de  gejstlige myndigheder i Lundestiftet, som i 
forste rzkke skulle I0se konflikten. Forst herefter skulle verdslige trzde til, hvis kapitlet 
ikke magtede opgaven. At kongen og rhderne foruden zrkebispen matte vzre interessere- 
de i en ordning i almindelig forlzngelse af landefredsforordningen frerngar af, a t  zrkebis- 
pen i september fra Lindholm slot i Skhne rneddelte sit kapitel, at provsten personligt red 
»...for wor nathuge herres slot oc annen stadz vdi landit met hans skiold vm halsen ok hans 
gleuien (svzrd) j handen ok ther til hans thienere, alle met spente armbr@ste.. , «75 Baggrunden 
for konflikten synes at vzre Peder Axelssans strid med fru Else af Hyby (Bara H), Rudbeks 
enke. Broderen Oluf Axelss$n var involveret i denne godsstrid, og fik senere medhold af 
kongen og rigsrhdet anghende retten til Hyby og Hybyfang?6 

Ved kroningen i Ribe havde Johannes Laxmand modtaget en ny begunsti- 
gelse af Kristoffer. Den 7. januar, samtidig rned det fgrste dokument i 
tiendesagen, modtog han et privilegiebrev rned en opsummering af zerkebis- 
pens og zrkeszedets rettigheder, som det »har haft dem videst og friest fra 
gammel tid«. Privilegiet er betydningsfuldt, fordi det er udtommende, men 



udvider ikke zrkeszdets rettigheder pii bekostning af k a ~ i t l e t . ~ ~  Vigtigere 
var et nyt privilegiebrev fra Kristoffer 1443 1314, som betod vigtige tilfojel- 
ser til Johannes Laxmands magt, idet han, som N Skyum-Nielsen har vist, 
fik revselsesret over kirker, klostre, hospitaler og Sct. Jorgensgarde i stiftet. 
Desuden skulle alle gardszder under sognekirkerne og sogneprzsterne ad- 
lyde zrkebispen og ingen anden i andelige og verdslige anliggender. Intet 
under, at privilegiebrevet allerede fra gammel tid blev betegnet som det 
bedste af alle Lundekirkens pr i~ i leg ier .~~ 

Dokumentet fra april 1443 viste, at Johannes Laxmand nu rettede blikket 
mod sognekirkerne og prmtegiirdene, det frie landkirkegods i stiftet, som 
nu skulle svare afgifter og gzsteri til zrkebispen. Sogneprzesternes selvstzn- 
dighed blev knzegtet. Johannes Laxmand modtog kongens verdslige tilsyns- 
ret over kirkens huse. Afstiielsen gjaldt kun zrkestiftet og anfzgtede ikke 
principielt kongens ret til at gribe ind i fundamentale kirkelige anliggender. 
Alligevel kan det ikke nzgtes, at det nye privilegium gav Johannes Lax- 
mand sa at sige uindskrzenket kontrol med ~rkeszdet .~ '  De ovrige bisper 
matte vzere interesseret i det samme og kunne her henholde sig til kloster- 
forordningen, hvis slutning indskzrpede fogeder og embedsmznd, at de 
ikke matte beskzeftige sig med klostre og deres gardszder, og at sognekir- 
kernes giirdszeder heller ikke matte forulempes ved arbejdsydelser eller 
andre tjenester. Efter sammenhzngen at domme var dette imidlertid muligt 
for bisperne. 80 

Det skulle ikke vzre forundt Johannes Laxmand at udnytte det nyerhverve- 
de privilegium fuldt ud. Han optrzder sidste gang 15. april1443 i dokument- 
materialet,81 og den 30. maj 1443 dode han pa Flyinge (Torne H), zrkebis- 
pernes giird i SkAne.82 

Pa grundlag af Johannes Laxmands fremtrzdende position og deltagelse i 
losningen af alvorlige politiske problemer samt i udstedelsen af privilegier i 
januar 1443, har den hidtidige forskning tilskrevet ham en mzgtig betyd- 
ning. E Arup kalder disse Ar »Hans Laksmands Regering,« og zrkebispen 
»en stor dansk S ta t~mand ,«~~  mens andre har karakteriseret ham som »en 
sjalden kraftig og virksom Mand, «84 Sen urokkelig tilh~nger af Baselerkon- 
~ i l i e t , « ~ ~  og talsmand for hvert riges selvstzndighed inden for u n i ~ n e n . ~ ~  
Hvad angiir udtalelsen om Johannes Laxmand som tilhznger af unionen 
som en forbindelse mellem ligestillede stater, sir undersogelserne over 
dansk unionspolitik tvivl herom. Erkebispen var tilhznger af unionen, men 
hvordan magtfordelingen i de folgende ar skulle udvikle sig efter hans opfat- 
telse er ikke klart. Det ma formodes, at Johannes Laxmand havde blik for 
de muligheder af okonomisk og politisk art, som zrkestiftets forbindelser 
med Sverige kunne give. Hans brodre havde haft svenske kontakter, og 
zerkeszedet havde i det andet iirti af arhundredet og i begyndelsen af det 



tredie sogt at udstrzkke sine interessesfzerer p i  Uppsala-zrkeszdets bekost- 
ning.87 Johannes Laxmand havde deltaget i forsaget pa at omga en unionsaf- 
tale i 1440, og den folgende zerkebisps optrzden sandsynliggqr yderligere, at 
titelen primas Svecie var ved at fh nyt indhold (s, 236). Smidighed og realpo- 
litik under dzkke af det nye unionsprincip rammer efter alt at domme 
rigtigere, nAr radets farstemand skal karakteri~eres.~~ Synspunktet om Jo- 
hannes Laxrnands overbevisning om rigernes ligestilling i unionen ma til- 
skrives en fastholdelse af forrige arhundredes skandinavisme-opfattelse, ef- 
ter hvilken rigerne med deres nationale szrprzeg horte sammen i en nordisk 
broderskabsunion. 

Heller ikke opfattelsen af en speciel Hans Laxmands regering i disse Ar 
kan fastholdes. I sit almindelige syn p5 konger og den enkeltmandsskabte 
politik betragtqde E Arup mzendene omkring regenterne som de mest be- 
tydningsfulde, hvilket matte skabe opfattelsen af regeringer i Danmarkshi- 
storien." Brkebispen var radets leder. Hans fremtrzdende stilling ved ud- 
stedelsen af dokumenter skyldes hans hoje stilling og forrang fremfor lydbis- 
perne. Den £arte politik kan ikke tilskrives den koncilieorienterede Johan- 
nes Laxmand alene, idet dette indebzrer en undervurdering af Kristoffer og 
andre rader." Bisperne var rigtignok blandt de ledende ved indkaldelsen af 
Kristoffer og ved kroningen i Ribe 1443, men de mzgtige slzgtsgrupper 
Gyldenstjerne og Thott, som Laxmand-familien stod i nzr forbindelse med, 
samt Jernskzg- og Rosenkrantzslzegterne ma tillige opregnes. 

Nar det er blevet hzvdet, at Johannes Laxmand forte en holstenervenlig 
polidk, og at hensynet til hertug Adolf kom for hensynet til unionen, mA 
dette udsagn ogsh ~ddybes.~ '  Det var som vist kun under pres, at radet 
afsluttede en traktat med hertugen i 1439, sh man fik ryggen fri og kunne 
vende sig mod hollznderne, Erik af Pommern og bondeoprarene. 

Opfattelsen af Johannes Laxmand som en urokkelig tilh~nger af Basel- 
konciliet ma tillige justeres, og B Losman har sidst fremfort, at zrkebispen 
nzeppe var en varmhjertet koncilietilhznger. Den kendsgerning, at Johan- 
nes Laxmand i 1437 udnyttede skiftevis pave og koncilium, havde foruden et 
okonomisk ogs5 et politisk sigte. Kongemagten havde hidtil stottet sig til 
paven, hvorfor Zrkebispen ved at gh balancegang mellem de to fraktioner 
kunne medvirke til at danne modvzegt mod Erik af Pommern og samtidig 
tilstrzbe, at landskirkens uafhzengighed var inden for rzekkevidde. Tilknyt- 
ningen til Baselkonciliet gav den danske hojgejstlighed storre mulighed for 
magtudovelse.92 Af betydning herfor kan vzre, at Johannes Laxmand i 
begyndelsen af 1441 ansggte konciliet om at f A  en koadjutor. Han overveje- 
de tydeligvis at trzkke sig tilbage, eftersom meningen var, at en del af 
indkomsterne skulle afszttes til hans underhold. Flere forklaringer kan tzn- 
kes pa ansogningen, sdm blev be~ilget.'~ arkebispen kan have tznkt pa 
successionen, eller han kan have vzret syg og haft darligt helbred. 



Opgoret med flere gzengse synspunkter pA den mzegtige Lunde~rkebisp 
leder frem til en opfattelse af Johannes Laxmand sorn en fuldgyldig reprze- 
sentant for tidens hojgejstlighed. Belzert af de koncilizere ideer om kirkens 
frihed tilstrzebte han den hjemlige kirkes uafhzngighed af pavemagten. 
Sammen med andre gejstlige og verdslige ritder afsatte han kong Erik i 
kravet om respekt for rAdskonstitutionalismen og indkaldte Kristoffer af 
Bayern. Johannes Laxmand var afgjort en stor personlighed, men det mii 
pApeges, at hans position stillede ham naturligt i spidsen ved en stillingtagen 
til tidens presserende politiske problemer. De hidtidige idealiserende syns- 
punkter pA zrkebispen sorn ubestridt lederskikkelse synes ikke at kunne 
fastholdes. 

Den nye zerkebisp blev zerkedegnen Tue Nielsson (Jul), som stammede fra 
Viborg. Hans omfattende studier i udlandet synes i szrlig grad at have 
medvirket til hans udnzevnelse. Hans valg til zerkebisp skete for 1443 7/6, og 
allerede i juli maned ankom sendebud til Baselkonciliet for at fA bekrzftelse 
pA valget - hvilken blev givet i begyndelsen af augu~t. '~ 

Der var ikke tale om, at Tue Nielsson, sorn G Carlsson mener, selv 
hentede sin konfirmation pA valget i ~asel.'' Den 22. September 1443 virke- 
de ~rkebispen i Kalundborg i sit nye embede. Den reelle embedstiltrzedelse 
skete ifolge A Huitfeldt forst 1444 2514, hvor Tue Nielsson stadfzestede 
Lundekapitlets privilegier.96 At det var et af den nye zerkebisps fprrste hverv, 
trods udnzevnelsen nzesten et Ar tidligere, er overraskende, men skyldes 
sandsynligvis, at  Tue Nielsson pA hjemfarten fra Kalundborg i 1443 af 
stormvejr blev drevet til Danzig. Tue Nielsson meddelte 1443 18/11 det 
passerede til kapitlet, og skrev at han om kort tid ville pAbegynde rejsen 
over land til Rostock for herfra at szette over til Lund. Han vovede i betragt- 
ning af risikoen for at blive taget til fange ikke at rejse gennem Pommern 
(kong Eriks hjemland), og ans@gte hojmesteren i Preussen om lejdebrev 
gennem dennes land og forbi valfartsstedet Wilsnack i ~randenborg." I 
begyndelsen af januar 1444 var Tue NielssGn atter hjemme.98 

Det er blevet hzvdet (K Erslev, E Arup, N K Andersen, I Andersson), at 
den nye zerkebisp var ude af stand til at fylde sin forgzengers plads i Dan- 
marks politiske liv, og heller ikke forsprgte herPa." Intet beviser et sAdant 
udsagn, som kun synes fremkommet pA grund af kildematerialets mindre 
iojnefaldende karakter i tiden efter Johannes Laxmands dod. Nye underspr- 
gelser har vist, at  Tue Nielsson ikke var sA unyttig sorn hidtil hzevdet, men at 
han ivrigt varetog zerkeszedets okonomiske interesser og sogte at befzeste sin 
ret til gzsteri.lOO Tue Nielsson stottede Gyldenstjerne-slzegtens krav pA gods 
i ~ iv l and  ved at bandlyse nogle lokaliteter her (s. 307). Han gik ikke s& 
smidigt frem i sin embedsforelse sorn Johannes Laxmand, hvilket fremgAr af 
hzendelser pa unionsmodet i Kalmar i sommeren 1444. 



I begyndelsen af juni 1444 udstedte bisperne fra Linköping, Växjö og 
Strängnäs samt andre gejstlige og verdslige en skarp protest mod zerkebisp 
Tue af Lund, som i en offentlig procession i nzrvzrelse af kong Kristoffer 
og rigsrider samt mange adelige fra Danmark og Sverige havde ladet bzre 
srkebispekorset foran sig, skont han ikke befandt sig i egen kirkeprovins. 
Denne handling betod for udstederne et indgreb og en omgiielse af Uppsala- 
srkeszedets gamle og privilegerede szdvane og kunne kun betyde, at Lun- 
dezerkebispen ville demonstrere sin primat-stilling og fortrinsstilling over 
svenskerne. Hertil svarede Tue Nielssan ifolge protestens udstedere, at 
korset var et helligt andagtstegn, og at han havde ladet det bzre foran sig, 
fordi kong Kristoffer var til stede. Handlingen havde ikke taget sigte pii at 
skade zerkebisp Nils Ragvaldsson. Han ville ikke tilegne sig primatrettighe- 
der over svenskerne og tilfojede, at metropolitten i Uppsala ved besgg i den 
danske kirkeprovins skulle fii lov til ogsii at lade b ~ r e  zrkebispekorset foran 
sig . lol 

Den svenske protest, som Nils Ragvaldsson tilsluttede sig 1444 2017 fra 
garden Arnö, iibenbarede, som K Kumlien har udtalt, »pulsslagen av en 
lättdrad, svensk nationalstolthet,« i gammel aversion mod zrkeszdet i Lund 
og et forsvar for den svenske zrkebisps se lvs t~ndi~hed. '~~ Det gzlder imid- 
lertid om at fastslii, om Tue Nielssprn handlede forsztligt eller ej. At han i et 
dokument fra Kalmar 1444 1017 sammen med bisp Ulrik Stygge kundgjorde 
for konfessor generalis i Vadstena, at han ville pihprre de danskes syndsbe- 
kendelser, niir de gjorde deres andagtsrejser til klostret, giver ikke grundlag 
for en slutning.lo3 Brkebispens samtale i Lund 1452 med Kar1 Knutsson, 
hvor han pralede af sin primatrettighed over Sverige, peger dog pii, at Tue 
Nielssan var sig sin titel primas Svecie bevidst, og at han havde blik for at 
vinde indflydelse over landegrzensen.lo4 Hzndelsen i 1444 gentog sig i Kal- 
mar 1482, hvor Lunde~rkebispen Jens Brostpp lod b ~ r e  korset foran sig til 
stor irritation for Uppsalazrkebispen Jakob Ulvsson, som udstedte et klage- 
skrift herover til ~orn . '~ '  

Kong Kristoffer var efter alt at domme ikke indblandet i Lundezrkebis- 
pens optrzden i 1444, uden at det helt kan afvises, at Tue Nielssprn ved at 
bzere korset foran sig havde prnsket at markere sin position over for unions- 
kongen. Et godt forhold mellem de to rigers zrkebisper synes ikke at vzere 
indtriidt. Det er siiledes bemzrkelsesvzerdigt, at Nils Ragvaldsson kun op- 
holdt sig f i  dage i K@benhavn ved kongens bryllup i September 1445 (s. Sog), 
da han stod pii god fod med Kristoffer og havde modtaget flere forleninger 
af denne.lo6 Den mulighed foreligger, at Tue Nielsson atter kan have op- 
tradt udfordrende. - Selv synes zerkebisp Tue, som G Carlsson har vist, at 
stii i et godt forhold til ~ristoffer.'" Kongen udn~vnte ham til eksekutor for 
sit testamente i lighed med bisp Jens af Roskilde og de verdslige riider Oluf 
Axelsson og Otto Nielssan, (s. 375). 



Ved samregimentet mellem Kristoffer og bisperne matte klostre og stiftelser 
trzede i baggrunden. Det er her af betydning, at Kristoffer 1439 1718 stadfze- 
stede nonneklostret Sct. Klara i Roskildes privilegier pA papir.lo8 Dette 
indebar alene en forelabig privilegering. Hvor skal forklaringen sages her- 
PA? Grunden kan vzere, at Kristoffer endnu ikke var konge, eller at den 
kirkepolitiske tilslutning til enten paven eller konciliet. i Basel, endnu var 
usikker. Det sidste styrkes af, at Kristoffer 1440 7/12 ifalge en dokumentfor- 
tegnelse stadfzestede Maribo klosters privilegier pa papir. Den endelige 
stadfzestelse af privilegierne pa pergament forsynet med kongens majestzets- 
segl skete 1442 30/9.1°9 PA dette tidspunkt havde Kristoffer erklzeret sig for 
konciliet (s. 227). Kongen kan trods sit standpunkt og i hengivenhed for 
birgittinerordenen have besluttet at udstede retsligt uangribelige privilegier. 
Den mulighed foreligger, at klosterledelsen i Maribo kan have bev~get  sig i 
koncilizer retning, som det far 1444-45 var tilfzeldet i Vadstena og Gnaden- 
berg i ~ayern.'" 

Kristoffer udstedte sandsynligvis enkelte forelabige, nu ukendte privile- 
gier i begyndelsen af sit ophold i Danmark. Ukendskabet til dokumenterne 
kan skyldes, at det skete i ringe antal, og at Kristoffer senere stadfzestede 
privilegierne pii pergament og inddrog det gamle brev. Udstedelsestids- 
punktet for fiere bevarede dokumenter fra Arene efter 1441 godtgar, at 
Kristoffer f@rst efter kongevalget i Viborg og tilslutningen til konciliet ud- 
stedte privilegier til bisper'(s. 229), kapitler og k1ostre.l" For flere af privile- 
giebrevene til klostrene var der tale om stadfzestelse af zeldre rettigheder, 
men andre kongebreve med gunstbevisninger synes at have set dagens lys. 

0 m  kloster Ses af en gammel arkivregistratur at have modtaget alt sagefald og kongelig ret i 
Ry i 1442, og i 1445 gav Kristoffer klostret frihed for told og ret til eget birketing.'12 
Börringe kloster i Skane Ses af Kristian I's privilegiestadfzstelse 1455 21112 at have haft 40- 
marksager og fredkob over dets vornede bonder, landboer og tjenere under tidligere kon- 
ger.l13 Disse rettigheder var sandsynligvis opregnet i privilegiebrevet, som det var tilfzldet i 
Kristoffers privilegiebrev til Esrom kloster 1444 23111, hvor kongen sammenstillede munke- 
nes skattefrihed, rettigheder og indtzgter, heriblandt manddrab og fredkob. Vestervig 
kloster modtog af Kristoffer stadfzstelse pa, at ingen matte tilbageholde eller retsligt forfol- 
ge klostrets tjenere, andre end kongen og provsten selv.l14 

De spredte eksempler tyder pa, at Kristoffer bestrzebte sig pa at sta pa god 
fod med klosterstiftelserne, hvad enten det var cisterciensere, birgittinere, 
johannitere, augustinere, benediktinere - eller dominikanere, hvem kongen 
1441 313 havde tildelt en grund i Helsingar. Abbederne af Esrom og Ring- 
sted klostre var til stede i Kabenhavn ved kongens bryllup', og Kristoffer Ses 
af regnskaber fra 1447 at have staet pa god fod med grabrodermunken Hans 
fra ~old in~." '  Med kendskab til Sora cistercienserklosters tidligere tilknyt- 
ning til kongehuset var det mere end en tilfzeldighed, at kongens saster 
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Anna, som tjente i fruerstuen hos dronning Dorothea fra 1445 og d@de i 
1446, blev begravet her.'16 

Kongens nidkzrhed for kirkens ve og vel anes, samtidig med at hans mere 
personlige interesser tegner sig. Angreb, retssager og lovhzvder over kirke- 
og klostergods var i disse Ar hyppige. Kristoffer stgttede Antvorskov klo- 
Sters ret til gods ved 4 ejendomsbreve, ligesom han ses at have st8ttet @m, 
Maribo og Mariager klostres ejendom.'17 I slutningen af marts 1443 mage- 
skiftede Kristoffer gods med abbeden af Alling kloster og tildelte munkene 
G r ~ n b z k  kirke i Lysgard herred til der at bygge deres kl~ster.' '~ 

Heilighdshuse og Sct. Jargenshospitaler undgik heller ikke Kristoffers opmzrksomhed. I 
1439 havde han med rigsradets samtykke udnavnt arkedegnen i Lund til for fremtiden at 
have Lunds Hellighdshus og hospital sammesteds i vzrge. I I@bet af sin kongetid tog 
Kristoffer endvidere Heliigandshuset i Slagelse, i Nyk@bing p& Mors samt Sct. Jargenshos- 
pital i Svendborg under sin beskyttelse, og 1446 2719 modtog hospitalet i Lund Kristoffers 
~arnbrev."~ I Kristoffers stadsret for Kabenhavn blev det pabudt, at de borgere, som bagte 
undervzgtigt brad, skulle have dette forbmdt tii Helligandshuset, der vistnok ogsa fik ret til 
at oppebzre bader udredet i iignende anledning.lZ0 I begyndelsen af maj 1445 tog kongen 
Aalborg Helligandshus og dets undergivne i sin varetagt og stadfzstede stiftelsens beliggen- 
hed, fomden at han undte huset alle 3-marksager over dets vomede og tjenere. Pa grund af 
Helligandshusets nystiftelse, og indtzgternes utilstrzkkelighed som fdge af tilstramningen 
af fattige og syge, overdrog Kristoffer stiftelsen Saltum kirke i Barglum bispedamme med al 
kronens ret efter den nuvzrende przsts d@d. Helligandshuset forpligtede sig til at holde en 
kapellan pa stedet. Sluttelig bad kongen bisp Gert om at give Helligandshuset sit brev pa 
gaven, ssom I vider, at der til h@rer«, og det henstilledes til fogeder og embedsmznd at 
hjzlpe stiftelsen i kongens fravzr.lZ1 Dette var der behov for, og 1447 715 udstedte pave 
Nicolaus V en bulle til bisperne i Aarhus og Barglum om at skaffe Helligandshuset gods 
tilbage. Dagen forinden havde kong Kristoffer fra Kabenhavn tildelt stiftelsen en grund til 
at bygge en vejrmaUe p%.lZ2 - Om kongens forhold til sognekirker og przster er ikke meget 
at sige grundet sporadisk kildemateriale. Velviijen synes dog at vzre til stede, og 8. marts 
1445 tildelte kongen Vor frue kirke i Nyborg den grund, sorn kirkens teglgard og tegllade 
stod P&.'" I begyndelsen af januar 1447 gav Kristoffer al leding, skat og kongelig tynge af 
noget gods pa Ringkabing mark og i Hing herred til Michaels alter i Vor frue kirke i Ribe 
mod at fa en gard i Stadil til gengzld.'" Om przster ma bemzrkes, at bisp Thorleif i 1440 
gav kaldsbrev til en p r s t  pa Hornbzk sogn (Sanderlyng H) efter kong Kristoffers przsen- 
tats.lZ Omkring arsskiftet 1446-47 ses kongen at have udnavnt fuldmzgtige til at overvzre, 
at.en strid om gods til Fuglse przstegard pa Lolland blev last. I September maned samme ar 
tog Kristoffer provster og przster pa Lolland i sit vzrn og stadfzstede gildets privilegier.126 

Kristoffers forel@bige og endelige stadfzstelse af Maribos privilegier 1440 
7/12 og 1442 3019 g@r det klart, at klostret n@d kongens bevagenhed. Som 
patron for klostret udstedte Kristoffer et pergamentbrev 1443 711, hvori han 
udtalte, at ingen matte beskzftige sig med stiftelsens jordegods uden klo- 
strets samtykke. Dokumentet var iszr rettet mod adelsmanden Lars Johans- 
s8n af Paarup. Denne afstod ikke fra sine krav, og samme i r  udnzvnte 
Kristoffer fuldmzgtige til at afg@re konflikten.'" I 1444 bekrzftede kongen 
en gave fra 1440 til klostret p& gods i Jylland, og 1447 udstedte han et 



dokument, at noget gods skulle fprlge klostret. Kristoffer synes at have 
godkendt et tidligere mageskifte mellem klostret og Erik af Pommern p& 5 
ghrde, og 1446 udstedte bisp Henning af Odense og flere andre et brev, sorn 
optog kong Eriks og Kristoffers stadfzstelsesbreve ph dronning Margrethes 
fundats ph Grimstrup og Skenninge gods.128 Kongen overdrog endvidere sin 
patronatsret til 0stofte kirke (Fuglse H) til klostret, en gave, sorn senere 
blev stadfzestet af Nicolaus V, efter at Maribo kloster havde vist interesse 
herfor. 12' 

Hvad anghr Mariager, havde Kristoffer, som forskningen (T Höjer, J 
L indb~k ,  T Nyberg, T Jexlev) har piipeget, andel i klosterets ~tifte1se.l~~ 
Baggmnden var, at kartheuserne, hvem Erik af Pommern havde overdraget 
Glenstrup (Narre) kloster og Vor frue kloster i Randers, ikke befandt sig 
godt i landet p& grund af klimaet og sproget og havde forladt stedet. Nogle 
benediktinere tog imidlertid uretmzssigt bygningerne i besiddelse, hvorfor 
kartheuserne overdrog alle deres rettigheder til klostrene tiI birgittinerne i 
Maribo til at grundlzegge en ny birgittinerstiftelse. Kristoffer stadfzstede 
denne overdragelse, og fprr 1446 skrev abbedissen, generalkonfessoren og 
konventet i Maribo til Eugen IV og bad ham hjzelpe dem i deres rettigheder 
over for benediktinerne. Denne gav sit bifald, og befalede 1446 411 bisperne 
i Ribe og Odense samt provsten i Lübeck at overdrage Glenstrup og Vor 
frue kirke til birgittinerne i Maribo og give det nye kloster navnet Mariager. 
Stiftelsen skulle nyde sarnme privilegier og friheder som de prvnge birgitti- 
nerklostre. l3' 

Efter foranstaltet undersprgelse overdrog Kristoffer til bisp Kristian af 
Ribe at indfdre birgittinerne. Kongen gav klostret gods og forbprd i 1447 alle 
at anstille ejendomskrav he@. I 1451 befalede pave Nicolaus V bispen i 
Aarhus p& begzring af abbedissen og konventet i Manager at bekrzfte 
overdragelsen af Glenstrup og Randers Vor frue kirke samt klostrets opret- 
telse. 132 

Mariager viste sig hurtigt levedygtigt. For grunden til klostrets opblomstring mA Jyllands 
muligheder som opland og adelens interesse ikke lades ude af betragtning. Birgitta-dyrkel- 
Sens popularitet i det 15. Arhundrede mA ikke undenurderes, hvad E Jorgensen har vzret 
tilb#jelig til i sin bog om helgendyrkelse i D a n t ~ a r k . ' ~ ~  Enkelte eksempler belyser dette: I 
1440 stiftedes et  Birgitta-kapel i Ribe, og 1446 18/11 gav Lyder Kabels enke Mette Jensdat- 
ter med samtykke af blandt andre bisp Gert af Borglum 13 gArde pA Lolland til Maribo 
kloster mod messer og gravsted i Sct. Birgittas k a ~ e 1 . l ~ ~  I Jylland stottede slt-egten Rosen- 
krantz med rigsrAden Otto Nielsson i spidsen iszr Mariagqr kloster. Dorothea Nielsdatter 
modtog i 1448 et ordensbrev, og 14571 indstiftede Erik Ottesson med samtykke af hustruen 
Sophie Henriksdatter (Gyldenstjerne) og Otto Nielsson Artider mod messer og beg~ngelser 
i Manager kloster, hvortil Hr. Erik havde oprettet e t  kapel, sorn skulle bygges ved siden af 
adelsmanden Jens Olufss0ns kapel. I 1467 skodede Mostret en grund til Otto Nielsson og 
Erik Ottess0n sorn pAsk0nnelse for deres hidtidige og fremtidige velgerninger mod stif- 
t e 1 ~ e n . l ~ ~  



Kristoffers velvilje mod birgittinerne i Danmark fulgtes af en tilsvarende 
mod moderens stiftelse i Gnadenberg i Bayern. Efter faderens d0d i marts 
1443 blev Kristoffer landsherre i Pfaltz. Det var naturligt, at Gnadenberg 
vendte sig til ham for at £5 hans statte. I begyndelsen af 1444 blev 2 ordens- 
mzend sendt til Kristoffer for at anmode om begunstigelser i form af forbed- 
ret stiftelse - og til Vadstena for at vise loyalitet og s0ge at fA Birgitta- 
re1 ik~ier . l~~  Atter i august 1445 var en lzegbroder p i  vej til kongen, og for 
1447 Ses kongen at have tildelt Gnadenberg gods, hvilket kongens stedmo- 
der Beatrix, pfaltzgrev Johans anden hustru, stadfzestede 1447 312. '~~ En 
ordensbroder Severin fra Koblenz besogte i 1447 Kristoffer i Kobenhavn pA 
vej til Vadstena, og i begyndelsen af august modtog han penge til rejsen.13* 
Udsendingen synes at vzre truffet sammen med kongen sidst pA iret, og 
1447 13/10 meddelte klosterledelsen i Vadstena i en skrivelse til Gnaden- 
berg, at Severin ikke havde kunnet blive lzengere for at tage brevafskrifter 
p i  grund af et forestiende besog hos ~rist0ffer.l~' Kontakten mellem Gna- 
denberg og Vadstena var, som T Nyberg har dokumenteret, livlig og havde 
som baggrund en kirkepolitisk omorientering af klosterledelsen i retning 
mod ~ 0 m . l ~ '  

I Maribos tidligere nme tilknytning til den pavetro Erik af Pommern har 
T Nyberg set klostret som dynastisk forankret, med miske koncilizr ten- 
dens, idet Maribo var grundlagt under konciliet i Konstanz, mens Mariager 
skal vwe  bygget p i  et paveligt grundsyn przeget af detailreformer.l4' Syns- 
punktet er betydningsfuldt i forlzngelse af G Kellermans pipegning af, at 
det efter konciliets sammenbrud 1437138 var den pavelige reformvirksom- 
hed, sorn fulgte principperne: reformer i det smi, men ikke omstyrtelse af 
de grundlzggende principper.14z NAr dette er sagt, mA det pipeges, at Kri- 
stoffers holdning til de 2 danske birgittinerstiftelser i det hele fremtrzder 
positiv. Det er sandsynligt, at kongen sA hen til Mariager som sin egen 
stiftelse, sorn moderen og morbroderen havde haft hver deres. Maribos 
tidligere tilknytning til Erik af Pommern synes dog ikke at have forringet 
Kristoffers forhold til klostret. 

Sammenfattende mii det fremh~ves, at forholdet mellem Kristoffer og de 
danske bisper var godt og uden st0rre gnidninger. Kongen opfyldte bisper- 
nes program om privilegier og tiende og indsigt med klostrene, krav som 
havde vzeret fremme allerede i 1376-hindf~stningen. Bisperne belonnedes, 
ligesom de verdslige rider, og andre adelige blev tilgodeset med indtzgtsgi- 
vende slotte og len (s. 255). Ved samregimentet skaffede kongen sig indsigt 
og myndighed i kirkelige anliggender ved klosterforordningen. Forholdet 
mellem Kristoffer p5 den ene side og klostrene og Andelige stiftelser p i  den 
anden forblev dog efter alt at domme positivt, Trods flere klostres oriente- 
ring mod Rom synes det ikke at have fAet folger for kongens stilling til dem. 



Vadstena klosters utilfredshed med den koncilieorienterede Kristoffers valg 
til konge i Sverige aflgstes af optimisme ved Kristoffers stadfzstelse af 
klostrets privilegier i begyndelsen af 1442. Dette formaede dog ikke i lzng- 
den at nedbryde mistilliden, eftersom der senere sggtes afladsprivilegier i 
~ 0 r n . I ~ ~  At der har vzret nogen utilfredshed i Danmark fra pakeorientere- 
des side kan ikke afvises, men starre tvistigheder kendes ikke. 

Kristoffers kendskab til den uafklarede europ~iske kirkepolitiske situa- 
tion gav mulighed for en hidtil uset samlingspolitik, idet pavens mindre 
betydning matte virke til at markere kongens selvstzndige position ved 
siden af bisperne. T Nyberg har plausibelt udtalt sig imod svensk histo- 
neforsknings opfattelse af kong Kristoffers kirkepolitik som »moderat« til 
fordel for noget nzr det e k ~ t r e m e . ' ~ ~  Synspunktet ma tillige siges at besidde 
gyldighed for Danmark, idet udtrykket »ekstrem« snarere skal tolkes som 
en smidig balanceakt til egen fordel. Som et tegn pa hensyntagen til de 
mange kirkelige grupper kan fremhzves kongens testamente 1448 411, hvor 
gaver af vekslende vzrdi og st@rrelse blev fastsat til domkirker i de 3 riger, 
Vadstena kloster, en dansk birgittinerstiftelse, fattigklostre, et gribrgdre- 
kloster, et Helligandshus, Vor frue kirke i Kgbenhavn og alle gvrige kirker i 
Roskilde og Kabenhavn samt endog en gave til en ~ o ~ n e ~ r z s t . ' ~ ~  - Hensyn- 
tagen til flere grupper mindskede muligheden for konfrontationer, og opde- 
linger blev undgaet. Smidighed og realitetssans kendetegnede efter alt at 
dgmme Kristoffers zrkekongeddmme. 

Verdslige forordninger 

En dansk landefredsforordning sa 1442 1116 dagens lys pa unionsmgdet i 
Lgdgse (s. 207). Dokumentet var stilet til alle indbyggere og befolknings- 
grupper. Kristoffer udtalte, at han havde forstaet, at der nogle ar fgr hans 
tid skulle have v ~ r e t  mange ~trcztter, ki~remaal oc tuedracttt over hele riget 
og scerlig mellem fogederne og almuen. Kongen havde h@rt om mange 
stridigheder og klager over egne og andres fogeder og embedsmznd, lige- 
som mange klager var hdrt over almuen, »som skeed er for deris store 
wlydelse oc ofluerdadighed, oc end der til, at de ey ville retteligen vdgi#re 
vore fogder oc deris egne herrer oc hosbonder det, som de dem aff rette burde 
at gi#re paa vore vegne oc deris egne herrers oc hosbonders vegne«. Mod 
disse forhold blev der sat ind. Kristoffer forordnede alle under trusler om 
straf til at leve i gensidig fred under hensyntagen til lovens udsagn. Fogeder- 
ne blev truet med afszttelse fra slot eIler len, hvis de gjorde sig skyldige i 
vold eller uret,. ulovlig gzstning eller beskatning af btijnderne. Samme skzb- 
ne ville ramme alle andre adelsmznds fogeder og embedsmznd. B@nderne 



opfordredes mod hajeste straf til at efterleve kongens bestemmeller og 
adlyde fogeder og embedsmznd samt egne herrer efter loven, hvad der 
d.zkker over, at pligtige afgifter og skatter skulle betales. Fogeder matte 
ikke forsvare vornede eller tjenere, som var skilt fra deres herre uden 
samtykke, men vedkommende skulle domfzldes, som det var tilfzldet med 
forrzdere, mordere, tyve, ravere og andre lovbrydere. Fredlase i rigerne 
skulle straffes tilbarligt, hvilket ogsi skulle gzlde dem, som hjalp sadanne 
personer.l 

Kristoffers bestemmelser var iszr henvendt til almuen, og er tillige udtryk 
for rigsradets syn pa oprorene, hvilket ogsa Ses af zrkebisp Johannes Lax- 
mands udtalelser om bgnderne fra slutningen af 1442 (s. 211). Landefreds- 
forordningen er enestaende, fordi konge og rAd udelukkende betragter de 
tidligere voldsomheder som opstaet pa grund af misforhold mellem fogeder 
og almue. Ansvaret for oprarene placeres ikke hos rigets averste og konge- 
magten. Efter tronomvzltningen og fredelige tilstande sikrede forordningen 
nu mod gentagelser af uroligheder. Grebet om banderne strammede til. 

For ydedigere at sikre sig mod oprdr og voldsomheder udstedte Kristof- 
fer 1442 517 fra Os10 et forbud mod at bzre vaben.' Dokumentet var stilet til 
rigernes zrkebisper, bisper og avrige gejstlighed med piibud om i bispedam- 
merne fra domkirker, tingsteder, andre kirker og steder, hvor starre skarer 
af kristne samledes, at kundgare et almindeligt vabenforbud. Ingen, uanset 
social position, matte til daglig bzere andet end almindelige knive pa slotte, i 
byer, pa tinge, ved bryllupper eller andre forsamlinger, pa torve eller i 
kirker. Stiftsbispen skulle ved overtrzedelse af forbudet gare brug af sin 
bandlysningsret og kirkelige myndighed, og verdslig magt skulle ogsa kunne 
gribe ind og straffe brud pa forordningen. Sluttelig p&b@d kongen bisperne 
at udbrede kendskabet til landefredsforordningen fra Ladflse. - Kristoffer 
udnyttede det gejstlige forvaltningsapparat og kunne vzere sikker pa at fA 
statte fra bisperne og andre af kirkens folk i gnsket om fredelige forhold. 

For Sverige var vabenforbud ikke noget nyt, men kendes fra en vedtzgt 
fra 1416, Strängnäs-forordningen 1437 og Kristoffers almindelige forordning 
med rigsradets samtykke fra 1441 9110.~ Den sidste kundgarelse havde tillige 
indeholdt bestemmelser imod voldgzestning, straf 'for at omgii freden, og om 
kongelige embedsmznds ret til at bzre vaben i kirke eller kabstad »ther wi 
arom n~rwarande.« Kristoffer udsatte sig ikke for unadig risiko. I Dan- 
mark trzffes vabenforbud fgrst fra Kristoffers tid, hvor bestemmelsen blev 
indsat i adskillige byprivilegier. Malm0 modtog privilegier 1440 13/11, og 
det fastsattes her, at ingen matte fzrdes i kabstaden med svzerd eller spzndt 
armbrast hverken om dagen eller natten lzengere end til sit herberge. Be- 
stemmelsen blev overtradt, hvorfor kongen efter opfordring fra MalmBs 
borgmestre 1445 7/10 udstedte et fornyet forbud mod at bzre v&bena4 Mang- 



lende politiforanstaltninger i svenske bypriivilegier i samme tidsrum skyldes 
den starre retsenhed i dette rige.' 

Landefredsforordning og vabenforbud befzstede kongens og rAdets 
magtposition. A Huitfeldt har utvivlsomt ret, nAr han .udtaler, at bestem- 
melserne skyldes frygt for nye ~ p r a r . ~  Afvzbningen af bmderne og tilstrte- 
belsen af rolige tilstande viser samtidig de foregaende Ars manglende rets- 
sikring, hvad flere afskrifter og lovsamlinger fra arene omkring 1430 ogsa 
synes at vidne om.' - I slutningen af juli 1442 udstedte Kristoffer et forbud 
for Norge imod raveri til lands og til vands.* Tillige m i  udarbejdelsen af en 
ny svensk landslov ses som et forsag pA at afhjzlpe misforhold. Loven, der 
byggede p i  Magnus Erikssons landslag, blev stadfzstet af Kristoffer 1442 
2/5.' For Danmarks vedkommende fandt en Samlet ny lovkodificering ikke 
sted. Tingmoder og retterting blev til gengzld jzvnligt afholdt. Tillab til 
uroligheder blev undgiet. 

Ti1 belysning af bondeopr~rene, bandernes afvzbning og almuens stadig 
starre ufrihed, skal omtales en erklzring af bonderne i Vends herred pa Fyn 
1440 31/10 og Lollands VilkAr fra 1446. 35 reprzsentanter fra Yends herreds 
sogne lovede i 1440 pa et tingmade hovedsmanden p& Hindsgavl, Eggert 
Frille, at efterleve nogle bestemmelser:1° 

1. At  de vil betale kong Kristoffers skat, og at ingen soger at slippe herfor ved at opfordre 
til uro ved ord eller gerning. 

2. At  ingen skal besidde armbrost og panser uden deres husbonds og Hindsgavl-h~veds- 
mandens samtykke. 

3. At  de altid vil vzre lydige og aldrig ved rad eller gerning vil sztte sig op imod hgveds- 
manden pa Hindsgavl. 

4. A t  de aldrig oftere vil Soge sammen og danne oplob uden kong Kristoffers og heveds- 
mandens samtykke. Blev de anmodet om hjzlp, ville de efterkomme opfordringen, 
uanset om kaldelsen kom om dagen eller om natten. 

5. A t  ingen forprangere (opkobere) matte fzrdes i sognene uden hovedsmandens kend- 
skab. Handel skulle forega i kabstzderne efter gammel szdvane, og almuen matte ikke 
handle indbyrdes. 

6. At enhver skal betale sin Arlige skat til sin husbond, og at ingen skal vaxe bagefter med 
betalingen uden deres herres samtykke. Blev en Person udpantet eller pagrebet, skulle 
de  qvrige herredsmcend og bymzend ikke komme ham til hjzlp eller forarsage sammen- 
stimlen. 

7. At  ingen bonder eller vornede matte fisks i en adelsmands fiskevand uden dennes 
samtykke og heller ikke drive jagt, hvilket var forbeholdt kongen, embedsm~nd, nddere 
og svende. 

8. At  de vil overholde artiklerne og vzre hovedsmanden behj~lpelig, hvis nogen overtradte 
bestemmelserne. 

Artiklerne samler sig om 4 sagsomrader: 1) skattens betaling ($5 1,6), som 
tydeligvis havde vzret en vtegtig grund til den foregaende tids uro, 2) politi- 



foranstaltninger ($8 2-4,8) med den hensigt at afvzbne bprnderne, hvis krigs- 
udstyr Abenbart ikke overalt havde vzret ganske ringe, 3) handel til k@bst~- 
dernes og kongemagtens fordel, idet illoyal konkurrence blev s@gt undgAet, 
og torveindtzgter sikredes, samt 4) indskzrpelse af adelige rettigheder. Al- 
le bestemmelser var til fordel for adel, gejstlige og borgere, som havde 
reprzsentanter til stede pa herredstinget. >>Vedtzgten« fremsthr som et dik- 
tat, som ved forel~ggelsen pA herredstinget er opfattet som en overens- 
komst, der knyttede befolkningen til troskab overfor kong Kristoffer og den 
nye hwedsmand Eggert Frille. 

Hvordan den sociale Situation udviklede sig under fzsteforholdet - hvor 
g~steri ,  smiredsler og andre afgifts- og arbejdsydelser slog igennem i det 
15. Arhundrede ved siden af den stabiliserede landgilde - fremghr af de 
shkaldte Lollands VilkAr, vedtaget af Lollands landsting 15. eller 22. juni 
1446 pA et her sandsynligvis afholdt landemode.ll Forordningen udstedtes 
»fore landzens bestandihe skyldhe med deltagelse af bisp Henning Ulfeldt af 
Odense, Morten Jenssgn pA Ravnsborg, Oluf Axelssprn pA Aalholm, Anders 
Hak og andre adelige. I bestemmelsen fremtrhdte vornedskabet - fzstefor- 
holdet til herskabet og pligten til at fzste 0de gods - som en Abenbart siden 
slutningen af det 14. Arhundrede, hvor rigsradet endnu ikke havde prnsket at 
ophsve bprndernes rejsefrihed -I2 mere og mere fastslaet ordning. Ingen 
matte vzere husmand (indsidder), som var sund og rask og selv kunne holde 
bolig; men godsejeren skulle forsyne ham med en sAdan. Kunne dette ikke 
ske, skulle kongens foged tildele ham en bolig pA kronens jord og behorigt 
med landslov opsige mandens tjenesteforhold. Bmderne matte ikke vzre 
daglejere. Jorden skulle udnyttes. Tyendets skiftedage indskrznkedes til to 
om Aret. Den kongelige foged matte ikke uden videre pagribe en mand, der 
var i besiddelse af bondegods, men vedkommende skulle $orinden vzre 
dprmt ved alrnindelig rettergang og have afviklet sit f~steforhold (landgilde, 
fgrlov og anden pligtig udgift) til sit herskab. - Den sidste bestemmelse var 
tznkt som et vErn for de private jorddrotters interesser og var tidligere 
indskzrpet i landefredsforordningen 1442 (s. 242). Vornedskabet skabte alt- 
sA ikke blot forpligtelse til en side. Selvejere var undergivet denne ordning, 
og kunne tvinges til at vende tilbage til garden, eller arvingerne kunne blive 
anmodet om at szette en mand ph den.13 

I Lollands Vilkar blev jagtretten sorn i erkiznngen fra Vends herred forbeholdt de pnvile- 
gerede samfundsgrupper. B@nderne matte under brbdestraf ikke jage, og de matte ikke 
anvende hunde euer armbr@st. Ingen matte endvidere fiske i anden mands vand under 
brbdestraf pa 40 mark. Vornede under kongen, kirken eller ridderskabet matte ikke forme 
eller szlge trz uden deres husbonds samtykke. Kun nddere og svende med stort jordtillzeg 
og enemzrke matte fremover holde geder, sa naboen ikke led skade. Heller ikke matte 
b@nder (iqki. selvejere) eje mere end 6n hund, da almuen if@lge forordningen havde klaget 
over, at flere havde for mange hunde. 



~ol lands  VilkAr afslarer, hvordan b@nderne blev bragt mere og mere under 
godsejernes overh@jhed under iagttagelse af visse lovregler - og hvordan 
flere og flere af almuens udfoldelsesomrAder forbeholdtes de privilegerede. 
Om vornedskab forbundet med stavnsbAnd var der, som M Hertz har vist, 
endnu ikke tale. Sikre indicier haves fprrst i slutningen af det 15. Arhundrede 
i form af skriftlige tilladelser fra jorddrotten til den vornede om at matte slA 
sig ned udenfor f@destavnen.14 Vornedskabet med det forbundne stavns- 
band blev aldrig gennemfgrt i Jylland og p i  Fyn, sk@nt byrderne hvilede lige 
sa tungt her, men kun pa Sjzlland, Lolland-Falster, M@n og Bog@, hvad der 
svarer til sjzellandske lovs gamle omrAde. Flere af bestemmelserne fra 1446 
gehfindes i en vedtzegt fra Fyn 1473 15/9.15 

Forordningen fra Lolland 1446 blev udstedt uden Kristoffers medvirken, 
og de fire nzrvzrende rigsrader optrAdte ikke som rAder, men i kraft af 
deres hverv som bisp og kronens lensmznd. Sammen med de deltagende 
vzebnere lovgav de for Lolland alene. Dokumentet ligger pA linje med stats; 
akter fra tidligere Ar, heriblandt opsigelsesbrevet til Erik af Pommern, hvor 
adelen fremtrhdte som reprzsentanter for indbyggerne. Lollands VilkAr 
viser, som A Hude har pApeget, at Danehoffets rolle var ved at vzre udspil- 
let.16 Landemode og rigsrAd blev dets aflgsere. 

Engang i lobet af sin regeringstid tog Kristoffer stilling til skanske guldsme- 
dearbejders stempling.' Artiklerne er uden datering og kendes alene i sam- 
menhzng med bestemmelser fra 1490. Forordningen er udarbejdet af kong 
Kristoffer og »vortt raed aff Danmarck~ og tilstillet zrkebispen af Lund, 
som skulle oplyse Skines kgbstzder herom. Som i 1442 blev det gejstlige 
forvaltningsaiparat bragt i anvendelse - en fremgangsmade allerede dron- 
ning Margrethe havde benyttet sig af.2 Kongens forordning fastslir, at guld- 
smedene skal give lige sa meget guld fra sig, som de modtager til forarbejd- 
ning. De  vigtigste artikler omhandler dog m@ntforhold, idet det forbydes 
guldsmedene under fortabelse af hovedlod at slA m@nt i riget. Oldermznd 
skulle udnzvnes til at pike, at bestemmelserne blev overholdt. Mantmeste- 
ren blev bemyndiget af Kristoffer »meth vortt raedz raed« til at unders@ge i 
hver kabstad, om alt gik fedeligt til. Borgmestrene i Skines stzder blev 
opfordret til under iagttagelse af deres ed til kongen straks at sztte »k@beth i 
hwer k#pstad meth alle embitzmen effther vor mynth, som vy nw bwdeth 
harne ath ganghe, ok ath the iw holde grossen for ij lybske . . .« En ny m@nt 
var tydeligvis sat i oml@b. 

Det fremgAr af et  skyldbrev 1440 2918 til Klaus Nielss@n (S;parre) til 
Ellinge, at der gik 6 grosser til 1 skilling - altsi 1 gros ti12 penninges v ~ r d i . ~  



Nu var de 4 vendiske hansestzeder ved en reces fra Lübeck 1432 1819 blevet 
enige om at przege en ny mGnttype, skillingen, der skulle have en vzerdi af 12 
penninge.4 Fra dansk side var forholdet saledes 1 gros til2 lybske penninge, 
og at dette holdt sig igennem hele Kristoffers tid fremgar af Kar1 Knutssons 
montforordning 1453 1719, hvor 4 grosser anszettes til en @rtug = 8 af hanse- 
stzedernes penninge.5 Forholdet betegner en vzesentlig forbedring i henseen- 
de til at fa Erik af Pommerns forhadte kobberpenge og grosser til9 pennin- 
ge nedsat og afskaffet. Rigsradet havde i det store klagebrev 1439 617 be- 
brejdet kongen m@ntens slethed. De havde pa grund af handel med hanse- 
stzeder og hollzendere personlig interesse i at bedre m@nten og tilstrzebe 
prisstabilitet. Det fremgar af en betaling i 1449, at en rhinsk gylden skal 
regnes til 24 skilling gode sdvpenge »om nogher Kobermynt eller annen 
argere Mynt j Si~land  genge word effther t h e n n ~  tiid«.6 Der foregik ingen 
udm@ntning af grosser under Kristoffer. 

Endnu i begyndelsen af Kristoffers kongetid blev der slaet m@nt i Lund. 
Fundet af en sterling i Dalby 1942 viser, at den var slaet efter forbillede af 
Henrik VI's (1422-61) London-pennies, Den danske m@nt havde et stort 
sprlvindhold, dog lidt mindre end de engelske, hvorfor N L Rasmusson og G 
Galster har formodet, at den var patzenkt som en »handelsm@nt«, der kunne 
ga for en engelsk ~ ter l ing .~  I det dansk-tyske mantsystem passer den ikke. 
Det at de forbedrede m@nter opstar i den vanskelige periode efter Erik af 
Pommerns afszettelse og rigets inddragelse i konflikten mellem hansest~der 
og hollzndere peger pA, at mprnten fra Kristoffers og radets side skulle 
bedre Danmarks stilling overfor omverdenen. Den nzevnte sterling fra Dal- 
by kendes kun i det ene stykke, hvad der indicerer, at kun relativt fA eksem- 
plarer haivzret i omlcbb. Det er blevet udtalt (N L Rasmusson, F Lindahl, 
K Bendixen), at dette kan skyldes, at regeringen ikke havde rad til at 
efterleve idealerne ret lzenge og indsmeltede ~ p l a g e t . ~  Synspunktet er rime- 
ligt, men baggrunden kan ogsa vzre, at Kristoffer og raderne efter sikringen 
af riget og Kprbenhavnerfreden 1441 kan have besluttet at zendre sterlingens 
lprdighed med cbkonomisk gevinst for @je. Intet vides herom, og stcbrre slut- 
ninger fra et isoleret m@ntfund, som kan vzere et fejlslaet eksemplar, er 
betznkeligt. 

Udm@ntningen i Lund flyttede snart - muligvis omkring 1442 (s. 232) - til 
Malm@, den driftige og hastigt voksende by ved Sundet, som blev Danmarks 
eneste udmcjntningssted i lang tid. F@rst med kong Hans (1481-1513) blev 
den sjzllandske udm@ntning genoptaget i Kcbbenha~n.~ Mantmesteren og 
fogeden i Malm@ var under Kristoffer Hans Myndel, som f@rste gang be- 
nzevnes med sin titel 1444 3014. Mcbntgarden var identisk med kongsgarden, 
som Erik af Pommern opfcbrte i 1430'erne.1° MGntgarden i Lund forblev i 
kronens besiddelse til 1454, mens mantgarden i Odense allerede i kong 
Eriks tid var blevet solgt til Claus Rcbnnow af byens borgmester og r5d. 



Senere besad Sten Basse garden, og efter dennes dod overdrog dronning 
Dorothea i 1448 ejendommen til Eggert Frille rned rigsrhdets samtykke.ll 
M@ntgArden i Nzstved var i Roskildebispens besiddelse indtil 1455, hvor 
Skovkloster (Sct. Peder) mageskiftede sig ejendommen og beholdt den til 
1476.12 

I Malm0 blev przget sterlinge dels rned titlen »Konge af Danmark«, dels 
rned »Konge af Danmark, Sverige og Norge« samt skillinger, som ogsii 
kendes fra Lund fra begyndelsen af Kristoffers tid, og sluttelig hvider (kors- 
hvid) t i l4  penninge. Sterlingene fra Malm@ er af ringere vzrdi end Erik af 
Pommerns sterlinge og ringe i udforelsen. I Kar1 Knutssons montordning 
blev de ansat t i l2 penninge, mens de zldre sterlinge og Kristoffers korshvid 
blev vurderet til 3. Hviden, som skulle svare til den lybske witten, men her 
kun blev regnet for to penninge lybsk, blev - da enkeltpenninge ikke kendes 
- for de  folgende lange tider Danmarks mest gangbare m@nt.13 Ogsii skillin- 
gen fik en lang levetid. Med en diameter pii 24 millimeter og en god teknisk 
udforelse blev den Danmarks forste storre mont. Endnu i 1459 og 1465 tales 
om akoning Christoffers skillingaw. l4 Sandsynligvis var det denne nye mont- 
type, Kristoffer og rigsrhdet havde besluttet at sztte i omlob og henviste til i 
forordningen til.Skhnes guldsmede. Med de hanseatiske skillinger som for- 
billede skulle monten gzlde 12 penninge - Iige det dobbelte af dronning 
Philippas sgsling. Vzgten og finheden var imidlertid mindre end de hanse- 
atiske. Der var en kursforskel ph 10 procent eller mere ph dansk og lybsk 
mant, sandsynligvis rned mulig indtjening for @je, noget som dronning 
Margrethe og Erik af Pommern ogsii havde haft blik for.15 

Udmontningen af skillinger i Lund peger ph en datering af forordningen 
om guldsmedearbejders stempling til begyndelsen af Kristoffers regerings- 
tid. For dette taler, at kongen i foriiret 1442 i Stockholm ikke lzenge efter sin 
svenske kongekroning forhandlede rned rigsrhdet om montvzsenets indret- 
ning i forlzngelse af hhndfzstningens bestemmelse om riidets medvirken 
ved forandring af montfoden.16 Endelig mh det nzvnes, at bestemmelsen 
om guldsmedes arbejde og varetilvirkning indskzrpedes for de 4 vendiske 
stzder ved fzlles m~ntforordninger i 1439, 1441 og atter i 1450.17 

Det var sandsynligvis Kristoffer, son  fremskyndede centraliseringen af 
udmontningen i modsztning til Erik af Pommerns egenhzndige montpolitik 
og flere przgesteder i riget. Den unge konge havde efter alt at domme 
bayriske forhold for @je, idet han til stadighed sagte at have en bayrer ph 
kammermesterembedet - kammeret i Bayern var midtpunkt i finansstyrel- 
sen.18 Det danske rigsrhds flertal var sandsynligvis ikke utilfreds rned en 
udmontning i Malm@, hvor kong Eriks bygning af en ghrd i 1430'erne doku- 
menterer interessen for Sundet og ikke udelukker okonomiske overvejel- 
ser.lg Flytningen af monten fra Lund til Malm@ vidner om forstiielse for 
handelens muligheder, hvilket ogsh ses af, at det nye styres mznd forbedre- 



de mgnten og lagde sig nzr  op ad det hanseatiske System. De gode handels- 
konjunkturer og Danmarks centrale beliggenhed mellem g~tersgbyerne og 
Nederlandene med deres voksende vareefterspgrgsel fordrede i radernes 
interesse et stabilt mgntleje. 

Desvzrre vides intet nzrmere om Kristoffers og rigsradernes indretning 
af mgntvssenet i Danmark. I Sverige przgedes grtuger i Stockholm og 
Abo, mens udmgntninger i Norge ikke fandt sted og ikke kendes mellem 
Hakon VI's ded i 1380 og kong Hans' regeringstid.20 - Under interimsperio- 
den 1448 blev i Danmark fortsat slaet hvider og skillinger i Malm@, som i 
stedet for kongens navnebogstav pa forsiden blev forsynet med henholdsvis 
1 og 3 danske lgver og pa bagsiden bar et stort kors over et tomt skjold. 
Omskriften zndredes nu til Moneta Regni Dacie - Danmarks riges m@nt.21 

Den 14. oktober 1443 bekrsftede Kristoffer med sit majestztssegl et omfat- 
tende byprivilegium til Kgbenhavn, som stadfzstedes efter »wort ebchelighe 
radhs radh«. Privilegiet var en moderniserende revision af stadsretten fra 
1294 og skriftfzstnede eksisterende retsregler. Nzringsforvaltningen og 
strafferetten tilkendtes en betydelig placering. Borgmestre og byrhd fik stgr- 
re myndighed pa de menige borgeres bekostning, og de var fri for at betale 
arlig skat i lighed med adel og gejstlighed. Radet skulle aflzegge troskabsed 
til kongen og byen, men blev til gengzld selvsupplerende. Faste forbud og 
straffe mod at bsre vaben, mod forrzderi, ulovlige sammenkomster og 
gilder skulle sikre freden og byradets position. Dgdsstraffen fik stort 
raderum. 

Et vigtigt aspekt ved den nye stadsret var, at privilegiet lovgav imod 
landkgb, forprang og gzsternes handel. Kgbmandskab skulle vzre rent 
borgerlig nzring, uden at indskrznkninger i adelens handel omtales. Be- 
grzensningerne i gzsternes handelsudgvelse abenbarer, at det var en hoved- 
opgave at regulere forholdet til hansestzedernes og andre landes kgbmznd. 
Disse skulle arligt betale en afgift, gzsteskud, og de matte ikke szlge varer 
direkte fra skibbroen og ikke drive handel indbyrdes og benytte danskere 
som mellemmznd. Tyske Kompagni skulle med byradets og kongens fogeds 
samtykke vzlge 2 oldermznd.' 

Kgbenhavnerprivilegiet var det mest omfattende privilegium fra Kristof- 
fers tid. Det fik stor betydning pA grund af dets kodificering af gzeldende 
retsregler tilkommet i tidernes lgb fra den gamle stadsret, som Erik af 
Pommern 1422 28/10 alene synes at have s tadfz~te t .~  Ligesom privilegiet til 
Viborg 1440 1114, der allerede i Kristoffers tid tildeltes Varde 1442 16-2218 
og Ringkgbing 1443 27/13, blev privilegiet til Kgbenhavn normgivende for 



danske byer. Stadsretten dannede grundlag for senere arbejder med navn af 
dronning Margrethes og kong Kristoffers almindelige stadsret og vandt an- 
erkendelse og udbredelse i flere kobstzeder, specielt Helsingborg og Mal- 
rn!A4 Privilegiet for Viborg og Kgbenhavn danner toppunktet af bylovgiv- 
ningen under Kristoffer. Det er forstieligt, at forskerne hovedsagelig har 
beskzeftiget sig hermed, nir udviklingen skulle tegnes i forlzengelse af Erik 
af Pommerns handelspolitik og sikringen af egne byers handel.' 

Rigsradets deltagelse i disse irs privilegeringer er almindeligvis lidet 
kendt. Ridet deltog ved stadfzestelse af 1443-stadsretten og havde sandsyn- 
ligvis ogsi indflydelse p i  Viborgs privilegiebrev, som s i  dagens lys 2 dage 
efter Kristoffers kongevalg. Originaldokumentet har under privilegietek- 
sten utydeligt tre korte linjer med en 5-6 ord i hver, som synes at indledes 
med »dominus rex« og herefter navnene p i  de gvrige tilstedevzrende over- 
bringere (relatores) .6 

Rigsridernes deltagelse var ikke en betingelse for et privilegiums gyldig- 
hed. Alligevel er det vzrd at se ngjere pA rigsridernes deltagelse i disse Ars 
privilegeringer p i  baggrund af Kristoffers og rAdets stadfzstelse af hanse- 
stzedernes danske privilegier 1441 2717, som hovedsagelig var begrundet i 
politisk-taktiske hensyn (s. 179). - Der kendes fra Kristoffers kongetid over 
40 privilegier af storre eller mindre omfang og indhold til danske kobstzder. 
Antallet er betragteligt. og har foranlediget E Arup til heri at se et resultat af 
»Hans Laksmands overmegtige 1ndj7~delse~. Synspunktet er tvivlsomt og 
m i  indbyde til yderligere undersggelser. Kgbstadspolitik har imidlertid 
mange facetter, og en st@rre behandling af disse irs byprivilegier falder 
uden for denne undersogelses rammer. Interessen samler sig om kongens og 
rigsridernes holdning over for fremmede, som det fremgir af 1443-Koben- 
havnerstadsretten, samt sikringen af byernes positioner og varetagelsen af 
fiskale interesser. 

W Christensen pipegede i sin bog »Unionskongerne og Hansestzderne 
1439-1466«, at bestemmelserne i 1443-privilegiet til Kobenhavn gik betyde- 
ligt mere i detaljer end andre privilegier og var mere nojeregnende med de 
fremmede, som ikke boede i byen hele iret. De matte ikke fgre eget hus 
eller bo hos de fastboende liggere, men skulle have logi hos byens borgere. 
Et  pAbud om at gzest ikke m i  handle med gzest kendes heller ikke for, i det 
mindste ikke i den besternte form, det har i Viborg- og Kabenhavnerprivile- 
gierne, uden at det kan afvises, at bestemmelsen var gzldende rege1 andre 
steder. I Viborg-dokumentet fastsattes bestemmelser til indskrznkning af 
de fremmedes handel - dog i mindre omfang end i Kobenhavnerstadsretten 
- og i enkelte privilegier fra Arene 1440-43 forekommer andre artikler rettet 
mod de fremmede. I en rzekke privilegier til sjzellandske byer 1441 211 
indsatte Kristoffer en bestemmelse om, at nir en udlzending dode, skulle der 
svares hver 10. penning i afgift af hans gods. Artikelen findes ikke under 



tidligere konger og op t r~de r  ikke i privilegiet til Viborg 1440 1114. Det vides 
ikke, om bestemmelsen ogsi har vzret gzldende i Jylland, og om den blev 
udvidet til at omfatte flere b ~ e r . ~  

Piibudene imod fremmede, og her farst og fremmest de hanseatiske k ~ b -  
mznd, stammer hovedsagelig fra de farste i r  af Kristoffers regeringstid. Nir 
undtages et  privilegium for Nyborg 1446 10111, der fastsliir forholdsregler 
efter udl~ndinges ddd og forbud imod g ~ s t s  handel med gzst, angir privile- 
gierne til de danske kdbstzder efter 1443 ikke tyske kabmznds ~ t i l l i n ~ . ~  
Dette peger p i  en forsigtigere holdning til hansestzderne og deres kab- 
m ~ n d  i kongens senere i r .  Synspunktet finder statte ved, at Kristian I, som 
af politiske hensyn nzrmede sig til hansestzderne, eksempelvis 1455 113 ved 
stadf~stelsen af Vordingborgs privilegier i rigsriiders nzrvzrelse ophzevede 
bestemmelsen om den 10. penning af udl~ndinges gods.10 

Det er betegnende, at piibudene imod de fremmede stammer fra en pe- 
riode, hvor rigsriidet efter Erik af Pommerns afszttelse bef~stede deres 
position i rigsstyrelsen under ledelse af slzgterne Gyldenstjerne-Banner, 
Gyrsting og Laxmand. Det synes berettiget at udpege disse grupper som de 
vigtigste statter for kongens politik i varetagelsen af akonomiske interesser. 
Det m& endvidere bemmkes, at ved Kristoffers stadfzstelse 1443 2816 p i  
borgerne i Kabenhavns rettigheder i Dragdr om efteriiret, blev dokumentet 
udfzrdiget i kancelliet efter henstilling fra Morten ~enssan." - Den tendrede 
privilegeringspolitik i de falgende i r  ma tillige ses som et udslag af den 
politiske Situation i forholdet til Erik af Pommern, hvor det gjaldt om at 
fastholde en forstiielse med hansestzderne. Hertil kommer, at nye grupper i 
dette tidsrum tridte frem og dominerede i rigsriidetj i szerdeleshed grupper 
med stzrke eksportinteresser rettet mod de vendiske hansestzder. Otto 
Nielssdn havde 1444 aflgist Erik Nielssan som hofmester, Oluf Axelssan var 
marsk, og Claus Rdnnow og Eggert Frille samt zrkebisp Tue ses jtevnligt i 
kongens nzrhed. Fiere af disse gjorde sig bemzrket ved forhandlingerne 
med hansestzderne i 1445 og 1447 (s. 314, 360). Den 28. juli 1444 var Otto 
Nielssdn relator til skrivere ved udf~rdigelsen af et dokument til Svendborg, 
og 1445 2215 var han atter mellemled mellem kongen og kansleren ved et 
privilegiebrev til Vordingborg. l2 

Trods en forsigtigere k~bstadsprivilegering efter 1443 var viljen til at 
indskrznke hansesttedernes rettigheder stadig til stede. En rtekke privile- 
giebreve til hollandske byer fra efteraret 1443 skal sandsynligvis ses i forlzn- 
gelse heraf. Kristoffer tilstod siledes, efter 15. august at have stadfastet 
Bergens privilegier, den 24. august Amsterdam at handle pii Norge mod den 
szdvanlige told, men ikke pA Island og andre skattelande.13 Den 21. oktober 
og 22. november blev dette fulgt op af tilsvarende privilegier til Ziericksee, 
Monnikendam, Brielle og Schiedam, hvor de to sidste byer endda fik tilla- 
delse til at drive handel pii ~@benhavn . l~  I begyndelsen af december 1444 



modtog Hoorn et privilegium til handel pA Norge, og Elburg fik atter sine 
fid tilbage pa Skanprr, hvor Kristoffer 1442 14/10 tillige havde tildelt S'Her- 
togenbosch et fid.15 En forstielse med Holland blev fastholdt, hvad riiderne 
kunne vzere interesseret i (s. 195). 

Abningen mod Hoiiand, hvor den lybske krprnike endda vil vide, at flere 
hollandske skibe under en fejde med Bremen blev beskyttet af hprvedsman- 
den Oluf Nielssprn pA ~ e r ~ e n h u s , ' ~  blev ikke fulgt af en tilsvarende over for 
englzendernes nordlandshandel. Disse havde i mange Ar drevet ulovlig han- 
del pA Island og udnyttet indbyggerne der pA trods af en venskabstraktat 
1432 24/12 mellem Erik af Pommern og Henrik VI, og i 1442 var det som 
fprlge af klager pii tale, at engelske sendebude skulle indfinde sig pA unions- 
mprdet i Lprdprse for om muligt at tilvejebringe en ordning.17 Det vides. ikke, 
om dette skete, og i en skrivelse fra Kprbenhavn 1443 23/10, som forst niede 
Henrik V1 i forsommeren 1444, klagede Kristoffer over englzendernes op- 
fprrsel pA pren og krzevede overgrebene godtgjort. Den 12. maj 1444 indsk~r-  
pede Henrik V1 forbud mod al sejlads til Island og andre forbudte omrader, 
som hprrte under kongen af Danmark. I begyndelsen af juli samme Ar svare- 
de han im@dekommende pA Kristoffers brev og meddelte, at han allerede 
fprr modtagelsen af brevet havde taget strenge forholdsregler, men at han 
fprrst matte have en nprjagtig opgprrelse over skaderne, f@rend sagen kunne 
afsluttes.18 En gang i 1445 synes en ordning at vzere kommet i stand,lg som 
dog ikke varede lzenge (s. 365). Et stabilt forhold mellem unionsrigerne og 
England opstod ikke. Striden fortsatte under Kristian 

Blev Kristoffer og rigsrAderne med irene forsigtigere med at udfordre 
hansestzederne, sprgte de til gengzeld at styrke de hjemlige byers position. 
Forbud imod forprang (ulovligt opkprb og salg) indskzerpedes gentagne gan- 
ge. Allerede i bgndernes erklzering 1440 31/10 fra Vends herredsting mzerkes 
interesse herfor (s. 243), og 1446 10/11 forbprd Kristoffer alle forprangere 
under fortabelse af deres gods at fzerdes i Vinding og Gudme herreder af 
heniyn til ~ ~ b o r ~ . ~ '  For Lollands vedkommende indskzerpede kongen i 
1442 og 1445 2514 forbudet mod forprang pA landet og andre ~ t e d e r . ~ ~  I 
privilegiet til Nyborg og det Abne brev til Lolland indsattes tillige en bestem- 
melse imod bondesejlads, som iszer for Lollands vedkommende gentoges for 
at hindre almuen i at sejle til Tyskland. Problernet med bprndernes sejlads 
var gammelt. Oplysende er et dokument 1447 313 om Kristoffers og rigsrA- 
dernes dom mellem bisp Ulrik af Aarhus og indbyggerne p i  Tiisinge pA den 
ene side og borgerne i Svendborg pa den anden. Dommen lprd, at bispen frit 
matte sejle til Tyskland til sin egen gArds behov pA TAsinge, og bprnderne 
have fri udfprrsel af heste og kvzeg, niir der ikke var forbud. Ti1 gengzld 
skulle bprnderne szelge korn, smgr, mel og andre fprdevarer i Svendborg og 
kun indfprre varer fra udlandet efter eget behov og ikke drive kprbmandskab 
og f ~ r ~ r a n ~ . ~ ~  - SAvel borgernes som bprndernes rettigheder varetoges, hvil- 



ket viser, at dommen var udtryk for et kompromis. Hvorvidt de vanskelige 
og darlige hostar medvirkede hertil, er  ikke klart. I december 1446 havde 
Kristoffer tilladt beboerne p i  Lzeso at kobe korn, og i 1447 fik borgerne og 
almuen i Stege pa Mon ret til frit at kobe korn, kvzeg og andre fodevarer pA 
Sjzlland og andetsteds i riget.24 

Foruden bestemmelser imod forkOb og forprang indskzerpedes gentagne 
gange i Kristoffers tid forbud imod ulovlige havne, som var en mindst lige sa 
alvorlig trussel mod kobstzedernes stilling og rettigheder. Forbudet trzffes i 
kongens privilegium til Horsens 1442 29/11, i en skrivelse til Svendborg 1444 
281, i privilegiet til Nyborg 1446 10/11, og indskzerpes gentagne gange for 
Lollands vedkommende. Forbudet trzffes tillige i et dokument fra Kristof- 
fer 1447 1013 til Rudkobing, hvor ogsa afstaelsen fra forprang indskzrpedes. 
Ved midten af april 1447 forbod kongen under b~destraf pa 40 mark og 
fortabelse af gods benyttelsen af tre havne i nzerheden af Nzestved for andre 
end borgerne i denne by.25 Kristoffer og kobstadsmzendene havde interesse i 
at  indskzerpe sadanne bestemmelser af hensyn til egen handel og indtzgter, 
og ogsa rigsraderne matte i afsztningsojemed vzre imod illoyal konkurren- 
ce fra banderne i disses forsog pa egenhandel. - Om rigsradernes deltagelse 
i sikringen af kobstzdernes rettigheder kan nzevnes, at flere rader og andre i 
1445 af kongen blev udpeget til at undersoge en klage fra borgerne i Ran- 

Bestrzbelserne fra almuens og andres side pa at bedre egen Situation ved 
at undga afgiftsbetaling ved handel i byerne kendes fra Erik af Pommerns 
tid, men ikke i samme omfang som fra Kristoffers tid.27 Det var naturligt, at 
kabstzderne sogte at styrke deres stilling, og at de havde monarkens stotte. 
PA den anden side skal opsvinget af omgaelsesforsog sandsynligvis ses pA 
baggrund af bondeoprorene og nzgtelsen af at betale skatter og andre af- 
gifter . 

Forsagene pa at omga gzldende bestemmelser og den kollektive betaling 
af byskatten, hvis starrelse forblev uzndret i lange perioder?* havde andre 
facetter. I Vinding herred pa Fyn ses flere handvzrkere at bo i landsbyer, 
hvorved de drev forprang og skadede staden Nyborg og hindvzerkerne der. 
Falgelig forordnede kongen 1447 1213, at handvzrkerne flyttede tilbage til 
kabstzederne - om nodvendigt under medvirken af fogederne pa Nyborg slot 
- og betalte skat og gjor,de tjeneste som andre kabstadsmznd. Undtaget var 
hindvzrkere tilknyttet adelsgarde i herredet, specielt Lykkesholm og Helle- 
rup tilharende rigsriden Sten Basse og ridderen Johan R a n t z a ~ , ~ ~  Kobstz- 
dernes rettigheder skulle respekteres. Adelsgardene skulle derimod fortsat 
udgare en selvstzndig mindre enhed.30 

Ogsa adelige og gejstlige s0gte at ornga besternmelser under dzkke af rettigheder. I Odense 
havde przster og andre s0gt at forh0je jordlejen imod gammel h ~ v d  af deres udlejede 



grunde i byen, mens situationen i Viborg og Svendborg var den, at inden- og udenbys 
przster .og klerke - i Svendborg tillige adelsmznd og b0nder - ikke deltog i byens udgifter 
og vzgrede sig ved at betale byskat pa .lige fod rned byens andre borgere, hvorfor disses 
byrder matte blive sA meget desto st0rre. Den 5. og 9. juli og atter 28. juli 1444 udstedte 
Kristoffer pabud til de tre byer. I Odense forb0d han fors0g pa at skaffe sig ekstraindtzgter. 
For Viborg indskzrpedes, a t  ingen gejstlige matte besidde ejendomme uden at betale skat 
til kronen og byen, og at tidligere k0b, som stred herimod, skulle ga tilbage. Hvad Svend- 
borg angik, skulle bosiddende gejstlige, som brugte torv og marked, betale som de ~vr ige  
borgere eller flytte tilbage til deres kirker og przstegarde pa landet. Adelsmznd og b0nder 
rned jord og garde i byen skulle bebygge og besidde disse og betale den pligtige afgift, eller 
ogsa overlade tivervet til andre, hvilket sidste iszr var henvendt til bprnder pa kronens 
skattegods. Fogeden pa Nyborg skulle kontrollere bestemmelsens overholdelse." 

Pabudene skulle forblive i kraft, til kongen med sit »@lschelighe radh aff Danmark* traf 
en anden beslutning, hvad der g0r det Mart, at rigsradet havde deltaget i forhandlingerne 
om det ulovlige i at omga gzldende regler. For dette taler endvidere, at Otto ~ i e l s s ~ n  
overbragte meddelelsen om Svendborg-dokumentets udfzrdigelse til kongens kansler eller 
en anden ~ k r i v e r . ~ ~  Rigsradet var enige rned Kristoffer i varetagelsen af kronens og kobstz- 
dernes rettigheder, og flere rader og udenradsadelige havde byskatter i pant af kongen for 
pengelan og matte vzre interesseret i at fA de arlige byskatter til det fulde beUb og til faste 
terminer (s. 262). Fors0get pa dels at undga at betale byskat, dels fors0g pa at hzve 
jordlejen af bygrunde synes at  indga i den mindre formuende adels og gejstligheds fors0g pa 
at  skaffe sig st0rre indkomster. Adgangen til torv og marked, og det at przlaternes jord i 
byerne ikke var undergivet herlighed, matte virke befordrende h e t ~ a . ~ ~  

I 1445 var det galt med skattebetalingen fra przsters og klerkes garde i Randers og Ribe, 
hvorfor Kristoffer 1445 2311 og 1445 1412 pany indskzrpede betalingen af huspenge, nAr 
undtoges de przstegarde og boliger, som havde vzret frie f0r hans tid.34 

Problemet med at  unddrage sig skattebetaling pa de 0vrige bosiddendes bekostning var 
ikke noget szregent for Knstoffers tid, men optrzder her for f0rste gang i st0rre antaL3' 
Mangelen pa st0rre dokumentmateriale fra arhundredets begyndelse tillader ikke at drage 
st0rre slutninger, hvorimod det synes nmeligt at regne rned en 0get eftersp0rgsel efter 
byejendomme, iszr fra przsters og przlaters side. - Under Erik af Pommern h ~ r e s  om den 
manglende skattebetaling, og flere landstingsvidner fastslog pligten til at give toftegzld og 
bys tynge af jord i k ~ b s t z d e r . ~ ~  Kristian I og Hans indskzrpede ofte pabudene til k0bstz- 
dert~e.~'  

Kristoffers sikring af kabstcedernes rettigheder styrkede kronens interesser. 
Rigsradet kunne kun vEre enig i denne politik, eftersom bprndernes virk- 
somhed sogtes formindsket, og vabenforbudet indskzerpedes i privilegierne 
til byerne. Det er forstaeligt, hvorfor borgerne stottede adel og gejstlighed 
under bondeoprgrene og  ikke forsvarede Erik af Pommern i de kritiske ar 
omkring den gamle konges afszettelse.4 - Der t r~f fes  ikke bestemmelser 
imod adelens handelsinteresser i byprivilegierne og andre dokumenter til 
kgbst~derne, og rigsradets almindelige magtposition matte gare sit til at 
hindre, at sadanne bestemmelser udformedes. F@rst under Kristian I msr- 
kes bestr~belser pa kontrol rned adelens virksomhed. I 1466 gav Kristian I 
gejstligheden og ridderskabet tilladelse til toldfri indfgrsel og toldfrit opk@b 
til eget behov. Som fdlge af kongemagtens voksende styrke, som var foroget 
efter opg@ret rned Axelsgnnerne og Eggert Frille, sogtes imidlertid i 1475 
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de privilegerede stzenders opkab til bords og gards behov begrzenset. Adelen 
ville dog ikke give afkald pa sine handelsrettigheder, og Kristian I1 matte i 
sin hindfzestning 1513 godkende gejstlighedens og ridderskabets ret til frit at 
handle rned udenlandske k g i b m ~ n d . ~ ~  

Kristoffers muligheder for at styrke egne indtzegter synes begrzensede. 
Centraliseringen af udm~ntningen rned sa vidt muligt en bayrer pa kammer- 
mester-embedet gar det klart, at den unge konge havde blik for at kontrolle- 
re ngets finanser. Def er spargsmilet, om ikke denne ihzrdighed tillige 
gjorde sig gzeldende over for kgbstzederne, hvad bestemmelsen om den 10. 
penning af afdade udlzndinges gods samt indskzerpelsen af forbud imod 
forprang og ulovlige havne tyder pa. 

Kong Kristoffer havde interesse for byskatterne, og Otto NielssOn og 
andre modtog kvitteringer efter indsamling af skatter fra flere byer. Ved 
Aarhus-bymzendenes betaling af skat 1442 11112 var det den bayriske ridder 
Henrik von Egloffstein i kongens f@lge, der kvitterede for pengebel~bet (s 
215). I Kristoffers privilegiebrev til Nyborg 1446 10111 gentoges stOrrelsen af 
den hidtidige irlige byskat?' og ved bisp Jens af Roskildes ,forlening rned 
Man og Stegehus undtoges udtrykkeligt den Arlige byskat (s. 231). Skatterne 
h@rte blandt kronens sikre indtzegter. Dette kan vzere en del af forklaringen 
pi ,  at  der i flere privilegier - som det ogsa var tilfzeldet enkelte gange under 
Erik af Pommern - indsattes en bestemmelse om kongens eller hans foge- 
ders samtykke ved udnzevnelse af !~vrighedspersoner.~~ 

Kabstzederne var fra gammel tid toldfrie overalt i riget, undtagen pa 
Skine-markederne. Det var naturligt, at Kristoffer stattede enkelte byers 
ret til toldfrihed, for eksempel  anders.^' Viborgs toldfrihed var fastslaet 
ved privilegium 1440 1114 og indskzerpedes atter 1442 1116, samme 5r som 
Koldings rettighed gentoges i henhold til Kong Valdemars pPNilegium 1327 
2217 .~~  Kongen tildelte farst 1445 918 borgerne i Grena toldfrihed af deres 
varer i Danmark, undtagen i Skanar, Falsterbo og andre sildelejer. Staden 
havde alt& hidtil enten mhttet henholde sig til zeldre nu ukendte privilegier, 
eller mattet betale told. Det samme kan have vzeret tilfzeldet rned Ringsted, 
hvis zldre privilegier var brzndt, far Kristoffer 1441 211 tilstod byen privile- 
gier. FOrst 1447 9/12 modtog Ringsted brev pa toldfrihed i Danmark, undta- 
gen pa ~kanemarkedet .~~ Desvzrre vides ikke meget om toldindt~gter og 
toldvzsen under Kristoffer af Bayern. De anfarte privilegier synes dog at 
pege pa, at Kristoffer har haft voksende indtzegter ved told. En gang i labet 
af sin regeringstid stadfzestede Kristoffer i Sverige en forskrift om, at Linkö- 
ping, Vadstena og Skänninge skulle fortszette rned at betale told af varer, 
som blev fa- forbi Stäkeborg slot, hvilket var sket siden Engelbrekt-fej- 
den.44 

Indskzrpelsen af handel ph torv og marked var gammelkendte pabud i 
sammenhzeng rned forbudene imod forprang og landkplb og var heller ikke 



ukendte fznomener i Kristoffers kgbstadsprivilegier. Kongen tilstod enkel- 
te byer ret til torvedag, og Kolding fik tilladelse til at holde et irligt mar- 
ked.45 Privilegierne fastslog og indskzrpede sandsynligvis allerede gzldende 
tilstande, men kunne nok styrke kgbstzedernes og kronens indtzegter. Bgde- 
indtzgter var her af betydning, og for eksempel fastsloges 1446 18/10 for 
Malmgs vedkommende forholdet mellem kongens foged og byens borgme- 
stre og r id  i henseende til tildelingen af sagefald. RigsrAder deltog ved 
behandlingen af disse artikler, som tillige angik lejde og troskabsed til foge- 
den og borgmestrene. Dokumentet blev stadfzestet af Kristian I 1449 1313 
ogsA med r id  og samtykke af rigsrider.46 I Nzestved ses Kristoffer at have 
krzvet sagefald og, som den fgrste, byskat, hvorved Skovklosters indflydel- 
se og hgjhedsret blev trzengt tilbage (s. 229). 

De spredte eksempler synes at dokumentere, at Kristoffer havde blik for 
en kgbstadspolitik til byernes og egen fordel. Forholdet mellem de to parter 
synes at have vzret godt, og Kristoffer tildelte flere kgbstzeder ret til for 
eksempel at benytte nzrliggende skove til indsamling af brzndsel, gav ret til 
f ~ g a n g  og tildelte bjergningsret af byernes egne skibe og g ~ d s . ~ ~  Disse privi- 
legier samt eksempelvis selvsuppleringsret til byrAdet og tilladelse til byerne 
til selv at inddrive gzld indebar ikke stgrre udgifter og tab for kongemagten, 
ligesom bortforleningen af kronens girde og grunde i k~bstzderne ikke 
fritog modtageren for pligtig tjeneste og udredning til ~ t a d e n . ~ ~  Privilegier 
p i  gaver og gunstbevisninger forrykker ikke billedet af, at den unge kong 
Kristoffer bestrzbte sig p i  at varetage gkonomiske interesser over for kdb- 
stzderne og s i  muligheder heri. 

Lenspolitik 

Om lensstyrelsen under Kristoffer er det nzvnt, at riderne, som afsatte Erik 
af Pommern, i samarbejde med Kristoffer fordelte slotte med tilhgrende 
herreder mellem sig og styrkede deres gkonomiske og politisk-militzere 
magtstilling (s. 122). Dgdsfald og rokeringer medfgrte med tiden nyudnzv- 
nelser af havedsmznd, som er af vigtighed ved bedgmmelsen af kongens og 
rigsridernes positioner og indbyrdes magtstilling. Det er sp$rgsmiilet, om 
nogen Struktur ggr sig gzldende, og hvilke slzegter, der dominerede p i  
lenene og ngd kongens velvilje. Et przcist billede kan ikke niis. Dokument- 
materialet er dog tilstrzkkeligt til at n i  til forstielse af visse linjer.' 

Det nye styres konsolidering og kontrol med rigets slotte 1439-1440 med- 
ferte ikke overalt nyudnzvnelser. Niels Erikssgn (Banner) beholdt forelg- 
big Skivehus, Peder Lykke Tordrup ved Randers og Erik Nielssgn (Gyl- 
denstjerne) Riberhus. Otto Skinke1 vedblev at bestyre Rugiird pA Fyn til sin 
dad i 1449, hvorefter svigersgnnen Knud Henrikssgn (Gyldenstjerne) over- 



tog lenet. Efter Markvard Barsebek 1439 2616 pA Holbzkhus fulgte brode- 
ren Verner Barsebek 1443 20110, milske ogsh et udtryk for slzgtens panteret 
til slottet. Grev Hans af Ebersten beholdt Tranekzr mod at anerkende det 
nye styre. - Axel Pedersson sad fortsat ph Varberg efter den sene anerken- 
delse af Kristoffer i januar 1441 (s. 161). 

Ph andre slotte og len fortsatte hovedsmzndene antagelig ogsh efter aner- 
kendelsen af Kristoffer. Flere nyudnzvnelser fandt dog sted. PA @rum i Thy 
fik Strange Nielsson (Bild) muligvis szde Ca. 1440, og han synes tillige i 1447 
at besidde Hillerslevhus. Otto Nielsson modtog Kalo 1439 1219 efter Bo Hag 
samt Sanderhald herred. Ti1 gengzld afstod han Aalborghus, hvor Esge 
Brok muligvis blev havkdsmand (s. 185). Bygholm ved Horsens havde Johan 
Bjornsson f@r 1451 2516, sandsynligvis allerede for 1446 2718. Efter ham 
overdroges det til Henrik Knudssan. Denne havde 1442 1713 szede ph Skan- 
derborg, og Niels Eriksson (Gyldenstjerne) havde pA samme tid Kolding- 
hus. Morten Jensson havde 1437 23/10 vzret hgvedsmand her, men fik 
Kalundborg f8r 1439 20112, hvor Jens TorbernssOn (Sparre) havde siddet 
1437-39. Folmer Mortensson havde 1445 2719 H8nborg slot (Elbo H), uden 
at tidspunktet for hans udnzvnelse kan fastszttes. Eggert Frille modtogf8r 
1440 31/10 Hindsgavl og i 1442 Skinkelborg len nzr ~olding.' Gert Bryske 
besad for sin dod i 1441 Nzsbyhoved (Odense H), og Claus Ronnow over- 
tog fdr 1442 2715 Nyborg slot, Sten Basses gamle forlening. Henning van 
Hagen, der var gift med en soster til Eggert Frille, havde 1439 28110 Vor- 
dingborg, men var for 1440 714 forflyttet til Aalholm. Oluf Axelssan modtog 
til gengzld Vordingborg, hvor han med sikkerhed sidder 1442 2113. Mogens 
Goye, Erik af Pommerns kammermester, matte afstA Kobenhavns slot. Han 
modtog i stedet slotslenet Jungshoved (Baarse H). P& grund af hans tidlige- 
re sympatier for den gamle konge fik han forelobig ikke et starre slot i 
hznde. Ph Skanor og Falsterbo bestyrede Anders Hak 1440 1116, og Klaus 
Nielsson til Ellinge havde f8r 1441 1717 modtaget Bromsehus, en grmse- 
fzstning i Blekingee3 

Sten Basse, Anders Nielsson og Albrekt Bydelsbak Ses i lighed med 
Peder Oxe, der overgav Helsing8r og Helsingborg slotte i juli 1440, samt Bo 
Hag, Iver Jensson (Dyre) og Jens Torbernssfln ikke at have modtaget slotte 
og len i Kristoffers regeringstid, sandsynligvis som folge af deres tidligere 
fastholden ved Erik af Pommern (s. 121 f). Anders Nielssgn beholdt dog 
Dronningholm godslen, der sandsynligvis var ~ a n t e l e n . ~  Jens Grim, der 
efter 1441 nzsten ophprrer med at deltage i politiske forhandlinger, besad 
fortsat Pederstrup gods og Kronge pA Lolland i forlening, hvilke han havde 
modtaget pA livstid af Erik af Pommern, samt en mindre forlening pA tre 
ghrde i Tryde sogn (Ingelstads H) og Gladsaxe slotslen (Jerrestads H), der 
muligvis var ham pantsat.' De omtalte godser udgjorde ingen fare for det 
nye styre. 



NAr der Ses bort fra rigsrhderne Otto Nielsson, Oluf Axelsson, Claus 
Rannow og Eggert Friile, sorn efter Erik af Pommerns afszettelse modtog 
slotte og len, synes szerlig Gyldenstjerne-~anner slzgterne med deres stotter 
Esge Brok og Morten Jenssan (Gyrsting) at have draget fordel af tronskiftet 
og vundet Kristoffers velvilje. Det var da ogsh disse rAder, sorn sammen 
med zerkebisp Johannes Laxrnand og bisperne forte an i udformningen af 
rigsradets politik i disse 5r (s. 92). Erik Nielssons overtagelse af hofmester- 
embedet 1441 dokumenterer hans og slzgtens position. Eftersom Otto 
Nielsson var hofmester i 1444, kan der vzere grund til at opstille en tilsvaren- 
de formodning for Rosenkrantz-slzegtens og andre slzgters indflydelse i 
sidste del af Kristoffers regeringstid. 

I begyndelsen af 1440'erne afgik flere rigsrider ved daden, heriblandt Poul 
Laxmand, Lyder Kabel, Esge Brok og Gert Bryske (se bilag I). Sidstnsvnte 
efterfulgtes p& N~sbyhoved af fogeden Jakob Ravn 1442 1616, men det vides 
ikke, om han var den virkelige hovedsmand. Om Poul Laxmands og Lyder 
Kabels mulige besiddelse af slotte savnes efterretninger. Esge Brok blev 
drzbt af bonderne i 1441. Den nye lensmand pA Aalborghus blev Niels 
Eriksson (Banner), sorn efterfulgtes ph Skivehus for 1442 711 af Oluf An- 
dersson (Lunge) til Odden. Hovedsmanden pA Lundenzes i 1441 under bon- 
deoproret kendes ikke. 

Overtagelsen af det vigtige Aalborghus bedrede Niels Erikssons position. 
Ogsa Morten Jenssons stilling styrkedes, idet han for 1442 1716 ikke mere 
var hovedsmand pA Kalundborg, men var forfiyttet til Helsing@r, hvor han 
sorn hovedsmand er kendt [I443 30151 - 1445 113. Kontrollen over de to 
slotte mii tillzegges betydning, skont Morten Jenssons skiftende lenstjeneste 
- han var 1446 1516 hovedsmand ph Ravnsborg pA Lolland - i nogen grad 
udpeger ham sorn en trofast kongetjener. Betydningen af Aalborghus frem- 
gar af, at Erik Nielsson fra 1444 er hovedsmand her, uden at det vides, om 
Niels Erikssan (Banner), der sidst omtales sorn lensmand 1442 26/10, var 
d0d eller havde modtaget anden forlening af Kristoffer (Vendsyssel?). 

Gyldenstjernernes interesse for Nordjylland kan uddybes. Niels Eriksson 
(Gyldenstjerne) til Langtind havde for 1443 2816 ombyttet Koldinghus med 
Lundenzes (Bolling H), sorn 1A mere bekvemt for hans godsinteresser. Hvor- 
vidt Ribe samtidig gled ud af slzgtens kontrol er ikke klart. Endnu i januar 
1443 var Erik Nielsson hovedsmand her. Samme Ar i forsommeren benzev- 
ner sonnen Erik Eriksson sig hovedsmand pA Riberhus. Udsagnet behover 
ikke at indebzere, at Erik Nielsson pii dette tidspunkt havde afsthet fra 
lensposten, men sonnen kan have overtaget hovedsmandsfunktionerne pA 
grund af faderens deltagelse i rig~rhdsforhandlinger.~ Det vides ikke, om 
Erik Eriksson senere blev ny lenstager, forend han i sommeren 1446 flyttede 
til Sverige sorn fpllge af giftermalet med Kar1 Knutssons datter. 



Erhvervelsen af Aalborghus understreger Gyldenstjernernes magtposi- 
tion i Jylland, hvor slzegten sad p i  Borglum bispestol (Gert ~edersson), 
Lundenzs (Niels Eriksson), Skanderborg (Henrik ~nudsson), Riberhus? 
(Erik Eriksson) og Han herred (Niels Pederssdn?). Ved sin store godsejen- 
dom og sine giftermilsforbindelser, hvor Niels Eriksscin var gift rned Mette 
Jensdatter (Banner), kontrollerede slzgten store dele af Nord- og Vestjyl- 
land.7 Aalborghus gav Erik Nielsson mulighed for ogede indkomster og 
forbindelser til 0sterso-egnene. Byen var inde i en rivende udvikling p i  
grund af efterspcbrgselen p i  limfjordssild. Erik Nielsscin matte naturligt cin- 
ske at f i  del i disse indtzgter fra korn- og sildehandel. Ribe var efter 
ummelandsfartens gennembrud omkring 1400 ikke lzengere handelscen- 
trum, undtagen muligvis i udforselen af heste og stude. Derimod fik 
Aalborg som mellemled i de lange sofartslinjer stor betydning og tiltrak 
mange fremmede. Stadens kobmzend sejlede p& Bergen, Lübeck, Danzig og 
~ i v l a n d . ~  I det sidste omriide, der var mellemstation mellem Novgorod og 
de vendiske hansestzder: havde Erik Nielsscin og hans sonner personlige 
interesser (s. 339). Aalborg synes at give ham den mulighed for storhandel, 
som Stockholm i sin tid kunne v=re blevet for ham (s. 37). 

Morten Jenssons forflyttelse til Helsingor og Gyldenstjernernes interesse 
for Nordjylland ibnede adgang for nye hcivedsm~nd. P i  Kalundborg blev 
Joakim Flemming til Knudstrup (Love H) hdvedsmand. Hvem der efter- 
fulgte Niels Eriksson (Gyldenstjerne) pa Koldinghus vides ikke. Otto 
Nielssons broder Timme Nielsscin har szde her i begyndelsen af Kristian I's 
regeringstid, muligvis endda 1449 115, og han kan have modtaget hoveds- 
mandsposten allerede under Kristoffer. Under Kristian I er broderen Lud- 
vig Nielssgn hovedsmand p i  Riberhus 1454 2819, en position han ligeledes 
kan have erhvervet under Kristoffer. Ti1 fordel for en bedring af Rosen- 
krantzernes stilling i Krisfoffers sidste ar taler endvidere, at Kristoffer ifolge 
et tingsvidne fra 1457 havde forlenet Stygge (Anders) Nielsscin (Rosen- 
krantz) rned Skarpenbergs gods p i  Mors, som bisp Gert af Borglum (? 1453) 
tidligere havde til len rned Peder Nielsson (Bomgve) som foged, og at 
Kresten Borre og Lyder Kabel (7 ca 1441-42) havde godset herefter.1° - Da 
Peder Nielsscin og Kresten Borre endnu levede 1447,11 og den sidste sand- 
synligvis skal opfattes som Lyder Kabels foged, fandt forleningen tidligst 
sted efter 1442. Det synes rned rimelighed at kunne udtales, at Otto 
Nielssons overtagelse af hofmesterembedet 1444 afspejler slzegtens voksen- 
de indflydelse. 

I forbindelse rned Rosenkrantz-slzegtens position m i  det nzevnes, at Joakim Flemming var 
gift rned Inger Andersdatter (Hvide), en datter af Otto Nielss0ns hustms forste mand. 
Joakim Flemming var sandsynligvis rigsrid fra 1447, og ogsi Mogens Ebbessprn (Galt), gift 
f0rste gang rned Anna Andersdatter og anden gang rned Dorothea Eriksdatter (Rosen- 
krantz), fik snart sarde i rigsridet. Hofmesteren Otto NielssGns br0dre Timme, Stygge, 



Niels og Ludvigs nddertitel i 1447 samt Erik Ottess0ns, som er belagt fra april 1449 (s 366) 
er endnu et tegn pa, at slzegten n0d Kristoffers velvilje og i slutningen af 1440'erne naede 
nzer pa h@jde rned de vestjyske Gyldenstjerner. Timme Nielss0n ( t  1457) var i 1437 gift rned 
en datter af Peder Mogenss0n til Stensballegard (Vor H), f0r 1449 rned Abele, datter af 
Mads Nielss0n og Johanne Hansdatter (Podebusk), og sluttelig med Karen Elersdatter 
(Ronnow). Stygge (Anders), der endnu levede 1476, var gift rned Berete Elersdatter, 
ligeledes af R0nnow-slzegten, mens Niels ( t  1452) havde rigsraden Niels Erikss0ns (Banner) 
datter Ide, og Ludvig NielssGn var gift rned Kirsten Andersdatter (Hak). Enk Ottessen, 
hofmester fra sommeren 1456 efter Niels Erikss0n (Gyldenstjerne), var 1455 gift rned 
Henrik Knudss0ns datter Sophie. I betragtiiing af den senere godsstrid rned Lave Brok pA 
Estmp, hvis fader rigsraden Esge Brok havde vzret gift rned Ellen Henriksdatter, ma 
zgteskabet betragtes som et konkret udslag af cbkonomiske interesser. Fra 1452 var Erik 
OttessGn h0vedsmand pa Skanderborg slot, Henrik Knudss0ns tidligere forlening, hvad der 
ydermere g@r giftemalet forstaeligt og i $vrigt tyder pa, at Henrik Knudssen ikke ganske 
havde fzelles interesser rned de nord- og vestjyske Gyldenstjerner.12 

Gyldenstjernernes fremtrzedende position i rigsridet og pA flere slotte i 
begyndelsen af Kristoffers regeringstid og Rosenkrantzernes voksende ind- 
flydelse i kongens sidste Ar mA gare det klart, at der var tale om to konkurre- 
rende adelsslzegter. De afgjorde dog ikke alene rigsridets politik og besad 
heller ikke kontrollen over alle rigets betydningsfulde slotte. - Eggert Frille 
var havedsmand pA Hindsgavl i hele Kristoffers regeringstid og i de folgende 
mange Ar, hvad ogsi var tilfzeldet rned Claus Ronnow p i  Nyborg. Herfor- 
uden m i  nzevnes Oluf Axelsson, som mellem 1442 2113 og 1445 2314 ombyt- 
tede Vordingborg rned det s t ~ r k e  Aalholm slot, hvilket han beholdt indtil 
overfiytningen til Visborg pA Gotland i 1449 (s. 417). 

Om Thott-slzegten og dens tilknytningsgrupper mA nzevnes, at Aage 
Axelssgn omkring irsskiftet 1446-47 efterfulgte faderen Axel Pederssgn pA 
Varberg. Omtrent 1446 1512 blev Niels Jensson (Galen) til Hammar ifglge et 
brev fra zerkebisp Tue til sit kapitel forlenet rned det strategiske Solvitsborg, 
mens Klaus Nielsson (Sparre) til Ellinge modtog tilliggende til slottet, »og 
begge riddere har modtaget vor herre kongens patentbreve herpd sdvel over 
slottet som over de tilliggende godser.«13 Det vides ikke, hvem der havde 
Solvitsborg for Niels Jensson, men adskillelsen af godset peger pA en forde- 
ling af slotslenets indtzegter. Klaus Nielsson havde 1447-49 LyckeA slot og 
len i Blekinge, den vigtigste udforselshavn af produkter i dette omrAde, i 
pant. Modtagelsen af Solvitsborg slot kan vzere blevet ham unddraget under 
hensyntagen til det princip, at en Person sA vidt muligt ikke matte vzere 
slotshavedsmand mere end 6t sted. Det er muligt, at Solvitsborg len kan 
have vzeret pantsat, som det var tilfzeldet i 1396, hvor Axel Kettilsson (Krog- 
nos) besad slotslenet.14 - Hvem der efterfulgte zrkebisp'Johannes Laxmand 
p i  Lindholm slot efter 1443 vides ikke, og i 1460 er Axel Pederssons datter- 
son Stig Olufsson (Krognos) hovedsmand her. PA Laholm havde Erik Ged 
szede. 



PA Helsingborg kendes hovedsmanden efter Peder O X ~  i 1440 ikke, men 
antagelig i 1447 blev Joakim Fiemming fofflyttet hertil, Og Kalundborg f@r 
1448 15/1 overdraget til Mikkel Jorgensson (Rud). Joakim Flemming gjorde 
sig bemzrket i Kristoffers sidste ar, og indtog i de folgende Ar en vigtig 
stilling i rigsradet, og nod Kristian I's tillid. Fofflyttelsen til ~elsingborg 
tyder pA starre opmzrksomhed mod aresund fra Kristoffers og et rAdsfler- 
tals side. For dette taler endvidere, at et hdvedsmandsskifte havde fundet 
sted pa Krogen (Helsingor), idet den Gyldenstjernerne nzertstiende Morten 
JenssGn for 1446 1516 blev forfiyttet til Ravnsborg. Beslutningen blev truffet 
ved kongens bryllup i september 1445 (s. 321), og 1446 112 var Follert van 
Knob hovedsmand pA ICrogen.ls Han viste i 1447 en selvstzndig opforsel, 
idet han pa trods af et brev af kong Kristoffer til preussiske sofolk ikke 
udleverede opbragt gods. l6 

Udnzvnelsen af nye hovedsmznd p% Sundslottene fulgtes af andre. P i  
Kobenhavns slot havde Evert Moltke s ~ d e  1447 2315, og samme Ar modtog 
bisp Jens af Roskilde Stegehus. Evert Moltke havde relationer til Mogens 
Goye, Erik af Pommerns kammermester og hovedsmand p i  Kobenhavns 
slot.17 Mogens Goye havde 1444145 - 1448? szde pA Nykcibing slot p% Fal- 
ster nzr hovedgirden Krenkerup, hvad der betegner en styrkelse af hans 
stilling. Det mA antages, at hans udnzvnelse skyldes et onske om at udnytte 
hans administrative evner, eller har sammenhzng rned Kristoffers forstaelse 
i disse iir rned blandt andre grev Hans og Anders Nielsson p i  grund af 
forholdet til Erik af Pommern, ligesom anvendelsen af zldre kongetro per- 
soner m i  ses som bestrzebelser fra Kristoffers side p i  at bedre sin stilling 
overfor rigsrhdet . 

Lenspolitikken i Kristoffers sidste Ar under Otto Nielssons hofmestertid 
tyder saledes dels PA Rosenkrantz-slzegtens voksende indflydelse i astjyl- 
land, dels p i  en genoptagelse af linien fra Erik af Pommerns dage rned 
opmzrksomhed mod aresund. I samme tidsrum styrkedes flere slzgter. 
Evert Moltke var gift rned Beate Ronnow, og Korfitz Tonnesson (Ronnow), 
der i april 1447 blev gift rned Esge Broks enke Ellen Henriksdatter (Gyl- 
denstjerne) (s; 356), havde muligvis Jungshoved slot efter Mogens ~ @ ~ e . ~ ~  
Peder Hogenskild var i 1449 hvjvedsmand p% Hagenskov p i  Fyn og rigsrAd 
1447? og for 1448 2816. Efter Morten Jenssons dod for 1447 15/11 blev Tyge 
Ovesson (Lunge) lensmand pA Ravnsborg. Det vides ikke, om han modtog 
slottet af Kristoffer, eftersom han forst optrzder 1449 5/11. PA Korsgr var 
Jep Anderssan (Lunge) hovedsmand ca 1443-1450. For 1449 29/12 havde 
Johan Frille efterfulgt Oluf Axelsson p i  Aalholm, antagelig p% grund af 
Eggert fiilles indflydelse. I 1452 var han aflost af Mogens Ebbessgn, mens 
Johan Frille nogle Ar senere blev hovedsmand pA Nykobing. PA Tranekzr, 
som grev Hans besad til sin dgd i eftersommeren 1446, havde Philip Axels- 
son (gift rned Ermegard Eggertsdatter Frille) szde for 1456 2317 og til sin 



d ~ d  i 1464, hvorefter hustruen bestyrede slottet til 1467 under vzergemal af 
sin fader. Thott-slzgten var ved samme tid reprzesenteret pii Stegehus, som 
bisp Jens Pederssgn af Roskilde havde besiddet 1447-48. Erik Aagessgn var 
hdvedsmand pii Stege 1457-62. Han var 1465 2418 efterfulgt af farbroderen 
Laurens Axelssdn. 

Indehaverne af slotte i Kristoffers og i begyndelsen af Kristian I's regerings- 
tid giver udsagn om, at det var rigsriidsslzegterne Gyldenstjerne, Rosen- 
krantz, Thott, ROnnow og Frille med deres tilknytningsgrupper, som hoved- 
sagelig monopoliserede rigets betydningsfulde fzestninger. I begyndelsen af 
Kristoffers kongetid var det Gyldenstjernerne og deres forbindelse til slzeg- 
terne Banner, L . m a n d ,  Brok og Gyrsting, som i Erik Nielssgns hofmester- 
tid dominerede rigsradets politik. Otto Nielssdns overtagelse af embedet i 
1444 synes at indvarsle ikke blot en zendret smidigere rigsradspolitik og 
hensyntagen til Sundet som n~glepunkt; men samtidig nye gruppers voksen- 
de  indflydelse pa lenene pii grund af velvilje fra Kristoffer. Rokeringer og 
dddsfald synes at have trzengt Gyldenstjernerne noget tilbage, skgnt slzegts- 
gruppen fortsat deltog i radsforhandlinger og indtog en betydelig position. 
Adskilligt tyder pa, at det i sidste halvdel af Kristoffers regeringstid iszer var 
Rosenkrantz, Thott, Frille og R~nnow-slzegterne og deres respektive ven- 
skabsgrupper, som trzengte frem pa forleningerne. 

Enkelte kvitteringer og regnskaber fra 1447 giver udsagn om, at rigsriden 
Anders Hak, ridderen Frederik Barsebek og sandsynligvis Hartvig Hesten 
til Elvedgard (Skovby H) pa Fyn besad forleninger af kong ~rist0ffer. l~ 
Ellers vides ikke meget om lensvzsenets indretning, bispernes verdslige 
forleninger og afgiftsstgrrelser til kronen. Derimod fremtrzeder det klart, at 
ingen udlzendinge, som ikke var dansk gift, modtog slotte. Antagelsen i 
Dansk Adels Aarbog 1907, at bayreren Verner Parsberg skal have besiddet 
Holbzekhus i 1443, grunder sig pa en forveksling med Verner Barsebek. 
Senere blev Verner Parsberg dog naturaliseret ved zegteskab med Anne 
Tgnnesdatter (Rgnnow) og var hgvedsmand pii Holbzekhus i 1456.~' Rigsrii- 
det fastholdt det konstitutionelle krav fra afszettelsen af Erik af Pommern, at 
kun indenlandske mzend matte modtage forleninger, en bestemmelse, som 
blev optaget i Kristian I's forelgbige handfzstning. 

Det kan ikke undre, at gnsket om forleninger var udtalt hos adelen, idet 
selv smii forleninger betad et vigtigt supplement, undertiden endog en for- 
dobling af indtzegt~~rundla~et.~' Aristokratiets sdgen efter indtzgter og vil- 
lighed til at betale for at fii adgang til len, kunne mOdes med kongemagtens 
voksende behov for kontantvzerdier. Den unge Kristoffer havde blik herfor, 
og af Kristian I's forelgbige handfzstning 1448 119 fremgar det, at han havde 
udstedt ventebreve pa slot, len eller rente.22 I hvilket omfang dette gik for 



sig, er ikke klart; men at det i Danmark skulle vzre sket i St@rre malestok 
for slottenes vedkommende er ikke troligt i kraft af radets kontrol over 
ngets fzstninger, sk@nt ansogninger om ventebrev ikke var ukendte i sidste 
halvdel af i r h ~ n d r e d e t . ~ ~  Der var snarere tale om breve p i  herreder og 
andet krongods samt tilladelse til oppeb~relse af byskatter efter pengelhn til 
Kristoffer. Kendskabet er ikke stort; men kongen havde konkret indflydelse 
pa bortforleningen af grunde i K~benhavn, Roskilde, Helsingor og Odense 
til borgere og adelige, heriblandt ridderen Johan Bj@rnss@n, uden at disse 
gavetildelinger havde starre b e t ~ d n i n ~ . ~ ~  

Flere eksempler kan fremdrages p i  pantszettelser efter pengelhn. Otto 
Nielssgn havde Kristoffers pantebrev pa Hasna,  Ebeltoft og Hjelm for 
1000 gamle rhinske gylden, og modtog muligvis allerede under den samme 
konge enkelte herreder, idet han besidder flere under Kristian I . ~ ~  Henrik 
Knudssgn modtog 1443 711 Horsens by i pant for 1000 rhinske gylden.26 Hr. 
Henrik fik 1451 2516 Bygholm slot med tilliggende herreder i pant for 1333 
rhinske gylden, hvilke omrider Johan Bj@rnss@n tidligere besad, uden at 
det vides, om der ogsi her havde vzeret tale om pantszettelse. Mathias 
Fredbj@rnss@n (Skinke1 med lilje) havde Svendborg i pant for 1000 mark 
»nobtzle« guld endnu 1447 317, og Johan Hvitkop (Krummedige) til Sand- 
holt (Salling H.) havde Krarup sogn i pant, hvilket han endnu besad i 1486. 
Johan Bj@rnss@n indlgste Ronninge gods af Anders Iverss@n (Benvhben) og 
modtog Kristoffers brev herpi." Klaus Nielss@n (Sparre) til Ellinge erhver- 
vede sandsynligvis f@r 1447 Lyckei len i Blekinge som pantelen. Guldsme- 
den Henrik Dringenberg (fra 1455 Kristian I's m@ntmester og foged i Mal- 
m@) og hans hustru Abele havde Kristoffers brev pa 50 mark lybsk irligt af 
Malm@ by~kat.~* Claus R@nnow havde Salling og Sunds herreder p i  Fyn i 
pant, hvilke han modtog af Erik af Pommern eller af Kristoffer, og Peder 
Lykke oppebar byskatten af Randers i 1448. Lyder Kabel og hans hustru 
besad endnu i begyndelsen af kong Kristoffers regeringstid Mors i pant.29 

Det var ikke ualmindeligt, at kabst~der blev forlenet som sikkerhed for 
et pengelins tilbagebetaling, og ca. 1474 var over halvdelen af byerne p i  
Fyn ~antsatte.~'  Sandsynligvis udstedte Kristoffer flere breve, som gav be- 
sidderen ret til byskatten eller dele heraf samt andre rettigheder i et nzrme- 
re angivet tidsrum, indtil et pengelin var betalt. Hans udgivelse af ventebre- 
ve pa byskat og godslen skal miske iszr henfores til sidste halvdel af hans 
regeringstid, hvor det lykkedes ham at styrke sin personlige indflydelse. 
Mangel pa breve og dokumenter og stflrre kendskab til lensv~senets ud- 
formning tillader ikke at bedomme raders og andres holdning til Kristoffers 
forleningspolitik. Det er muligt, at enkelte tildelinger kan have skabt spzn- 
dinger og interessekonflikter mellem lenstagere og for sin del medvirket 
som baggrund for belzeringen af kongen i 1445 (s. 320). 

Kristoffers udstedelse af ventebreve tillader at slutte, at han f@rte en aktiv 



forleningspolitik, som 13 p i  linie rned kobstadspolitikken og centraliserin- 
gen af udmontningen. Kongen sogte at kontrollere rigets finanser og samti- 
dig oge kronens indtzgter. - Om Kristoffers opmzrksomhed overfor slotte- 
ne m i  bemzrkes, at han i foriret 1443 mageskiftede en grund til Kalund- 
borg slot og udstedte et ibent brev her~ver .~ '  I kongens tid pibegyndtes 
opbygningen af den nordre side af Koldinghus fra grunden, og i 1447 blev 
der p i  Kobenhavns slot arbejdet p i  tarnet og   lots trappen.^^ I kongens 
f@rste regeringsir udvidedes riddersalen p i  Kobenhavns slot til den anselige 
bredde af tyve meter, et arbejde, der skal ses i sammenhzng rned Koben- 
havn som regering~by.~~ 

Trods en aktiv lenspolitik lykkedes det ikke Kristoffer at bryde rigsridets 
kontrol rned de militzre og strategiske slotte. Forst Kristian I formiede at 
overvinde rigsridets monopol herpi, hjulpet af opgoret rned Axelsonnerne 
i 146OYerne. PA baggrund af en fotnyelse af rigsridet fandt tilsvarende en art 
omvzltning sted indenfor lensvzesenet, idet hojere adelige, lavadelige og 
kongelige tjenestemznd (f.eks. Joakim Griis p i  Kobenhavns slot, Jep Jens- 
s@n Ravensberg p i  Haraldsborg og Johan Fikkesson pA Ravnsborg) kom i 
besiddelse af hovedsmandsposter (se bilag 11). Situationen illustreres ved, at 
mens omkring 1450 nzsten samtlige slotte var forlenet til riddere og rigsri- 
der, var der i 147OYerne overvzgt af vzebnere, og i 148OYerne besad rigsrider- 
ne under halvdelen af slottene. Det sidste foranledigede muligvis indszettel- 
sen af en bestemmelse i kong Hans' hindfzstning 1483 om, at nye lensmzend 
skulle indszettes rned samtykke af pigzldende landsdels rigsrider.34 

Rigsembeder 

RigsrAdet havde i 1439 bebrejdet Erik af Pommern, at han ikke besatte 
drost- og marskembederne (s. 105). Klagerne, som sammen rned mange 
andre skulle forstzrke indtrykket af kongens slette og egenmzegtige styrelse, 
havde riderne sandsynligvis overtaget fra det svenske og norske rigsrAds 
tidligere henstillinger til Erik af Pommern. Anklagerne m i  tillige opfattes 
som udtryk for bestrzbelser pA indsigt i og kontrol rned regeringsstyrelsen. 
Kristoffers regeringstid mA her blive vigtig, nir  rigsridets indflydelse og 
vilje til at fore tidligere krav igennem skal bedommes. 

Embedernes beszttelser under den unge konge er kendt af forskningen, 
iszr fra W Christensens vzrk om Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhun- 
drede. Foruden en gennemgang af embedernes indhold og pligter, som det 
spredte kildemateriale giver udsagn om, ligger hovedvzgten p i  den konkre- 
te opregning af embedsindehaverne. Kristoffers regeringstid kunne natur- 
ligt ikke tillzgges storre undersogelser. En fornyet gennemgang synes at 
kunne tilfoje nyt og skabe starre klarhed over rigsstyrelsens indretning i 



disse & p& baggnind af Kristoffers centraliseringsbestrzbelser i finansstyrel- 
Sen og rigsridets almindelige magtposition. Tillige turde det vzere muligt at 
klarlzegge baggrunden for udnzvnelsen af nye personer p i  enkelte embeder. 

Drost- og marskembedet havde ved Erik af Pommerns afszttelse sthet 
ubesatte siden dronning Margrethes tid, i lighed med gzlkerembedet i SkA- 
ne efter Tue Galens afszettelse ca 1383. Den sidste marsk var Evert Moltke i 
1380, og drosten Henning Podebusk dade i 1387 eller 1388. I den manglende 
nybeszettelse af disse embeder s& kongemagten en mulighed for at styrke 
egen position og mindske aristokratiets magt, idet drosten var kongens 
stkdfortrzeder i monarkens fravzer.' Drostembedet blev imidlertid ikke besat 
under Kristoffer, og Mollerups udtalelse, at Erik Nielssan var drost i 1439 
beror p i  en fejltagelse og er uden statte i d~kumenterne.~ Embedets mang- 
lende nybeszettelse skyldes ikke blot, at Kristoffer og muligvis flere danske 
stormznd var modstandere heraf og frygtede embedsindehaverens magt, 
men ogsi at udviklingen s i  at sige var labet fra drostembedet, p& trods af at 
drosttitelen overlevede i Slesvig og endnu trzeffes 1446, hovedsagelig i for- 
bindelse med r e t ~ ~ l e j e n . ~  Det blev hofmesterembedet, som blev drostembe- 
dets arvtager og som i labet af det 15. ilrhundrede blev rigets fornemste. 
Allerede i Erik af Pommerns tid var embedet blevet beklzdt af s i  ansete 
personer som Jens Due, Anders Jakobssan (Lunge) og Erik ~ r u r n m e d i ~ e . ~  

I begyndelsen af Kristoffers regeringstid var bayreren Albrekt Mohrer 
hofmester og trzeffes som shdan 1439 3111-1440 2318. Han var ph dette 
tidspunkt endnu vzebner, hvad der har foranlediget W Christensen til heri at 
se et tegn pii nogen tilbagegang for embedet.5 Det m i  imidlertid bemzrkes, 
at Albrekt Mohrer deltog p i  Jönköping-mddet 1439 i egenskab af hertug 
Kristoffers hofmester. Han omtales her i unionsdokumentet som i lensbre- 
vet til hertug Adolf fra 1440 forrest blandt vzbnerne, hvad der indebzrer en 
anerkendelse af hans position, uden at dette tillader starre slutninger om 
hans embedsvaretagelse (s. 126, 136). 

G Carlsson har p i  grundlag af Albrekt Mohrers embede ment, at denne i 
en overgangsperiode havde fiet lov til at beholde rang og titel efter Kristof- 
fers flytning til ~ a n m a r k . ~  Synspunktet m& tillzegges vzgt og tydeligggres 
ved, at Kristoffer indtil 1440 914 var dansk rigsforstander. Albrekt Mohrer 
synes derimod ikke at vzre indehaver af et dansk embede. Erik Nielssan var 
hofmester 1441 3017 og sandsynligvis allerede i tiden forinden.' Det m& 
antages, at  Albrekt Mohrers fratrzeden fra embedet skyldes en fordring fra 
rigsradernes side, idet Albrekt Mohrer vedblev at vzre Kristoffers fortrolige 
og n@d hans tillid (s. 315). Erik Nielssan havde efter bruddet med Erik af 
Pommern vzeret blandt de ledende ved indkaldelsen af Kristoffer. Det kan 
ikke undre, at det blev Erik Nielssdn af den mzegtige Gyldenstjerne-slzgt, 
som kom i besiddelse af rigets hofmesterembede. Erik Nielssan besad stil- 



Iingen endnu i juni 1442 og forrniiede rned rimelighed i iirene efter opgoret 
rned Erik af Pommern at samle et flertal i rigsriidet. 

Hvorlznge Erik Nielsson var hofmester, inden Otto Nielsson 1444 1818 og 
atter i september 1445 benzvnes rned titelen, er ikke klart.8 Heller ikke 
kendes den konkrete iirsag til embedsskiftet. E Arup har formodet, at Jo- 
hannes Laxmands dod 1443 3015 foranledigede Erik Nielsson til at Soge sin 
a f ~ k e d . ~  Synspunktet synes tvivlsomt ved en hurtig betragtning, og savner 
stotte i dokumentmaterialet. Alligevel kan udsagnet dzkke over nogen rig- 
tighed. Brkebispens dod kan have mindsket Erik Nielssons muligheder for 
at vinde flertal i riidet efter unionens genetablering og det stadige hensyn til 
hansestzderne og til Erik af Pommern. Der vides ikke meget herom (s. 
250), og i 1447 viste Erik Nielsson selv smidighed overfor hansestzderne (s. 
359). Derimod er det sandsynligt, at Erik Nielssons forflyttelse til Aalborg- 
hus i 1444 har sarnmenhzeng rned fratrzdelsen fra hofme~terstillingen.~~ 
Fremfor at opholde sig alt for ofte i Kplbenhavn i Kristoffers nzerhed, kan 
Erik Nielsson have foretrukket det fjernereliggende Aalborg og priorjteret 
egne prkonomiske interesser hojest. Netop i disse iir 1ii Erik Nielsson og hans 
sanner i strid rned ordensmesteren i Livland om de Hagenske godser (s. 
341). Ribekapitlet var involveret i denne strid, og stod ikke pii god fod rned 
Erik Nielsson og hans sonner. Hertil kom, at striden fra Ribe 1443 711 om 
gods, som Erik Nielssdn pii dette tidspunkt holdt til Riberhus, endnu 1444 
3/11 ikke synes afsluttet.'' Sonnen Niels Eriksson til Langtind 15 i 1444 i strid 
rned bisp Kristian om gods, og bispen synes endog at have lyst Hr. Niels i 
band.12 Disse forhold kan have medvirket til Otto Nielssons overtagelse af 
hofmesterposten, som han beholdt til 1452, hvor han efter ansogning 2318 
afskedigedes fra sit embede af Kristian 1.13 

E t  modsztningsforhold mellem Erik Nielsson og Kristoffer kendes ikke. 
Trods embedsskiftet havde Erik Nielssgn og hans slzgtsgruppe stadig mulig- 
hedsfor at g@re sig gzeldende i rigsriidet og overfor kongen. Fratr~delsen fra 
hofmesterposten bprr efter alt at domme ikke. opfattes som et alvorligt poli- 
tisk nederlag for Erik Nielsson, men nok som et tegn pii en andret politik pii 
enkelte punkter rned stprrre opmzrksomhed mod de vendiske hansestzder 
og p i  voksende indflydelse for Otto Nielsson. Konkurrencen mellem slzeg- 
terne Gyldenstjerne og Rosenkrantz giver sig udslag i, at Niels Erikssprn ca 
1452-3 efterfulgte Otto Nielssprn, og at han i 1456 aflostes af Erik Ottesson, 
som beholdt stillingen til 1480.14 

Marsk var under Kristoffer Oluf Axelsson. Han trzffes rned titelen i 
begyndelsen af juli 1443. Det er sandsynligt, at embedsudnzvnelsen fandt 
sted i 1440, eftersom Oluf Axelssprn i juli miined ledede belejringen af 
Kragen. ls Udnzvnelsen vidner om hans fremtrzdende position i rigsriidet, 
hvor han var blandt de fprrste i opposition til Erik af Pommern. Oluf Axels- 



sgn besad embedet i resten af kong Kristoffers levetid, under interimsrege- 
ringen 1448 og i begyndelsen af Kristian I's regeringstid. Ved overflytningen 
til Gotland i 1449 mhtte han fratrzde stillingen. Efterfglgeren som anf0rer 
for rigets krigsvzsen blev Claus Rgnnow, som optrzder rned titelen marsk 
1449 12/12 og beholdt dette embede til 1480.16 

Kammermester i Erik af Pommerns sidste hr var vzbneren Mogens Gaye 
til Krenkerup, som tillige var hgvedsmand pii Kgbenhavns slot. Ved Kri- 
stoffers ankomst til Danmark matte Mogens G0ye fratrzde stillingen, og 
1439 29/10 var bayreren Kristoffer Parsberg hertug Kristoffers kammerme- 
ster.17 Som det var tilfzldet rned hofrnesterembedet fortsatte Kristoffer rned 
egne ridgivere i en overgangsperiode. Der blev imidlertid ikke tale om at 
overgive kammermesterembedet til en indenlandsk. Kristoffer fortsatte 
rned at have en bayrer til at varetage rigets finanser. Kristoffer Parsberg var 
endnu 1441 1216 i besiddelse af stillingen, men var 1441 4-518 afl0st af 
Frederik von wulfstein.18 Baggrunden for embedsskiftet kendes ikke, men 
skal antagelig soges i kongens foresthende rejse til Sverige, hvor Kristoffer 
Parsberg kan have vzret udpeget til at deltage. At han stod kongen nzr og 
ngd hans tillid fremghr af, at han ved tiden for det jyske bondeoprPrr blev 
sendt til hgjmesteren i Preussen for at hindre en tilnzrmelse mellem Orde- 
nen og Erik af Pommern (s. 173). Ved midten af juli 1443 var Kristoffer 
Parsberg atter kammermester. Han var 1445 3115 aflgst af Frederik von 
Kinsberg, og embedsskiftet fandt sted tidligst efter arsskiftet 1444-45, idet 
Frederik von Kinsberg 1444 10112 f0r tiden blev udlast af et kontraktforhold 
til staden Nürnberg, indgiiet i februar samme hr.19 Det kan ikke betvivles, at 
Frederik von Kinsberg besad det danske kammermesterembede, idet han 
kvitterede for pengebelgb indbetalt af Otto Nielss0n og andre.20 

Fra september 1445 og endnu i marts 1446 var dekanen i Kgbenhavn 
Knud Mikkelss0n indehaver af kammermesterstillingen, for atter fra april- 
maj 1447 at vzre aflgst af Kristoffer P a r ~ b e r ~ . ~ '  Doktor Knuds udnzvnelse 
er interessant pa baggrund af Kristoffers bestrzbelser pii at holde kammer- 
mesterembedet besat rned egne fortrolige landsmznd efter bayrisk forbille- 
de, hvor kammeret havde udviklet sig til at vzre centrum i f i nans~ t~ re l sen .~~  
Kongens kontrol rned rigets finanser blev sggt brudt, og ggr det klart, at det 
ikke kan vzre Kristoffer, som frivilligt udnzvnte Knud Mikkelssgn, men 
dette ma skyldes et krav fra det danske rigsrid. - Utvivlsomt har embeds- 
skifiet sammenhzng rned uoverensstemmelser mellem Kristoffer og riger- 
nes rad i tiden ved brylluppet, hvor raderne konsoliderede deres position. 
Det dmske rigsriid havde rned en dansk kammermester - doktor Knud var 
efter alt at dgmme medlem af radet23 - stgrre mulighed for indsigt i rigets 
finanser, og samtidig opnaede ridet, at kongens bayriske radgivere blev 
trzngt tilbage. Der var ikke tale om, at Kristoffer Parsberg og Albrekt 



Mohrer besad dansk rigsradsstatus. Riderne tolererede ikke, at udlzndinge 
fik szde i radet. 

Kristoffers egenhzndige udnzvnelse af Kristoffer Parsberg i foraret 1447 
- muligvis tilskyndet af doktor Knuds udenlandsrejse (s. 228) - gar det 
klart, at kongen fortsat bestrzbte sig pa at kontrollere kammermesterembe- 
det, og at rigsridet affandt sig hermed. Kongen og Kristoffer Parsberg 
havde dog ikke uindskrzenkede muligheder for at unddrage sig rigsradets 
kontrol med regnskabsoppebzrelse og udgifter, skoht skatter i guld indbe- 
taltes direkte til k ~ n g e n . ~ ~  Det fremgar af regnskaber fra 1447, at hofmeste- 
ren Otto Nielsson og marsken Oluf Axelsson deltog ved Kristoffer Pars- 
bergs pengeudbetaling til tjenestefolk og hof~inder.~' Pa den anden side 
havde kongens bestrzbelser pa at kontrollere og indrette kammermester- 
embedet efter bayrisk forbillede til fprlge, at embedets betydning voksede, 
og allerede Erik af Pommern havde i 1421 den hojtbetroede rigsrad Bene- 
dikt Pogwisch som kammerrne~ter.~~ Fra 1447 og senere under Eggert Frille, 
der var kammermester under interimsregeringen 1448 og atter 1449 2518- 
1454 1114, hores om kammermestaiet." Betegnelsen kan have eksisteret 
tidligere under kong Erik, men peger pa en fastere organisering og st@rre 
institutionalisering under Kristoffer end f@rhen.28 

Kronens indtzegter og kostbarheder var under Kristoffer anbragt i »Tax-- 
riet« pa Kabenhavns slot, og i Kristoffers testamente 1448 411 omtales, at 
eksempelvis perler, guld og penninge opbevaredes her.29 Kalundborg var 
ikke skatkammer som i Erik af Pommerns dage, hvad allerede Mogens 
G@yes stilling som kammermester og hovedsmand pa Kobenhavns slot med 
forsigtighed synes at indvarsle. Flytningen af skatkammeret ma opfattes 
som endnu et tegn pa centralisering af finansstyrelsen, samtidig med at 
Kabenhavns stilling som kongeresidens og hjemsted for administrationen 
fzestnede sig. 

Rigskansler og indehaver af rettertingsseglet i begyndelsen af Kristoffers 
tid var efter alt at d@mme Iven Foss til Aalstrup (Lollands Sdr H), som 
beklzedte stillingen 1423 1516 og sandsynligvis til sin dprd i begyndelsen af 
1440'eI.ne. Han trzeffes sidste gang 1441 2717, og 1443 2816 er Jens Torberns- 
sgn (Sparre) til Bringstrup (Ringsted H) rigskansler - en position han be- 
holdt til1460." Jens Torbernss@n havde vzeret hovedsmand pA Kalundborg 
1437-1439, hvor rigets arkiv havde szede fra dronning Margrethes dage. Det 
er  muligt, at erhvervelsen af rigskanslerembedet har forbindelse hermed. I 
modsztning til Iven Foss blev Jens Torbernssprn ikke rigsrad under Kristof- 
fer. Hans tidligere sympatier for Erik af Pommern var sandsynligvis medvir- 
kende hertil, foruden at han, som E Ulsig har vist, ikke harte til h~jjadelen.~' 

Erik af Pommerns kansler Laurids Brandt fulgte i 1438 med til Gotland. 
Kancelliet synes indtil eftersommeren 1439 at have ligget stille, hvad der 



umivlsomt foragede siivel rettertingskanslerens som bisp Jens af R~skildes 
arbejdsbyrde i dennes egenskab af overste kansler (s. 103 jf 444,269). Den nye 
kansler under kong Kristoffer blev zrkedegnen i Roskilde Oluf Mortenss~n 
af borgerslzgten Baden. Oluf Mortenssan var sandsynligvis udnzvnt 1440 
2418 og med sikkerhed 10. oktober samme Ar. Han beholdt stillingen til efter 
1446 1316, og var for 1448 411 aflast af kantoren i Kabenhavn Oluf Jenssan, 
sorn siden ses i stillingen 1448 18/11 - 1450 20112.~~ Oluf Jenssan havde i sin 
tid tjent kongens moder og i 1420 af paven fAet bevilget et kanonikat i 
Regensburg med ventebrev pii et przbende sammested~.~~ Oluf Jenssans 
udnzvnelse mA ses pA baggrund heraf. 

Oluf Mortenssan, der efter alt at damme besad rAdsstatus under Kristof- 
fer,34 var gentagne gange kansler under Kristian I, hvad der sandsynliggar, 
at Kristoffer ved at vzlge Oluf Jenssan kan have gjort sig hab om at bedre 
sin position pA rigsradets bekostning pii linie med Kristoffer Parsbergs gen- 
udnzvnelse til kammermester efter Knud Mikkelssan. Kanslerembedet var 
imidlertid ikke szrlig anset, skant Oluf Mortenssan bedrede embedets posi- 
tion (s. 335). Af betydning er, at arkivfarelsen udvidedes under Kristoffer 
efter forbillede fra det kejserlige kancelli i Tyskland. W Christensen har 
vist, at der i kongens regeringstid synes at vzre blevet fort en eller flere 
kancelli-registranter vedrdrende dels Bayern, som Kristoffer overtog efter 
faderens dod 1443, dels forholdet til udlandet, iszr gzlds- eller lensbreve 
eller dokumenter, som pii anden miide havde interesse for kongens finans- 
~ z s e n . ~ '  Alle brevene er skrevet pA tysk i modsztning til de latinske brevbpr- 
ger under Kristian I og kong Hans og bzrer phtegningen Registrata (forkor- 
tet R), ofte fulgt af tyskklingende personnavne som Erasmus Maynberger 
(benzvner sig secretarius 1445 5/3), Kristoffer Dorn, Otto Kanawer og 
Kristoffer Uttinger. Disse personer var sandsynligvis kancelli-skrivere fra 
Bayern og mA formodes at vzre indkaldt af Kristoffer specielt til at varetage 
kongens korrespondance og sager vedrarende ~ a ~ e r n . ~ ~  Hvorvidt de tyske 
skrivere har stAet direkte under kongen, som det sidenhen var tilfzldet, 
eller har stAet til ansvar for kansleren, er ikke klart. 

I et regnskab fra 1447 omtales enkelte kancelli-skrivere, som skrev p& 
henholdsvis dansk og tysk, og i juni samme Ar nzvnes »Denske Kantzley~ i 
det selvsamme regn~kab.~' Hvorvidt udtrykket virkelig var gzngs pA Kri- 
stoffers tid vides ikke, idet regnskabet kun kendes i en sen afskrift. Det 
forekommer imidlertid sandsynligt i betragtning af de omtalte skrivere samt 
den kendsgerning, at Kristoffer havde bade danske og tyske hofsinder. 
Arkivf~relsens udvidelse og den forholdsvis flittige brug af latinske pAskrif- 
ter under brevene tyder pA en fastere organisering af kancelliet i lighed med 
kammeret. Dette afspejler en udvidelse af centraladministrationen i omfang 
og intensitet, herunder grundlzggelsen af et kancelliarkiv. Arkiverne i Vor- 
dingborg og i tarnet pA Kalundborg (Folen) ophzvedes dog ikke. Enkelte 



dokumenter og breve blev muligvis flyttet, nAr der var brug herfor, og i 1476 
toges registraturer over brevene pA Vordingborg og Kalundborg. Forst 1582 
flyttedes arkivet fra Kalundborg til Kgbenhavn, heriblandt sandsynligvis 
arkivalierne fra Vordingborg, der tidligere var flyttet til ~ a l u n d b o r g . ~ ~  

De ngjere regler for kancelliets arbejde i Kristoffers tid kendes ikke. 
Heller ikke forhold som skrivernes aflonning, aflzeggelse af ed og mulighe- 
den af en tysk kansler sideordnet rned den danske kan belyses nzermere, 
omend kansleren muligvis blev fast aflonnet. Sportelsystemet eksisterede, 
som det var tilfzldet fra gammel tid, og i 1445 betalte hansestzederne 100 
rhinske gylden til kansleren og 2 lette gylden til de lavere skrivere i kancel- 
liet .39 

Kansleren, som ledede kancelliet, havde alt& under Kristoffer tilstrzekke- 
ligt at bestille. E Arup har ment, at den virkelige kansler i begyndelsen af 
Kristoffers regeringstid var zrkebisp Johannes Laxmand, men at han blot 
forsmAede titelen.40 Rigtigheden heraf er tvivlsom. Som gejstlighedens 
overste i Danmark kunne han ikke besidde rigsembeder. Der eksisterer 
ingen eksempler PA, at en zrkebisp har haft permanente verdslige befojelser 
i form af embeder.41 Derimod kunne bisperne sidde inde rned embeder, og 
fra gammel tid besad de kanslerposten pA grund af deres lzese- og skrivefzr- 
digheder.42 Roskildebisperne indtog her en fremtrzedende position. Jens 
Anderssgn (Lodehat), bisp fra 1417-1431, er imidlertid den forste, der be- 
nzvnes Danmarks riges overste kansler. Han betegnes som sAdan 1419, 
1421 og 1423, hvorimod efterfolgeren Jens Pedersson (Jernskzeg) fra 1432- 
1448 kun en gang omtales som kansler (regni Danorum cancellarius), og det 
i et digt rettet til ham selv. Forst i 1510 trzder titelen overste kansler atter 
frein, og endelig hyppigt om bisp Lage Urne og den sidste katolske Roskil- 
debisp Joakim ~ g n n o w . ~ ~  - Trods mange1 pA underretninger fra anden halv- 
del af det 15. Arhundrede kan der vzre grund til at stille det sporgsmil, om 
bisp Jens Pedersson har besiddet en stilling som overste kansler rned over- 
ordnet myndighed over og tilsyn rned kongens kansler, og eventuelt rned 
rigskansleren. Udsagnet i unions-forslaget fra 1436, at kongen skal have en 
gverste kansler i hvert rige, er lidet konkret og falder sammen rned rigskans- 
lerens m~nd i~hedsomrade .~~  

Flere forskningsbidrag har tilsluttet sig eksistensen af et overste kansler- 
embede og sogt at slutte sig til embedets mulige omfang hovedsagelig pA 
grundlag af titelens lejlighedsvise forekomst. E Arup har derimod betvivlet, 
at titelen i det 15. Arhundrede virkelig betegner et embede.45 Andre veje mA 
folgelig proves. Roskildebispens tilstedevzrelse ved og fravzr fra vigtige 
forhandlinger og rigsradsmoder forekommer som en vigtig og uprovet mu- 
lighed for at bedomme bispens besiddelse af et »embede«. Ved iagttagelse 
af Jens Pederssgns (Jernsk~g) optrzeden ved Erik af Pommerns afszttelse 
og i irene under Kristoffer mA det bemzerkes, at bispen i lighed rned rigs- 
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kansleren Iven Foss ikke var nzrvzrende ved udstedelsen af dokumenter 
fia Lübeck i juni-juli 1439 og ved modtagelsen af hertug Kristoffer. Der- 
imod var han rned p& Jönköping-modet i november 1439 for at f% svensker- 
ne til at vzlge Kristoffer til konge. Han var ikke nzrvzrende ved Kristoffers 
kongevalg i Viborg 1440 914, men efter alt at dcjmme kortvarigt i Kolding 
1440 3014. Bisp Jens deltog i forhandlingerne i Kobenhavn i sommeren 1441 
sammen rned zerkebisp Johannes Laxmand og andre rhder, sorn ikke rejste 
rned Kristoffer til Sverige. 1 1442, under Kristoffers fravzr, synes bispen at 
have indtaget en vigtig position (s. 203). Derimod var han ikke rned ved 
kongens kroning i Ribe nytksdag 1443. Han deltog i flere riidsm@der i disse 
Ar (bilag 3), og var sandsynligvis rned ved forhandlingerne rned hansestz- 
derne i 1447, hvor droftelserne flere gange blev forlagt til bispens ghrd i 
Kcjbenhavn. Jens Pedersson var efter alt at dcjmme ikke til stede p% unions- 
modet i Kalmar 1444, og var sandsynligvis heller ikke rned ph Gotlands-eks- 
peditionen i 1446. 

Jens Pederssgns fravzr fra flere vigtige sa&enkomster i tiden efter op- 
gcjret rned Erik af Pommern kan ikke tilskrives bevidste unddragelsesfors@g 
og modsztningsforhold til de cjvrige riider. Fravzret skyldes snarere, at 
bispen, mens flere rhder var bortrejst, forestod rigsstyrelsen, eventuelt sam- 
men rned rigskansleren. At hans position ikke mii undervurderes fremgar 
af, at han skrev til Lübeck fgr 1440 615, og at hansestzderne i 1446 ses at 
have skrevet til henholdsvis ham og Kristoffer om rigernes strid rned Stral- 
sund (s. 139,353). 

For rigtigheden af bisp Jens' besiddelse af myndighed og indflydelse pA 
regeringsfcjrelsen taler endvidere, at bispen i Kristoffers testamente 1448 411 
nzvnes sorn testamenteeksekutor efter zrkebisp Tue Nielssgn og fgr Otto 
~ i e l s s ~ n . ~ ~  Vzsentligt er her, at mellemrummet mellem Roskildebispen og 
omtalen af Otto Nielssan ikke er szrlig stort i det dhrligt bevarede perga- 
mentdokument, og f@r hofmesterens navn er alene bevaret ordet [calnce- 
l ~ r .  Dette kan tolkes, sorn at »herre Jens meth samme nathe [biscop i Roskil- 
de]« er benzvnt rned kanslervzrdighed. Dette er betydningsfuldt, idet kans- 
leren Oluf Jenss@n ([Olaulo Johannis) opregnes sorn nzrvzrende i doku- 
mentets slutning rned tilfGjelse af »vor kansler« (cancellario nostro). Oluf 
Jensson er tydeligvis kongens kansler, hvorimod bisp Jens m% betegnes som 
rigets kansler. Dette peger ph rigtigheden af det ovennzvnte versudsagn om 
bisp Jens sorn »regni Danorum cancellarius«, ikke sorn rigskansler (justiti- 
ar), men sorn overordnet og rned et slags tilsyn rned kancelliet. Titelen 
modsvarer efter alt at dcjmme forgiengeren Jens Anderssgns (Lodehat) rang 
af @verste kansler. Der synes ikke at vzre tale om, at Jens Pedersscjn dagligt 
kontrollerede kancelliet, men at bispen blot under Kristoffer besad myndig- 
hed til at forestii og eventuelt overtage ansvaret for kancelliets virksomhed 
pA rigets vegne, hvis situationen krzvede det ved kongens og kanslerens 



fravzr fra Kabenhavn. Herforuden havde Roskildebispen Kristoffers origi- 
nale kongeed i sin varetzgt i domkirkens arkiv, hvor ogsA kongens testa- 
mente sidenhen synes at have befundet ~ i g . ~ '  

Det mA formodes, at bisp Jens kan have deltaget ved udformningen af 
betydningsfulde breve til fremmede magter. Kristoffers latinske skrivelse til 
Henrik V1 af England £ra 1443 23/10 er saledes uszdvanlig velformuleret og 
argumenterer for kongens rettigheder pA grundlag af adskillige citater £ra 
Bibelen.48 Skont kancellipersonalet i en senere tid skulle vzre »velforjarne 
udi kieyserlig lov og i bibliaq4' udelukker dette ikke, at Roskildebispen euer 
andre, for eksempel den retskyndige dekan Knud Mikkelsson, er blevet 
radspurgt ved dokumentets udstedelse. Der er grund til at Eremhzve, at bisp 
Jens Pederssan af Roskilde under Kristoffer af Bayern synes at vzre indeha- 
ver af en slags overordnet kanslerv~rdighed. Skant titelen til daglig sand- 
synligvis var en formalitet - bisp Jens vides ikke som sin forgznger at have 
vidimeret vigtige dokumentePO - og kongens kansler ledede kancelliet, mA 
stillingen som rigets kansler ikke undervurderes ved bedammelsen af rigsrA- 
dets magtposition i disse Ar. 

Det var sandsynligvis med rAdets samtykke, at arkidorelsen og kancelliet 
tidligt organiseredes e£ter tilskyndelse fra Kristoffer. Udvidelsen imodekom 
et tiltrzngt behov i udviklingen af stznderstaten. Roskildebispens rolle som 
rigets kansler matte, som centraladministrationen voksede, imidlertid blive 
t r ~ n g t  tilbage. Muligvis forklares den manglende omtale af bisperne sorn 
kanslere i anden halvdel af det 15. Arhundrede herigennem i lighed med 
kammermesterembedets sandsynlige ophor 1469-1492. Under Kristian I 
blev kancelliet udvidet og bredte sig pA hidtidige embeders omrAde, hvad 
anszttelsen af flere skrivere og dygtige, veluddannede folk til diplomattje- 
neste ~ d d ~ b e r . ' ~  Ved bedammelsen af finansvzsenets og administrationens 
centralisering mA Kristoffer af Bayerns regeringstid tilkendes starre op- 
mzrksomhed end hidtil. 

Sammenfatning 

Kristoffers kongetid faldt samtidig med Baselkonciliet. I samarbejde med 
bisperne gennemfartes tiende- og klosterforordninger. Klosterforordningen 
gav kongemagten fordele, idet monarken nu kunne optrzde pA embedsveg- 
ne, nAr han under pAberAbelse af sin pligt til at Sarge for tugtens oprethol- 
delse blandede sig i klostrenes forhold, palagde gssteri og andre afgifter. 
Hans magtkrav forvandledes langsomt fra hzvd til ret. De egenrhdige bis- 
pers sogen efter storre indkomster medvirkede til en udvikling, som skulle 
bringe klostrene fuldstzndig i kongens hAnd. Kristoffers regeringstid danner 
et hajdepunkt for kirkens magt i Danmark og for et statsligt-kirkeligt styre. 



Kistoffer vedblev at anerkende Baselkonciliet og den skismatiske 
hvonmod enkelte bisper og andre i 1447 atter knyttede kontakt med Rom. 
Kongen udstedte i begyndelsen af sin regeringstid enkelte forelabige privile- 
gier, da den kirkepolitiske afklaring om tilslutning til paven eller konciliet 
endnu var usikker. Ligesom moderen og morbroderen Erik af Pommern 
havde hver deres birgittinerstifielse, saledes grundlagde Kristoffer Ma- 
nager, uden at der var tale om, at Maribo undgik hans opsyn. Kristoffers 
zrkekongedamme karakteriseredes af smidighed og realiteter. 

Forholdet mellem kongen og bisperne var godt, og Kristoffer bestrzbte 
sig pa at beskytte bispernes privilegier. Specielt Erkebisp Johannes Lax- 
mand belannedes og modtog k~ngens verdslige tilsynsret over kirkens huse i 
Lundezrkestiftet. Der var ikke tale om en »Hans Laksmands Regering«, og 
intet tyder pii, at grkebispen bestrtebte sig pk at udforme unionen som en 
forbindelse mellem ligestillede stater. Smidighed til ~rkeszedets fordel un- 
der dzkke af det nye unionsprincip rammer rigtigere, nar radets farstemand 
skal indkredses. Johannes Laxmand var en fuldgyldig repr~sentant for 
tidens koncilizere hajgejstlighed. Efterfdgeren Tue Nielsson besad ikke 
samme smidighed og udfordrede de svenske bisper og Uppsalazrkebispen 
ved enkelte lejligheder. 

I henseende til verdslige forordninger udstedte Kristoffer landefredsfor- 
ordninger, og forbud mod at bzre viiben blev optaget i adskillige byprivile- 
gier. Kongen og rigsridet befzstede deres magtposition i bestrzebelser pa at 
undga nye bondeopr@r. Bandernes rettigheder blev indskrzenket. 

Adskillige k@bstadspriv,ilegier blev udstedt af Kristoffer. Kabenhavns 
stadsret fra 1443, som kodificerede gzeldende retsregler, dannede grundlag 
for senere arbejder med udbredelse i flere kobstzder. I privilegier fra be- 
gyndelsen af kongens regeringstid blev indsat bestemmelser rettet imod 
udenlandske kabmgnd, mens dette kun sjzldent skete i senere privilegier. 
Piibudene imod de fremmede stammer fra en periode, hvor Kristoffer befz- 
stede sin position, og rigsradet domineredes af slzegterne Gyldenstjerne- 
Banner, Gyrsting og Laxmand. 

Den zendrede privilegeringspolitik efter 1443 afspejler den udenrigspoliti- 
ske situation, hvor det af hensyn til Erik af Pommern gjaldt om at fastholde 
en forstaelse med hansestzderne. Nye grupper i rigsradet var ledende i 
dette tidsrum: Rosenkrantz, Thott, Frille og Rannow. - Enkelte privilegier 
til hollandske byer fra Kristoffers tid vidner om, at en forstaelse hertil blev 
fastholdt. Derimod forblev forholdet til englzenderne ustabilt. - Vedrarende 
hjemlige forhold indskzrpede kongen forbud imod forprang og ulovlige 
havne, og han matte flere gange forbyde fors@g pA at hzve jordlejen af 
udlejede grunde i byerne. Kongen havde blik for starre indtggter ved told 
og bader og var szrlig opmzrksom pii byskatterne. 

I Kristoffers tid bedredes manten, og Malm@ blev eneste udmantnings- 



sted. Placeringen vidner om perspektiv og forstaelse for handelens mulighe- 
der. Der var en kursforskel pa 10% pa dansk og hanseatisk mont med 
indtjeningsformal for @je. De gode handelskonjunkturer og Danmarks cen- 
trale beliggenhed mellem 0stersobyerne og Nederlandene med voksende 
vareeftersporgsel fordrede et stabilt montsystem. 

I lensstyrelsen dominerede i begyndelsen af Kristoffers tid de rigsrader, 
som afsatte Erik af Pommern. Enkelte rokeringer fandt sted for bedre 
varetagelse af godsinteresser. Ingen udlzndinge, som ikke var naturalisere- 
de fik szde p5 noget slot. Enkelte zldre rigsrider og andre udenradsadelige 
fik ingen slotte i hzende pii grund af deres stillingtagen til tronskiftet. Det var 
Gyldenstjerne-Banner, Brok og Gyrsting-sl~gten, som iszr drog fordel af 
tronskiftet. Med Arene zndrede dette sig noget, og Rosenkrantz-slzgten 
trzngte frem p i  enkelte forleninger. Gyldenstjernerne koncentrerede sig 
om Nordjylland og Aalborg, som pa grund af forbindelseslinier og sildehan- 
del var i kraftig opblomstring. 

Foruden Gyldenstjerne- og Rosenkrantz-slzgterne var det i Kristoffers 
regeringstid Thott-slzgten og dens tilknytningsgrupper samt Frille- og Rgn- 
now-slzgten, som dominerede p5 forleningerne. Enkelte forflyttelser af ho- 
vedsmznd i 0stdanmark peger pa storre opmzrksomhed overfor 0resund. 
Linien af Erik af Pommerns dage blev genoptaget, muligvis ogsa i Kristof- 
fers bestrzbelser pa at bedre egen magtposition. 

0nsket om forleninger var udtalt hos adelen, idet selv sma forleninger 
betad et vigtigt supplement, undertiden en fordobling af indtxgtsgrundla- 
get. Adelens sogen efter indtzgter og kongemagtens behov for kontantvxr- 
dier kunne modes, og Kristoffer udstedte ventebreve pa slotte, len eller 
rente. Dette skete, sa vidt det kan bedammes, ikke i storre malestok for 
slottenes vedkommende, men derimod i henseende til krongods og ved 
tilgang til byskatter efter pengelan til kongemagten. Ventebrevene skal mu- 
ligvis henfores til sidste halvdel af kongens regeringstid. Kristoffer forte en 
aktiv forleningspolitik pii linie med kobstadspolitikken og montens centrali- 
sering. 

Rigsembederne var under Kristoffer besat af danskere, nir undtages 
kammermesterembedet, der fraset en periode omkring 1445, hvor riidet 
konsoliderede sin position, var pa bayriske hznder. Hofmesterembedet var 
kun for en kort tid i begyndelsen af kongens regeringstid besat med en 
bayrer. Kristoffer bestrzbte sig pa at kontrollere kammermesterembedet og 
bayriske forhold var forbillede, idet kammeret i Bayern havde udviklet sig 
til at vEre centrum i finansstyrelsen. Kristoffers omhu for kammermester- 
embedet medvirkede til, at embedets betydning voksede og institutionalise- 
redes fastere end farhen. Roskildebispen synes under Kristoffer virkelig at 
have besiddet titelen som overste kansler. 

Hertug Kristoffers hofmester Albrekt Mohrer var i sommeren 1441 aflost 



af Erik Nielssdn (Gyldenstjerne), som havde vaxet en af de ledende ved 
indkaldelsen af Kristoffer, og hvis slzegt i disse Ar formaede at samle et 
flertal i rigsradet. Otto Nielssprns overtagelse af hofmesterembedet i 1444 
peger tilsvarende pa voksende indflydebe for Rosenkrantzerne (sammen- 
lign lenspolitikken). Marsk var i hele Kristoffers regeringstid den fremtrzi- 
dende Oluf Axelssan (Thott). 

Kansler var zrkedegnen i Roskilde Oluf Mortensson, som hprjnede embe- 
dets omdomme. F@r Kristoffers dod var han aflost af kantoren i Kabenhavn 
Oluf Jenssprn, der tidligere havde tjent hos kongens moder, et tegn p& 
Kristoffers bestrcebelse pa at bedre sin position pA rigsradets bekostning. 
Kancelliet blev udvidet, og bade danske og tyske skrivere var ansat. Arkiv- 
fgrelsen blev organiseret. Centraladministrationen voksede i omfang og in- 
tensitet og afspejler et behov i udviklingen af st~nderstaten. 



Forholdet mellem Kristoffer og 

Fredsforhandlinger rned Erik af Pommern 1443 

PA madet i Ribe i begyndelsen af januar 1443 blev der efter udstedelsen af 
kirkelige forordninger forhandlet om forholdet til Erik af Pommern og om 
Kristoffers deltagelse i en fyrstedag i Wilsnack i Brandenburg, hvortil kur- 
fyrst Frederik I1 af Brandenburg synes at have udstedt indbydelse.' I sam- 
menhzeng hermed ma efter alt at damme ses antagelsen 1443 811 af hertug 
Otto af Braunschweig-Lüneburg til Kristoffers riid og hofsinde. Beslutnin- 
gen blev bifaldet rned ~wolbedachten mut gutem rate unser getrewen ~ e t e . 6 ~  
Forslaget om at antage hertug Otto, der var kongens fzetter, kan kun vzre 
udsprunget fra Kristoffer. Riidet havde ved Erik af Pommerns afszettelse 
klaget over brugen af udlzendinge, da det ikke var i aristokratiets interesse, 
at udlzendinge fik indsigt i rigets forhold. Antagelsen af hertug Otto skete da 
ogsa kun for to ar og for en arlig lan pA 500 rhinske gylden. Hertug Otto 
forpligtede sig overfor rigsradet til at virke til Kristoffers bedste. 

Hensynet til Erik af Pommern var atter blevet aktuelt, efter at hansestze- 
derne rned Lübeck i spidsen var blevet draget ind i konflikten. Udsendinge- 
ne fra Lübeck besagte i efterket 1442 den gamle konge for at sage at fh 
garantier for skibsfartens sikkerhed. Erik havde blik for at udnytte denne 
situation, og de lybske udsendinge vendte hjem rned en opfordring til deres 
radszeldste om at arbejde for, at hans strid rned Kristoffer og rigernes rad 
matte blive afgjort ved dom af uvildige herrer og Venner rned hajmesteren i 
spidsen (s. 214). Lübeck videresendte anmodningen, som W Christensen og G 
Lögdberg har klarlagt, og sendte samtidig afskrift af Erik af Pommerns 
breve til Kristoffer og rigernes rAd, hvilket resulterede i en beslutning om at 
afholde et made rned den gamle k ~ n g e . ~  

Eggert Frille og dekan Knud Mikkelssan blev udpeget til at drage til 
Lübeck for at trzeffe nzermere aftaler. B e g s  var vel rustede til forhandlin- 
ger: hvilket afspejler, at Kristoffer og raderne betragtede det nye udspil 
som vigtigt. - det vides ikke, om enkelte svenske rader vat til stede ved 
beslutningen om at sende reprzesentanter til Lübeck, men udspillet kunne 
kun vzere i svensk interesse. 

Resultatet af Eggert Frilles og Knud Mikkelssans 'forhandlinger rned re- 



przsentanter fra de seks vendiske hansestzder blev en ~verenskomst 1443 
3011, hvorefter et m@de mellem Kristoffer og raderne pa den ene side og 
~ r i k  af Pommern pa den anden skulle finde sted 1443 217, enten i Lübeck, 
Rostock, Wismar eller eventuelt Stralsund, hvis det var mere belejligt. Erik 
af Pommerns prnske om en voldgiftsafg@relse Ses ikke i dokumentet, hvad 
der tyder pa, at Kristoffer og rigsradet bevidst undgik en sadan formulering. 
- Derimod skulle pa mprdet deltage »beyder fursten vorscreven heren unde 
frunde edder ere sendeboden twisschen beyden heren handelinge hebben un- 
de arbeyden, so denne not unde behofl is.« Formuleringen giver udsagn om, 
at de deltagende kun matte forhandle og mzgle mellem Erik og rigerne.' En 
domstolsafg~relse i konflikten matte undgas, eftersom flere af de grunde, 
hvormed det danske rigsrad havde argumenteret for afszttelsen af Erik af 
Pommern var tvivlsomme, og en pantszttelse af Gotland til Ordenen gik 
imod egne, og iszer svenske interesser. Lübeck forklarede senere overfor 
kong Erik, at kunne deres udsendinge have fgirt det videre, havde de gerne 
gjort det.6 Udsagnet kan vzre fremstaet i et forsgig pa at formilde Erik af 
Pommern, men Kristoffers og de danske raders holdning tyder pa rigtighe- 
den heraf. Fra Kristoffers og radernes side herskede enighed om ikke at 
lade h~jmesteren og andre d@mme i konflikten. 

Det fremgar af overenskomsten fra Lübeck, at Knud Mikkelssdn og Eg- 
gert Frille ved ankomsten klagede over Erik af Pommern »med mange ord«, 
og at dette var begrundelsen for, at Kristoffer og raderne Gnskede et mdde 
afholdt. De deltagende erster, stzeder og herrer kunne pa denne made na til 
forstaelse af, at rigsradet havde vzeret nprdt til at afszette ~ r i k . ~  Rigerne f@lte 
sig abenbart efter unionens genetablering i en overlegen position, siden 
Kristoffer og raderne fra en henholdende og lidet imgidekommende hold- 
ning nu viste interesse for en sammenkomst. Dette er imidlertid kun en del 
af forklaringen. FGrst og fremmest godtog Kristoffer og rigsradet det hanse- 
atiske mzglingsforsprg, fordi det kunne medvirke til en fredelig ordning med 
Erik og hindre en tiln~rmelse mellem ekskongen og stzderne vendt imod 
unionsrigerne. Kristoffer og raderne Gnskede alle muligheder for en fredelig 
bilzeggelse af striden udnyttet, fGrend magtanvendelse kunne komme p& 
tale. Det fremgkr af overenskomstdokumentet 1443 3011 fra Lübeck, at de 2 
danske udsendinge og hansestzedernes reprzesentanter var enedes om at 
skaffe lejdebreve fra Kristoffer og Erik, og at Lübeck straks ved farvande- 
nes abning skulle sende bud til Gotland herom. Indtil der forela et svar, 
skulle Eggert Frille og Knud Mikkel'ssm sgirge for, »dat des koninges unde 
der riike redere were to hus blive.. . «, hvad der afsl~rer, at en Aben krigskon- 
flikt med den gamle konge fra nordisk side var en mulighed og havde vzret 
under overvejelse. Af udkastet til overenskomstdokumentet Ses Knud Mik- 
kelss@n og Eggert Frille at have ansGgt om lov til at beslaglzgge hanseatiske 
skibe i danske havne til brug mod ~ r i k . '  Forelobig skulle ingen vabenmagt 



kunne tages i anvendelse. Den gamle konge skulle give et tilsvarende lofte, 
hvad han ogsa modvilligt synes at have gjort, uden at alle hans skibe i soen 
synes at vzere blevet hjemkaldt.g 

Planen om et vzebnet opgor rned Erik af Pommern kan stamme fra det 
svenske rigsrad (s. 203), idet dette rige var szerligt udsat for fribytteragtige 
overgreb fra den gamle konges tilhzengere, og idet svenskerne i kravet om 
en ordning kunne henholde sig til hindfzestningsbestemmelsen om, at Kri- 
stoffer skulle skaffe Gotland tilbage til Sverige. Det senere hzendelsesforlob 
abner forstielse for, at Kristoffer og det danske rigsrid ikke delte denne 
opfattelse, men fors0gte at hindre en krigerisk afgorelse og hovedsagelig 
gennem forhandlinger og pres at nA til en forstaelse rned Erik af Pommern, 
sum stadig blev anset for at besidde visse rettigheder til de 3 riger (s. 297). 
Herved var der tillige skabt mulighed for at styrke kontrollen rned Gotland, 
ikke som svensk, men som unionsejendom. - En gang i lobet af marts eller 
begyndelsen af april 1443 udstedte Kristoffer et brev til det svenske rigsrad, 
hvori han meddelte dem ikke at bekymre sig om eller beskzeftige sig rned 
Gotland og kong Erik og hans folk.1° Vibenstilstanden skulle respekteres. 

Muligheden for en fredelig ordning ved forhandlinger rned Erik af Pom- 
mern bedredes fra Kristoffers og rigsradets side ved diplomatiske kontakter 
til tyske fyrster. Hertug Otto af Braunschweig-Lüneburg var i kongens tje- 
neste efter kroningen i Ribe (s. 275), og Wilsnack-modet ville yderligere 
give mulighed for at knytte forbindelser til den tyske statsverden. Det gjaldt 
om at isolere den gamle konge og skabe sympati omkring Kristoffer og hans 
riger. Hojmesteren og den tyske Orden var travlt beskzeftiget rned inden- 
rigspolitiske forhold og udgjorde efter alt at domme ikke en storre trussel 
om vzebnet stotte til ~ r i k . "  Den gamle konge kunne sandsynligvis heller 
ikke forvente megen hjzelp fra sine pommerske fzetre. Hertug Bugislav var 
som skzermherre for Kammin stift indblandet i en heftig strid rned Kolberg, 
og fik stotte af hertugerne Vartislav, Barnim den Bldre og Yngre.12 Staden 
forsvaredes heldigt af borgmesteren Hans Schlieff - der tidligere skal have 
vzret i Kristoffers tjeneste - og i juli 1444 havde held til at f i  et nyt viben- 
brev fra Kristoffer (s. 295). 

Fyrstedagen i Wilsnack skulle forst finde sted i begyndelsen af februar 
1443, hvorfor Kristoffer benyttede tiden til at foretage en rejse gennem 
Vestjylland til Skivehus, for i dagene efter 2. februar at indfinde sig i Lü- 
beck pA gennemrejse rned et stort folge, heriblandt enkelte rAder.13 I Wils- 
nack traf kongen sammen rned markgrev Frederik I1 af Brandenburg, her- 
tug Henrik af Mecklenburg, hertugerne Otto, Wilhelm og Henrik af 
Braunschweig-Lüneburg samt flere andre fyrster. Hertug Adolf af Slesvig 
synes ikke at have givet m@de.l4 

Hvad der blev diskuteret i Wilsnack, er ikke klart. Rygterne vil vide, at 
fyrsterne skulle have sogt at danne et forbund rettet mod hansestzederne. I 



betragtning af flere af de deltagende fyrsters egne fors@g pa at bringe stz- 
derne under deres overhojhed og angrebene samme Ar pil Rostock og Lüne- 
burg, fornyelsen af et zldre forbund mellem Brandenburg og Braun- 
schweig-Lüneburg 1443 2112 samt Frederik II's broders markgrev Achilles 
nylige ydmygelse af dobbeltbyen Berlin-Köln, er det sandsynligt, at samta- 
lerne virkelig drejede sig om veje og midler til at kue hansestzederne.15 Nar 
imidlertid Henrik Smidt og Klaus Lyschander senere vil vide, at ogsa Kri- 
stoffer forbandt sig imod stzederne, synes dette ikke at vzere sandt.16 Det er 
muligt, at kongen tog aktivt del i forhandlingerne, hvad han og raderne i 
kraft af hansestzedernes indflydelse i Norden havde interesse i. I sil fald 
efterlevedes dog ikke Abent eventuelle bestemmelser rned risiko for et mod- 
sztningsforhold til de vendiske stzeder. Det uafklarede forhold til Erik af 
Pommern og hensynet til egne @konomiske interesser matte mane til forsig- 
tighed.17 Derirnod bragte mgdet sandsynligvis diplomatiske kontakter i 
stand mellem unionskongen og fyrsterne, som kunne blive af betydning ved 
modet rned Erik af Pommern, men ogsa ved et muligt sammenbrud af 
Lübecks m~glingsinitiativ. Den gamle konge mente selv, at Wilsnack-m@- 
dedeltagerne havde besluttet at sende enkelte landsherrer til ham for at 
bevzege ham til at ga rned til et m@de rned Kristoffer, ligesom det var et 
almindeligt rygte, at Kristoffer styrkede sig rned vilbenmagt, bistaet af dan- 
skere og svenskere.18 

PA tilbagerejsen mod Danmark opholdt Kristoffer og hans fglge sig nogle 
dage i Lübeck. Under besGget var der som ved Knud Mikkelss@ns og Eggert 
Frilles forhandlinger intet tegn pa, at der blev forhandlet om det mgde, hvor 
privilegiebrud og spGrgsmalet om Sundtold skulle afg@res. Efter at have 
tilbragt fastelavn i Lübeck red kongen ifolge den lybske kr@nike 1443 113 til 
Segeberg og videre til Gottorp, hvor han blev modtaget af hertug Adolf og 
tilbragte den fprrste s@ndag i fasten.lg Besgget befzster indtrykket fra Kri- 
stoffers side af en forts~ttelse af linien fra 1440, hvor Adolf var blevet 
forlenet rned hertugdgmmet (s. 137). 

Pil Gotland skrev Erik af Pommern 1443 2214 til Konrad von Erlichausen 
og vedlagde et tidligere afsendt brev i afskrift, da han frygtede, at originalen 
var ghet tabt ved overbringelsen i vinteren. Afskriften indeholdt under hen- 
visning til de 3 rigers rilds tidligere afvisning af h@jmesteren som voldgifts- 
dommer en opfordring til Konrad von Erlichausen om at skrive til paven 
eller kejseren rned begzring om stGtte til en retfzrdig l@sning af konflikten, 
hvilken skrivelse burde oversendes til Visborg sammen med en bekrzftelse 
pa, at Erik havde stillet sin sag under Ordenens afggrelse. Den gamle konge 
fortsatte linien fra 1442 (s. 210), og omtalte i brevet af 22. april intet om sin 
forbindelse til hanse~tzderne.~~ Eftersom den gamle konge samme dag ud- 
stedte en skrivelse til Lübeck, hvori heller intet blev nzvnt om brevvekslin- 
gen rned hgjmesteren, ilbnes forstaelse for kong Eriks taktiske overvejelser. 



Den gamle konge sprgte at holde fiere veje abne og lade tiden afgore den 
mest gunstige ordning. Han havde endnu ikke modtaget besked om resulta- 
tet af stzedernes mzeglingsfors@g. Han anmodede om et hurtigt svar pa sine 
henstillinger til Lübecks 2 udsendinge fra slutningen af 1442, sa han vidste, 
hvad han havde at rette sig efter. I brevets sidste del skzerpedes tonen en 
smule i retning af muligheden af zendrede forholdsregler overfor L ~ b e c k . ~ ~  
Staden var klar herover og sendte snart et bud til Gotland med en redegorel- 
se om, at Lübeck endnu ikke kunne give et svar, da udsendinge stadig 
opholdt sig hos kong Kristoffer og rigsraderne (s. 280).'~ 

Allerede for Eriks henvendelse til hojmesteren var der stemning hos 
Ordenens overste for et nyt forsog p5 at lose den gamle konges konflikt med 
de nordiske riger. Baggrunden var, som G Lögdberg har klarlagt, at komp- 
thuren i Danzig kom undervejrs med hansest~dernes mzeglingsaktion. I en 
skrivelse 1443 613 meddelte han Konrad von Erlichausen herom og udtalte 
af hensyn tii pundtoldens sikring det betznkelige i, at Lübeck alene drog 
fordel af et forlig, idet det kunne frygtes, at Kristoffer kunne vindes til at 
optrzede fjendtligt i pundtold~agen.~~ Henstillingen var ikke uden virkning 
pa hojmesteren, idet de vendiske stzeder 1443 112 havde ansagt Konrad von 
Erlichausen om at matte blive forskanet for pundtolden, og den 30. marts 
skrev han til Enk. Med henvisning til sin interesse for fred og forlig mellem 
Erik og de nordiske riger foreslog han kongen at sende fuldmzgtige eller 
give personligt mode i Preussen far 1443 1616.24 

I en skrivelse af 1443 315 afslog kong Erik hojmesterens indbydelse, fordi 
det ikke fremgik, at Kristoffer og de 3 nger ville stille deres sag under 
Ordenens domsafg@relse. Forst hvis dette skete, ville Erik under garantier 
om lejde og fred for hans lande og folk ga med til hojmesterens forslag. I 
brevet opfordrede den gamle konge atter Konrad von Erlichausen til at 
skrive til pave og kejser, hvis hans modstandere ikke ville anerkende hojme- 
steren som$ommer. ~luttelig omtaite Erik, at rygter fortalte, at Kristoffer 
samt danskere og svenskere agtede at komme til ham til forhandlinger, 
hvorfor han bad Konrad om at sende ham 2 ~rdensreprzesentanter.'~ I en 
skrivelse til staden Danzig fra samme dag anmodede Erik ligeledes om, at 
staden ville sende 2 radmzend til forhandlinger, hvis sadanne kom i stand. 
Den gamle konge bad i brevene om, at udsendingene ogsa matte folge ham, 
hvis et mgde kom i stand mellem ham og hans modstandere i en af de 
vendiske hansestzeder. Lignende oplysninger afgav Erik samme dag til 
radmanden i Danzig Bertold Burammer, som blev anmodet om at besgrge 
breve til h a j m e ~ t e r e n . ~ ~  

I begyndelsen af maj skrev Lübeck til Knstoffer og rigsraderne om be- 
strsebelserne pa at skabe fred. Falgen var, at kongen og raderne pA et 
radsmode 20. maj udpegede den bayriske ridder Hans Parsberg og rigsriden 
Otto Nielss(dn til mere indgaende forhandlinger med Lübeck om mulighe- 



den af en ordning rned Erik af Pommern. Den folgende dag udstedtes 
lejdebreve til hansestzderne og til den gamle konge til et mode i ~ o s t o c k  
1443 2217. Det kombinerede lejde- og fredsbrev var af hensyn til Erik ud- 
stedt til at omfatte Kristoffer og rigernes riid og skulle gaelde indtil 19. 
august, 4 uger efter madet, samt fortsat vzre i kraft, hvis Erik og hans folk 
formedelst vejr og vind ikke naede rettidigt hjem." En gang i maj anmode- 
de Kristoffer Danzig om at udstede et lejdebrev til sig og sit fslge, hvad der 
ved midten af juni besvaredes rned en henvisning til hpljme~teren.~~ 

Hans Parsberg og Otto Nielsson opholdt sig i Lübeck 1443 28/5, hvor de 
papegede kongens og radernes villighed til fred og til at mpldes rned Erik. 
De 2 udsendinge indskzerpede, at lejde- og fredsbrevet ikke matte udleve- 
res, rned mindre den gamle konge fremkom rned et tilsvarende." Lubeck 
underrettede Fistoffer om Hans Parsbergs og Otto Nielssons ankomst, og i 
et fdlgebrev til Erik af Pommern fra samme dag udtalte staden atter habet 
om, at det miitte lykkes at fii et mode i stand mellem de stridende parter og 
skabe fred og enighed. Sluttelig benyttede staden sig af situationen og an- 
modede om, at Erik ville hjemkalde sine ~dliggere.~' 

I begyndelsen af juni s@gte Kristoffer og rigsridet at styrke deres positio- 
ner rned henblik pa det forestiiende mplde. Den 7. juni udfzrdigede kongen 
et lejdebrev til dekanen Knud Mikkelssprn og Eggert Frille til et mode 
mellem Lüneburg og andre stzder pii den ene side og de Braunschweig- 
Lüneburgske herrer pii den anden. Hertug Otto var ved antagelsen til riidgi- 
ver i januar (s. 275) blevet lovet riid og hjzelp til gengzld, og de 2 udsendinge 
skuile efter alt at dplmme medvirke ved tilvejebringelsen af et forlig. Der 
vides intet om deres rolle i forhandlingerne, men striden blev senere frede- 
ligt bilagtS3l Den 16. juni skrev Kristoffer til hojmesteren og takkede for 
udsendelsen af 2 repraesentanter til Rostock i september 1442. Dette mode 
var beklageligvis ikke kommet i stand (s. 214). Nu havde Lübeck og andre 
staeder imidlertid haft bud til Kristoffer og Erik om muligheden af et nyt 
mplde i Rostock, hvorfor Kristoffer bad om, at Konrad von Erlichausen ville 
sende 2 ordensherrer dertil, hvis mpldet fandt sted, og Kristoffer skriftligt 
anmodede herom. Brevet udstedtes efter forhandling og i forstiielse rned 
rigsriidet og iibenbarer, at diplomatiske forbindelser til hojmesteren atter 
blev betragtet som vigtige, efter at korrespondancen havde ligget stille siden 
september 1442.~' Det gjaldt om at hindre, at Konrad von Erlichausen 
ensidigt stprttede Erik af Pommern. Henvisningen til Lübeck og andre stz- 
der i Kristoffers brev gar det klart, at kongen og rigsriidet fortsatte linien fra 
1442 og hovedsagelig satsede pa de vendiske hansestaeders evne til at fii et 
made i stand rned den gamle konge. Et  dokument fra Kristoffer til Lübeck 
1443 16/6 kan uddybe dette.33 Denne skrivelse var svar pa en anmodning fra 
april-maj miined om frigivelse af.gods samt meddelelse om tilstedevaerelsen 
af en af Erik af Pommerns udliggere i Bzltet. Kongen undskyldte opbringel- 



Sen af gods med, at det havde vzret betinget af, at mindre skibe var udsendt 
for at hindhzeve, at ingen udfprrte forbudte varer. Udfprrselsforbudet havde 
imidlertid lznge vzret i kraft, og var ikke rettet imod hansestzdernes kprb- 
mzend, men skyldtes egne forhold. Kongen takkede for god modtagelse af 
Hans Parsberg og Otto Nielssprn, og anmodede om nyt fra forhandlingerne 
rned Erik af Pommern, s i  snart sendebudene vendte hjem. Sluttelig med- 
delte Kristoffer, at han vedrprrende Hartich von Ahlefeldt, en holstener i 
kong Eriks tjeneste, havde udsendt Claus Rprnnow og Henning van Hagen, 
for at de som skibshprvedsmzend skulle bekrzfte fribytterens ophold i 
Bzltet. 

Hvorvidt Hartich von Ahlefeldt udgjorde en stprrre trussel i de danske 
farvande kan ikke bedprmmes. Visby advarede i begyndelsen af juli Reval 
imod ham og hans tilhzngere, men oplyste samtidig, at Erik af Pommern 
havde afkrzvet folkene et lprfte om at undgi at tilfprje andre personer 
~ k a d e r . ~ ~  

Kombinationen i Kristoffers brev af nogen imprdekommehed rned pimin- 
delsen om at f i  svar fra Erik gprr det klart, at Kristoffer sprgte at stimulere 
stzederne til fortsat at mzegle mellem unionsrigerne og Erik. Stzedernes for- 
sog p i  at opni indrgmmelser i ly af mzeglingsforsprget og om muligt f i  et 
10fte af kongen om afholdelsen af et mprde til pidprmmelse af privilegieover- 
greb lykkedes ikke. Rigsridets flertals enighed i denne holdning viser sig 
ved, at dokumentet blev udfzrdiget i kancelliet efter henstilling fra Morten 
Jenssgn. En behandling af hansestzdernes klagepunkter skulle udskydes og 
sidenhen afggres p i  egne betingelser. 

Samtidig rned et ridsmprde i Kprbenhavn i slutningen af juni fandt en 
svensk ridssamling sted i Kalmar. At der var en forbindelse mellem de 2 
mprder rned henblik p i  at afvente udfaldet af de hanseatiske forhandlinger 
rned Erik af Pommern, fremgir af et brev 1443 2916 fra Bengt Stensson, Bo 
Stensson, Erengisle Nilsson og Johan Karlsson p i  de forsamledes vegne i 
Kalmar til de lybske sendebude i Visby p i  Gotland. Udsendingene havde 
skrevet til hgvedsmanden p i  Kalmar slot og andre. Eftersom Gustav Sture 
var fravzrende, havde riderne brudt brevet og lzst det. Skrivelsen synes i 
alt vzsentligt at have indeholdt, at borgmesteren Wilhelm van Kalven og 
Jakob Bramstedt p i  stzdernes vegne sprgte at skabe fred mellem Erik og 
Kristoffer og havde henvist til unionskongens fredsbrev for at hindre over- 
trzedelse heraf. Svenskerne tilsluttede sig dette og henviste til tidligere op- 
lysninger fra Kristoffer. P i  trods heraf havde rigets indbyggere lidt megen 
skade fra kong Erik og hans folk, hvad riderne hibede ville blive taget op til 
drprftelse p i  mprdet rned herrer, fyrster og hansestzeder. Sluttelig anmodede 
riderne om oplysninger om, hvad de i fremtiden havde at rette sig efter.35 

Intet peger i det svenske ridsbrev p i  et modsztningsforhold til Kristoffer. 
Vibenstilstanden blev respekteret. Det forholdt sig endvidere sidan, at det 



ikke var Kalmar, men Kobenhavn, som var centrum for sommerens unions- 
forhandlinger. Svenskeren Erik Jönsson (Halkved-ätten) var til stede her og 
solgte gods til den hallandske vzbner Arvid ~ a a d . ~ ~  Gustav Sture synes at 
have givet mode.37 Endog den danskfodte bisp Jens af Os10 var modt frem,f8 
hvad der kan dzkke over, at det norske rigsrad havde kendskab til planerne 
om et mode med Erik af Pommern. Et norsk radsmode synes afholdt i lobet 
af sornrneren, og i betragtning af Kristoffers privilegiebrev 1443 1518 til 
Bergen synes det iszr at have drejet sig om forholdet til de tyske kobmznd 
og handvzrkere i denne by.39 

Nzrvzrende i Kobenhavn i slutningen af juni var alle 6 danske lydbisper 
foruden muligvis den nyvalgte zrkebisp Tue Nielsson. De verdslige rigsra- 
der var ligeledes modt talstzrkt frem: Erik Nielsson, Morten Jensson, Hen- 
rik Knudsson, Anders Nielssgn, Sten Basse, Otto Nielsson, Peder Lykke, 
Niels Eriksson (Banner), Niels Eriksson, Oluf Axelsson, Claus Ronnow, 
Eggert Friile og muligvis Axel Pedersson. Af udenradsadelige var flere 
nzrvzrende, sa som Henrik Staverskov (Goye), Klaus Podebusk, Niels 
Lauridss~n (Kabel af Tistrup) og Sjzellands landsdommer Niels Skave, lige- 
som den nye rigskansler Jens Torbernsson for forste gang trzffes her. Den 
11. august opholdt ridderen Johan Bjornsson sig i ~obenhavn.~'  

Det er sandsynligt, a t  tilstedevterelsen af omtrent en snes danske rhder 
hovedsagelig havde baggrund i forholdet til Erik af Pommern. Vigtige op- 
lysninger giver et rettertingsdokument 1443 2816 om en strid mellem mar- 
sken Oluf Axelsson og Henrik Staverskov. Det fremgar heraf, at de forsam- 
lede var rede til rned krigsmagt at drage afsted for at mode Erik af Pom- 
mern. Oluf Axelsson udtalte saledes, »at han var kommet hid i vor Leding, 
ej for nogen Rettergangs Skyld~, og dommen Iod, at han »inden 6 Uger, efter 
at denne Rejse vorder endt,. .« skulle skifte rned Henrik Staverskov og udle- 
vere ham gods pa ~ol land .~ '  Den omtalte rejse var tydeligvis rejsen til Ro- 
stock. Slog forhandlingerne rned Erik af Pommern fejl, var anvendelsen af 
vzebnet magt en mulighed. 

P& Gotland kom det i slutningen af juni til forhandlinger mellem kong Erik 
og de lybske sendebude. Efter larigvarige droftelser, hvorunder Erik krzve- 
de 5000 rhinske gylden for at g& rned til et mode rned modstanderne og efter 
alt at damme modtog et mundtligt lofte herom, kom det til en ordning. Den 
gamle konge gik ind pa sostersonnen hertug Kristoffers og »unsser rijke 
redere« fredsforslag rned gyldighed til 1443 1918, og udstedte 1443 217 sit 
genbrev h e r ~ m . ~ ~  Den 4. juli sendte Wilhelm von Kalven og Jakob Bram- 
stedt meddelelse om fredsaftalen til de svenske rader i Kalmar og oplyste, at 
Erik havde udpeget reprzsentanter til Rostock-modet 22. juli. Skrivelsen 
omtalte imidlertid ikke, at den gamle konge havde naegtet at deltage Person- 



ligt i mddet, og at hans reprzesentanter Otto Snafs og Visbyradmanden 
Johan von Elten kun skulle uddybe kongens synspunkter for Lübeck og 
andre.43 

I en lzngere skrivelse 1443 217 til Lübeck przeciserede Erik af Pommern, 
at han ikke ville deltage i Rostock-madet, fordi det ikke fremgik af hertug 
Kristoffers skrivelse, at denne eller de 3 rigers rad ville s t i  til ansvar for en 
domstol overfor Erik og hans fzetre, ligesom udvzelgelsen af voldgiftsdom- 
merne ikke var berart. Eftersom de tre rigers rad ikke anskede hajmesteren 
som voldgiftsdommer, sa den gamle konge i stedet en mulighed i de 6 
vendiske hansestzder som dommere, samt herrer og fyrster bosat nzr stze- 
derne. Kunne Lübeck bevzege rigernes rad til at ga rned hertil, og ville 
Kristoffer (Hertich Cristoffer) give personligt fremmade, var Erik ogsi vil- 
lig hertil under sikkert lejde. Parterne skulle i s& fald indfinde sig ved 
pinsetid 1444 i en af de vendiske hansestzeder. Hvis s t~derne antog vold- 
giftssagen, anmodede Erik om bekrzeftelse her@ og bad om, at de ville 
skrive til paven og kejseren om at hjzlpe ham til sin ret og overgive hans 
sendebude sadanne breve. Hvis de danske og svenske rader ikke ville ga 
rned til en retslig afgarelse rned stzederne som fuldmzegtige dommere, op- 
fordrede den gamle konge (som i 1441) hansestzederne til at indstille hande- 
len rned hans modstandere. Skete dette ikke, formiiede Erik ikke at tage 
ansvaret for kabmzndenes ~ i k k e r h e d . ~ ~  

Erik af Pommerns forslag til hansestzederne gar det klart, at han konse- 
kvent fastholdt sin tidligere holdning og anskede en voldgiftsdom i konflikten 
rned de 3 riger. Hans kendskab til hansestzedernes eftergivenhed og lafte om 
endda at betale ham penge for at ga rned til madet i Rostock, kunne kun 
styrke den gamle konge i muligheden for at fa et nyt made i stand rned sine 
modstandere. Det var Erik fremfor nogen anden, som fik garanteret en 
stilstand til19. august, hvilket var sa langt hen pA sommeren, at efterarsstor- 
mene snart ville gare stgrre ekspeditioner til sas fraradelige. 

I Kabenhavn fik Kristoffer og rigsraderne forelabig ikke kendskab til Eriks 
holdning. Engang i begyndelsen af juli indfandt hertug Barnirn den Yngre 
sig i Kabenhavn for pa egne og hertug Vartislavs vegne at forsage at mzegle 
mellem Erik af Pommern og hans modstandere. Det vides ikke, om Kristof- 
fer og raderne var underrettet fra svensk side om den gamle konges hold- 
ning, men savnet af reelle oplysninger fra Lübeck matte tilskynde til nye 
forhandlinger. Hertugens ankomst - som sandsynligvis havde sin baggrund i 
fejden mod Kolberg - kom for sa vidt belejligt, som nye muligheder for 
kontakt rned Erik viste sig. Dette kunne tilmed mindske hansestzedernes 
indflydelse. 

Resultatet af forhandlingerne blev en overenskomst om en vabenstilstand 
mellem Kristoffer og Erik 1443 24/7-1444 2416. Hertug Barnim lovede at 



rnedvirke til at fa et mede i stand rned Erik fer 1443 2919 i R O S ~ O C ~ ;  men var 
den gamle konge ikke villig til at mede her, skulle hertugen bringe ham til 
Stralsund. Her skulle medbragte Venner fra hver side sege at tilvejebringe et 
forlig. Hertugen pitog sig at skaffe kong Eriks samtykke samt meddele 
Kristoffer datoen for sammenkomsten. Fastholdt Erik en retslig afgerelse, 
ville Kristoffer og raderne ogsi g i  ind herpa. For at fremskynde sagen lod 
Kristoffer hertug Barnim f i  lejde rned riderne Anders Nielssen og Gustav 
Sture p i  rejsen til Gotland, hvorfra de skulle bringe Erik til Rostock eller 
Stralsund. Blev konflikten ikke lost, ville Kristoffer lejde Erik sikkert til- 
bage.46 

Vibenstilstanden viser, at Kristoffer og raderne strakte sig langt for at 
komme Erik i mede. Bestemmelserne viser et brud rned den hidtidige v ~ g -  
ring mod en retslig afgorelse, skont dette kan vzre udformet for at form5 
den gamle konge til at give mode, og ogsi af frygt for aftaler mellem Erik og 
hansestzderne. Anders Nielsson havde tidligere stiet Erik nzr og ikke 
beseglet opsigelsesbrevet til ham i 1439. (s. 103) Hans udsendelse skulle sand- 
synligvis medvirke til at form5 Erik til at g i  rned til et mgde. 

I forbindelse rned vsbenstilstanden og et mede rned kong Erik inden 29. 
september ma det bemzrkes, at hertug Barnim fer midten af juli 1443 
udstedte et lejdebrev til Sten Basse til sine lande.47 Dette tyder pa, at Sten 
Basse var blandt de udpegede rider til det patznkte mede. Ligesom Anders 
Nielsson havde Sten Basse ikke i 1439 medbeseglet opsigelsesbrevet, hvad 
der peger p i ,  at Kristoffer og rigsriderne udnyttede Erik af Pommerns 
tidligere henstilling om at lade konflikten padornme af rider, som havde 
holdt sig tilbage ved kongens afszttelse. Anders Nielssen og Sten Basses 
deltagelse tillader ikke sikre slutninger, men derimod nok, at der var vilje til 
en fredelig forhandling hos et flertal af riderne, hvilket ogsA Kristoffers 
accept af en retslig afgerelse tyder pa. Ogsa bisperne mitte vzre interes- 
seret i fred og tillige slzgten Gyldenstjerne, som havde blikket rettet imod 
Livland pa grund af striden rned ordensmesteren om de Hagenske godser (s. 
341). Anvendelse af vabenmagt var en sidste udvej og blev segt undghet. 
Det blev ikke anset for uigennemferligt at fa en overenskomst rned Erik af 
Pommern. Hertil kommer, som G Carlsson har pipeget, at raderne kan 
have gjort sig hib om en naturlig lesning p i  konflikten i betragtning af Eriks 
alder.48 

I slutningen af juli naede Wilhelm van Kalven og Jakob Bramstedt tilbage 
til Lübeck fra Gotland. Den 28. juli udstedte byens magistrat lejdebreve for 
de 2 til Kristoffer og de 3 rigers rid, s i  de kunne overbringe Erik af Pom- 
merns skrivel~er.~' Byens ledere var klar over, at forhandlingsresultatet ikke 
var det bedste fra unionsrigernes og Kristoffers synspunkt. En instruktion, 
hvorefter udsendingene i ly af mzglingsaktionen'skdle s@ge at fi privile- 
gierne og flere rettigheder i Bergen og Skane respekteret, indtil et mede om 



klagepunkterne kom i stand, havde som forste punkt, at reprzesentanterne 
skulle forhale »wo de zake ziik hebben vorlopen.. . « rned kong Erik. Vedro- 
rende den gamle konges anmodning til hansestzderne om at vzere voldgifts- 
dommere i konflikten mitte reprzesentanterne kun pipege, hvis de blev 
spurgt, at de modte som sendebude for Erik og hibede, at Kristoffer ville 
udnzvne herrer og stzeder til at varetage sin sag. ~ f s l o g  Kristoffer, skulle 
udsendingene foreslii kongen og ridet at lade sendebude folge rned til for- 
handlinger rned Eriks reprzesentanter om konfliktens Iosning. - Lübeck 
sogte at opfylde den gamle konges henstillinger, hvilket i instruktionen gav 
sig udslag i, at Wilhelm van Kalven og Jakob Bramstedt fik tilladelse til at 
vente pii svar fra kong Kristoffer og riderne i 8-10 dage.'' 

Erik af Pommerns breve medforte, som forskningen (E. Lönnroth, G 
Lögdberg, G Carlsson) har Marlagt, en skzerpelse af Kristoffers holdning 
overfor morbroderen. Kun G Lögdberg har bemzerket, at rigsriderne ind- 
tog samme standpunkt." I fzellesskab besvaredes den gamle konges breve 
1443 1318 i en skrivelse til ~ ü b e c k . ~ ~  Kristoffer og riderne skod heri skylden 
for forhandlingernes sammenbrud p i  Erik, mens de selv havde holdt sig 
tilbage og lidt t,ab p i  grund af hans folks overgreb. Stilstandsbrevet blev 
forkastet Som utilfredsstillende, ogsi fordi det ikke var enslydende rned 
Kristoffers brev om vibenhvilen, som Lübeck havde overgivet Erik. Staden 
og dens udsendinge blev bebrejdet, at de ikke havde sikret sig et sidant 
brev. I brevets sidste del bad Kristoffer om, at Lübeck ikke fzestede lid til 
Eriks klager over ham og riderne, og ikke understottede Erik, eftersom 
denne afslog at gii rned til et mode. Kristoffer forsikrede om sin og riidernes 
vilje til fortsat at indfinde sig til forhandlinger for at afgore, hos hvem af 
parterne bruddet 1i. Han havde allerede mundtligt underrettet Lübecks 
udsendinge herom og skrevet til andre fyrster. 

Kristoffers brev viste hans store zergrelse over Eriks optrzden. Forholdet 
til morbroderen markeredes ved, at han og ridet ikke nzvnte ham rned 
kongetitel, men kun som hertug, den samme tiltaleform, som Erik havde 
anvendt om Kristoffer i sin skrivelse til Lübeck, som blev udleveret i afskrift 
i Kobenhavn. Den manglende omtale af Eriks voldgiftsforslag indebar efter 
alt at dpimme en afvisning heraf. Derimod var Kristoffer og riderne stadig 
rede til at mode Erik p i  et forligsmode. Oplysningen om at Kristoffer 
mundtligt havde fortalt Lübecks reprgsentanter herom gor det klart, at 
kongen og riderne ikke Izngere onskede haasestzedernes medvirken. Lü- 
beck meddelte siiledes Erik 1443 1019, at Kristoffer og rigsriderne (der rike 
redere, de do by eme to Kopenhauen weren) forst kun ville give »een 
muntlik kort antwort.. . R pA Eriks skrivelser. Sendebudene havde presset p i  
for at fii et skriftligt svar, hvortil Kristoffer og rigsriderne alene havde 
svaret, »dat se ene dat in scrifften vnder koning Cristoffers segele mit sinen 
breue besegelt geuen an eren rat to Lubeke, dar sik koning Cristoffer do in 
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gaff vnde hejj3 deme also gedan...«53 Udtalelsen fortjener opmzrksomhed i 
kraft af Lübecks bestrzbelser p5 at forlige Erik og rigerne og viser, at staden 
var klar over konsekvenserne. Mangelen p5 breve fra Kristoffer kunne 
Erygtes at form5 Erik til at tende sin utilfredshed imod hansestzderne. 
Hertil kom, at Kristoffer og rigsraderne ved nye forhandlinger kunne ude- 
lukke Lübeck og andre stzder fra at f5 indflydelse pa 10sningen af konflik- 
ten og saledes mindske muligheden for at f& stixdernes klagepunkter f0rt 
igennem overfor de nordiske riger. 

Beseglingen af dokumentet 1443 1318 fra K~benhavn rned Kristoffers segl 
indebar ikke en opgivelse af den danske holdning. Ved kun at lade kongen 
besegle, stod raderne ubundet som rigernes reprzsentanter og kunne hen- 
holde sig hertileS4 Beseglingsproceduren blev saledes anvendt til at omgh 
hansestzderne. Kristoffer og rigsraderne var ikke forpligtet af Erik af Pom- 
merns voldgiftsforslag. Lübeck fik ikke opfyldt punkterne i instruktionen; 
men Kristoffer lovede i en bred vending, at der forelobig intet skulle foreta- 
ges mod tyskerne i Bergen. Et skzrpet forhold til stzderne blev undghet. 
Holdfiingen var i K0benhavn ikke udprzget gunstig for hansestzderne, og 
1443 1518 stadfzstede Kristoffer Bergens privilegier, som i fastholdelse af 
kravet fra 1344 om fuld udfare-leding ogsa for de fremmede hhndvsrkere 
ikke just Yjente til at mindske uroen i ~ e r g e n . ~ ~  Det kan ikke afvises, at en 
yderligere bevzggrund fra Kristoffers og radernes side til at afbryde hanse- 
stzdernes mzglingsaktion teoretisk kan have vzeret muligheden for, at stix- 
derne s5 en erhvervelse af Gotland som lgsningen pA k~nflikten.'~ 

Pa Gotland slog hertug Barnims mzglingsbestrzebelser fejl. Ved forhandlin- 
ger i begyndelsen af august nzgtede Erik at g& rned til et m@de f@r 29. 
September under henvisning til aftalerne rned de vendiske hansestaeder. Han 
skrev til disse 1443 618 og anmodede om oplysninger om forhandlingerne 
rned hans modstandere samt meddelte, at han sendte hertug Barnim pa 
egne og sine fixtres vegne til Lübeck angaende overenskomsten rned Kri- 
stoffer, om hvilken Erik udbad sig rad. Darligt vejr fik imidlertid hertug 
Barnim til at vende om. Under fornyede forhandlinger pa Visborg gik Erik 
rned til at lade bade de vendiske stzder og hertug Barnim og hans folk 
varetage hans sag og afholde et made rned hans modstandere ved pinsetid 
1444." 

Hertug Barnim og Lübeck (hvor Eriks 2 udsendinge Otto Snafs og Johan 
van Elten opholdt sig)'* kom ikke i forbindelse rned hinanden. Et pitznkt 
m0de i Rostock i begyndelsen af oktober kom ikke i stand. &sagen synes at 
vzre vejenes usikkerhed. Kolberg-striden kan ogsa have spillet ind, og 1443 
3018 havde reprzsentanter fra 42 stixder i Lübeck indgaet en trearig overens- 
komst i forlixngelse af et zldre forbund fra 1418 om at sta sammen og 
forsvare handelsvejene samt bist5 hinanden rned vabenhjzlp i tilfzlde af 



angreb fra fyr~ter.~' Lübeck skad skylden for det manglende made pa hertug 
Barnim, der farst i forsommeren 1444 tog til genmzle. Forhandlingerne 
mellem dem om et mcdde mellem Erik af Pommern og hans modstandere 
kom aldrig over begyndelsesstadiet.60 Hertug Barnims inddragelse i striden 
havde til falge, at Lübeck farst 1443 28/10 skrev til Erik af Pommern om 
Kristoffers og rigsradernes manglende vilje til et made samt vedlagde Kri- 
stoffers brev af 1443 1318 i af~krifi.~' 

Mangelen pa underrretninger fra hansestzderne om unionsrigernes hold- 
ning fik i august Erik til pa ny at vende sig til den tyske Orden. I en skrivelse 
1443 2218 erindrede han hajmesteren om skrivelserne til paven og kejseren 
og bad om lejdebreve til Preussen, sandsynligvis til brug ved deltagelse i 
madet mellem hansestzderne og hertug Barnim. Konrad von Erlichausen 
var imidlertid ikke stemt for at imadekomme Erik af Pommerns ansker og 
bedamte utvivlsomt muligheden for, at Kristoffer skulle vende sig mod 
Ordenen for at vzre ringe, hvorfor han trak sig ud af forhandlingerne ved at 
phpege, at der ikke eksisterede en kejser eller alment accepteret p a ~ e . ~ ~  

Derimod opfyldte Lübeck Erik af Pommerns anske og bragte den tysk- 
romerske konges svar til Kristoffer i slutningen af September 1443 samt 
opfordrede Kristoffer til at skrive svar med tilbage. Den 5. oktober svarede 
Kristoffer £ra K@benhavn, at han selv ville meddele »vnses leuen bruders* sit 
svar og takkede for Lübecks gode ~ i l j e . ~ ~  Pa denne vis forsvandt kong Eriks 
forsag pa at drage Frederik I11 ind i konflikten. Kristoffer agtede ved et eget 
gesandtskab til den tysk-romerske konge, som havde anerkendt ham i maj 
1442,~" at gare rede for Situationen i Norden. Lübecks forsag pa at bringe 
konflikten mellem unionsrigerne og Erik pii hajeste sted uden Kristoffers 
vidende var ikke velset, og sandsynligvis endnu en medvirkende grund til at 
undga de vendiske hansestzder som forbindelsesled til den gamle konge pa 
Gotland. 

Bestrzbelserne fra Kristoffers og rigsradets side pa at forma Erik til at ga 
med til et made havde altsii i 1443 ringe fremgang. Sikringen af svenske 
indbyggere og gods fra Eriks og hans folks overgreb matte imidlertid trznge 
sig pa, og i efteraret 1443 blev taget beslutning om, at Kristoffer i slutningen 
af Aret skulle drage til Sverige. Det synes som om modtagelsen af Erik af 
Pommerns skrivelser f@r 1443 1318 kan have understreget ncddvendigheden 
af Kristoffers nzrvzrelse i Sverige. Dokumenterne giver udsagn om korre- 
spondance mellem kongen af Sverige. Materialet er ikke stort; men 1443 
2318 tillod Kristoffer fra Kdbenhavn efter breve £ra bisp Magnus af Abo og 
Nadendal kloster, at det sidste matte flytte til et mere belejligt sted. Dagen 
efter gav kongen sin kapellan Olof Magnusson, domprovst i Abo, frälsefri- 
hed pa gods i  inl land.^' - Brkebisp Tue og flere bisper befandt sig blandt 
andre rader sandsynligvis endnu ved denne tid i Kabenhavn. Niels Erikssan 



(Gyldenstjerne) var dog rejst tilbage til Nordjylland, og bisp Jens af Roskil- 
de opholdt sig 1443 819 i ~ z s t v e d . ~ ~  Brkebispen var 1443 2219 i Kalundborg 
sammen med Kristian af Ribe, Ulrik af Aarhus, Thorleif af Viborg og Jens 
af Oslo. Den 30. september opholdt bisp Ulrik sig i Aarhus, og samme dag 
var bisp Gert af Borglum pa sin hjemegn.67 

Hensynet til Erik af Pommern og den forestaende rejse til Sverige 15 
antagelig for en del bag en skrivelse af 1443 26/10, hvori Kristoffer - hvis 
stjerne i den tyske statsverden ikke m5 undervurderes - under henvisning til 
andre foretagender forel~big undgik at tage stilling til en anmodning om 
hjzlp til Luxemburg efter burgundiske troppers indfald ved at han skulle 
angribe Holland og Zeeland ved v a n d ~ e j e n e . ~ ~  Egne forhold prioriteredes, 
samtidig med at det venskabelige forhold til holltenderne bevaredes (s. 191). 
Rigsradet kunne vzre enigt heri. Kristoffer og rigsradet var enige om at lprse 
Gotlandssporgsmalet og na en ordning med Erik af Pommern. 

Gotlandspolitik 1444 

Kristoffer havde siden efteraret 1442 opholdt sig i Danmark. Det var natur- 
ligt, at kongen agtede sig til Sverige og viede dette rige storre opm~rksom- 
hed. Den 22. november 1443 opholdt Kristoffer sig i Welsingborg, den 8. 
december var han i Vadstena, for snart efter - muligvis f@r nytar 7 at 
indfinde sig i stockho1m.l I kongens folge var Oluf Axelsson, som 1444 211 i 
den svenske hovedstad sammen med andre svenske rhder pAdomte en gods- 
strid mellem Gustav Algotsson (Sture) og Gustav Anundsson (Sture) pA den 
ene side og Birger Trolle pa den anden.2 Den 30. januar ses grev Hans, Oluf 
Axelsson, Magnus Gren, Mikkel Rud, Niels Knudssprn (Panter), Jprrgen 
Lauridsson (Oxe), Johan Frille, Torben Jepsson (Bille) og Peder Due at 
opholde sig i Sto~kholm.~ Anders Nielsson var sandsynligvis tillige i Kristof- 
fers nzrhed i januar. Den 3. februar 1444 opholdt han sig pa Stäkeborg slot 
ved vzbneren Erik Magnussons (Örnfot) bryllup og medbeseglede dennes 
morgengavebrev til Else, datter af den skanske ridder Peder Aagesson. 
Nzrvzrende var blandt flere hovedsmanden Erengisle Nilsson (Hammer- 
sta-ätten) og sonnen Algot samt bisp Nils af Linköping og Nils Jönsson 
(Oxenstierna). De 2 sidste havde i januar vteret hos kongen i Stockholm, og 
Nils Jönsson befinder sig atter hßr 1444 28/2.4 

Tilstedevsrelsen i Stockholm af Oluf Axelsson, Magnus Gren, grev Hans 
og sandsynligvis Anders Nielssprn m5 bemzrkes. De 2 forste besad embeder 
som marsk og fodermarsk med myndighed i tilfzlde af militzeropbud. Bade 
Magnus Gren, Anders Nielsson og grev Hans, der var Erik af Pommerns 
slzgtning, havde lznge anerkendt den gamle konge. Anders Nielssprn havde 



vzret p i  Gotland i juli 1443, og Magnus Gren deltog senere i et gesandtskab 
til Erik af Pommern i sommeren 1444. Dette tyder pi ,  at opmzrksomheden 
allerede i begyndelsen af iret var rettet mod kommende forhandlinger rned 
Erik. Med kendskab til foriirets hzndelser synes Oluf Axelssgins tilstedevz- 
relse at afspejle, at det nye fors@g p i  forlig rned Erik af Pommern skulle ske 
under pres fra ikke blot dansk, men ogsa svensk side. 

Kristoffer var, som flere forskere har klarlagt., travlt besk~ftiget i det nye 
Ars f@rste mineder rned at varetage regeringsforretninger.' Flere privile- 
giestadfzstelser og dombreve sii dagens lys, og kongen udstedte flere forle- 
ningsbreve. Det sidste er af interesse og peger rned forsigtighed pii et fors@g 
fra Kristoffers side p i  at vinde gejstligheden og flere adelsgrupper og sikre 
sig st@rre indflydelse pii svenske forhold. Siiledes havde Karl Knutssons 
(Bonde) tilhznger, ridderen Birger Trolle tidligere besiddet Kalmar slot, 
hvor senere Gustav Anundsson (Sture) fik szede. Birger Trolle fik ikke et 
slot i hznde, men modtog i 1441 et stenhus i Kalmar af Kristoffer og synes at 
besidde hele Värend undtagen Norrvidinge herred til len.6 Gustav Sture 
d@de imidlertid omkring irsskiftet 1443-44, hvorfor Kristoffer afkrzvede 
hustruen Birgitta Stensdatter (Bielke) slottet for at overdrage det til Bo 
Stensson (Natt och Dag), som i 1439 havde delt havedsmandsposten rned 
broderen ~ e n ~ t . ~  I betragtning af Hr. Bos og hans brcfdres tidligere stilling- 
tagen imod Karl Knutsson tjente Kristoffers handling til at fastholde Bo 
Stensson og sikre sig hans st@tte imod den tidligere rigsforstander og Erik af 
Pommern. ~ e t  kan ikke undre, at det iszr var slzgterne Oxenstierna, Gren, 
Hammersta-ätten og deres tilknytningsgrupper samt nu slzegten Natt och 
Dag, som i Kristoffers tid dominerede p i  rigets mest betydningsfulde slotte. 
At Kristoffer foruden st@tte til bisperne fortsatte rned at knytte disse slzgter 
til sig styrkes af, at han 1444 1.512 forlenede ridderen og hofsinden Kristiern 
Bengtsson (Oxenstierna) rned Vendels sogn i Uppland rned al kongelig 
rente og rettighed »swo lenge wor nadh tilsiger«. Folke Turesson (Bielke) fik 
frälsebrev p i  gods, og 1444 1812 modtog den nye bisp Erik af Strängnäs en 
mindre forlening p i  en kronbonde i Nyköping len og halvparten af ejen- 
domsretten i en hytte ti1horende.kronen p i  ~ o r b e r ~ . ~  

I det begyndende forAr mistede Karl Knutssons svoger Gustav Karlsson 
(Gumsehuvud) Kastelholm slot, som han havde besiddet siden 1441. Erik af 
Pommern pistod 1444 514 i et brev til det svenske rigsrid, at det skete, fordi 
Gustav Karlsson havde undladt at halshugge flere af Eriks folk, og at folke- 
ne i Kalmar havde villet henrette flere tilfangetagne udliggere, men havde 
undladt det, da en af dem tjente kong Erik, og Erik ville nu vide, om 
svenskerne fremover ogsii ville drzbe hans folk, som danskerne gjorde det.g 

Den gamle konges oplysninger indicerer, at kong Kristoffer benyttede 



Gotlandsspprrgsmilet til at konsolidere sin kontrol rned de svenske slotte i 
forts~ttelse af linien rned at mindske Karl Knutssons og hans tidligere stprt- 
ters indflydelse. Samtidig giver eksemplerne udsagn om, at svenskerne end- 
nu i begyndelsen af 1444 efterlevede holdningen fra 1443, hvor overgreb p5 
Erik og hans folk blev undghet af hensyn til en ordning rned den gamle 
konge, og det pA trods af store tab. Heroverfor fgrte Kristoffer i forsthelse 
rned det danske rAds flertal tilsyneladende overfor Erik af Pommern en 
skzrpet politik, som formiede at vinde flertal blandt rigernes rAd. Kendska- 
bet er ikke stort, men Eriks oplysninger om danskernes opfgrsel kan inde- 
holde en kerne af sandhed ved afdakningen af det politiske spil mellem 
Sverige og Danmark. Baggrunden for kong Kristoffers og det danske rigs- 
rids dominans pA udformningen af politikken overfor den gamle konge pA 
Gotland skal efter alt at dgmme soges i Eriks afvisende holdning og hans 
udfordrende begrundelse for ikke at give mprde i Rostock i juli 1443. - En 
skrivelse fra Kristoffer til Karl Knutsson p i  Viborg i Finland i april-maj 
mhned om at jndfinde sig i Sverige, hvortil han i slutningen af maj var rede, 
synes ikke specielt at have baggrund i hensynet til Erik af Pommern, idet 
Karl Knutsson ikke i 1443 havde vzret inddraget i forhandlingerne,10 men 
grunder sig for stgrstedelen kun i forholdet til Novgorod, som efter flere Ars 
afrnatning atter var blevet aktuelt.ll 

PA Gotland havde Erik i slutningen af 1443 modtaget Kristoffers og rigs- 
rAdets skrivelse af 1443 1318 fra Lübeck, hvilket i forhret resulterede i et 
harmdirrende svarbrev eil den store hansestad. Erik var szerlig fortprrnet 
over, at han frakendtes kongetitlen og kun blev kaldt hertug, hvilken titel 
han dog var blevet benavnt rned i Kristoffers faders og moders hus 20 Ar f@r 
dennes f@dsel. Han, Erik, behprvede ikke skamme sig over sin kongevzerdig- 
hed, som ikke var erhvervet ved forrzderi og uzrlighed. Han undrede sig 
over, hvem der havde formAet at f& Kristoffer til ikke at kalde ham for 
konge. Han kunne ikke tro, at det var zerkebisp Tue eller doktor Knud 
Mikkelssprn, men mistzenkte nogle simple, fattige bayrere rned ringe kend- 
skab til, hvordan kristne konger burde benzvnes! Pa sin side undskyldte 
Erik sin forsprmmelighed rned ikke at benavne sin modstander rned kongeti- 
tel med, at han ikke vidste, at Kristoffer var konge, eller hvor hans riger var. 

Den gamle konge fortsatte rned at imprdegh klagerne over hans stilstands- 
brev og forklarede, at han ikke var kommet til Rostock-mprdet, fordi han 
frygtede for anslag mod sit liv. Kristoffers udsagn, at han og unionsrigerne 
ikke havde afslAet eller ville afslh en sammenkomst, blev kommenteret 
med, at hvis det virkelig var sandt, burde Kristoffer have praciseret, at han 
ville gA rned til en retslig afgprrelse og have fastsat tid og sted hertil samt 
nzvnt dem, han ville have til voldgiftsdommere. I virkeligheden, mente 
Erik, var „forrederne« bange for at sth til ansvar for deres handlinger og 
l~gnagtige beskyldninger imod ham, og Kristoffer var ikke selv magtig nok 



til at vove et sidant skridt! Sluttelig anmodede Erik Lübeck om at meddele 
skrivelsens indhold til Kristoffer og de 3 rigers rid og henstillede endnu 
engang til staden om at formi hans modstandere til at gA rned til en retslig 
lOsning af konflikten. Ved skrivelser til hOjmesteren, zrkebisp Tue i Lund 
og mange andre Venner i Sverige, Norge og Danmark havde han underrettet 
disse om situationen og bedt dem stgtte Lübeck i bestrzbelserne p i  at f i  et 
svar . l2 

Det var tydeligt, at Erik gav sin harme luft. Han f0lte sig kraftigt udfor- 
dret og rettede angreb pa tronkrzveren Kristoffer. Nok kunne Erik benzv- 
ne ~Ostersgnnen ved hertugnavn, men det modsatte var utilgiveligt. Det gik 
den gamle konges z re  for nzr og forstzrkede hans retsfdelse. Henvisnin- 
gen til zrkebisp Tue som det danske rigsrids nye fgrstemand samt til doktor 
Knud Mikkelss~n skyldes utvivlsomt og iszr for sidstnzvntes vedkommende 
deres Store retslige viden, som Erik havde kendskab ti1.13 Fremdragelsen og 
nedvurderingen af bayrerne var rettet mod Kristoffer, og skulle samtidig 
tjene til at skabe et modsztningsforhold mellem bayrerne og de 3 rigers rid, 
og sa mistillid til den unge fyrste. 

Titelstriden er et sliende eksempel p i  den skarpere tone mellem de 2 
konger. Det skyldtes imidlertid ikke kun et spOrgsmAl om den rette rangbe- 
n~vnelse, at Erik udviste s i  stor aktivitet i foriret 1444. Den fjendtlige 
holdning iszr fra dansk side ved henrettelse af flere af hans folk var tegn p i ,  
at det inden lznge kunne komme til et ibent opgOr mellem parterne. Den 
gamle konge gjorde fglgelig sit til at fA en retslig afggrelse fgrt igennem. Det 
vides ikke, hvilke personer i de 3 riger, fraset zrkebisp Tue og Knud Mik- 
kelssgn, Erik af Pommern skrev til. Muligvis drejede det sig (i lighed rned 
kongens opfordringer i 1439) om enkelte af de danske rigsrider, som ikke 
havde medbeseglet opsigelsesbrevet (f.eks. bisp Jens af Roskilde, Axel Pe- 
derss~n, Anders NielssOn, Jens Grim, sten Basse - grev Hans?), hvorimod 
skrivelserne til Norge og Sverige sandsynligvis var stilet til hvert af disse 
rigers rAd (s. 292f). 

Ti1 Konrad von Erlichausen sendte Erik 1444 2913 afskrifter af Kristoffers 
brev 1443 1318, Lübecks skrivelse af 1443 1019 samt hans eget svar til Lübeck 
pa Kristoffers brev for at vise sidstnzvntes umedggrlige holdning, men efter 
alt at dgmme modtog han ikke svar herpA. Hgjmesteren var ikke interes- 
seret i et nyt udspil, der muligvis kunne fOre til et forvzrret forhold til 
Kristoffer og unionsrigerne. Derimod efterkom Danzig i slutningen af april 
maned 1444 en opfordring fra Erik om at bevzge Lübeck til at afgive svar 
rned hensyn til den gamle konges konflikt rned Kristoffer samt henstillede til 
Lübeck sammen rned nabostzderne at arbejde pA at lese striden.14 

Et  initiativ fra de vendiske hansestzder mzrkes ikke. Disse s i  forelgbig 
tiden an og var af den opfattelse, at det var Kristoffer og rigsriderne, som 
ikke ville gA rned til et m@de rned Erik. Et skzrpet forhold til den gamle 



konge blev s ~ g t  undgaet af hensyn til kabmzndenes sikkerhed.15 Pa et m@de 
i Lübeck med reprssentanter fra de 6 vendiske stzder var der i januar 1444 
enighed om, at .Stralsund skulle tale med sine landsherrer om Situationen 
mellem Erik og Kristoffer, hvorefter stzderne efter behov ville drofte sagen 
p i  ny i et forsgg p i  at skabe fred mellem parterne. Forst da Lübeck 1444 414 
sendte en afskrift af et brev af 1443 28/10 til Erik af Pommern og Visby - 
hvilket var giet tabt ved @land - og p i  ny meddelte den manglende for- 
handling med hertug Barnim, kom der ved Eriks mellemkomst svar fra 
hertugen.16 Den 27. maj svarede denne fra Stralsund meget fortGrnet pa 
Lübecks anklage og fremhzvede, at skylden for, at m@det i Rostock ikke 
var kommet i stand, ikke 1a hos ham.17 Et  nzrmere samvirke mellem hertu- 
gen og de vendiske stzder kom som tidligere ber@rt (s. 287) ikke i stand. 

I samrnenhzng med den agitatoriske virksomhed Erik af Pommern udfol- 
dede i marts-april maned m i  det bemzrkes, at han 1444 514 skrev til det 
svenske rigsrid og vedlagde afskrifter af Lübecks breve samt sit svar pa 
Kristoffers skrivelse af 1443 13/8.18 I brevet beklagede den gamle konge sig 
over »waar oc thera eghne (o)wener oc landz forradhara som Rra the aff  
Danmark ... «, som havde henrettet og drzbt mange af hans tjenere. Erik 
kunne ikke tro, at svenskerne havde deltaget heri (s. 290), men danskerne 
var skyld i alt det onde, som var tilfgjet de svenske. Han anmodede om et 
utvetydigt svar inden pinse (31. maj), om svenskerne ogs% ville drzbe hans 
folk. Blev svaret bekrsftende, matte Erik, hvor n@digt han end ville, se sig 
ngdsaget til at d r ~ b e  tilfangetagne svenskere. Erik opfordrede det svenske 
rigsrid til at lzse udskrifterne af Liibecks breve og hans eget svar her@ og 
gav tilladelse til, at ridet videresendte hans svarbrev til det danske rigsrad 
(them aff Danmark), »at the magha höra huru dana k@nunga Gdhere oc mera 
at sighia gambla katta bitara the oc thera for~ldra hawa warit oc @ra«. 
Sluttelig udviklede Erik yderligere danskernes forrzederiske og feje optrg- 
den som antikrists tjenere, eftersom de nu drzbte flere af deres eget k@d og 
blod og efterstrzbte deres rette herre, som aldrig havde sparet liv eller gods 
for deres skyld. Havde danskerne opfmt sig lige sa drabeligt ved forsvaret af 
Sgnderjylland og andre egne, havde det unzgtelig v ~ r e t  zrligere og bedre 
end deres nuvzrende skammelige opf@rsel. 

Det er blevet hzvdet, at der var tale om en forvirret, delvis ubegribelig 
skrivelse, og at den diplomatiske hensigt med dokumentet forekommer 
dunkel. E Lönnroth har derimod udtalt, at Erik af Pommern sagte at knytte 
det svenske rigsrad til sig imod det danske rid.19 Dette er betydningsfuldt 
for den gamle konges taktiske overvejelser. Erik s6gte at sa mistillid mellem 
svenske og danske rider i et  forsflg pA at £5 et retsligt made gennemfgrt, 
samtidig med at han sagte at modvirke det danske rads skzrpede holdning. 
Norge blev ikke nzvnt, heller ikke i Eriks skrivelse 1443 217 til og 



blev ikke tillagt starre betydning. Baggrunden herfor skal efter alt at dam- 
me ikke sages i afstanden til dette rige, og Norges tidligere langvarige 
fastholden ved Erik, men i den gamle konges kendskab til Sveriges og 
Danmarks gensidige fordringer p i  Gotland, hvilket Kristoffer i sin svenske 
hhdfzstning havde forpligtet sig til at bringe tilbage til Sverige (s. 171). 

Farend udlplbet af Eriks frist til pinsetid indfandt Albrekt Mohrer, Mag- 
nus Gren og prioren fra Stockholm Alf Kruse sig pii Gotland til forhandlin- 
ger.21 Den gamle konges skrivelser til det svenske rigsrid havde miske ikke 
helt forfejlet sin virkning, men rigerne sagte fortsat at nii en fredelig aftale 
rned ham. Det mii bemzrkes, at sendebudene bestod af Kristoffers egen 
fortrolige landsmand samt Magnus Gren og Alf Knise, der begge tidligere 
havde stiiet i et godt forhold til Erik, hvilket Alf Kruse vedblev rned (s. 414). 
Udsendelsen kan tyde pii, at det var Kristoffer og det svenske rigsriid, som 
hovedsagelig stod bag initiativet overfor Erik, og at danske rigsrider blev 
undgaet for ikke at forvzrre mulighederne for at f i  et made i stand rned den 
gamle konge. Dokumentmaterialet tillader ikke sikre udsagn, ligesom det 
ikke vides, om ekskongens skrivelser iibnede for en mindre skarp holdning 
af hensyn til svenske borgeres sikkerhed rned billigelse af danske rider. 
Under alle omstzndigheder greb Kristoffer og rigerne direkte ind uden 
medvirken af de vendiske stzder og andre magter. Den gamle konges og 
Lübecks plan om et made i en af de vendiske hansestzder blev undgiet. 
Konflikten skulle lases p i  egne betingelser. 

De 3 udsendinge traf rned Erik aftale om en sammenkomst 1444 2517. En 
vabenstilstand skulle trzede i kraft og have gyldighed indtil29. august." De 3 
reprzsentanter forpligtede sig til at vende tilbage og meddele, om Kristoffer 
og rigsriiderne anerkendte overenskomsten. Udsendingene synes at have 
vist sig im@dekommende, hvad ogsii kan have vzret tilfzldet fra Eriks side 
for at  fii striden l ~ s t  ved fredelige midler. Den 6. juni meddelte den gamle 
konge aftalen til Danzig og anmodede staden om at sende enkelte riidsher- 
rer for at overvzre forhandlingerne. Sluttelig meddelte han, at han allerede 
havde indbudt Lübeck, Wismar, Rostock og ~ t r a l s u n d . ~ ~  Det var tydeligt, at 
Erik stadig sa frem til en retslig afgGrelse af konflikten rned hans modstan- 
dere. 

Fra Gotland rejste de 3 udsendinge til Kalmar, hvor et unionsmade blev 
afholdt i juni-juli mhned rned stor deltagelse. Endnu 1444 23/5 befandt 
Kristoffer sig i Stockholm sammen rned Oluf Axelssan. Den 3. juni var 
kongen i Idö og havde fgr 11. juni indfundet sig i Kalmar, som sii ofte far 
havde dannet rammen om unionsf~rsamlin~er.~~ Det velbes~gte made ind- 
gar i rzkken af unionsmplder i Kristoffers regeringstid, men fortjener op- 
msrksomhed pii grund af de forestiiende forhandlinger rned Erik af 
Pommern. 



Dokumenterne giver udsagn om 40 fremmodte svenske rader og udenradsadelige, heri- 
blandt bisp Nils af Linköping, Enk af Strängnäs og Laurens af Vaxjö samt hofmesteren 
Bengt Jönsson (Oxenstierna), Magnus Gren, Bo Stensson, Johan Karlsson (Färla) og Bir- 
ger Trolle. ffirkebisp Nils af Uppsala var ikke til stede, ifslge egen senere oplysning p i  
gmnd af »visse meget store og betydelige hir~drin~er#.~' - Fra Norge deltog flere reprmen- 
tanter, hvoraf nu kun kendes Oluf Nielsscän, hovedsmanden pa Bergenh~s.'~ Det danske 
rigsrid var reprzsenteret rned 13 rader: zrkebisp Tue af Lund, bisp Ulrik af Aarhus, 
hofmesteren Otto Nielsson, marsken Oluf Axelsson, Morten Jensson, Henrik Knudsson, 
Peder Lykke, Niels Eriksson (Banner), Eggert Frille, Claus Ronnow, Niels Erikss0n 
(Gyldenstjerne), Klaus Nielscon og Anders Hak, uden at det kan afvises, at flere var modt 
frem, eksempelvis Anders Nielsson og den respekterede grev Hans, som dog ikke besad 
radsstatus. Fra de udenridsadeliges side deltog Mogens og Anders Ebbesson (Galt), Joa- 
kim Flemming, Laurids Thomesson (Vesteni), Johan Bjornsson, Peder Aagesson, Aage 
Axelss@n, Peder Bille til Lyngbygard, Knud og Oluf Trudsson (Has), Erik Ged, Henrik 
Daa, Engelbrekt AlbrektsJn (Bydelsbak) af Torbenfeld, Jep Henriksson (Ulfstand), 
Klaus Meinstrup, Peder Sakstrup og brodrene Aage og Lindorm Sandbzk." De ostdanske 
vzbnere var i overtal pa grund af modestedet. 

Kristoffer og rigernes rid godkendte Albrekt Mohrers, Magnus Grens og 
Alf Kruses aftale rned Erik af Pommern, og senere i juni begav disse tre sig 
atter til den gamle konge. Udsendingene synes pa intet tidspunkt at have 
givet direkte svar p i  Eriks anske om en retslig afgarelse, hvorimod de 
sandsynligvis ikke afviste en sammenkomst rned deltagelse af herrer og 
Venner, hvilket af Erik kunne fortolkes som en ikke nadvendigvis afvisning 
af en lasning af konflikten ved voldgift.'* Intet tyder p i ,  at Kristoffer havde 
indbudt enkelte fyrster, men at kongen og rigernes rhd fortsat agtede at 
bringe en overenskomst til veje uden andres indblanding. 

Hos kongen i Kalmar befandt sig de bayriske rader Hans von Redwitz, Albrekt Mohrer, 
Fredenk von Wulfstein og Henrik von Egloffstein. De to forstnzvnte modtog pantelen i 
Bayern som folge af tro tjeneste og hermed forbundne udgifter. Forleningerne skete »efter 
rdd af vore rddern, hvad der i betragtning af tildelingerne i hjemlandet hovedsagelig synes 
montet pa Kristoffers egne bayriske rader (s. 311). Endvidere havde fremmodet forbindelse 
rned styrelsen af Oberpfaltz efter faderens dod, og 1444 912 havde Kristoffer ved reprzsen- 
tanter indgaet et ti-arigt forbund med hertug Henrik af Bayern-Landshut i. tilknytning til en 
~ I d r e  overenskomst. Den 22. marts havde kongen ved statholderen Hans Parsberg og 
ridderen Martin von Wildenstein indgaet forbund rned fztteren pfaltzgrev Ludvig rned 
gyldighed til1445 115 til gensidigt vzrn mod uroligheder i deres lande. Forbundet forlznge- 
des 1444 318 yderligere for tre i r  med deltagelse af bisp Frederik af Regensburg og hertug 
Albrekt af Bayern-München. Sidstnzvnte indgik 1444 3117 en overenskornst rned Hans 
Parsberg og Walther von Hürnheim pa Kristoffers vegne imod overgreb og rgiverier. Trak- 
taterne havde til hensigt at sikre forholdene i Oberpfaltz i kongens fravzr, men matte 
samtidig styrke hans position i den tyske statsverden. Hans opmzrksomhed overfor sine 
bayriske arvelande fremgar af, at han 1443 5/10 efter meddelelsen om faderens d@d skrev til 
fztteren hertug Albrekt og anmodede om udlosning af landomrader, som var blevet pantsat 
i hans forzldres tid.29 

Tilstedevzrelsen i Kalmar af Peder Lykke, landsdommer i ~@rre-~~l land?O 
kan tyde pi, at den juridiske fremgangsmhde og argumentation overfor Erik 



af Pommern blev udarbejdet her, men belzg herfor savnes. Derimod rna det 
bemzrkes, at der i Linköping i 1444 blev taget en vidimation af Visbys 
underkastelsesbrev 1288 918 til den svenske konge. Tidspunktet herfor ken- 
des ikke, men H Schück har godtgjort, at en afskrift af vidimationsakten 
senere opbevaredes i Alf Kruses konventbibliotek i Stockholm. Dette peger 
pa, at vidimationen var foretaget i foraret 1444, og at Albrekt Mohrer, 
Magnus Gren og Alf Kruse maske havde akten rned til Gotland i maj 
mAned.31 Underkastelsesbrevet kunne anvendes til at forma Visbyborgerne 
til at Abne staden for den svenske konge. Det vides ikke, om vidimationen 
kom i brug som pressionsmiddel overfor den gamle konge. Akten tillader 
ingen slutninger om indgaelsen af overenskomsten rned Erik af Pommern. 

Vidimeringen af Visbys underkastelsesbrev gor det klart, at Kristoffer og 
iszr det svenske rigsrad rustede sig til de kommende forhandlinger og forbe- 
redte Gotlands overgang til Sverige. Det vides ikke, om Kristoffer og riger- 
ne styrkede deres position pa anden vis, nar der Ses bort fra kongens og 
danskernes skzrpede optrzden overfor Erik og hans tilhzngere. Selv kunne 
kong Erik sandsynligvis ikke vente den bedste stotte fra sine slzgtninge i 
Pommern pa grund af striden rned Kolberg. Kristoffer var muligvis klar 
herover, og den 11. eller 18. juli udstedte han efter ansogning et vabenbrev 
til borgmesteren i Kolberg Hans Schlieff og dennes broder og arvinger, 
skont slzgten allerede besad adelsmzrke. Adelsbrevet kan opfattes som en 
indirekte opfordring til Hans Schlieff til fortsat at yde modstand mod hertug 
Bugislav og andre af Erik af Pommerns slzgtninge; men skyldes maske 
snarere, at Hans Schlieff tidligere skal have vzret i Kristoffers tjene~te.~' 

I Kalmar udstedte Kristoffer flere breve om interne forhold i Sverige og Danmark, mens 
bestemmelser vedrorende Norge ikke er kendt. Den 26. juni rettede Kristoffer et pibud til 
Linköping stift om herredsrentens og boders rette 3-deling i overensstemmelse rned Sveri- 
ges lov og mod fogeders omgielse heraf,33 og 5. og 9. juli udstedte kongen kundgidrelser til 
enkelte danske byer (s. 253). Den 19. juni solgte Mogens Ebbesson (Galt) rned sin hustns 
samtykke dennes aweandele og andet gods p& Djursland til Otto N i e l s s ~ n . ~ ~  Den 1. juli 
mageskiftede Henrik Knudsson (Gyldenstjerne) efter egen anmodning gods med kongen, 
og Kristoffer udstedte samme dag sit genbrev heroma3' 

Henimod slutningen af juli satte Kristoffer over til QIrehavn rned et falge af 
ukendt storrelse, hvoraf nu kun kan udpeges Otto Nielsson, Staffan Ulfsson 
(Ulf), Jöns Tykesson, Jöns Lage Posse, Erik Pedersson, Ragvald Magnus- 
son (Fargalt) samt bayrerne Albrekt Mohrer og Hans Lawrel. Modet rned 
Erik af Pommern skulle tydeligvis finde sted her, hvilket styrkes af, at 
Kristoffer under opholdet i 0rehavn udstedte enkelte d ~ k u m e n t e r . ~ ~  

Sammenkomsten kom ikke i stand. Forklaringen var ifolge den lybske 
kronike, at Kristoffer og hans rader oplyste Erik om, at de n@digt sa hanse- 
stzderne deltage i forhandlingerne, hvorfor den gamle konge ikke lzengere 
var stemt for at give made. Kristoffer sendte nogle af de fornemste rigsrader 



(ytlike van den uppersten ut des rykes rade) til Gotland for at klarlsgge 
arsagen til udeblivelsen og sage at tilvejebringe en forsoning. Overfor Erik 
fremforte sendebudene, at de var villige til at patage sig at mzgle mellem de 
to konger. Erik spurgte om fremgangsmaden og fik til svar, at ~ristoffer og 
hans rid ville overgive ham Gotland pa livstid samt et Arligt 6elab pa 3000 
lybske mark mod til gengzeld at vaxe befriet for yderligere krav. Den gamle 
konge afviste vredt tilbudet rned den begrundelse, at Gotland allerede var 
hans, eftersom han havde udlast aen for (9000) nobler af eget gods. Han 
ville ikke overgive kongerigerne for 3000 mark arlig rente. Sammenkomsten 
sluttede med, at Erik nzgtede at gii rned til et made. Efter en unadig afsked 
sendte han raderne tilbage til »hertug Kristoffer. 3 

Den lybske krcdnike forekommer velunderrettet. Oplysningerne ligger pa 
linie rned Kristoffers og rademes hidtidige politik rned at undga hansestze- 
derne som voldgiftdommere og lose konflikten som et internt nordisk anlig- 
gende. KrGnikens meddelelser mh tillzgges vzrdi. Forslaget til Erik af Pom- 
mern, som G Carlsson opfatter som et k ~ m ~ r o m i s , ~ ~  fortszetter endvidere 
bestrzebelserne pa en fredelig lasning af konflikten. Kristoffers og rigsrader- 
nes forslag har imidlertid andre facetter. Der rejser sig det spargsmal, hvad 
baggrunden var for det konkrete udspil overfor Erik, og hvilke grupper, der 
stod bag udformningen heraf. 

Det svenske rigsrad havde, som Eriks skrivelse 1444 514 viste, ikke op- 
tradt sa' udfordrende overfor den gamle konge og hans folk som danskerne. 
Holdningen m i  tilskrives bestrzbelser pa ikke at skade mulighederne for at 
tilvejebringe en ordning rned den gamle konge rned rzkkevidde for Got- 
lands tilhGrsforhold. Vidimeringen af Visbys underkastelsesbrev peger 
yderligere pii, at Gotlands generhvervelse blev tillagt betydning af det sven- 
ske rigsrad. Det ma derfor undre, nAr Kristoffer var villig til at afsta Gotland 
til Erik af Pommern (T 1459) pa livstid. Forslaget tilsidesatte netop Sveriges 
krav p i  !Ben for en arrzkke, og Kristoffer udsatte opfyldelsen af handfzest- 
ningslaftet. Sveriges szrinteresser tridte tilbage for unionen som enhed. 
Afgarelsen rned Erik skulle have gyldighed for Kristoffer og alle de 3 riger. 

Det ma bem~rkes, at forslaget til Erik af Pommern - hvis det var oprig- 
tigt ment - gav Kristoffer mulighed for rned tiden at bedre sin position pa 
det svenske rads bekostning. Udspillet skete imidlertid ikke uden rhdernes 
medvirken. Interessen samler sig om det danske rigsrad. Forslaget til kong 
Erik gavnede netop ogsa det danske rad, som vandt tid til at forberede 
Gotlands overgang ikke til Sverige, men til unionen i forlzngelse af den 
tyske Ordens afstielse af Gen 1408 1/11 til Erik, hans efterfalgere og alle 3 
riger.39 Raderne agtede ikke at afsta kontrollen rned Gotland, som trods 
svenske fordringer blev betragtet som en dansk provins. Det synes ikke at 
vzere uden betydning, at hofmesteren Otto Nielssan var nzrvzrende hos 
Kristoffer 1444 2817 i 0rehavn. Heller ikke Oluf Axelssans indflydelse pa 



Det nu forsvmdPte Visborg sfot, som det er fremrtiliet pd en nindetavk fra io00-drene 
i kirken pd Ftfrö, nord for Gotiand {Gotfandr Formder, Visby). 





Kristoffer m i  undervurderes. Han befandt sig under kongens ophold i Sve- 
rige jzvnligt i dennes nzerhed (s. 2931, og hans senere overtagelse af Visborg 
i 1449 som pantelen gor det Mart, at han specielt havde blik for Gotlands 
betydning. I lighed med storsteparten af de deltagende danske rider i Kal- 
mar havde Otto Nielsson og Oluf Axelsson deltaget i de foregiende irs 
forsog pii at undgii en unionstraktat og opretholde Danmarks hidtidige posi- 
tion. Forslaget til Erik om at beholde Gotland synes at indgi som et led i det 
politiske spil mellem Sverige og Danmark. Den behzendige omgielse af 
svenske interesser peger pi ,  at det hovedsagelig var det danske rigsriid i 
forstielse med Kristoffer, som gjorde udslaget ved udfzrdigelsen af forligs- 
forslaget til Erik af Pommern. Det danske rid fortsatte sin hidtidige dob- 
beltpolitik og varetog egne interesser. 

Forligsforslaget til Erik af Pommern synes ikke at dxkke over storre 
meningsforskelle mellem danske og svenske rider. Alle parter var klar over 
muligheden af Eriks snarlige bortgang, og hensynet til russerne ved nord- 
grcensen kan tillige have medvirket til onsket om fredelig forhandling fra det 
svenske rids side. Hertil kommer, at en kamp om Gotland indebar fare for 
andre magters indblanding. Udviklingen i Norge til ugunst for de vendiske 
hansestzder kunne i vzerste fald medvirke til at drive stzederne i armene p i  
den gamle konge, hvad der i betragtning af Eriks egen styrke ville indebzere 
en alvorlig t i s se l  mod unionsrigerne. Som baggrund for forligsforslaget er 
det endvidere sandsynligt, at riderne stadig anerkendte, at den gamle konge 
besad en vis legitim ret til de 3 riger. Iszr det danske rigsriid synes at pipege 
og fastholde dette - jzvnfor de ikke virkeliggjorte danske planer i 1449 om 
at f3  Erik til symbolsk at afgive de 3 riger til Kristian I.~' Villigheden til irligt 
at give den gamle konge 3000 lybske mark styrker yderligere, at riderne 
ans3 sig pligtige til at betale den gamle konge erstatning for hans afszettelse. 
Eriks position viser sig herigennem p i  mange punkter at vzre stzerk, og 
besiddelsen af Gotland og Visborg kunne kun underbygge dette. 

Erik af Pommerns afvisning af Kristoffers og rigsridernes forligsforslag 
afbrod forel@big enhver forhandling. Den gamle konge videreforte sin ka- 
pervirksomhed. I f@rste omfang synes det ikke at vzre giet ud over de 
nordiske riger, men derimod Stralsund, som havde drzebt en af hans svende. 
Staden pitznkte som f@lge af det skzrpede forhold at begynde en blokade 
mod Gotland, hvilket Lübeck fraridede for ikke at oge usikkerheden til sos. 
I stedet ville byen indkalde til en forhandling mellem hansestzederne for at 
diskutere sagen.41 

Den gamle konges politik gik i efteriret 1444 ud p i  at isolere de 3 riger, 
samtidig med at kaperiangrebene intensiveredes. I September 1444 skrev 
Erik til hojmesteren og Danzig og krzevede, at preusserne ikke handlede p i  
rigerne - hvilket dog ikke blev efterkommet. Flere borgere fra Danzig 
fangede tv~rtimod 'fiere af den gamle konges tjenere og henrettede dem, 



eftersom Eriks folk havde bem~gtiget sig flere skibe rned hjemsted i sta- 
den.42 Selv rustede den gamle konge sig, og i september 1444 h ~ r g e d e  hans 
udliggere kysten ved Tjust (Kalmar len). Samme ir ,  eller muligvis f@rst i 
1445, brzndte de Trosa sydvest for Stockholm, uden at stgrre modforan- 
staltninger end forbud mod handel rned Gotland synes ivzrksat, hvilket i 
den svenske befolkning matte give indtryk af, at Kristoffer rned vilje tillod 
morbroderens opf@rsel, hvad der ikke just forggede den unge konges popu- 
la1itet.4~ 

Endnu 1444 118 opholdt Kristoffer sig pa @land, for snart atter at indfinde 
sig i Kalmar, hvor han 1444 1818 udstedte et adelsbrev til Odenseborgmeste- 
ren Hans ~ u l e . *  Flere danske rigsrider heriblandt zerkebisp Tue synes pa 
dette tidspunkt at vzre rejst hjem. 

I Kalmar opholdt sig endnu hofmesteren Otto Nielsson, Oluf Axelss$n, Morten Jenss0n, 
Klaus Nielsson og Anders Hak samt blandt flere udenradsadelige Aage he l ssdn  og Peder 
Sakstrup og de baynske rader Albrekt Mohrer, Frederik von Wulfstein og Henrik von 
~ ~ l o f f s t e i n . ~ ~  Otto Nielssdn udstedte 1444 1818 sammen med Morten Jenssdn, Magnus 
Gren, Johan Karlsson (Färla) og Oluf Nielsson et dombrev efter samtykke af Kristoffer og 
de 3 ngers rad, hvorved den svenske hofmester Bengt Jönsson blev d@mt til ved ed at 
bestyrke p& Hans Krapelins enkes vegne, at Hans Kr0pelin ved sin dod ikke havde skyldt 
Oluf Axelss6n nogle penge. Dommen tillader ikke, som K Kumlien er tilb0jelig til at mene, 
den opfattelse, a t  kong Kristoffer bistaet af Oluf he l ss0n  og enkelte af hans br0dre skulle 
have taget afstand fra den partigruppe, som havde gennemf0rt kongens svenske tronkandi- 
datur. Her matte szttes ind pa andre omrader. Dombreve kan ikke beddmmes som politi- 
ske a k t ~ t y k k e r . ~ ~  

Fra Kalmar rejste Kristoffer til Stockholm, fulgt af grev Hans og sandsynligvis enkelte 
danske r%der. Den 11. september bilagde Kristoffer en strid mellem Karl Knutsson (Bonde) 
og hans modparter drosten Krister Nilssons enke Margrethe Eriksdatter (Krummedige) og 
Ebba Eriksdatter (Krummedige). Udsoningen skete if0lge Kristoffers brev ved hjelp af 
»Wort elschelighe raadh i wore n@rware„ hvad der i f@rste riekke var m0ntet p% svenske 
rader, uden at det kan afvises, at danske rader kan have medvirket, eventuelt grev   ans." 
Den 20. september udstedte Ficke Bylow et morgengavebrev til Hebla, datter af den 
danske rigsrad Albrekt Bydelsbak, og dokumentet bevidnedes af grev Hans (tidligere gift 
rned Ermegard Bylow t 1421) og den svenske hofmester Bengt Jonsson. Bydelsbak-slieg- 
tens svenske forbindelser og Albrekt Bydelsbaks fortid som hovedsmand pa det norske 
Bohus kan forklare zegteskabet. Som svigerfaderen Erik Krummedige (t 1439) synes Al- 
brekt Bydelsbak at have forstaelse for en aktiv giftermalspolitik rettet mod de 0vrige 
nordiske riger. Ficke Bylow havde del i arven efter Bo Jonsson efter brodersdnnen Henrik 
Bylows dod i 1439. Hebla Bydelsbak blev efter Ficke Bylows ddd i 1454 gift rned Arent 
Bengtsson (Ulf), mens en anden af Albrekt Bydelsbaks datre blev gift med Simon K0r- 
ning.48 

Karl Knutsson forlod sandsynligvis allerede i september 1444 den svenske 
hovedstad for at vende tilbage til ~ i b o r ~ . ~ ~  Hans dr@ftelser rned Kristoffer 
og hovedarsagen til hans hidkaldelse i sornmeren var den aktuelle Situation 
overfor Novgorod. Republikkens forhold til den tyske Ordensstat var i de 



seneste Ar blevet alvorligt forringet, fordi Novgorod i kraft af sin betydelige 
handel og tiltrzekning af ikke-hanseater ramte de livlandske byer; men tillige 
fordi Novgorod orienterede sig mod storfyrsten af Litauen, som stottede de 
separatistisk-sindede bisper i Livland. Ordensmesteren i Livland Henrik 
von Vincke matte frygte en forringelse af Livlands muligheder overfor et 
styrket Litauen. Han havde, som G Lögdberg har klarlagt, i 1442 pA bag- 
grund af en hungersnod blandt russerne sogt at begrzense Novgorods indfly- 
delse ved at udstede et forbud mod kornudforsel hertil samt via hojmesteren 
opfordret de vendiske stzeder og Preussen til at gore det samme. Forbudets 
effektivitet var imidlertid begrznset pA grund af Novgorods omfattende 
handel, og blev endog omgAet af Livlands egne byer, som var ramt i deres 
handel og onskede et bedre forhold til republikken. Ordensmesteren matte 
Soge andre veje for at ramme Novgorod. Hans blik faldt naturligt pA Kri- 
stoffer og de 3 nordiske riger.50 

I 1444, samme Ar som Aben krig brod ud mellem Livland og Novgorod, 
sendte Henrik von Vincke 2 ordensmedlemmer til unionskongen for at 
form5 ham til at gA rned til at spzerre handelen pA Novgorod, idet rigerne 
tilfGrte russerne en ikke ringe del varer, og hanseatiske kprbmzend trods 
forbud satte over til Viborg og herfra videre til Novgorod, hvor de kunne 
gare god fortjeneste. Endelig skulle sendebudene soge at f A  et lefte af 
Kristoffer om ikke at slutte fred rned Novgorod. Ordensmesteren havde blik 
for, at russerne i sA fald kunne samle alle krzefter om et samlet angreb pA 
Li~land.~ '  

Kristoffer viste sig imodekommende overfor Henrik von Vinckes anmod- 
ning i fortszettelse af et svensk forslag til Livlands ordensmester fra 1436 (s. 
67) om et samvirke mod russerne. Han lovede sA vidt muligt at sorge for, at 
ingen handel rned Novgorod blev foretaget fra hans riger. Hvad derimod 
angik henstillingen om ikke at slutte fred rned russerne, oplyste kongen, at 
han ikke vidste, om der var sluttet fred, men at han ville forhprre sig hos Karl 
Knutsson og om nodvendigt forbyde ham at slutte fred.52 - Kristoffer skrev 
for 1444 2515 til Viborghovedsmanden og bad ham komme til sig (s. 290). Et 
hzergningstog af Karl Knutsson i efterAret 1444 i retning mod Pskov ved 
Narovafloden kan afspejle, at kongen og han var enedes om at stotte den 
livlandske Orden og hzevde sig overfor Novgorod, rned hvem unionsrigerne 
- trods forsog under Erik af Pommern - aldrig havde nAet en varig ordning. 
Karls angreb mod Pskov, som var mellemstation pA vejen til Novgorod og 
formidler af den tyske handel hertil, synes at vidne om planlzegning og 
bestrzebelser pA at mindske varetilforslerne til ~ o v ~ o r o d . ' ~  

Hvorvidt Karl Knutssons mzegtige, selvstzendige position og bestrzebelser 
pA at gare Viborg til et alternativ til hansestapelen i Novgorod og Reval var 
samstemt eller ledende for Kristoffers politik kan, som H Rebas har vist, 
ikke afgores rned ~ikkerhed.'~ Alligevel kan der vzre grund til at omtale 
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enkelte aspekter til belysning af Kristoffers politik, eftersom kongen i 1446 
f a ~ e  forhandlinger rned ordensmesteren i Livland om et forbund rnod Nov- 
gorod, og fortsat rettede sin opmzrksomhed rnod de strategiske Neva-led 
p i  vejen dertil (s. 337). Kristoffers velvilje i 1444 rnod Henrik von Vinckes 
anmodning var ikke en blot og bar gestus, men synes at afspejle overvejelser 
og interesse for indblanding i Baltikum rned dets handelsruter. Samtidig 
forefalder det ikke at vzre uden betydning, at Kristoffers velvilje overfor 
ordensmesteren var en realitet inden fremlzeggelsen af forligsforslaget til 
Erik af Pommern sidst i juli eller farst i august 1444. Der synes tvzrtimod at 
vzre tale om en sammensmeltning af unionspolitik (inkl. Gotland) og Balti- 
kumpolitik. Ved at st@tte den tyske Orden agedes muligheden for at isolere 
Erik af Pommern og om muligt skabe splittelse mellem ham og Visbys 
borgere ved en handel~blokade.~~ En lasning af Gotlandsspargsmilet ville 
ud fra en sidan betragtning falge fgr eller siden. Den tyske Ordens behov 
for hjzlp irnod Novgorod kunne sandsynligvis endog form5 hajmesteren til 
at statte Kristoffer i at n i  en ordning rned morbroderen p i  Gotland. Endelig 
m i  hensynet til de vendiske hansestzder ikke lades ude af betragtning. 
Lübeck havde i forsommeren 1443 udstedt et forbud rnod handel p i  Novgo- 
rod for at ramme uorganiseret kabmand~kab.'~ Ved at skzrpe holdningen 
rnod Novgorod kunne faren mindskes for at stzderne skulle tilslutte sig Erik 
af Pommern, samtidig rned at hansestzdernes opmzrksomhed muligvis 
kunne fjernes noget fra Norge, hvor modsztningen mellem nordmznd og 
tyskere var voksende. 

Udsigten til egne fordele i Baltikum ved et samvirke rned den livlandske 
Orden var foruden interne forhold mellem Sverige og Danmark om Gotland 
sandsynligvis endnu en medvirkende irsag til villigheden til forlig rned Erik 
af Pommern i 1444. Der vides intet om danske rigsriders deltagelse i for- 
handlingerne om forholdet til Novgorod. For svenskerne var en skzrpet 
optrzden rnod russerne derimod et gammelt Gnske (s. 67). Gyldenstjerner- 
nes aktuelle strid rned ordensmesteren om de Hagenske godser i Livland 
@der dog p i ,  at slzgten ikke var imod Kristoffers udspil for at bevzge 
Henrik von Vincke til indrammelser. Indledende forhandlinger mellem 
Gyldenstjernerne og Kar1 Knutsson om et zgteskab mellem Erik ErikssGn 
og Karls datter kan allerede nu vzre bragt ph bane (s. 342). Endelig er det 
muligt, at blandt andet Oluf Axelssan havde blik for mulighederne i en 
sammenkzdning af Gotlands- og Baltikumpolitikken. Hans senere fors@g 
som lensmand p i  Gotland p i  at overtage Visbys rettigheder i Gotenhof i 
Novgorod - hvilke Reval i 1402 ved lejekontrakt havde tilegnet sig - og 
hans indblanding i forholdene i Livland og Preussen kunne tyde herpi.57 De 
danske rider var i betragtning af ordensmesterens henvendelse til Kristoffer 
i forlirsminederne far Kalmar-m@det efter alt at d@mme ikke involveret 
szrligt i forhandlingerne om russerne, skant de s i  mulighederne i Erik af 



Pommerns Baltikumpolitik (s. 338) og ikke havde opgivet en virkeliggorelse 
heraf. 

Endnu 1444 20110 befandt Kristoffer sig i Stockholm, hvor han havde vzret 
siden 1119 (s. 298), men snart begyndte han og hans folge rejsen mod 
Danmark.58 Forinden havde han udnzvnt Nils Jönsson (Oxenstierna) og 
Magnus Gren til rigsforstandere i sit fravzr. Det kan ikke afvises, at zerke- 
bisp Nils og Bengt Jönsson - hvor sidstnzevnte ledede domfzldelser i kon- 
gens navn - fortsat besad andel i rigets styrelse. Ikke desto mindre synes det 
rimeligt at slutte, at Kristoffer sggte at mindske rigsridets position og ind- 
skrznkede personkredsen p5 rigsstyrelsen for at bedre egen position og 
omgA h511dfzstningen.~~ Interimsregeringen fra 1442 1116 (s. 210) havde kun 
haft gyldighed indtil kongens ankomst i slutningen af 1443. - Den 25. okto- 
ber opholdt Kristoffer sig i Nyköping, den 2. november i Vadstena, for 12. 
november at vzere n5et til ~alrnstad.~ '  Omkring midten af november 1444 
nAede kongen K@benhavn efter omtrent et Ars f r a v ~ r . ~ '  

I Kobenhavn var flere nordmznd til stede i begyndelsen af december. Et norsk radsmode 
havde i efteraret vzret afholdt i Bergen, hvor tyskernes handel havde vzret genstand for 
Wftelser. Pa modet havde der vzret flertal for, at de fremmede skulle bekzmpes. Kristof- 
fers omfattende forordning 1444 4112 om udlzndinges handel i Bergen mA Ses pa denne 
baggrund. Bestemmelserne, som forst blev oplzst i deres helhed 1446 2016, tilstrtebte ikke 
kun at hindre hanseaterne i at udfore noget i strid med pnvilegieme, men greb tiilige ind i 
de  fremmedes ~ l d r e  og lovfzstede rettigheder." Kristoffer fulgte det norske ngsrads krav 
om en skzrpet optrzden. 

Den 10. december udstedte kongen et  brev om at afholde retterting i.Trondhjem, Bergen 
og Stavanger bispedommer, ifolge »the gode men, som nu i K@pmannahaffn nar oss varau. 
Hvervet overdroges i kongens fravzr til Oluf Nielsson, bisp Audun af Stavanger, provst 
Gunnar Holk, zrkedegnen Sven, Narve Jakobsson (Romer), Guttorm Eyvindsson, Hans 
Krukow og lagmanden Jens Bengtsson i Stavanger. Flere af de omtalte var muligvis person- 
ligt til stede i Kobenhavn, og havde som Oluf Nielsson deltaget i Kalmar-modet. De blev nu 
udpeget til at akjzlpe de mange misforhold, som almuen havde klaget o v e ~ . ~ ~  Herredags- 
kommissonet var udfzrdiget efter dansk m@nster og betegnede efter alt at domtne en nyhed 
i norsk r e t s ~ z s e n . ~ ~  
En gang i december synes Kristoffer at have skrevet til landstingssaghoreren Niels Jens- 

son i Blekinge, at han skulle nedsztte et 12-mandsnzvn, som skuile undersdge, om et 
adelskab var Egte euer ej. Den 16. januar 1445 udstedte Niels Jensson pa landstinget i 
Blekinge et dokument om, at han havde efterlevet kogens befaling, og at nzvnet efter 
undersggelse havde domt vedkommende Mogens Mortensson, som sagde sig »fri Frelses- 
mand og fribaaren at vare for Kongen og hans rerlige Raadu, til atter at betale skat og 
afgifter som andre odelbonder (~elvejere).~' Tilgangen til adelstanden blev kontrolieret. 

Dokumentmaterialet oplyser intet om rigsradernes virksomhed op mod Ars- 
skiftet; men straks i det nye i r  var kongen p5 rejse og opholdt sig 1445 2311 i 
Randers i selskab med bisp Thorleif og kansleren Oluf Mor t en~san .~~  Den 
28. januar besggte Kristoffer Kai@ og fornyede seffter Wort elschelighe radhs 



radh« gavebrevet fra 1441 til Otto Nielssan pa Henrik Tagessans andel i 
Bjarnholm ved at besegle det nye dokument med majestztsseglet og modta- 
ge det gamle brev, som var udstedt f@r hans kroning med sekretet, hans 
personlige seg1.67 Ved midten af februar var kongen i Kolding og senere i 
Odense, hvor han optog Oluf Nielsson (Stjernfeldt) i adelstanden og tildelte 
harn et skj~ldbrev.~' Den 8. marts opholdt Kristoffer sig i Nyborg, og havde 
Claus Rannow, Oluf Axelssan og sandsynligvis Otto Nielssan foruden an- 
dre rigsrader omkring sig. Senest i begyndelsen af april var kongen tilbage i 
~abenhavn.~ '  

Det mit bemzerkes, at Otto Nielssgn med overtagelsen af hofmesterembe- 
det efter Erik Nielssan havde vundet frem i indflydelse og position. Andre 
fremtrzdende riider var marsken Oluf Axelssan, Claus R@nnow, Eggert 
Frille og Knud Mikkels'san. De to sidstnzvntes position synes at vokse ved 
deres deltagelse i gesandtskaber til udenlandske magter. Deres dygtighed og 
kyndighed i diplomatisk tjeneste afspejler et voksende behov for juridisk 
indsigt og kendskab til udenlandske forhold og giver en del af forklaringen 
p& deres benyttelse i rigsstyrelsen (s. 275). Dette indebar ikke, at radets 
avrige medlemmer heriblandt zrkebisp Tue og de 6 bisper samt Morten 
Jenssdn og Anders Nielssqn blev tilsidesat i hojere grad, skont Morten 
Jenssans kongetjeneste med skiftende lensmandstjeneste afspejler, at hans 
magtposition sagtes stzekket en smule. Hans deltagelse pa Kalmar-madet i 
sommeren 1444, hvor Anders Nielssan muligvis ogsa var til stede, er af 
interesse. Anders Nielssans og Sten Basses deltagelse i forhandlingerne med 
Erik af Pommern i 1443 tyder pa, at den gamle radskreds, hvor flere ikke 
havde medbeseglet opsigelsesbrevet til den gamle konge, stadig spillede en 
vigtig rolle, n5r forholdet til Erik af Pommern kom pli bane. ,Grev Hans' 
nzrvzrelse hos Kristoffer i Sverige i januar og September 1444 statter dette 
og indebzrer, at han var p& vej til at genvinde sin tidligere fremtrzdende 
position, skant han ikke mere besad riidsstatus. 

Rigsradet synes at vzre domineret af falgende hovedgrupper: bisperne 
med zrkebisp Tue i spidsen, slzgterne Gyldenstjerne, Rosenkrantz, Thott, 
Frille og Ronnow samt en zeldre aktiv radskreds (Anders Nielssan, Morten 
Jensson, Sten Basse). Af disse havde iszr bisperne og Gyldenstjernerne 
formaet at samle et  flertal i rigsradet ved Erik af Pommerns afszttelse og i 
arene herefter. Adskilligt peger nu pa, (jf s. 261) at det var slzegterne Rosen- 
krantz, Thott, Frille og Rannow, som iszr farte an i udformningen af radets 
politik. 



Forhandlingsaktivitet omkring Kristoffers bryllup 

Forholdet mellem kongen og riderne synes i de foregiende iir og ved ind- 
gangen til 1445 at vzere godt og przget af forstielse, og det trods Kristoffers 
bestrzbelser p i  at hzevde sin position. Enkelte tillob hertil mzerkes vel tidli- 
gere (s. 180), og overtagelsen af hertugdommet Oberpfaltz efter faderens 
dod i marts 1443 og den som felge heraf voksende betydning af bayriske 
rider i Kebenhavn matte virke ansporende herpii. Flere bayrere opholdt sig 
til stadighed hos kongen, i april 1445 siiledes Hans og Kristoffer Parsberg, 
Hans von Wulfstein, Henrik von Egloffstein og Albrekt ~ o h r e r . '  Tilsvaren- 
de ville Kristoffers forbindelse med markgrev Hans af s l~gten Hohenzol- 
lern, hans senere svigerfader, give bedre muligheder for at hzvde en monar- 
kisk politik. Markgreven, med tilnavnet Alkymisten, regerede fyrstendom- 
met Bayreuth, som grzensede op til Kristoffers eget bayriske omride. De to 
var endda beslzegtede, hvad der forklarer deres venskabelige forhold. En- 
gang i 1444, sandsynligvis i forbindelse med den tyske rigsdag fra august til 
oktober i Nürnberg, hvortil Kristoffer havde sendt reprzsentanter (s. 321), 
blev fert forhandlinger om et zgteskab mellem Kristoffer og Hans' datter 
Dorothea.' P i  grund af slzegtskabet mellem de to, som var beslzegtet i tredje 
led, blev omkring irsskiftet indleveret en ansogning om zgteskabsdispen- 
sation til konciliet i Basel. Tilladelsen blev givet 1445 812, begrundet i hensy- 
net til rigerne og kristenhedens bevarelse og bekrzeftet 1445 1013 af bisp 
Antonius af ~ a m b e r ~ . ~  

Markgrev Hans og Dorothea begav sig i april mod Aalholm p i  Lolland 
for at fortsztte giftermilsforhandlingerne.4 Den 25. april opholdt Kristoffer 
sig pii dette slot5 og havde flere rigsriider hos sig, heriblandt Eggert Frille, 
Otto Nielssen og rigskansleren Jens ~orbernsson.~ Slotshovedsmanden og 
marsken Oluf Axelsspln var ikke til stede, men synes i slutningen af april at 
opholde sig i Roskilde sammen med blandt andre bisp Jens ~ederssen .~  
Odensebispen Henning Ulfeldt opholdt sig 1445 1215 p i  Lollands landsting. 
Hans tilstedev~relse kan have sammenhzng med Kristoffers besog i lands- 
delen. 

Ti1 Aalholm indfandt sig en delegation fra de vendiske hansestzder, som 
anmodede om bekrzftelse p i  deres norske og svenske privilegier. Kongen 
og de nsrvzerende rader kunne imidlertid ikke trzffe afg@relse i en sA vigtig 
sag vedrorende de evrige nordiske riger, men henstillede til stzderne at give 
mprde ved Kristoffers bryllup i Kobenhavn i eftersommeren, hvor rider fra 
Norge og Sverige ville vzre til ~ t e d e . ~  

Hansestaderne havde oprindeligt ogsa plnsket at drofte forholdet til Erik 
af Pommern, men intet tyder pii, at sp@rgsmaIet blev bragt pii bane. Proble- 
met havde vzret fremme pii en hansedag i marts i Lübeck, idet stzderne 
frygtede for en kraftig kaperkrig om sommeren. Rostock havde imidlertid 



vzret betznkelig ved, at hansest~derne opsOgte Kristoffer, fordi denne ikke 
havde skrevet til de vendiske stzeder. I betragtning af kongens og rigsrhder- 
nes afvisende holdning til stzedernes tidligere mzglingsinitiativ er det rime- 
ligt, at det blev anset for tilradeligt at lade'henstillingen falde.1° 

Markgrev Hans og hans fOlge var ved derine tid ankommet til Aalholm. 
Ved forhandlinger, hvorunder brudens medgift ph 30.000 rhinske gylden 
muligvis aftaltes, blev brylluppet rned rigsrhdets samtykke fastsat til Kgben- 
havn efter Bartholomzusdag (1445 24/8).11 Den 12. maj udfzerdigede Kri- 
stoffer fra Kabenhavn en indbydelse til Otto NielssOns hustru Else Holgers- 
datter (Krognos) om at komme til Kgbenhavn senest 29. august og deltage i 
festlighederne ved prinsesse Dorotheas ankomst samt ved kongens bryllup, 
som var fastsat til 5. september.12 Andre nu tabte breve blev udstedt ved 
samme lejlighed. Lübeck modtog en invitation, ligesom indbydelser til nor- 
ske og svenske rAder og flere tyske fyrster synes at vzere udf~rdiget i forsom- 
meren. l3 

Under opholdet ph Aalholm havde Kristoffer lejlighed til at f@re fortroli- 
ge draftelser rned sin kommende svigerfader. Spargsmhlet om en vabenstil- 
stand rned Erik af Pommern og et forligsmgde mellem parterne ved hojme- 
sterens mellemkomst kom efter alt at dglmme ph tale. Otto Nielssgln, Eggert 
Frille og enkelte andre rhder havde kendskab hertil, og i Kgbenhavn i 
september udtrykte de en tak til de nzervzerende ordensreprzsentanter for 
Konrad von Erlichausens bestrzebelser pA at fii et fredsmglde i stand (s. 317). 
Sandsynligvis var rhderne i forhret 1445 endog enige om at undga i t  svar pA 
en forespc3rgsel fra Novgorod om afslutning af en fredstraktat pA 20 eller 30 
Ar, fglrend situationen var drgftet rned hgjmesteren og ordensmesteren i 
Livland. Herved var der desto stgrre hab om, at Konrad von Erlichausen 
kunne bevzeges til et nyt forsog p& at skabe fred mellem unionsrigerne og 
Erik af Pommern. 

Hvad de danske rigsrader derimod ikke blev indviet i, var, som G Lögd- 
berg har vist, Kristoffers og markgrev Hans' bestrzbelser ph at f& et forbund 
i stand mellem hgjmesteren og Kristoffer, som skulle vzere rettet for Konrad 
von Erlichausens vedkommende mod de preussiske byer og for kongens 
vedkommende mod de vendiske hansestzder og hans undersatter. Den nye 
aktion til l~sning af striden rned Erik af Pommern fra markgrevens side samt 
et muligt samvirke rned Ordenen mod Novgorod gjorde dette dobbeltspil 
muligt . 

Kristoffer og markgrev Hans handlede hurtigt. Sandsynligvis allerede ved 
tidspunktet for Aalholm-modet blev en af markgrevens rader Hans von 
Rotenhagen og kongens fortrolige Henrik von Egloffstein sendt til hojme- 
steren i Marienburg, hvor de indfandt sig i de sidste dage af maj. De invite- 
rede Konrad von Erlichausen til at sende reprzsentanter til Kristoffers bryl- 
lup, hvor holdningen til Novgorod og muligheden for et forbund mellem 



kongen og Ordenen til gensidig hjzelp skulle drdftes. Henrik von Egloffstein 
pApegede Kristoffers velvillige holdning overfor ordensmesterens udsendin- 
ge i 1444 samt den afventende holdning overfor russerne, som iszer fremhz- 
vedes som markgrev Hans' fortjeneste. Markgreven var villig til efter bryl- 
luppet at komme til Konrad og drofte sagen yderligere. Henrik von Egloff- 
stein forklarede, at Kristoffer havde vzret forberedt pA at begynde krig med 
Erik af Pommern; men at markgrev Hans havde afvzrget dette af hensyn til 
det nzere slzgtskab kongerne imellem og fremhzevet, at det var bedre at 
form5 hojmesteren til at gribe ind.14 

Meddelelserne til Konrad von Erlichausen fortjener opmzerksomhed. 
Den imddekommende politik overfor ordensmesterens henstilling i 1444 
svarer til det passerede, ligesom Kristoffer var villig til ikke at slutte fred 
med russerne. Den skzerpede holdning overfor Erik af Pommern i forsom- 
meren 1444 mA stdtte Henrik von Egloffsteins udsagn, at kongen havde 
vzeret parat til at drage mod Erik med vhbenmagt, men havde afstAet herfra 
ved udsigten til via hdjmesteren at fA en stilstand fdrt igennem af et eller to 
Ars varighed samt et mdde, hvor et forlig skulle tilvejebringes mellem kon- 
gerne. 

I sit svar 1445 2915 pApegede hdjmesteren sine tidligere bestrzebelser pA at 
forsone de to konger. Han henviste til Eriks holdning i 1441 ved underret- 
ningen om bondeoprgret, mens Kristoffer ved oprdrets undertvingelse var 
blevet mere ligegyldigt for at f5 en ordning i stand (s. 174). Han var imidler- 
tid villig til pA markgrevens anmodning atter at arbejde for en forsoning 
mellem de 2 konger med det formal at skabe fred i et Ar og afholde et mode i 
Danzig efter brylluppet i Kobenhavn. Erik skulle bevzeges til personligt at 
give mgde, ligesom markgrev Hans og Kristoffers fuldmzegtige rAder skulle 
indfinde sig. Hgjmesteren ville skrive til Kristoffer og markgreven, at VA- 
benstilstanden skulle have gyldighed, mens hans reprzesentanter forhandle- 
de med Erik af Pommern. Han var villig til at lade ordensmedlemmer vzere 
garanter pA Visborg, sA Erik havde sikkerhed for at vende tilbage og lettere 
kunne bev~ges  til at give personligt fremmode. Det sidste forslag om Vis- 
borg var Henrik von Egloffstein og Hans von Rotenhagen ikke interesseret 
i, da det efter deres mening ikke berdrte sagen - og (hvad de naturligvis ikke 
omtalte) kunne medvirke til en betzenkelig forstielse mellem den gamle 
konge og den tyske Orden, som tidligere havde besiddet oen og kunne 
t ~ n k e s  at erhverve den igen, hvis lejligheden bdd sig. - Endelig stillede 
Konrad von Erlichausen sig imodekommende til indbydelsen til Kristoffers 
bryllup og lovede at sende reprzesentanter, som foruden forholdet til Erik af 
Pommern skulle give svar i henseende til Novgorod og forbundsplanerne.15 

Hdjmesteren trak tiden ud og var ikke interesseret i et forbund, eftersom 
det var lykkedes ham at opnA kontrol med de preussiske byers aktivitet. Det 
var bet~nkeligt at kzde den livlandske ordenspolitik sammen med Kristof- 



fers og unionsrigernes russiske politik. Derimod kom markgrev Hans' initia- 
tiv belejligt. Visby havde 1445 1913 skrevet til ham og bedt ham soge at f5 et 
mode i stand mellem Erik og hans fjender, for at kongen matte vederfares 
ret og den nuvzrende krig bringes til afslutning. Danzig modtog en tilsva- 
rende skrivelse, hvad der resulterede i en henstilling fra de preussiske stze- 
der til Konrad von Erlichausen om at tage forholdsregler til sikring af hans 
undersatter. Hgjjmesteren var allerede for Henrik von Egloffsteins og Hans 
von Rotenhagens ankomst til Marienburg stemt for et forlig mellem Erik og 
hans modstandere. l6 

Ved midten af juni sendte Konrad von Erlichausen radmanden i Danzig 
Bertold Burammer, som fra gammel tid stod i et venskabeligt forhold til den 
gamle konge, til Gotland. Pa vejen blev han taget til fange af 2 af Kar1 
Knutssons skibe under ledelse af ridderen Greger Mattsson (Lillie) og 3 
andre personer, som fratog ham skib, gods og breve. Bertold Burammer 
blev senere losladt, og ved et tilfzlde slap han i land pa Gotland og under- 
rettede Erik af Pommern. Burammer undgik i overensstemmelse med hoj- 
mesteren at ntevne den virkelige ophavsmand til det nye udspil og udtalte pa 
baggrund af den gamle konges klager, at hgjjmesteren var rede til at arbejde 
for en forsoping mellem Erik pa den ene side og Kristoffer og rigernes 
indwggere (den Denen) pa den anden. Det var onskeligt, hvis Erik ville 
udstede en fuldmagt i lighed med den tidligere (s. 282). Kongen blev anmo- 
det om at fastszette tid og sted for en sammenkomst samt vabenstilstandens 
omfang. Hojmesteren tilbod at give Erik lejde.17 

Erik af Pommern antog, som forskningen har phpeget, reserveret Konrad 
von Erlichausens m~glingsforslag. Planen om vhbenstilstand blev afslaet 
med henvisning til, at han i sa fald ikke ville kunne aflonne sine svende, som 
han fik brug for, hvis konflikten med hans modstandere ikke blev lost. Han 
var rede til at mode Kristoffer i Preussen, hvis rigerne afl@nnede hans 
knzegte i stilstandsperioden. Ville Kristoffer ikke komme til stede, men kun 
sende befuldmzgtigede rader, skulle hojmesteren form& disse til at rejse til 
Gotland, idet Erik ikke var overbevist om, at en endelig overenskomst i 
Preussen ville komme i stand. Han onskede, at Konrad von Erlichausen - 
hvis modet pa Gotland blev en realitet - skulle sende enkelte reprzesen- 
tanter til ham. Han ville sa, hvis modpartens sendebud (Koning cristofero 
Rethe) besad tilfredsstillende fuldmagt, lade de preussiske sendebude fzelde 
dom i sagen. Erik regnede med, at hojmesteren ville bearbejde modparten 
til at overlade sagen til Ordenens afgorelse.18 

Burammers droftelser bragte alt& ringe fremskridt, og Konrad von Erlic- 
hausen sendte snart atter et sendebud til Gotland, da han ikke var interes- 
seret i at udfore den gamle konges henstillinger. Endnu inden Konrad mod- 
tog efterretninger herom, udsendte han i august en instruktion til udsendin- 
ge til Kristoffers bryllup i Kobenhavn. Selv ville de preussiske byer i forsta- 



else med hprjmesteren sende reprzsentanter i anledning af forhandlingerne 
om bekrzeftelse pa hansestzdernes norske og svenske privilegier.lg 

Instruktionen viser hprjmesterens forsigtige og henholdende politik. Ud- 
sendingene skulle foruden at lykprnske Kristoffer og markgreven med bryl- 
luppet takke for den imprdekommende holdning i Novgorod-spprrgsmalet. 
Vedrprrende markgrevens forsprg pa at f8 et forbund i stand skulle reprzesen- 
tangrne henvise til manglende fuldmagt, da Konrad von Erlichausen ikke 
vidste, pa hvilke betingelser et sadant forbund skulle indgas. Det var en 
vigtig sag at afslutte en overenskomst mellem 3 kongeriger og hele Preus- 
Sen. Ville Kristoffer derfor skriftligt uddybe forbundsforslaget, skulle sen- 
debudenk erklzre sig villige til at bringe det til hprjmesteren, som sa ville 
svare, nar Kristoffer og Erik eller deres rader kom sammen. Kom mprdet 
ikke i stand, ville Konrad von Erlichausen give skriftligt svar. - Hvad Ber- 
told Burammer angik, skulle ordensreprzsentanterne under henvisning til 
hprjmesterens villighed til at arbejde pa at skabe fred med Erik af Pommern 
sprge at bevzge markgrev Hans til at f i  Kristoffer til at frigive Burarnmers 
gods. Endelig skulle sendebudene overfor Kristoffer papege en tidligere 
skrivelse til ham fra Konrad von Erlichausen i habet om at bedre Ordenens 
position overfor Erik Erikssprn (Gyldenstjerne) og Ribe-domherrernes krav 
pti gods i Livland. Brkebisp Tue var af kapitlet blevet inddraget i sagen og 
havde bandlyst dele af den livlandske Orden og dens undersatter. Kristoffer 
burde forma Erik Erikssprn til at respektere loven og dommernes udsagn 
samt gprre zerkebisp Tue forsttieligt, at godset i Livland var verdsligt lens- 
gods, hvorfor det var unddraget bandlysning og kanonisk proces. - Med 
denne instruks rejste de 2 ordensudsendinge til Danmark, hvor Kristoffers 
bryllup i betragtning af de mange indbudte personer og hansestcedernes 
prnske om stadfcestelse af deres privilegier, kunne forventes at fti stor betyd- 
ning.20 

I Kprbenhavn var bryllupsforberedelserne i fuld gang. Den 6. august ud- 
stedte Kristoffer et brev, som blev sendt med Uppsala-kanniken Klaus Ry- 
ting, til abbedissen, konfessoren og konventet i Vadstena, hvori kongen 
anmodede klostret om at lane ham den bedste og kostbareste krone, de 
ejede, da han og radet var enedes om, at Dorothea skulle krones 2 eller 3 
dage efter brylluppet.21 - Ti1 dzkning af bryllupsudgifterne blev det palagt 
de 3 riger at udrede en skat, hvad der pa grund af dens vigtighed kun kan 
vzre sket med rigsradernes samtykke. Endnu i begyndelsen af 1447 kvitte- 
rede kongen Otto Nielssprn for et &mindre belprb betalt af jyderne.22 

Bryllupsgzsterne indfandt sig lidt efter lidt. I begyndelsen af september 
1445 var mange rigsrader og udenradsadelige fra rigerne modt frem foruden 
flere fyrster og reprzsentanter fra hansestcederne og den tyske Orden. Fra 
det danske rigsrhd havde indfundet sig zerkebisp Tue og de 6 lydbisper samt 
Erik Nielssprn, Henrik Knudssprn, Morten Jenssprn, Otto Nielssprn, Oluf 



Axelss~n, Eggert F d e ,  Claus Rgnnow , Niels Erikssgn (Gyldenstjerne) , 
Klaus Nielssgn samt dekanen Knud Mikkelssprn og kansleren Oluf Mortens- 
~ p r n . ~ ~  Af udenradsadelige haves efterretninger om omtrent 30 personer, 
hvoraf iszr m i  omtales: abbederne af Esrom og Ringsted klostre, Aage 
Axelssgn (Thott), Niels Jenssgn (Galen), Jens Due (Thott) af Kragholm, 
Follert van Knob, Knud Trudssgn (Has), Jens Eder, Gunde Nielssprn (Lan- 
ge), Folrner Mortenssgn (Gyrsting), brodrene Erik og Torben Bentssgn 
(Bille) og fzetrene Erik og Torben Jepssgn (Bille) samt Niels Pederssprn 
(Gyldenstjerne), brgdrene Anders og Erik Eriksson (Gyldenstjerne) og 
Anders Nielssgn ( ~ a n n e r ) . ~ ~  Fra svensk side modte zrkebisp Nils af Uppsa- 
la, bisp Erik af Strängnäs, Magnus Gren, Bengt Stensson, Bo Stensson, 
Knut Stensson, Erengisle Nilsson, Sten Pedersson (Stjärna), Erik Nipertz, 
Gustav Karlsson, Greger Bengtsson (2 snedbjälkar), Folke Turesson og 
muligvis Jöns Karlsson til Berg p i  ÖnS2' Det norske rigsrid var reprzsente- 
ret ved bisp Jens af Oslo, provst Gunnar Holk i Oslo, Sigurd Jonsson, 
Kolbjgrn Gerst, Mathias Jakobsson, Erik Szemundsson, Henrik Skakt, 
Hartvig Knimmedige, Hans Krukow og Guttorm Eyvindsson. Hplvedsman- 
den p i  Bergenhus Oluf Nielssprn ankom efter brylluppet.26 

Fiere kildegrupper g@r det muligt at n& til viden om bryllupsfestlighederne og de  efterfel- 
gende forhandlinger. Foruden dokumenter eksisterer en omfattende lybsk sendebudsberet- 
ning, som forstaeligt iszr beskzftiger sig med pri~ile~ieforhandlin~erne. Fra de 2 ordens- 
reprzsentanters forhandlinger er bevaret en beretning til h#jmesteren, hvis oplysninger ma 
tillzgges vzgt ved afdcekningen af Kristoffers og svigerfaderens forbundsplaner. Benyttel- 
Sen af sendebudsberetningerne er ikke forbundet med stplrre vanskeligheder." Endog den 
lybske krenike fremtr~der  trods enkelte fejl velunderrettet ved opregningen af flere af de 
deltagende fyrster og deres hustruer, som i enkelte tilfzlde kan dokumenteres. Hvad ende- 
lig krplnikens omtale af privilegieforhandlingerne ahgar, er det klart, at sendebudsberetnin- 
gen har fortrin. Krplnikens palidelighed styrkes af, a t  dets forfatter var riidets skriver Johan 
Hertze, som nedfzeldede sendebud~beretningen.~~ Den stralsundiske overlevering, som 
normalt ma behandles med varsomhed p& gmnd af dens ufuldstzndige overlevering, fAr for 
Kristoffers bryllup betydning ved, at der til gmnd for krgnikeberetningen har ligget en 
ejenvidneberetning om bryllupsoptoget. 

Den 10. september 1445 ankom prinsesse Dorothea til Kgbenhavn med 2 
forgyldte vogne sammen med moderen Barbara af Sachsen og faderens 
sgster Cecilie, hertug Wilhelm af Braunschweigs hustru. Kristoffer red sin 
tilkommende i made med 24 svende i riddergevandter (hofsinder?) p& hvide 
heste samt 2 personer foran sig. Efter kongen fulgte hans mandskab, hvad 
der for storstedelen sandsynligvis var rider fra de 3 riger. De var klzdt i 
damask, bar guldstykker og gav ikke Kristoffer noget efter. Optoget, hvori 
flere adelige fruer tog del, fgrte den omtrent 15-Arige Dorothea til slottet, 
hvor der i de folgende dage blev holdt taffel. Ti1 stede var brudens fader 
markgrev Hans, hertug Wilhelm af Braunschweig, landgreve Ludvig I af 
Hessen, hertug Frederik af Bayern (kongens farbroder), hertug Balthazar af 



Schlesien og Sagen samt grev Ernst I11 af Hohenstein, som synes at reprz- 
sentere hertug Adolf af S l e ~ v i g . ~ ~  

Sandag 1445 1219 stod brylluppet, og 2 dage senere blev Dorothea kronet 
til Nordens dronning i Vor Frue kirke af zrkebisp Tue, mAske med deltagel- 
se af zerkebisp Nils af Uppsala, de danske lydbisper og bisperne fra Os10 og 
Strängnä~.~' - Ved den efterfalgende samling pA slottet holdt den lybske 
borgmester Wilhelm van Kalven en tale og udtrykte hab om, at Dorothea 
ville virke til Lübecks og kabmzendenes bedste. Han overrrakte hende 3 
hermelinskind og en forgyldt sk Al, forsynet med Lübecks stadsvhben. Alle 
de omkringstaende »beyde Densch unde Dudeseh« udbrcdd beundrende, at 
den var af rent guld, et ordskifte pronotaren Johan Hertze ikke undlod at 
nedfzlde i sin beretning til stadens rAd.31 

Festlighederne, hvorunder Kristoffer begavede fyrsterne og deres hustru- 
er, varede ialt 8 dage med turneringer og ridderlege. Fremmede musikanter 
gjorde deres til at skabe glans og pragt om brylluppet, sA det blev et vierdigt 
sidestykke til kongens kroning i Ribe nytarsdag 1443.32 - Kristoffer slog 
endda flere personer til riddere. Disse var - hvis ikke ridderslaget for enkel- 
tes vedkommende var erhvervet ved kongens kroning - Anders Nielssan 
(Banner), Henrik Barsebek, Knud TrudssOn (Has), Peder Hogenskild, 
Niels Kaas af TaarupgArd, Ove Ovesscdn Kaas (Mur), Follert van Knob, 
Tyge Ovessgn (Lunge), Kar1 Markmand, Valdemar Moltke, Niels Munk til 
BrusgArd, Palne JenssOn (Munk), Johan Rantzau, Korfitz Tannessan (Ran- 
now), Otto Bernikessan (Skinkel), Jens Due (Thott) til Kragholm, Frederik 
Wardenberg, bradrene Timme, Stygge, Niels og Ludvig Nielssan (Rosen- 
krantz) samt muligvis hofmesterens san Erik ~ t t e s s O n . ~ ~  

Dorotheas kroning gjaldt unionen som helhed. PA sin vis betegner dette et 
brud p& det hidtidige unionsprincip, hvor Kristoffer var blevet kronet i hvert 
rige. Forklaringen pA fzelleskroningen mA sages hos Kristoffer og dennes 
cdnske om at h ~ v d e  sig overfor de fremmcddte udenlandske fyrster. Det er 
endvidere sandsynligt, at det danske rigsrAd havde givet samtykke hertil for 
at vise unionens enhed, og samtidig markere Danmarks position i 3-stats- 
unionen. Det fortjener sAledes opmzerksomhed, at det var zrkebisp Tue i 
Lund, som ledede kroningen. Brkebisp Nils var i modszetning til tidligere 
opfattelser virkelig til stede i KObenhavn denne dag, men deltog ikke ved 
udstedelsen af afladsbreve 13.-15. September og omtales ikke i Kristoffers 
stadfzstelsesbrev 1445 2519 sammen med de Ovrige nzervzerende svenske 

Han mA efter et kort ophold vzre vendt tilbage til Sverige, hvad der 
i betragtning af hans position og venskabelige forhold til Kristoffer er be- 
mzerkelsesvaxdigt og kan afspejle, at zerkebisp Tue fortsatte Iinien fra Kal- 
mar 1444 med at markere sin primatrettighed over Sverige. (s. 236). 

Unionens enhed kom tillige til udtryk i Kristoffers morgengavebrev 1445 



1519 til Dorothea, hvori kongen under paberibelse af de 3 rigers rads Sam- 
tykke tildelte dronningen flere omrader i rigerne til livgeding. Fra ~ a n m a r k  
modtog hun slottene Haraldsborg og Skjoldenzs og byerne ~oski lde  og 
Ringsted, i Sverige fik hun Örebro slot og landskaberne Närke og Värm- 
land, mens Norge skulle bidrage rned Jämtland. Hvis dronningen overleve- 
de Kristoffer, skulle hun frit eje disse omrader rned alle rettigheder og 
indtzgter, sa lznge hun opholdt sig i et af de 3 riger. Ville hun derimod sla 
sig ned udenfor rigerne, skulle medgiften indlprses rned ialt 45.000 rhinske 
floriner, en trediedel fra hvert rige.35 

Pa baggrund af morgengavebrevets betydning for det danske rigsrads 
overvejelser i 1448 og Kristian I's og radets fordringer overfor Kar1 Knuts- 
son og det svenske rA$ i Avaskär 1 4 5 1 ~ ~  nia dokumentet vises opmzrksom- 
hed. - Hvad det danske rige angik, var Roskilde og Ringsted indtzgtsgiven- 
de. De 2 slotte hdrte ikke blandt de mest betydningsfulde, ligesom dronnin- 
gen i Sverige kun modtog et enkelt slot, og ikke som dronning Philippa i 
1420 adskillige byer og slotte. Ti1 sammenligning havde dronning Margrethe 
i sin tid ogsa modtaget eksempelvis Värmland i morgengave, mens dronning 
Philippa af Erik af Pommern og kun rned deltagelse af danske rigsrader 
(hvoraf Anders Nielssdn og Jens Grim endnu levede) blandt andet havde 
faet rettighed til Örebro slot og len samt Närke og alle de jern- og malm- 
bjerge, der fandtes i dette ~ m r a d e . ~ ~  Skdnt Philippas livgeding aldrig tradte i 
kraft p i  grund af hendes dprd i 1430, gar for Sveriges vedkommende flere 
omrader igen i 1445 tilsyneladende rned det svenske rids accept. Dette 
kunne muligvis inspirere Kristoffer til at fortsztte sine bestrzbelser pA en 
mere personlig politik og na til kontrol af betydningsfulde dkonomiske om- 
rader i ~ v e r i g e . ~ ~  Forleningen var til dels i strid rned den svenske landslov, 
stadfzstet af Kristoffer i 1442, hvorefter han ikke matte give borg eller fzste 
i morgengave til sin hustru, rnen kun landomrader og g&rde.39 Senere forle- 
nede Kristoffer Dorothea rned Noraskogs bergslag, hvilket viser kongens 
interesse for bjergvzrksdriften, som ogsa havde optaget Erik af Pommern. I 
maj 1447 havde Kristoffer 6 bayriske »Bergknaben« hos sig.40 

Forskerne er ikke enige om, hvorvidt morgengavebrevet blev udstedt 
rned radernes samtykke, inklusive de ~venske.~' Der kan dog vzre grund til 
at formode, at det svenske rigsrad gik rned til at afsti Örebro slot pa grund 
af udldsnirigsbestemmelsen og hensynet til fortsat unionssamvirken. Det er 
ikke rimeligt, at Kristoffer pA egen hand udstedte morgengavebrevet uden 
at forhdre sig i det mindste blandt flere af rigernes rader. Den kendsgerning, 
at kongen stod som udsteder uden besegling af enkelte rader, kan skyldes 
hans fyrsteopfattelse samt at flere fremstaende rader som zrkebispen af 
Trondhjem, Aslak Bolt, ikke var til stede, men tillige, som E Lönnroth har 
papeget, at morgengaven blev udskilt af kronens indk~rns te r .~~ Hertil ma 
fprjes, at Kristoffer 1445 2119 udstedte endnu et morgengavebfev pa 15000 



rhinske gylden til Dorothea, og overdrog hende omraderne Auerbach, 
Eschenbach, Holenberg og Turndorf i Bayern. En kancellipiskrift pii doku- 
mentets pergamentrand giver udsagn om, at beslutningen var taget i Kristof- 
fers rad, hvad der kan vzre mprntet pa bayriske rader, men samtidig tyder 
pa, at ogsa kongens nordiske morgengavebrev havde samtykke af rigsrader. 
I et  andet dokument fra samme dag med en tilsvarende kancellipiskrift 
anmodede Kristoffer borgmestre, rid, indbyggere og embedsmznd i de 
nzvnte omrader om at hylde Dorothea og svarge hendes reprzsentanter ed 
og troskab. De to dokumenter er ikke tidligere inddraget i nordisk forsk- 
ning, utvivlsomt fordi de allerede tidligt blev overfprrt til ~ a ~ e r n . ~ ~  

Under bryllupsfestlighederne gav markgrev Hans lprfte til Kristoffer pa 
Dorotheas medgift p6 30.000 rhinske floriner og udstedte et dokument her- 
om. Belobet blev ikke betalt i Kristoffers levetid. Kristian I gjorde krav pa 
medgiften, men uden held de fprrste mange ar. I december 1465 bevidnede 
Oluf Mortenssprn, Knud Mikkelssprn samt Otto Nielssan, Claus Rprnnow og 
Eggert Frille, at Kristoffer aldrig havde modtaget penge. I juni 1473, fprr 
Kristian I's store udenlandsrejse, erklarede Knud Mikkelssprn, Otto 
Nielssprn og Claus Rannow, at de i deres embedstid under Kristoffer havde 
hprrt og set markgrev Hans bekrzfte Dorotheas medgift, men at kongen 
aldrig havde modtaget penge. Denne gang synes fordringerne at have givet 
resultat, og i 1.479 er der Spor af en mindre brandenburgsk b e t a l i x ~ ~ . ~ ~  

Hansestzdernes reprzsentanter havde ifprlge den lybske beretning allerede 
1445 719 via Otto Nielssan og Eggert Frille anmodet Kristoffer om et mprde, 
men kongen prnskede at udskyde forhandlingerne til efter dronningens kro- 
ning, og bad ikke efter gammel sadvane reprasentanterne velkommen, 
ligesom han ikke ved tiden for brylluppet indbprd dem til at spise pa slottet. 
Sendebudene, hvoraf kun Lübeck havde modtaget en skriftlig indbydelse til 
brylluppet, var meget i tvivl, om de skulle mprde op uindbudte eller blive 
borte, hvad der kunne gprre et darligt indtryk pa kongen og deres egne byers 
prvrighed. Problemet blev ldst ved, at to fremtrzdende rigsrader bad sende- 
budene velkommen og indbprd dem til at spise pa slottet i 3 dage. Kristoffer 
gik her rundt og hilste pa reprzsentanterne, specielt Lübecks sendebude, og 
genoprettede det gode f~rhold .~ '  Den 15. September gik Lübecks reprzsen- 
tanter pii stzdernes vegne til zrkebisp Tue af Lund, bisp Jens af Roskilde og 
Oluf Axelssprn og bad dem formii Kristoffer til at lade enkelte rider for- 
handle om privilegierne. Samme dag ankom 2 riddere pa kongens vegne og 
bad sendebudene give mprde pA slottet nmte dag. 

Her var Kristoffer med rigsrader samt landgrev Ludvig af Hessen og 
hertug Wilhelm af Braunschweig til stede. Lubecks borgmester anmodede 
om at f6 stadfzestet hansestzdernes norske og svenske privilegier. Pa kon- 
gens vegne spurgte Otto Nielssprn, om udsendingene havde andet hverv, 



hvortil Wilhelm von Kalven svarede bekrzftende og omtalte nylige over- 
greb. Han overdrog Kristoffer et brev fra Lübecks rad vedr~rende opbragt 
gods, hvortil kongen svarede, at det var sket for at hindre en tilf~rsel til Erik 
af Pommern, men at godset ville blive leveret tilbage. Otto Nielsson spurgte 
endnu en gang, om stzederne havde andet hverv og fik til svar, at de havde 
en del klager over skader, som var af et shdant omfang, at Kristoffer burde 
udpege enkelte rhder til at forhandle herom. Kongen gav sit samtykke og 
anmodede til brug for den folgende dags'forhandlinger om skriftlig opreg- 
ning af klagerne. Endelig ~nskede Kristoffer fremlagt beviser og vidisser ph 
privilegierne for hans udvalgte 

Den 17. september mOdtes hanse-udsendingene rned rigsrader fra Norge 
og Sverige, heriblandt bisp Jens af Oslo, og opfordrede atter raderne til at 
form5 Kristoffer til at stadfzste privilegierne, som Erik af Pommern havde 
gjort. Svenskerne var efter overvejelser villige hertil, nhr der blev set bort 
fra artikler, som vedr~rte det danske rige. Nordmzndene erklzrede deri- 
mod, at zrkebispen af Trondhjem, flere bisper og andre rader endnu ikke 
var ankommet, og at de derfor ingen beslutning kunne tage. Privilegiestad- 
fzstelsen blev trukket i langdrag. Det hjalp ikke, at hansest~derne erklzre- 
de, at de ville ngjes rned besegling af tilstedevzrende norske rigsrader. Ved 
et mplde 1445 20-2119 meddelte Otto Nielsspln, at Kristoffer endnu ikke 
havde talt rned de 2 rigers rader, men at han ville afvente Oluf Nielssons 
ankomst. Stzdernes repraentanter afslog behzndigt en invitation til at 
spise rned kongen, et tydeligt tegn pa, at forholdet mellem parterne var 
skzrpet .47 

Den 23. september var Kristoffer samrnen rned rhder pa slottet, hvorefter 
han kom til hansestzdernes reprzsentanter sammen rned Magnus Gren 
(dem marschalke van Zweden). Den sidste spurgte, om stzderne havde 
flere privilegier, end de tidligere fremlagte. Da udsendingene svarede be- 
krzftende, bad kongen dem underrette marsken, mens han gik i kirke for at 
hgre messe. Sendebudene ventede imidlertid forgzves til over klokken tolv, 
hvad der ogede deres utiifredshed. Flere forlod slottet for at spise, mens 
kongen »ledragede dronningens modercc til hest. Sagen blev holdt hen, idet 
»man sagde dem det erze og det andetcc. Reprzsentanterne havde held til at 
trzffe ~rkebisp Tue og beklage sig. De ville rejse hjem og berette det 
passerede til deres byers rhd, »darto de here archibiscop sede nen, se schol- 
den en kort antwert hebben. Dit sulve seden se ok her Oleve Axelsson, de en 
sede dergeliker~cc.~~ De 2 fremtrzdende rigsrhder Onskede if@lge deres udta- 
lelser ikke et skzrpet forhold til hansestzderne i privilegiesp@rgsmhlet. 

Erkebisp Tues og Oluf AxelssOns holdning blev ikke uden indflydelse. 
Saledes ankom - stadig ifOlge sendebudsberetningen - den falgende dag en 
udsending til hansereprzsentanterne fra bayrerne Albrekt Mohrer og Kri- 
stoffer Parsberg, som ph kongens vegne ansagte om et forbund mod til 



gengzld at stadfzeste privilegierne. Stzedernes sendebude afslog anmodnin- 
gen under henvisning til manglende fuldmagt. Samme middag ankom Oluf 
Axelsson og bad stzedernes sendebude om at komme op pA slottet klokken 
to. Reprzesentanterne inviterede Hr. Oluf til at spise med, ved hvilken 
lejlighed den fremtrzedende rigsrad blev drukket fuld, og 2 eller 3 gange 
gentog, at kongen havde vzeret vred et par dage, men at det nu var ovre og 
skulle biive anderlede~.~' 

Pa slottet var Kristoffer og verdslige og gejstlige rader fra de 3 riger 
samlet. Efter sammenligning af privilegier og vidisser heraf, hvorunder zer- 
kebisp Tue ses at have deltaget, svarede Otto Nielsson, at Kristoffer ville 
stadfzste privilegierne for Sveriges vedkommende. Hvad Norge angik, kun- 
ne han derimod ikke gore det, eftersom zerkebispen af Trondhjem og Oluf 
Nielsson - som havde mange klager over hansekobmzendene i Bergen - ikke 
var til stede. St~dernes reprzesentanter udtalte, at de var tilfredse med 
besegling af de tilstedevzerende norske rader og udtrykte hab om, at parter- 
ne efter privilegiestadfzesteisen fandt en ordning pa forholdene i Bergen. 
Efter langvarige dr@ftelser udsatte Kristoffer et svar til den folgende dag.'O 

Den 25. september modtes sendebudene med Kristoffer, »de se echter 
gutliken erztfing«. Otto Nielsson oplyste, at kongen var rede til at stadfzeste 
privilegierne p i  Norge og lagde til, at »wy Denen danken jw alles gudes unde 
gy sint unse leven nabere*, en forsikring, som yderligere skulle befzste det 
gode forhold mellem parterne. Fra Kristoffers side sogtes stzederne dog 
omgaet, idet den danske kansler ville udfzerdige dokumenterne, sa kun 
Kristoffer beseglede. Bestemrnelserne i privilegiebrevene kunne herved til- 
sideszettes, idet rigsraderne ikke ville vzere bundet heraf. Hansestzederne var 
som i 1441 klar herover (s. 178) og krzevede besegling af de tilstedevzerende 
rader fra Norge og Sverige. Med Otto Nielsson som mellemled lovede Kri- 
stoffer at  opfylde dette onske. Tillob til modszetning blev atter undgaet.'l 

Ved de konkrete forhandlinger om privilegier deltog naturligt norske og 
svenske rader. Svenskerne gjorde ingen indsigelser mod privilegiestadfze- 
stelsen, hvorimod nordmzendene var modstandere af en fornyelse af de 
norske privilegieP2 - en holdning, som ligger p5 linie med den lybske kroni- 
kes udsagn, at nogle var for at stadfzeste privilegierne, mens andre krzevede 
nye bestemmelser indsat, som ikke var til skade for riget. Netop derfor 
skulle forhandlingerne have varet sA l z e ~ ~ ~ e . ' ~  Hvad det danske rigsrad an- 
gar, var riiderne i f~lge zerkebisp Tues, Oluf Axelssons og Otto Nielssons 
udtalelser ikke stemt for et skzerpet forhold til hansestzederne. Den stralsun- 
diske kronike har ikke ret i, at det var svenskere og danskere, som var 
rnodstandere af fornyede pri~ilegier.'~ Det var nordmaendene, sorn var mod- 
standere af en ny u ~ n d r e t  privilegering. Kristoffer sagte trods sin inkonsek- 
vente holdning forstaelse med hansestzederne, forst og fremmest ~übeck." 



Flere danske rtlder (zrkebisp Tue, bisp Jens af Roskilde, Oluf Axelssprn, 
Eggert Rille) deltog som forbindelsesled og kontaktorgan mellem stzder- 
nes udsendinge og Kristoffer, og Otto Nielssprn fprrte som dansk hofmester 
ordet pii slottet. Det er berettiget at se disse fremtrzdende riider som til- 
hzngere af en hanse-orienteret politik (smlgn s. 250). W Mollerups udtalel- 
Se, at Eggert Frille i 1445 ledede forhandlingerne rned hansestzdernes re- 
przsentanter ma afvises, og at Otto Nielssan i sine fprrste tlr som hofmester 
ikke skulle have gjort sig meget gzeldende, som hzvdet af H Bruun, synes 
ikke at vzere i overensstemmelse rned kildematerialet.56 

Om iirsagen til privilegiestadfzstelsen havde forfatteren til den lybske sen- 
debudsberetning hart, at nogle af rigernes riid skulle have udtalt, at »hadde 
me nicht gevruchtet koning Erike, me hadde der confirmacien nicht gekregen, 
so veler quader orruner (prretudere!) ut den riiken Zweden unde Norwegen 
waren vorhanden«. Erik af Pommern havde samtidig rned forhandlingerne 7 
skibe liggende ved Mprn, som hzrgede og begik ~ v e r ~ r e b . ~ ~  

Den lybske krprnike giver som begrundelse for privilegeringen, at de 3 
rigers riid ikke ville pabegynde en ny krig rned hanse~tzederne.~' Syns- 
punktet mii tillzgges vzegt, idet en nzgtelse af at stadfsste privilegierne 
kunne medvirke til en betznkelig forsttlelse mellem Erik og stzederne. I 
vzrste fald kunne en krig p i  2 fronter blive resultatet. Erik af Pommern 
udgjorde en magtfaktor, som rigernes riid og Kristoffer ikke kunne se bort 
fra. Senest i September 1445 havde den gamle konge skrevet til de vendiske 
stzeder og opfordret dem til at indstille handelen pa de nordiske riger. Visby 
matte trods tidligere vzegring gii ind pa at udruste skibe til hans tjeneste." - 
Nordmzndene, der ikke som Danmark og Sverige var'direkte berprrt af 
Eriks udliggere, matte gA rned til privilegiestadfzstelsen. I lighed rned det 
danske privilegiebrev 1441 2717 havde dokumenterne 1445 2519 gyldighed 
for alle medlemmer af hansaen og indeholdt tillige den bestemmelse, at 
Kristoffer og hans undersatter skulle nyde de rettigheder, som stzderne 
havde tilstiiet tidligere danske k~nger .~ '  

Den nye privilegiestadfzstelse dzkkede saledes ikke over stprrre vilje fra 
nordisk side til at opretholde hansestzedernes rettigheder, men skulle tjene 
til at berolige stzderne og fastholde en forstaelse rned dem. Som udtryk 
herfor lovede Kristoffer, at nyligt opbragt hanseatisk gods skulle tilbagegi- 
ves. En fuldmzgtig reprzsentant Tor kprbmzndene sejlede siden rned Mag- 
nus Gren til Sverige for at komme i besiddelse herafq6l Vedrprrende de 
mange hanseatiske klager over overgreb, sorn skriftligt blev overdraget kon- 
gen 1445 2519, lykkedes det ikke stzederne at fii en forhandling af klagepunk- 
terne og privilegieovergreb f@rt igennem. Otto NielssBn henviste 1445 2719 
til Kristoffers snarlige rejse, »unde nicht en wyste wanner sin gnade wedder- 
queme.. . « Ville stzedernes sendebude derimod vente, skulle alt blive bragt i 



orden, og kongen ville udpege enkelte rider til at forlige eller pidprmme 
klagerne. Forslaget blev afsliet af hansereprzsentanterne, eftersom Oluf 
Nielssprn, Peder Oxe og andre, hvem stzderne havde flest klager over, ikke 
var til stede. 

Som farhen lykkedes det kongen at undga bindende lprfter om en forhand- 
lingsdag. Reprzsentanterne modtog kun et mundtligt tilsagn fra Kristoffer 
om, at han ville indkalde til et snarligt m@de.62 Tillprb til modsztning blev 
endnu en gang undgiet. - Sundtolden blev fortsat ikke opkrzvet, men ved 
Helsingar var kongen og rlidet i 1444 begyndt at kontrollere skibsladninger- 
ne fra Danzig, sandsynligvis i sammenhzng med blokadeforanstaltninger 
imod Erik af Pommern p i  Gotland. Byradet i Danzig havde i slutningen af 
april 1444 skrevet til det danske rigsrad med zrkebisp Tue i spidsen og 
klaget over opkr~vningen af skrivepenge, nir byens borgere foreviste deres 
borgerbreve. 63 

Kristoffers anmodning til stzderne om et forbund g@r det Hart, at hans 
holdning ikke kun skyldtes hensynet til Erik af Pommern, men at han samti- 
dig sprgte modvzgt ikke kun mod det norske rigsriid, men ogsi mod det 
svenske og det danske rigsrhd. Forbundet skulle bringes i stand »effte dar 
neen raet to standee, og skulle if@lge Albrekt Mohrers og Kristoffer Pars- 
bergs udsending rettes imod dem »dar he (kongen) des hadde to d ~ n d e « . ~ ~  
At Kristoffers forhold til sine undersatter ikke var det bedste, og at der var 
meningsforskelle mellem kongen og raderne, giver de sidste dages forhand- 
linger med hansestzdernes udsendinge udsagn om. Han var saledes villig til 
pa stzdernes cdnske i sit hemmelige kammer i selskab med »klener Personen 
syner rederen ut Beygherenc at udstede en skrivelse til sine lensmznd, foge- 
der og undersatter i Norge og Sverige om at holde hansestzderne ved deres 
rettigheder og privilegier, indtil mprdet kom i stand, hvor stzdernes Mager 
skulle behandles. 

Skrivelsen indeholdt, som W Christensen og E Lönnroth har pipeget, en 
vidtsvzvende definition af privilegierne, som kunne tznkes at sanktionere 
al praksis. Skprnt brevet hovedsagelig angik norske og svenske forhold, 
kunne det danske rigsrad heller ikke vsre interesseret i kongens udspil. 
Dokumentet blev nemlig bragt for rigernes rad »dar beyde Denen unde 
Beygheren weren unde wart dupliken awerwegen, wente de redere alle over 
dem breve sere weren bekummerte. Kristoffer fik ikke sin vilje f@rt igennem, 
men blev af de 3 rigers rid - begrebet Denen dzkker herover - tvunget til at 
lade dokumentet falde. Efter en samtale i radet ville .han kun udstede et 
brev til Oluf Nielssan, hvis overgreb stzderne iszr frygtede. Skrivelsen 
skulle have gyldighed, indtil forhandlingerne om klagepunkterne kom i 
stand, og sikre kabmzndenes rettigheder i Bergen, hvor stemningen szrlig 
var fjendtlig mod de tyske k ~ b m z n d . ~ ~  

Iszr det norske rigsrad synes at have markeret sig for at bevzge Kristoffer 
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til ikke at udstede den ibne skrivelse til hansestzderne. Brevet til Bergen 
matte riderne derimod affinde sig med, uden at de af denne grund afveg fra 
deres hidtidige stilling. Den 16. oktober 1445 var Oluf Nielssan i Koben- 
havn sammen rned Erik Szmundsson, Hartvig Krummedige og Kolbjarn 
Gerst. Den 26. oktober udstedte Kristoffer et brev til Bergen. Trods stadfz- 
stelse af tyskernes privilegier betonede kongen, at dette ikke skulle vzre til 
skade for Norges krones ret, landsloven, byloven eller andre tidligere kon- 
gebreve, og at tyskerne skulle iagttage landets lov. Det norske rigsrad fast- 
holdt :in 

Kristoffers villighed til i samrad rned mindre ansete bayriske rader at op@l- 
de hansestzdernes anmodninger abenbarer, at han sagte at fore en mere 
personlig politik. I lighed rned ansogningen til stzderne om et forbund tyder 
dette P&, at forholdet til rigernes r&d og szrlig til det norske ikke var s& godt, 
som det kunne vEre. Forhandlingerne mellem kongens svigerfadei og de to 
Ordensreprzsentanter i K@benhavn kan underbygge dette. 

Den 11. september modtes hajmesterens udsendinge rned markgrev 
Hans, og denne berorte hurtigt muligheden for et forbund mellem Kristof- 
fer cg Konrad von Erlichausen til gensidig hjzlp. Han erklzrede sig villig til 
at rejse over til Preussen rned fuldmagt fra Kristoffer og der afslutte for- 
handlingerne, hvis sendebudene ansa forbundet for gennemfprrligt. Ordens- 
reprzsentanterne svarede henholdende, at det var en alvorlig sag at afslutte 
et forbund mellem 3 kongeriger og hele Preussen. De var ikke udstyret rned 
fuldmagt til indghende drgftelser, men ville gerne overbringe hojmesteren 
Kristoffers skrifter herom. Konrad von Erlichausen ville s& ved det planlag- 
te mplde rned Erik af Pommern og Kristoffer eller dennes reprzsentanter 
afgive et svar. Markgrev Hans svarede, at kun Kristoffer og hojmesteren 
burde afslutte et forbund, uden at mange fik kendskab hertil. Han omtalte 
fortroligt, at han vidste, hvordan det stod til mellem Ordenen og Preussens 
byer, og at Kristoffers forhold til sine lande og til stzderne (de vendiske) 
ikke var szerlig godt (Als steet der Konig mit seynen Landen vnd mit den 
Steten nicht gar wo1 doran). Markgreven erklzrede sig fortsat villig til at 
arbejde for forbundet. Han udviklede videre, at kom forbindelsen ikke i 
stand, var det bedst at lade sagen falde - en bemzrkning, som sigtede til at 
retfzrdiggore de hemmelige forhandlinger. Han udsatte yderligere forhand- 
linger og ville farst efter samtale rned Kristoffer vzre parat til at genoptage 
dem. '' 

Forhandlingerne fortes over p& andre emner. Sendebudene fremfgrte en 
tak fra hajmesteren for markgrevens bestrzbelser i Novgorod-sagen og an- 
modede ham om at ledsage dem til Kristoffer, s& de kunne takke ham for 
den velviije, han havde vist Ordenen i dets russiske politik. Spargsmalet om 



et samvirke mod Novgorod blev ikke diskuteret, og synes ifdlge instruksen 
ogsii at vzere undgiiet overfor kongen. 

Sluttelig drejede forhandlingerne sig om hdjmesterens nye initiativ i for- 
ligsspdrgsmiilet. Reprzesentanterne redegjorde for resultatet af Burammers 
drdftelser og omtalte den nye sendelse til Gotland. Desuden piipegede de, 
at Konrad von Erlichausen ikke var opsat pii at piitage sig at vzere voldgifts- 
dommer for Erik af Pommern. Sendebudene bad markgreven lade Kristof- 
fer gribe ind og skaffe Bertold Burammer skib og gods tilbage, og kongen og 
rigsriiderne stillede sig senere velvillige h e r t i ~ . ~ ~  

Efter omtrent en uge mddtes ordensudsendingene atter med markgrev 
Hans. Denne takkede for hdjmesterens bestrzebelser pA at fii et forlig og en 
viibenhvile i stand med Erik af Pommern og henstillede til Ordenen om at 
fortsiette hermed. Endelig omtalte han atter sin interesse for forbund mel- 
lem Kristoffer og Konrad. Reprzesentanterne gentog deres tidligere svar, 
hvorfor markgreven anmodede om, at hdjmesteren personligt burde under- 
rette ham og Kristoffer om sin mening. Markgrev Hans ville selv sende et 
bud til Konrad von Erlichausen. 

Markgrevens iver efter at lade forhandlingerne stA iibne og hemmelighol- 
de allianceplanerne mA ses som diplomatisk-taktisk begrundet overfor h@j- 
mesteren i den uafklarede Situation ved midten af September i privile- 
giespdrgsmiilet. G. Lögdbergs opfattelse af Kristoffers passivitet og sviger- 
faderens varetagelse af forhandlingerne som udtryk for et modszetningsfor- 
hold til de nordiske rigers aristokrati mii v ~ k k e  mistanke,og forhold som 
ukendskab til markgrev Hans' overvejelser og indflydelse pii Kristoffer samt. 
et  sparsomt dokumentmateriale mA st@tte dette. Hertil kommer, at riiderne 
havde kendskab til det nye udspil overfor Erik af Pommern. Fdr ordenssen- 
debudenes afrejse var de hos kongen og rigsriiderne (allen den Reichs Re- 
then). Otto Nielssgn takkede pA Kristoffers vegne hdjmesteren for hans 
bestrzebelser pii at tilvejebringe et fredsmdde, og foreslog Danzig som md- 
dested 1446 2215 med den gamle konge. ~iibenhvilen burde begynde 1445 
11/11 og vare et Ar. Hvis stilstanden ikke kom i stand, var Kristoffer uvillig 
til at komme til stede eller sende f~ldmzegti~e.~' 

Rigsridet konsoliderer sin stilling 1445 

Forhandlingerne med Hansereprzesentanterne og ordenssendebudene viste, 
at Kristoffer sdgte at bedre sin position overfor rigernes rider, iszer det 
norske riid. Skgnt der hos 'kongen og det danske rigsrAd ikke Spores st@rre 
uenighed i henseende til hansestzederne og Erik af Pommern, er det spdrgs- 
malet, om ikke det var galt pA andre felter, hvor kongens fyrsteopfattelse 



stgdte mod rhdernes opfattelse af sig selv som rigernes egentlige herrer. 
Netop efter brylluppet kom det ifglge krgnikeefterretninger til en konfron- 
tation. Ifglge Karlskrgniken skulle bryllupsgzesterne efter det tredages taffel 
selv holde sig med kost og forn~denheder, hvad der i betragtning af kongens 
rundhhndethed overfor sine egne zrgrede de nordiske stormzend i en sidan 
grad, at de enedes om et udspil. Efter at storsteparten af fyrsterne var rejst 
hjem, rhdede svenskerne og danskerne kongen til at lade bayrerne rejse 
hjem. Krgniken giver som forklaring, at bayrerne fik de bedste gaver samt 
den fgrste og bedste mad og det bedste foder til deres heste af kongen. 
Kristoffer fulgte hellere bayrernes henstillinger end svenskes og danskes 
rhd, og ved tildelingen af len - hvor bayrerne p i  grund af deres betydning 
ved hoffet var mellemled til kongen - var det nodvendigt at give dem koste- 
lige gaver, hvis ansogningen skulle have fremgang. Flere andre forhold blev 
bragt p5 bane og pitalt, hvad der skal have ghet kongen s i  nzer og gjort ham 
s i  vred, at han ikke talte eller var i godt humgr i otte dage; dog, riderne fik 
deres vilje, og bayrerne blev sendt hjem.' 

Det lader sig ikke ggre at fzeste lid til kronikens oplysninger pa grund af 
vzerkets tendens og forherligelse af Kar1 Knutsson. Endog Oluf helss@ns 
gentagne udsagn 1445 2419 i fuldskab om kongens vrede tillader ikke storre 
slutninger. Alligevel kan der i betragtning af Kristoffers bestr~belser ph at 
f i  et forbund i stand med hansestzderne og den tyske Orden vzre grund til 
at undersgge krgnikens anklager for nojere at belyse parternes magtpositio- 
ner og kongens forhold dels til det danske og de gvrige rigers rigsrad, dels til 
de bayriske rhder ved tiden for brylluppet. 

Det ngjagtige antal rigsrader i Danmark i Kristoffers tid kendes ikke, men 
ridet bestod i 1445 af ~rkebispen, de 6 lydbisper, prioren af Antvorskov, 
kansleren, kammermesteren samt 16-17 verdslige rhder. Fra den sidste 
gruppe var det naturligt embedsindehaverne og de mest indflydelsesrige, 
som oftest optridte i kongens nzerhed, mens ridets ovrige medlemmer med 
rimelighed kun mgdte op til herredage og vigtige beslutninger. Det fortje- 
ner imidlertid opmzerksomhed, at de verdslige rigsraders antal var omtrent 
en fjerdedel fzrre end i Erik af Pommerns sidste hr (se bilag 111). Begrznsnin- 
gen kan afspejle bestrzebelser fra kongemagten ph at indskrznke rhdernes 
kreds og opna stgrre kontrol med ridets virksomhed. Flere forhold taler 
dog imod en overbetoning af dette forhold. Erik af Pommern havde gjort 
sine fzetre og andre naturaliserede udlzendinge til rigsrhder og udvidet ridets 
kreds for at fh tilslutning til sin politik overfor de holstenske hertuger. Med 
hans afszttelse indtrhdte en reaktion. Flere zldre rhders bortgang efterfulg- 
tes ikke af tilsvarende udn~vnelser, og ingen udlzendinge, heller ikke den 
naturaliserede grev Hans af Ebersten, fik under Kristoffer szede i rigsrhdet. 
Magten i ridet 1h i hznderne p i  slzegterne Rosenkrantz, Gyldenstjerne, 



Thott, Rannow og Frille. Rader som prior Bent af Antvorskov og Ove 
Lunge synes iszr at have gjort sig bemzrket som fdge af deres tilstedevz- 
relse p i  Sjdlands landsting, ofte bistaet eksempelvis af den udenradsadeli- 
ge Mogens Gaye (s. 128,203). 

Aristokratiseringen af rigsridet genspejles i fordelingen af slotslenene, 
som havde politisk-militzer betydning. Den sociale udvikling konsoliderede 
og udvidede hcdjadelens godsbesiddelser, og matte for Kristoffers kongetid 
virke bremsende pa tilgangen til radet. Rigsradet fik, som E Arup har 
udtrykt det, przg af en g ~ d s e j e r r e ~ e r i n ~ , ~  og vigtige forordninger som lan- 
defred, vibenforbud og tiendedom blev vedtaget og sat i kraft udenom 
l a n d ~ t i n ~ e n e . ~  Rigsradet fik et selvbevidst institutionelt przeg, som fra kon- 
gemagtens side matte aftvinge respekt og mane til forsigtighed ved forscdg ph 
indskrznkninger i de rhdskonstitutionelle rettigheder. 

De danske rigsembeder var i September 1445 alle besat med rigsrader. 
Udnzvnelsen af dekanen Knud Mikkelsscdn til kammermester efter 1445 
3115 gcdr det klart, at embedsskiftet skete efter tilskyndelse fra rigsridet, 
som kunne finde st@tte herfor i kongens kroningsed (s. 216). Placeringen af 
Knud Mikkelsscdn pA kammermesterembedet, hvor kammeret af Kristoffer i 
lighed med bayriske forhold sggtes gjort til centrum i finansforvaltningen, 
gav radet bedre mulighed for at kontrollere regnskaberne og opni kendskab 
til kongens akonomiske dispositioner. 

At  Kristoffer ligesom Kristian I brugte store summer og ofte var i penge- 
trang fremghr af hans kontantlan af rigsrader og udenrhdsadelige rnod sik- 
kerhed i forleninger og ventebreve ph len samt af hans aktive kgbstads- og 
mflntpolitik (s. 245f). Det samme billede tegner sig i ~a~ern."il belysning 
af kongens cdkonomi ved tiden for brylluppet kan nzvnes, at han lante 6500 
rhinske gylden af hertug Balthazar af Schlesien og dennes broder, og 1445 
8/10 lovede Kristoffer i nzrvzrelse af Albrekt Mohrer og Kristoffer Pars- 
berg, at halvdelen af belplbet skulle tilbagebetales Ca. 1446 2919 i K@ben- 
havn, Malm@ eller i Stockholm, og resten ved samme tid det fglgende ir. 
Betalingen fandt ikke sted, og endnu 1460 var gzlden ikke betalt.' 

Om kongens opmzerksomhed mod bayrerne er materialet ikke stort, men 
fra Os10 udstedte han 1442 217 - samme dag, som han blev kronet til norsk 
konge - et dokument til den bayriske rid Frederik von Wulfstein og tildelte 
ham af kongelig mildhed 500 rhinske gylden arligt p i  livstid. Pa Kalmar- 
m@det 1444 modtog den bayriske rad Hans von Redvitz et arligt belcdb af det 
kongelige kammer, hvilket ph baggrund af kongens faders d@d og Kristof- 
fers fravzr fra hjemlandet zndredes t i l2 slotte i Bayern. Forleningen blev 
motiveret med, at Hans von Redvitz havde fulgt Kristoffer og fra starten 
trofast havde tjent rigerne og haft store omkostninger herved. I august 1444 
modtog Albrekt Mohrer 15.000 rhinske gylden for sine tjenester med slottet 



~Tenersperge i Bayern som pant. Fra Stockholm tildelte kongen 1446 2113 
bayreren Lorents Mayentaler 700 rhinske gylden til ~gteskabsgave som tak 
for tro tjeneste mod ham og rigerne, og 1448 311 gav han Frederik von 
Wulfsteins datter Anne 500 rhinske gylden.6 Eksemplerne fremhzver de 
bayriske raders position hos kongen og synes at dokumentere, at Karlskra- 
nikens skildring ikke helt er uden forbindelse rned virkeligheden. 

For Kristoffers rundhandethed i avrigt taler, at han ved brylluppet tildelte 
de fremmadte fyrster gaver,7 men ukendskabet til prvrige starre gaver og 
begunstigelser mA indskzrpe til forsigtighed. Midler fra de nordiske riger 
kan dog ikke have undgaet at vsre involveret, og Kristoffer Parsbergs 
regnskaber fra 1447 rned henvisning til tyske hofsinder og opregning af de 
nordiske hofsinders aflanning ma understatte dette.' 

De spredte efterretninger sandsynliggar, at Kristoffers opmzrksomhed 
mod bayrerne i lyset af hans position som unionskonge kan have skabt 
grobund for mishag hos flere nordiske rader, hvad der i sammenhzng rned 
Kristoffers aktive lenspolitik kan vzre kommet til udbrud ved brylluppet i 
1445. Dog -- besad ingen udlzndinge -slotte og len, hverken i Danmark eller 
Sverige og ~ o r ~ e r ~ i ~ s r ~ d e t  fastholdt det konstitutionelle princip, at kun 
indenlandske og naturaliserede matte modtage forleninger - en bestemmel- 
se, som indgik i Kristian I's forel~bige hhndfzstning 1448 119 (s. 393). 

Foruden kontrollen rned rigsembederne og rigets slotte besad det danske 
rigsrad i september 1445 indsigt i kongens hof og husholdning, idet Claus 
Rannow var mundskznk, og Eggert Frille var kagemester. Det, at rhdet i 
Kristian I's forelabige handfzstning indsatte bestemmelsen om, at kongen 
skulle regere sin gard og hofstat (inkl. hofsinder) rned radets samtykke, er 
under hensyntagen til Erik af Pommerns politik et indicium for, at Kristof- 
fer rned arene havde faet flere udlzndinge omkring sig, men at dette nu blev 
sagt ~ tandse t .~  G Carlsson mener, at de hjemsendte bayrere i 1445 var 
personer i underordnede stillinger, sa sorn tjenestesvende og lejesoldater. 
Han statter sig pa udtalelser fra 1448, hvor »bayrerne« omtales i forbindelse 
rned rejser forbi Vadstena kloster. Dette mishagede klostrets folk og byens 
indbyggere pa grund af de dermed forbundne udgifter i de akonomisk van- 
skelige &.I0 Desvzrre vides intet om antallet og brugen af bayrere i 1445, 
men i hofregnskaber fra 1447 bzrer hovedparten af tjenestefolkene nordi- 
ske navne, og for hofsinderne af alle 3 riger havde under halvdelen af de 
ansatte i 1447 tjent fprr september 1445, mens de resterende var kommet til 
efter november 1445." Det kan ikke afvises, at Kristoffer havde omgivet sig 
rned enkelte bayriske hofsinder fprr brylluppet, som nu blev trzngt ud til 
fordel for Nordens eget aristokrati, skprnt kongen i det mindsbe fortsat havde 
3 hofsinder og enkelte tjenestefolk fra sit hjemland.12 Kongens begunstigel- 
se af sine egne var efter alt at dprmme ikke kun hofintriger, som K Erslev 
mener, men bundede dybere.I3 Rigsraderne og aristokratiet i Norden kunne 



ikke billige anvendelsen af bayrere i starre udstrzekning, idet dette kunne 
true deres indflydelse p i  lzengere sigt. Hertil kom utvivlsomt Onsket om at 
bevare egne indtzegtsmuligheder og hoftjenesten som springbrzt for kar- 
riere og indflydelse for adelssonner. Den opfattelse, der kommer til udtryk i 
de adelige slzegtsbager og den zldre historieskrivning, at Kristoffer bragte 
flere slzegter rned sig til Danrnark, sh som Parsberg, Poiske, Skram, Bille, 
Lindenov, Brockenhus, Valkendorf og Ahlefeldt, m i  afvises undtagen for 
Parsberg-slzegtens vedkommende. Verner Parsberg vandt indpas ved zegte- 
skab rned Anne Tonnesdatter (R@nnow).14 

Synes Karlskranikens meddelelser om Kristoffers begunstigelser af sine 
egne at afspejle et reelt forhold, hvorimod kunne samles et flertal i rigernes 
rid, havde Krisfoffer fortsat fremtrzedende bayriske rider hos sig, idet han 
som fyrste i Bayern nadvendigvis behovede kontakter hertil. Der var tale 
om rAder som Albrekt Mohrer, Kristoffer Parsberg, Frederik von Wulf- 
stein, Frederik von Kinsberg og Henrik von ~ ~ l o f f s t e i n , ~ ~  hvor den sidst- 
nzevnte i September 1444 havde opholdt sig i Nürnberg p i  den tyske Rigsdag 
tillige rned Kristoffers persevant (vibenfprlger for herolden).16 Flere tyske 
skriyere var beskzftiget i Kristoffers kancelli, og i 1445-46 benzevnes Al- 
brekt Mohrer viceherre, hvad der m i  ses i sammenhzeng rned styrelsen af 
Kristoffers bayriske lande.17 Der trznger sig det sp%rgsmAl PA, om ikke 
forholdet til Bayern har vzeret bragt p i  bane ved tiden for brylluppet. For-. 
bindelsen mellem Bayern og de nordiske riger betad blandt andet udgifter 
til sendebude, en voksende centraladministration, foruden et latent behov 
hos Kristoffer for at besgge sit hjemland. Det sidste blev forhindret af 
rigsriderne i slutningen af 1446 (s. 352). Folgen blev, at Kristoffer i oktober 
1447 mgdtes rned bayriske fyrster og udsendinge i Heiligenhafen, og 1447 
17/10 takkede han farbroderen pfaltzgrev Otto af Mosbach for hjzelp ved 
afstraffelse af optojer og overlod ham samme dag styrelsen af sine bayriske 
lande for tre i r  mod 2000 rhinske gylden i irlig afgift. Beslutningen blev 
taget i kongens rid, hvad der i fairste rzekke er montet p i  de bayriske rider, 
men ikke udelukker danske, respektive svenske og norske riders medvir- 
ken. (s. 374) 

Det danske rigsrids kontrol rned rigsembederne og hofembederne i septem- 
ber 1445 samt rned rigets fzestninger satte skranker for Kristoffers udfoldel- 
'sesmuligheder. Hvoniidt udnzevnelsen af enkelte nye slotshavedsmzend ved 
tiden for brylluppet havde sammenhzng rned kongens bestrzebelser p i  at 
hzevde sin position og fare en mere selvstzndig politik er ikke klart, men 
Morten Jensson blev forflyttet til Ravnsborg, mens Follert van Knob kom i 
besiddelse af Krogen slot. Sigurd Jonsson afstod i Kobenhavn Akershus, som 
blev overdraget til Hartvig Krummedige.'"isse zendringer rarte ikke sed 
ridets grundlzeggende position, men trzengte alene nye grupper freni. ' ~ e t  ' 



ma pointeres, at intet tyder pa, at Kristoffers forhold til rigsrader som 
zerkebisp Tue, Otto Nielss@n, Oluf Axelss@n, Eggert Frille og Claus R@n- 
now og andre ikke skulle vaxe godt og przeget af venskabelighed. Alligevel 
kan det ikke nsgtes, at Kristoffer ved at r&dslA rned egne bayriske rader i sit 
hemmelige kammer pA K@benhavn slot i September 1445 f@lte sig stzekket i 
sin personlige politik. Hans utilfredshed rettede sig f@rst og fremmest mod 
det norske rAds opposition mod stadf~stelsen af hansest~dernes norske 
privilegier. Det danske rigsrad var enig rned kongen i opfattelsen af et  godt 
forhold til hansestzederne, iszer til Lübeck, men matte misbillige monarkens 
rhdslagning rned bayriske rader om nordiske forhold. 

I Norge og Sverige synes Kristoffer ikke at vzere szrlig afholdt trods hans 
moderate svenske styrelse.lg Kongen udstedte som i Danmark ventebreve 
pA forleninger, og kancelli-taksterne - efter tysk skik - skal if@lge Olaus 
Petri have faldet svenskerne for brystet.'' Det er imidlertid p& grund af det 
danske rigsrids bestrzebelser pA at manplvrere unionspolitikken i en retning 
som tidligere vanskeligt at przcisere, hvor stor selvstzndig andel af politik- 
ken overfor Sverige og Norge Kristoffer besad, eftersom han allerede tidligt 
fortsatte i det danske rads fodspor og sdgte at bedre sin position ved at 
udnsvne rigsforstandere i sit fravzer og ved at st@tte bisperne, Oxenstierner- 
ne og ~ a g n u s  Gren. - Handfzstningsbestemmelserne blev, som E Lönn- 
roth og G Carlsson har fremh~vet, i det Store og hele ~verholdt.~' Derimod 
er det en kendsgerning, at Kar1 Knutsson og dennes tilhzengere, sa sorn 
Birger Trolle, blev trzengt tilbage, sidstn~vnte i f@rste halvdel af Kristoffers 
regeringstid,22 og at forleningerne i Sverige rned forsigtighed skiftede rela- 
tivt hyppigere end under Erik af Pommern, samt at ikke alle havedsmands- 
udn~vnelser havde baggrund i den forrige lenstagers d ~ d . ~ ~  Endelig synes 
antallet af rigsrader under Kristoffers styre sammenlignet rned Arene fra 
1434 at vzre blevet indskr~nket, og drostembedet blev ikke besat efter 
Krister Nilssons d@d i 1442 .~~  Byskatten fra byer som L@d@se og Jönköping 
blev i foraret 1447 afleveret i Danmark, og Arvid Svan indbetalte i april et 
pengebeldb til kammermesteren Kristoffer Parsberg. Mgntmesteren i Mal- 
m@ indbetalte 1447 2917 et st@rre bel@b til kammermesteren, som Birger 
Trolle havde afle~eret.~' Disse betalinger indgik sandsynligvis sorn led i en 
krigsskat, uden at Ericus Olais synspunkt, at Kristoffer og danskerne fort- 
satte Erik af Pommerns unionspraksis med at f@re indtzegter fra Sverige til 
Danmark, idet mindste fra grzenseegnene, helt kan afvises. Det samme kan, 
som E Bull har papeget, have vzeret tilf~ldet rned indtzegter fra Norge, men 
belzeg herfor s a ~ n e s . ~ ~  

I Norge blev rigsradet under Kristoffer fordget rned 13 rader (9 verdslige, 
4 gejstlige), hovedsagelig personer af smazetter, hvoraf 5-7 endog var udlzn- 
dinge og 2 muligvis 3 ikke var indgiftede i landet, hvad der var et brud pa 



indfodsretten. I samme tidsrum var kun fii lensbesiddere ikke riider. Hen- 
sigten rned denne tilfarsel var tydeligvis at opnii indflydelse pii riidets dispo- 
sitioner. Kristoffer scdgte ikke fra begyndelsen at eliminere riidet som magt- 
faktor, som dronning Margrethe og Erik af Pommern havde gjort, men ved 
smidighed at omgii rigsriidet sii at sige indefra, samtidig rned at han i forste 
omgang gjorde riidets anti-hanseatiske politik til sin egen. Omslaget i Kri- 
stoffers holdning mzrkes i 1445. Kolbjorn Gerst blev muligvis lost fra ho- 
vedsmandsposten pii Bohus, Erik Szmundsson overtog Tonsberghus efter 
Erlend Eindridesson, mens Sigurd Jonsson pii Akershus som nzvnt blev 
afldst af Hartvig Krummedige." Hartvig Krummediges og Jens Jakobssons 
danske sympatier - Oslobispen opholdt sig ofte i Danmark og Hr. Hartvig 
blev omkring 1446-47 gift rned Karen, en datter af rigsriiden Anders ~ a k "  - 
samt deres effektive bestrzbelser pii at fii Kristian I valgt til konge i 1449 (s. 
406), er et indicium for, at det danske rigsriids deltagelse i og godkendelse af 
styrelsen i Norge ikke var helt ubetydelig. I 1447 deltog Otto Nielsson ved 
udstedelsen af et vzrnbrev til den nye bisp Gunnar af ~ t a v a n ~ e r . ~ '  Under 
eftersommerens forhandlinger i Kobenhavn rned hansestzderne om forhol- 
dene i Norge spillede danske riider en vigtig rolle (s. 360), hvad der sandsyn- 
ligg@r, at szedvanen fra Erik af Pommerns dage var vakt til live. 

Et  kancelli synes ikke at have vzret indrettet i Norge, og flere breve 
vedrarende riget blev fort til Danmark og opbevaret her. Det er tznkeligt, 
at Kristoffer efier kroningen i 1442 har taget breve rned sig ud af landet. 
Akershus var ikke langere siden dronning Margrethes boszttelse i Dan- 
mark dzekkende rigsarkiv. Kansleren havde under Kristoffer endvidere ikke 
et egentligt norsk rigssegl i be~iddelse.~' Det sidste gar det klart, at Kristof- 
£er og det danske rigsriid ikke blot bestrzbte sig pii at opnii politisk kontrol 
rned det norske rigsriid, men ogsii sagte at opretholde rigets statsretslige 
sarstilling som arverige og kalkulerede hermed i bestrzbelser pii at genska- 
be gamle fordele. 

I Sverige havde bisp Erik Birgersson af Strängnäs sii travlt rned doku- 
mentudfzrdigelser for Kristoffer i 1446, at han efter eget udsagn ikke havde 
tid til overs ved siden af pligterne som bisp. Arbejdsbyrden havde efter alt 
at damme baggrund i, at bispen opbevarede rigsseglet. Seglet blev under 
Kristoffer kun benyttet en enkelt gang som kontrasigil til Kristoffers danske 
kongesegl ved stadfzstelsen af landsloven i 1442.~' Bisp Eriks virksomhed i 
1446 synes at afspejle, at kancelliet i Sverige ikke blev udvidet under Kri- 
stoffer i samme grad, som det var tilfzeldet rned centralstyrelsen i Dan- 
mark.32 Udstedelsen af svenske privilegier, hvor Kristoffer betegner sig som 
Danmarks, Sveriges og Norges konge og ikke altid rned Sveriges navn for- 
rest, kan vzre en tilfzldighed i brugen af den danske eller svenske kansler, 
men m& medtages som et trzk af betydning ved bedammelse af bestr~belser 
pii at skaffe sig starre befojelser pii dette riges b e k o ~ t n i n ~ . ~ ~  Det er beteg- 



nende, at Kristoffer ikke udstedte et omfangsrigt privilegium til Stockholm 
og ikke stadfzestede det svenske rigsrhds store privilegiebrev til staden fra 
1436, men at han kun bekrzeftede tidligere kongers privilegier til byen, og at 
han 1444 2313 og 1444 20110 i dokumenter til Stockholm anbragte Danmarks 
navn forrest i sin k ~ n g e t i t e l . ~ ~  

Nhr det ikke lykkedes Kristoffer at blive szerlig populzr i den Store del af 
den svenske befolkning og sandsynligvis ogsh i den norske, hvor han ikke 
besogte riget efter 1442, og hvor der i 1444-45 var bondeopror i Hardanger, 
Telemark og ~uldbrandsdal,3~ skyldes dette hovedsagelig en rzekke dhrlige 
hostar. Svenskerne benzvnte endda Kristoffer ~Barkekongene ph grund af 
misv~eksten.~~ Hertil kom, at Sverige var plaget af Erik af Pommerns udlig- 
gere som fdlge af det endnu uldste Gotlands-sporgsmiil. 

For kendskab til holdningen til den unge unionskonge er i afskrift overle- 
veret et latinsk brev med en datering til 1444 og med brod mod Kristoffer 
»Swecig, Danie et Norvegie monarcham«. Brevet er kendt af flere histori- 
kere og drejer sig om en henvendelse fra Sultanen af Babylon til Kristoffer 
om at tage hans datter til zegte. Frierbrevet blev trykt forste gang af Johan- 
nes Messenius i 1616.~~ Skrivelsen har ikke v ~ r e t  genstand for st@rre op- 
mzrksomhed og aftrykkes her efter Messenius med enkelte rettelser af 
Johannes Pontanus [ 1: 

Cui nostri Dij favent, de quo in oraculo nostro Deorum responsa habuimus, & in quo forte 
spiritus Alexandri Magni operatur, magno Regigelidonim Hyperboreorum, Suedorum, 
Gothonim robustorum, Danommque & Slavorum, Bavarorumque Principi excellenti, col- 
laterali nostro nobis percharo. 

Baltazar Soldanus, consanguineus Deorum, Babyloniz Imperator continuus. Alexander 
Macedo, Dominus dominantium Africz, Rex regum Arabiz, Chaldzz, Persiz, Lybiz, 
Barbariz, Armeniz, Assyriz, Mostenoiz, Nubiz, Alexandriz, Egypti, Parthize, Mediz, 
Mesopotamiz & Hircaniz, custosque speluncz Crucifixi, salutem & amicabilem felicita- 
tem. Nuper per tuum Nuncium, nobis dilectum M. Johannem de Europa, auribus nostris 
innotuit, te fore magnum regem Gothorum famosoru[m] & Moderatorem gelidz plagz, 
scilicet validorum Suecorum ac Norvegiz, & magnz gentis Danorum, & Principem Bavaro- 
rum, victoremque, inexpugnabilem Gothorum, qui magna & varia olim in terris nostris 
triumphanter fecerunt, & nostris Divis Antecessoribus angust[i]as pocuerunt. Igitur de tua 
Persona & Potentia amicitiam voluimus, in quibus auditi, miro modo gavisi sumus & sui- 
mus: Ideo in Basilicis nostris Deorum nostrorum offerta obtulimus, quod de Deo tonante 
tibi sit data potestas, laus & gloria hujus mundi in tanta juvenie ztate: Miramur & quod 
obzdis magno Sacerdotf Romanoru[m], cum etiam Dij nostri Machometuc & Amo[n] 
Cromethi tibi prosperitates faveant. Ea propter scias in brevi nos te visitare & cum Zephyro 
navigio nostro magno, versus septentrion[al]em plagam, versus Arachesiam, Vesgentiam, 
Moschoviam Russiz, tu[a]m regionem tangentem personaliter visitare, & ibidem filiz no- 
s t rz  Xerzinz pulcherrimz consignare velle te in maritum, & ipsam tibi in uxorem: Ideo 
missimus tibi epistolam presentem nostris cum manusculis, vas aureum puro balsamo ple- 
num, per tuum przdictum homine[m], commemsalem nostrum continuum, qui tibi nostri 
ex parte multa dicet. Datum Babylone super Nilum Machometi & Cromethi Deorum 
nostronim, Rameatri Amonis Elgazistri. 



Ti1 ham, hvem vore guder ynder, om hvem vi har haft gudesvar i vort orakel, og i hvem 
Alexander den Stores And t0r vzre mzgtig, den store konge over de kolde Nordboer, 
Svenske, de stzrke Goter, Danske og Slaver, en fremragende fyrste i Bayern, vor staldbro- 
der og gode ven. 

Balthasar Soldanus, gudemes beslzgtede, udelt hersker over Babylon, Alexander den 
Store, herre over alle herrer i Afrika, konge over alle konger i Arabien, Kaldza, Persien, 
Libyen, Barbariet, Armenien, Assyrien, Mostenien, Nubien, Alexandriz, Egypten, Parthi- 
en, Medien, Mesopotamien, Hirkanien og vogter af den Hellige Grav, hilser dig og vil 
venlighed og lyksalighed. Vi er for nylig ved dit udvalgte bud magister Johannes af Europa 
gjort bekendt med, at du skal vzre de navnkundige Goters store konge, en hersker over 
Norden, som er det stzrke Sverige og Norge og detstore danske folk, en hertug af Bayern, 
en sejrrig og uovervindelig herre over Goterne, som i gamle dage gjorde allehande sejrvin- 
dinger i vores lande, og bragte vores rige forfzdre i stor vanskelighed. Derfor 0nsker vi dit 
venskab bade for din Person og din magts skyld, hvilket vi i h0j grad har h0rt med glzde. 
Derfor har vi i vore guders templer foranstaltet ofringer, fordi Gud har givet dig magt, ros 
og z re  i denne verden i dine unge Ar. Dog undrer vi OS over, at du adlyder den store 
Romerske Kirke, eftersom vor Gud Muhammed og Hammon Cromethi (Profeten?) under 
dig s5 megen lyksalighed og fremgang. Derfor skal du vide, at vi om kort tid vil besprge dig, 
og med vort skib Zephyr personligt vil besoge Norden, Arachesiam, Vesgentiam og det 
russiske Moskva, hvilke omrader grznser til dine, og der give dig min smukke datter 
Xerxine til zgtehustru. Derfor sender vi dig dette brev og gaver til dig, som er et gyldent 
kar fuldt af pur balsam, med din fornzevnte tro udsending, vor daglige ledsager, som kan 
fortzlle dig meget om OS. Datum Babylon ved Nilen, Muhammed og Cromethi vores guder, 
Rameatri Amonis Elgazistri. 

Omtalen af guder og sultanens omfangsrige titel, som der ikke er dzkning 
f ~ r , ~ ~  m i  g@re det klart, at forfatteren til brevet i 1444? skal sages indenfor 
nordiske kredse og ikke udenlandske, herunder bayriske kredse. Tydeligvis 
gives Sverige, som allerede L Holberg og L C Müller bemzrkede, en frem- 
stiende plads, hvad der tyder pi,  at brevet var udstedt i Sverige, hvor 
Messenius fgrst udgav det.39 Sveriges hovedposition tillader imidlertid ikke 
uden videre en slutning til dette rige som skrivelsens hjemsted. I betragtning 
af at Sverige og Danmark ved begyndelsen af det 17. Arhundrede overgik 
hinanden i officielle historievzrker, kan Messenius have zndret i rzkkefal- 
gen af de nordiske rigers navne, miske enkelte andre steder ved afskrivnin- 
gen. Der eksisterer siledes fiere afskrifter af Sultan-brevet i danske samlin- 
ger, som afviger fra Messenius. Norge er her konsekvent sat forrest med 
teksten: ». . . Magno Regi Gelidorum, Trollorum et purgatorij: Norvegi~ 
Danorum (atq(ue) Svedorum«, mens Messenius og Pontanus i stedet har B . .  . 
magno Regigelidorum Hyperboreorum, Suedorum, Gothorum robustorum, 
Danorumque.. . «, og senere har Sveriges navn f@r Norges og det store dan- 
ske folk. Afskrifterne viser andre fejl end omtalen af Trolle-slzgten, for 
eksempel er Xerxine blevet til Pejzatam. Derfor m i  Messenius' gengivelse 
foretr~ekkes.~~ 
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Indszettelsen af den svenske slzegt Trolle i de danske afskrifter tyder i 
lighed med dokumentets fcirste trykning i Stockholm i 1616 PA, at dokumen- 
tet oprindelig blev udstedt og opbevaret i Sverige, og at det var en eller flere 
p& hinanden fprlgende slzgtsinteresserede, som indfprjede Trollenavnet. 
Tidspunktet kan ikke fastslas med sikkerhed, men sandsynligvis skete det i 
lgbet af det 16. Arhundrede i Danmark. Arvid Birgerssons (Trolle) datter 
Anna (7 1560) blev i 1523 gift med Axel Urup (7 1540), hvorved faderens 
lovbog, slzegtsoptegnelser og annalnotitser for en tid kom i en dansk slzegts 
eje. Anna Trolle udprvede, sA vidt det kan skcinnes, et stcirre genealogisk 
forfatterskab. Hendes formodede arbejder blev med storre eller mindre 
zndringer forlzg for flere danske adelige slxgtsbprger, eller de havde ofte 
fzlies kilder i henseende til  rolle-af~nittene.~' 

Stammer Sultan-brevet efter alt at dcimme fra Sverige (hvorfra det anta- 
gelig aldrig blev sendt til Kristoffer), viser dets associationer til Eufemiavi- 
serne og Alexanderdigtningen samt traditionen om Mandevilles rejse og 
Presbyter Johannes, at forfatteren var i besiddelse af stor litterzer ~ i d e n . ~ ~  
Den omtalte magister Johannes af Europa, som skal forstzrke billedet af 
magt og pragt hos unionskongen, synes at vzre en omskrivning af den i det 
middelalderlige verdensbillede fremtr~dende tradition om den rige presby- 
ter Johannes i Indien (nJohan p r ~ s t  aJScIndia land«), og ikke en vidt berejst 
Person, som ifcilge S Lagerbring havde bescigt ~ a b y l o n . ~ ~  Hovedparten af 
Balthazars riger forekommer at vzere hentet fra digtet om kong Alexander, 
oversat fra latin til svensk mellem 1375 og 1386 samt fra Mandevilles Rejse 
fra midten af det 14. Arh~ndrede.~~ 

Erik af Pommern synes ikke at vzere skrivelsens ophavsmand, - tonen i 
brevet svarer ikke til den gamle konges uforsonlige holdning. Kar1 Knutsson 
var en mulighed, men fremhzevelsen af Goterne - som udviser en parallel til 
zerkebisp Nils Ragvaldssons tale ved Baselkonciliet i 1434,~~ samt omtalen af 
»Basilicis nostris« tyder pA, at forfatteren eller forfatterne skal sciges inden- 
for kirkelige kredse, som havde kendskab til bryllupsplanerne i 1444-45. 
Denne opfattelse styrkes af navnet Balthazar af Babylon. Der hentydes her 
til 5. kapitel i Daniels bog i det gamle Testamente om den hovmodige 
hersker, som under et stort gzstebud, hvor han var piivirket af vin, lod 
hente de bortf@rte guld- og sglvkar fra Jerusalems helligdom, for at han og 
hans stormznd og hustruer kunne drikke af dem. Under drikkelaget priste 
de deres guder af guld, solv, kobber, jern, trze og sten; men Gud lod ved en 
usynlig hAnd skrive sztningen »Meni, meni, tekil ufarsinc (du er blevet 
vejet og fundet for let) pii vzeggen, fordi Balthazar ikke havde ydmyget sig. 
Samme nat, efter at skriften var oversat, blev kongen d r ~ b t . ~ ~  

Den latinske giftermhlsansggning fAr pA denne baggrund en kraftig brod 
mod Kristoffers »hedenske« opfgrsel overfor kirken. Interessen samler sig 
om Vadstena kloster, som pA opfordring 1Ante Kristoffer en guldkrone til 



brylluppet. Klostret var kultur- og lzrdomscenter og afskrev endda doku- 
menter, heriblandt for eksempel den tysk-romerske konge Frederik In's 
indkaldelse 1443 116 til Rigsdagen i Nürnberg 1444.~~ Hertil kommer, at 
klostret fra 1444 bestrzbte sig pA at knytte kontakt med paven i et forsog pA 
at forsvare sig mod de kongen nzrtstaende koncilieorienterede bisper (s. 
228, 240). Vadstena kloster havde i disse prkonomiske vanskelige Ar ikke 
altid held i stridigheder om retten til jordegods, og borgerne i Vadstena var 
utilfredse med den store bryllupsskat, som staden skulle betale.48 Med 
kendskab til Messenius' store viden om Vadstena og et af E Lönnroth 
fremdraget flyveskrift fra klostret fra forAret 1448 samt en i klostret omkring 
1430 nedskreven Arbog (916-1430), som indeholder betydelige uddrag af 
Flores og Blanzeflor, Kong Alexander og Ivan Loveridder, mA det stA klart, 
at Sultan-brevet er udfzrdiget i Vadstena klo~ter.~' 

Dokumentet Abenbarer i tiden for pave Eugen IV's korstog mod tyrkerne 
et veltilrettelagt og indfors tAet smzdeskrift mod Kristoffer som betydnings- 
fuld unionskonge og kon~i l ie t i lhzn~er .~~ Henvisningen til Moskva i skriftet 
fortsztter den hellige Birgittas opfordringer til Magnus Eriksson og mA i 
forlzngelse af den senmiddelalderlige korstogstanke tolkes som et onske om 
kraftigere forholdsregler mod russerne, hvad Kristoffer endnu ikke synes at 
have bestrzbt sig Endelig mA det bemzrkes, at den hovmodige og 
vinglade Balthazar af Babylon, som anes i brevet til kong Kristoffer, var 
kendt i tiden for ~aselkonci l ie t ,~~ og kan have vzret forbillede for Karls- 
kronikens tendentiprse skildring af Kristoffer af Bayern: 

Konung cristoffer war medelmota hög 
oc j ondom radom slögh 
hans fadher h e d g  i beyera landh 
hans modher hertigadotter aff pomerske strandh 
han war ganst feet a liff 
hwat han kunne nogra skynda til kiff 
ther om lagde han sik all win 
han war ganst hastog j sit sin 
mest alla nätther offier mynnat drak 
skörhet oc böffuerj war mest hans snak 
böffuerj at öffua war hans sid 
swäria oc dobla war oc hans idh 
om j dag länte han wäl iij e t  lan 
at han kunne göra hwar annars owän 
al then ondzka han plägade driffua 
wore her forlangt at scriffu'a ...53 

Om stemningen i Vadstena mod Kristoffer efter hans bryllup giver klostrets 
diarium vzrdifulde oplysninger fra kongens besog i januar 1446. Kristoffer 
ankom 1446 1911 sammen med Dorothea fulgt af et mzgtigt fprlge af danske 
adelige, og Dorothea fik klostrets relikvieskatte at Se. Den fprlgende dag 



begav Kristoffer sig til brddrenes refektorium fulgt af enkelte riddere. Klo- 
sterfolkene klagede over, at deres landbdnder og borgere trods kongens 
privilegier ikke fik lov til at nyde dem i fred. Kristoffer vzgrede sig ved at 
give et besternt svar og ville heller ikke tillade, at en del af hans bryllupsskat 
- mere i overensstemmelse rned privilegierne - blev anvendt til reparation af 
klostrets kobbertag. Brddrene frernfdrte yderligere klager over verdslige 
stormznds indtrzngen pa klostergods, hvilket kongen lovede at afgdre en 
anden dag under sit bes6g. Resultatet blev, at alle klager blev udsat til 
herredagen i Stockholm i slutningen af februar og begyndelsen af rnarts, 
hvor det svenske rigsrhd skulle t r ~ f f e  afgdrelse om klagerne i deres helhed. 
Knstoffer undgik en behandling af brddrenes anmodning om @konomisk 
hjzlp. Han dnskede ikke at afstii fra sin bryllupsskat pii 100 rhinske gylden 
fra Vadstena by trods borgernes klager, at »sd meget gav ikke 5 eller 6 andre 
st~dercc. Den unge konge fsrte en henholdende politik. Senere udstedte han 
efter stadens dnske en forordning 1446 917, hvori han indskrznkede antallet 
af borgmestre og rhdmznd i staden, en reduktion som mindskede skatten 
rned en fjerdedel.54 

Afslutningsvis kan der vzre grund til at ridse nogle linier op pii grundlag af 
begivenhederne i 1445. Det fiellesnordiske udspil mod kongens styrelse og 
inddragelse af bayrere matte bringe rhderne og Kristoffer i et modsztnings- 
forhold uanset ovrige politiske standpunkter. Rigernes rad vogtede ph deres 
konstitutionelle rettigheder stillet overfor en styrket kongemagt rned en 
overbevisning om retten til at herske. Kristoffer gav klogt efter for radernes 
henstillinger, men blot for at for ts~t te  rned at styrke sin position pii anden 
vis. En antydning af hans mistro fremghr af hans bestr~belser pti at  sikre 
Dorotheas morgengavebrev. Inden afrejsen til Sverige i slutningen af 1445 
udstedte han 3. december et fdgebrev til Kristoffer Parsberg, mens Doro- 
thea til den sidstnievnte og til Henrik von Egloffstein udgav et lejdebrev til 
Lübeck rned en anmodning om at opbevare det latinske dokument af 15. 
september samt et nu tabt enslydende brev pa dansk. I begyndelsen af 
januar 1446 bekrzftede byradet modtagelsen af bre~ene.'~ 

Forhandlingerne rned hansestiedernes udsendinge i september ved kon- 
gens bryllup viste, at det iszr var det norske rigsrtid, som opponerede mod 
Kristoffers politik og tvang denne til at sdge sin position styrket ved for- 
bundsans~gninger til de vendiske hansestzder og den tyske Orden samt 
radslagning rned bayriske rhder i det hemmelige kamrner ph K@benhavns 
slot. Det danske rigsrhd billigede som de dvrige rigers rtid ikke kongens 
optrzden, men var enige i nddvendigheden af en forsttielse rned hansestz- 
derne, og ogsa svenskerne tilslrittede sig dette. Det norske rigsrtid blev 
presset til at acceptere stadfzstelsen af stzdernes norske privilegier. 



Kristoffers bestrzbelser pA kontrol af Sverige og Norge ved zndringer af 
rigsradets sammens~tning havde tilslutning fra det danske rigsrid. Opret- 
holdelsen af Norges arvestatus og manglende udbygning af disse rigers cen- 
traladministration Abnede mulighed for tilvejebringelse af gamle tilstande. 
Selv stod det danske rAd stzrkt i 1445 med kontrol over rigsembederne. Om 
e t  modsztningsforhold til Kristoffer var der efter alt at ddmme ikke tale, og 
det trods kongens bestrzbelser pa at styrke sin magt. Et tegn pA radets 
position i de foregiende Ar er idvrigt, at sendebude blev sammensat af 
repr~sentanter for Kristoffer og rigsridet. Dette havde blandt andet vEret 
tilfzldet i 1440, hvor Johannes Laxmand og Kristoffer Parsberg lzste en 
besked fra Lübeck (s. 135). I efteraret samme Ar blev Niels Erikssdn (Ban- 
ner) og Wilhelm von Wulfstein sendt til Lübeck, hvilket gentog sig i maj 
1443 ved Otto Nielssan og Hans ~ a r s b e r ~ . ' ~  Det turde ikke vzre for meget 
sagt, at samarbejdet mellem Kristoffer og det danske rigsrid fungerede, og 
at de havde flere fzlles interesser, iszr i henseende til unionen. 

Sammenfatning 

Kristoffers og de 3 rigers uafklarede forhold til Erik af Pommern medfarte 
ved de vendiske hansestzders mellemkomst et nyt mzglingsforsdg i foriret 
1443. Kongen og rAderne var ikke interesserede i en domstolsafgdrelse, men 
sggte forlig ved forhandling. Krigsplaner havde vzret fremme, men blev 
forelobig skrinlagt. Kristoffer og ridet bedrede i forAret deres position ved 
diplomatiske forbindelser til tyske fyrster, kontakter, som vedligeholdtes 
sommeren igennem. Der var ikke tale om, at Kristoffer ved denne tid Abent 
modarbejdede st~derne. Et samvirke mellem Erik af Pommern og de vendi- 
ske stzder matte undgas. 

Et forsag'fra den tyske Ordens side pA at komme stzdernes mzglingsfor- 
sag i forkgbet bragte intet resultat pA grund af de nordiske rigers uvilje mod 
hgjmesteren som voldgiftsdommer i konflikten med Erik af Pommern. En 
fornyet lybsk henvendelse fik Kristoffer og ridet til at udstede et lejdebrev 
til den gamle konge til forhandlinger i Rostock 1443 22/7. Derimod blev 
stzdernes forsag pA at drage fordele af mzglingspositionen behzndigt om- 
gaet ved en imprdekommende holdning pa f i ,  ikke betydningsfulde punkter. 

Rostock-madet .fandt ikke sted pA grund af Eriks vzgring ved personligt 
fremmdde og hans dnske om de vendiske hansestzder som voldgiftsdomme- 
re i konflikten pA et mdde ved pinsetid 1444. I juli 1443 havde Kristoffer og 
radet i Kdbenhavn pA grund af manglende efterretninger afsluttet en viben- 
stilstand med enkelte af Eriks slzgtninge med gyldighed til sommeren 1444, 
og aftalt et mgde i September 1443. RigsrAder som Anders Nielssdn og Sten 



Basse, der tidligere havde stiet Erik nzer, blev udpeget til forhandlingerne; 
men Erik nzgtede p i  grund af afialerne rned hansestzederne. Et m@de mel- 
lem parterne fandt ikke sted i 1443. 

Erik af Pommerns standpunkt medferte en skzerpet holdning fra Kristof- 
fers og rigsridernes side. Skylden for forhandlingernes sammenbrud blev 
helt og aldeles lagt p i  den gamle konge. Samtidig var kongen og riderne 
ikke lzengere stemt for at lade de vendiske hansestzeder deltage i en domsaf- 
gflrelse, efiersom stzederne ikke havde sikret sig et stilstandsbrev fra Erik, 
som var enslydende rned Kristoffers og ridernes. Hansestzederne havde 
ikke held til at udnytte deres position til egen fremgang. Et skzerpet forhold 
mellem Kristoffer og stzederne blev undgiet ved mundtlige og lidet forplig- 
tende udtalelser. Kongen og rigsriderne var ubundet af Eriks voldgiftsfor- 
slag. Stzedernes forsag p i  at bringe konflikten for den tysk-romerske konge 
p i  Eriks foranledning blev forpurret af Kristoffer. 

Den skzerpede holdning, iszer fra det danske rigsrid, mod Erik af Pom- 
mern, medforte bestrzebelser Era den gamle konges side i foriret 1444 p& at 
f i  en ny retslig afgorelse i stand. Ekskongen sagte endog at stifte splid 
mellem Sveriges og Danmarks rider i hib om egen Eremgang. Resultatet 
blev et nyt forsflg fra nordisk side p i  at f i  en intern afgflrelse i stand rned 
Erik. En a£tale om et mGde til1444 2517 p i  @land kom i stand. Ogsi denne 
sammenkomst forblev dog resultatlds p i  grund af Eriks invitation af reprze- 
sentanter fra hansestzederne. Et nyt gesandtskab blev sendt til Gotland rned 
et tilbud om forlig, udarbejdet efter alt at domme hovedsagelig af Kristoffer 
og det danske rigsrid rned de Gvrige rigers rids accept. Forslaget gik ud p i  
at overgive Erik oen p i  livstid samt en Arlig betaling p i  3000 lybske mark. 
Udspillet blev vredt affzerdiget af den gamle konge, som snart intensiverede 
sine udliggeres virksomhed, hvorimod Kristoffer og rigerne svarede igen 
rned blokadeforanstaltninger. 

Hensynet til Novgorod var i foriret 1444 blevet aktuelt p i  baggrund af en 
anmodning fra ordensmesteren i Livland om at spzerre handelen pA Novgo- 
rod, og s i  vidt muligt ikke slutte £red rned russerne. Kristoffer og rigsrkder- 
ne viste sig imGdekommende. Denne politik havde et dobbelt sigte. E t  godt 
forhold blev fastholdt til astersamagterne. Erik af Pommern kunne lettere 
isoleres ved en handelsblokade, og hojmesteren muligvis bevzeges til at 
st0tte Kristoffer i at n i  til forlig rned morbroderen. Gotlandssp~rgsmilet 
forblev dog ulgst, men det danske rigsrid havde endnu mulighed for at 
arbejde for Gens overgang til unionen og ikke til Sverige. I Gotlands-proble- 
matikken brydes de 2 rigers.opfattelse af unionen. Unions- (inkl. Gotland) 
politik og Baltikumpolitik smeltede sammen, 

StGrre politiske uoverensstemmelser mellem Kristoffer og det danske 
rigsrad Spores ikke i 1443-1444 og heller ikke i 1445. Rigsridet var enig i 
opretholdelsen af en forstielse rned hansestzederne og bestrzebelser p i  at £5 



etableret et made rned Erik af Pommern. Det norske rigsriid matte i sep- 
tember 1445 trods modstand acceptere en stadfzstelse af hansestzdernes 
norske privilegier, hvorimod de svenske riider som de danske havde blik for 
nadvendigheden heraf pa grund af faren for krig og en tilnzrmelse mellem 
stzderne og den gamle konge p i  Gotland. 

Det norske rigsriids opposition mod kongens politik medfarte, at Kristof- 
fer sagte at fii etableret forbund rned stzderne og rned den tyske Orden 
samt radslog rned egne bayrere. Hans bestrzbelser p i  at styrke sin position 
var ikke i rigernes rads interesse. En gang efter kongens bryllup pitalte 
raderne, at kongen omgav sig rned og begunstigede bayrere, og andre for- 
hold synes bragt pii bane ved samme lejlighed. Kristoffer gav klogeligt efter 
for riidernes henstillinger, men sagte fortsat at styrke sin stilling. Det danske 
rigsriid var enig rned kongen i bestrzebelserne pii at kontrollere Sverige og 
Norge og genskabe gamle tilstande. Rigsriidet stod stzrkt i 1445, og om 
modsztning til Kristoffer var der trods dennes styrkede position ikke tale. 

I det danske rigsriid mzrkes i disse Ar en forskydning i retning af nye 
ledende grupperinger. Otto Nielssan (Rosenkrantz) overtog hofmesterpo- 
sten efter Erik Nielssan (Gyldenstjerne), og marsken Oluf Axelssgn, Eggert 
Frille og Claus Rannow gjorde sig i stigende grad bemzerket og nad kongens 
velvilje. Alt tyder pii, at det iszr var disse reprzsentanter for betydningsful- 
de slzgter, som dominerede i radet og formaede at samle flertal for deres 
politik. 
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Straks efter juleh0jtiden 1445, eller allerede i dagene for, rejste Kristoffer 
og Dorothea til Axel Pederss~n pa Varberg slot, for senere at fortsztte over 
Jönköping, Vadstena, Örebro og Arboga til ~tockho1m.l Ti1 stede i Varberg 
var Oluf Axelss0n og brgdrene Aage og Iver Axelssprn, grev Hans af Eber- 
sten, Anders Nielss@n, Klaus Nielssfln til Ellinge, Peder Aagessgn, Mathias 
van Kalen, Bergenfogeden Oluf Nielss@n, Kolbjarn Gerst, Henrik Hjärne, 
svenskeren Ragvald Jonsson samt kansleren Oluf MortenssPin og kammer- 
mesteren Knud ~ i k k e l s s 0 n . ~  

Tilstedevzrelsen af grev Hans og Anders Nielsson fortjener opmzerksom- 
hed. I Arboga forlenede Kristoffer 1446 3111 Anders Nielss0n og dennes 
hustru Margrethe Bekman med Amneholm gods og len i Skara bisped~mme 
i Värmland pA livstid med al kongelig indtzegt og rettighed mod opgivelse af 
deres panteret.3 I Stockholm tog kongen 1446 513 grev Hans »vor elskelige 
mand og tjenera under sin beskyttelse og stadfzstede kong Eriks pantebrev 
til ham pA Gripsholm ~ l o t . ~  

Kristoffers velvilje mod Anders NielssPin og grev Hans ma i kraft af et  
udspil overfor Erik af Pommern i foraret 1446 og deres tidligere venskabeli- 
ge forhold til den gamle konge opfattes som en piskonnelse og ansporing til 
at fa et forlig tilvejebragt med Erik af Pommern. Danzig var ikke lzngere pA 
tale som m0dested for forhandling, men Karlskraniken meddeler, at Kri- 
stoffer skrev til Karl Knutsson pa Viborg og anmodede ham om at komme 
til stede med skibe og svende ,>for ty han (kongen) wil til Gotland fara.. . K ~  

At indkaldelsen var sket tidligt fremgar af et dokument fra Stockholm til 
Vadstena- kloster 1446 713, hvor en afgprrelse i et retsligt anliggende blev 
udsat, indtil Karl Knutsson straks »effter pascha met första ypin watn scal hiit 
koma til Stockholm til wan nadhiga herra konungen.. .e6 

I den svenske hovedstad var Kristoffer og det svenske rigsrad i marts m%ned optaget af at 
d@mme i flere retstrzetter, foruden at andre dokumenter og privilegier sa dagens 1 ~ s . ~  Den 
11. marts d6mte den retslzerde Knud MikkelssGn om patronatsretten til Solna kapel mellem 
Kristoffer og zrkebisp Nils: og den fcilgende dag pantsatte Ficke Bylow i nzervzrelse af 
Kolbjcirn Gerst og Peder Nielsscin (herredsh~vding over Vartofta herred) awegods fra 
broders@nnen Henrik Bylow til Sigurd Jonssons hustru Phi l i~pa.~  Den 17. marts domte 
zerkebisp Nils og andre svenske rigsrader ph Kristoffers befaling mellem brcidrene Peder og 



Nils Ragvaldsson ph den ene side og Ulf Pedersson, Johan Gädda og Jöns Krabbe pa den 
fravzrende Peder Lykkes vegne p% den anden, om retten til gods i Strängnäs bispedomme. 
Afgorelsen faldt ud til brodrenes fordel, fordi Jeppe Drake ulovligt havde solgt godset til 
Jösse ~rikss0n." Sidstnzvnte var den tidligere foged fra Dalarna, som i 1436 var blevet 
tilfangetaget og drzbt af bonderne pfi Motala ting. - Nfir Peder Lykke omtales, skyldes det, 
at han var arving og broder til Jösse Eriksson, hvis zgteskab rned Birgitta Ulfsdatter (Roos) 
af Ervalla var barnlost. De 3 bemyndigede ph Peder Lykkes vegne havde del i arven efter 
Jösse Erikss011, som var blevet skiftet i 1443." Den 21. marts medbeseglede kansleren Oluf 
Mortensson et dokument, udstedt af ridderen Kar1 Magnusson (Eka-ätten).12 

Hajmesterens forligsudspil overfor Erik af Pommern (s. 317) blev forst be- 
svaret 14$6 2114. Konrad von Erlichausen og sendebude fra markgrev Hans 
kunne p i  grundlag heraf ikke forsti, om Erik ville g i  rned til et mode p i  
hajmesterens vilkir. Folgen var, at hojmesteren endnu en gang provede et 
mzglingsforsag mellem den gamle konge og de nordiske riger. Baggrunden 
herfor skal dels soges i kong Eriks kapervirksomhed, dels i striden mellem 
Ordenen og Brandenburg om Neumark, hvor Konrad von Erlichausen i 
februar 1446 havde foresliet markgrev Hans som voldgifisdommer mellem 
sidstnzvntes broder kur£yrst Frederik og Ordenen. Markgrevens sendebu- 
de, heriblandt marsken Hans von Kinsberg og Hans Rabensteiner, meddel- 
te deres herres villighed tiI at arbejde for en ordning i Neumark-sagen, mod 
at hojmesteren skulle sende repr~sentanter til Erik og bevzege ham til at g i  
rned til et made i Danzig. Markgrev Hans pitog sig at sorge for, at Kristof- 
£er kom til stede.13 

I samrid rned markgrevens udsendinge udstedte hojmesteren 1446 2414 
skrivelser til Erik og Kristoffer. Han vedlagde et udkast til stilstand. Kon- 
gerne burde hver udfzrdige et dokument rned anerkendelse af en vibenstil- 
stand 1446 2416 - 1446 20111 samt personligt give made i Danzig 1446 1518, 
hvor hojmesteren og andre udpegede Venner ville vzere til stede. Fredsbre- 
Vene skulle sendes til Konrad von Erlichausen s i  hurtigt som muligt, og 
denne pitog sig at underrette parterne. En ordensrepr~sentant og markgrev 
Hans' marsk Hans von Kinsberg blev sendt til ICristoffer.l4 

Sendebudet til Gotland Jürgen Roghausen blev tilfangetaget i slutningen 
af april af Magnus Gren, som tillige brad hojmesterens breve.15 Hojmeste- 
ren sendte et nyt bud afsted. Dette gentog sig 1446 1916, da der var indlobet 
et brev fra Erik rned en anmodning om at £3 svar p i  sin skrivelse, fordi 
budbringerne var blevet tilfangetaget af hans fjender. Konrad von Erlic- 
hausen havde endnu i slutningen af juni ikke modtaget et svar fra den gamle 
konge, og et fredsbrev blev aldrig udstedt af denne. Det viste sig snart, at 
h@jmesterens forligsudspil blev tilsidesat.16 

For 1446 1716 ankom mantmesteren i Stockholm til Marienburg rned et 
brev fra Kristoffer omhandlende Novgorodsp@rgsmilet (s. 337) og meddelte, 
at svenskerne blokerede Gotland rned 500 mand og allerede havde en del af 



landet i besiddelse. Endvidere havde danskerne rned 14 sejlskibe begivet sig 
til @en. Mcdntmesteren bergrte ikke Konrad von Erlichausens fredsaktion.17 

Oplysningerne om blokaden af Gotland stammer fra et brev fra h~jmeste- 
ren til markgrev Hans. Udsagnene m i  tillzgges vzgt og styrkes af Magnus 
Grens opfarsel i lighed rned Kar1 Knutssons folks tilfangetagelse af Bertold 
Burammer i 1445. Oluf Axelsscdn og Otto Nielssan ses at have antaget 
skibsfolk og fartcdjer en gang i 1446 til sejlads i rigets tjenste.18 Aktiviteten 
kan afspejle, at det hovedsagelig var det svenske rigsrid og danskerne, som 
var enedes om at lzgge pres pa Erik og undga et made i Danzig. Heroverfor 
kan Kristoffer endnu have gjort sig overvejelser om at bevzge morbroderen 
til at gii rned til madet i Preussen. Spcdrgsmilet er dog, om ikke Kristoffer og 
rigsriderne allerede tidligt var enige, blandt andet i betragtning af kongens 
begunstigelser til Anders Nielsson og grev Hans samt forstaelsen i foriret 
rned hertug Adolf af Slesvig (s. 348). Kristoffer afskrev derimod ikke mulig- 
heden for ved preussisk hjzlp at fA etableret et made rned Erik. Han l#slod 
Jürgen Roghausen, gav ham lcdfte om at fii sine ejendele tilbage og sendte 
ham til ~ o t 1 a n d . l ~  Ligesom i 1444 blev der nu taget initiativ til forhandlinger 
rned Erik af Pommern. 

De direkte drcdftelser blev, som G Lögdberg har sandsynliggjort, etable- 
ret af de svenske og danske rigsrider. Flere omstzendigheder taler herfor. 
Markgrev Hans' bestrzbelser overfor hcdjmesteren i april kan ikke vzre sket 
uden Kristoffers kendskab, og Konrad meddelte 1446 817 markgreven, at 
han havde modtaget oplysninger om, at danskere og svenskere havde be- 
sluttet, at Kristoffer ikke skulle begive sig til forhandlinger rned Erik i 
Preussen, men at den gamle konge i stedet skulle indfinde sig i Sverige. 
Endvidere deltog rigsridet i de senere forhandlinger om betingelserne for et 
f ~ r l i ~ . ~ '  Det kan ikke udelukkes, at Kristoffers og svigerfaderens bestrzbel- 
ser p i  at f& mgdet i stand rned den gamle konge udenfor de nordiske riger 
kan have haft til hensigt at mindske radernes indflydelse og indsigt i for- 
handlingerne. Forsigtighed er dog piikrzvet, og Kristoffer synes selv at have 
blik for muligheder i direkte forhandlinger rned Erik, og en gang i 1446 
kabte han skibsudrustning i D a n ~ i ~ . ~ '  Indrcdmmelser til hcdjmesteren kunne 
undgis, og besiddelsen af Gotland styrke indflydelsen i Baltikum (s. 337). 
Konrad von Erlichausens placering af ansvaret hos riiderne for Danzig- 
m~de t s  afblzsning gav Kristoffer diplomatiske fordele i hznde. 

Den danske stgtte ved svenskernes blokering af Gotland pikalder sig 
interesse i betragtning af ridets opmzrksomhed mod gen. Forhindringen af 
mcddet i Danzig peger pi ,  at det tillige var frygt for et samvirke mellem Erik 
af Pommern-Visby og den tyske Orden, som medvirkede til militzropbudet. 
Det danske rigsrid matte i denne Situation vzre interesseret i at gare fzelles 
sag rned svenskerne og tvinge Erik til forhandling, samtidig rned at mulighe- 
den for en styrkelse af egne interesser blev holdt aben. aens overgang til 



den tyske Orden, som tidligere havde besiddet den, matte undgis. Got- 
landsproblemet skulle lases som et internt unionsanliggende. 

Fladestyrken og den skzrpede blokade af Gotland virkede efter hensig- 
ten. I juni kom det til en breweksling mellem Erik og Kristoffer om forligs- 
spgrgsmilet. Kendskabet hertil stammer fra hajmesterens udtalelser til 
markgrev Hans 1446 817 p i  grundlag af nogle brevafskrifter, som Erik havde 
sendt harn. Det fremgir, at Eriks og Kristoffers kanslere havde korrespon- 
deret i lighed med grev Hans og borgmesteren i V i ~ b y . ~ ~  Grev Hans' delta- 
gelse peger p i  bevidste forsgg fra Kristoffers og ridernes side p i  at bane vej 
for en forhandling med Erik og sage at vinde betydningsfulde personer i den 
gamle konges nzerhed. Det er sandsynligt, at Kristoffer og rigernes rid 
havde kendskab til Visbys opfordringer til h@jmesteren i 1445 om at mzgle i 
striden mellem kongerne (s. 306) og sagte at udnytte mulige spzndinger 
mellem staden og Erik. Blokaden af Gotland og vidimeringen af Visbys 
underkastelsesbrev i 1444 (s. 295) kan have betydet mere, end det sporadi- 
ske dokumentmateriale giver udsagn om. 

Det vides ikke, om Laurids Brandt stadig var kong Eriks kansler (s. 79). 
Derimod kan Kristoffers kansler kun vEre Oluf Mortenssan. Ingen svensk 
kansler omtales i de samtidige dokumenter, hvorimod Oluf Mortenssan 
optrzeder tre gange under opholdet i Stockholm som »kong Krhtoffers kans- 
ler og ~ r k e d e g n  i Roskilde« og andetsteds som »cancellarius regis Cristofo- 
rij.flZ3 Hans deltagelse sammen med grev Hans godtgar, at iszer Kristoffer, 
men muligvis ogsa de danske rider gjorde sig bemzrket p i  dette stade af 
forhandlingerne. 

E n  sikker opregning af danske rader i Stockholm i sommeren 1446 tillader dokumenterne 
ikke. Kansleren Oluf Mortenssen og kammermesteren Knud Mikkelssan blev sammen med 
Klaus Ryting og kongens kapellan Johannes Flemming foruden Kristoffers dugesvend 
Bengt Olofsson medlemmer af Stockholms Hellig-Legems Gilde.'" Den 13. juni bevidnede 
Oluf Mortenssan et  morgengavebrev af ridderen Erik Turesson (Bielke) til Birgitta Kri- 
stersdatter ( ~ a s a ) . ~  - Grev Hans og Peder Axelssen (Thott) var til stede i Stockholm, og 
det samme gjaldt antagelig Anders Nielssan samt bisp Thorleif af Viborg, som 1446 1418 
opholdt sig i J ~ n k ö p i n g . ~ ~  Endelig synes Gyldenstjernerne at vzre velreprzsenterede i 
Stockholm. Den 5. juni blev Knud Henrikssen kongens hofsinde." Erik Nielssens overla- 
delsesbrev til Erik Erikssen af 21. juni (s. 342) var medbeseglet af bisp Gert af Barglum. 
Oluf Lunge, Peder Erikssen og vzbneren Bugge Nielssen (Gyldenstjerne). Dokumentet 
bzrer ingen stedsbetegnelse, men flere forhold tyder pa, at det var udstedt i Stockholm. 
Bisp Gert, Erik Nielssen af Aalborg, Henrik Knudssen af Skanderborg, Peder Erikssen og 
Hans Jyde kvitterede saledes 1446 816 for at have modtaget 2365 lybske mark af staden 
Hoorn i Holland (s. 194f). Heiier ikke her gives oplysning om udstedelsesstedet. Siden 
Amsterdams borgmester i 1446 ifelge et hollandsk rentemesterregnskab besegte Preussen 
og Danmark (uut Pruyssen ende Denemerken etc.) og bragte en relation med sig hjem, som 
senere foranledigede forhandlinger om pengebelebet til Kristoffer, synes Gyldenstjerner- 
nes kvittering i kraft af belebets sterrelse at stamme fra de hollandske udsendinges forhand- 
ling med k ~ n g e n . ' ~  



Fravzrende fra Stockholm var i det mindste rigsrhderne Kristian af Ribe, Ulrik af 
Aarhus, Henning af Odense, Morten Jenssen, Sten Basse, Otto Nielssen, Oluf Axelss~n, 
Peder Lykke, Ove Lunge, Niels Erikss0n (Gyldenstjerne) og Anders Hak.29 Otto Nielsson 
og Oluf Axelsson synes at foresth ledelsen af riget i Kristoffers fravzr sammen rned bisp 
Jens af Roskilde, der som rigets @erste kansler mh formodes at have vzret virk~orn.~~ 

De to kansleres virksomhed tyder pa udveksling af stilstandsbreve eller 
lejdebreve. I begyndelsen af juli under ordenssendebudenes ophold p i  Got- 
land ankom siledes reprzsentanter fra Kristoffer, heriblandt Erik Nipertz 
og muligvis den skanske ridder Niels Jensson (Galen). Ved forhandlinger 
rned den gamle konge og hans rader blev der aftalt en sammenkomst. Mo- 
det skulle finde sted pil Gotland i august, og en vibenstilstand trzede i kraft 
mellem parterne.31 Modestedet viser, at Erik har staet stterkt i forhandlin- 
gerne. Den imodekommende holdning fra unionsside kom endvidere til 
udtryk ved, at Erik Nipertz og Niels Jensson i n~rvterelse af Hans von 
Kinsberg lovede, at Erik af Pommern skulle fa det gods tilbage, som de 
havde frataget ham. Opbringelsen var sandsynligvis sket under blokaden af 
Gotland i f ~ r i r e t . ~ ~  

For 1446 1917 sendte Erik en afskrift af overenskomsten rned sine mod- 
standere til hojmesteren og anmodede Ordenen og Danzig om at sende 
reprzsentanter til modet. Konrad von Erlichausen undgik dette ved henvis- 
ning til, at Kristoffer ikke var fremkommet rned samme anmodning. Hoj- 
mesteren onskede ikke at blande sig i nordiske forhold, eftersom hans egen 
plan var skudt til ~ i d e . ~ ~  Hertil kom, at bispen pa 0sel sogte at form& 
Kristoffer til at tage stiftet under sin beskyttelse (s. 338). 

@get interesse for Baltikum 

Det var ikke kun Gotlandssporgsmilet og forholdet til Erik af Pommern, 
som var genstand for nordiske overvejelser i sommeren 1446. Ogsa forhol- 
det til Novgorod blev droftet i Stockholm, og den livlandske Orden blev 
inddraget i disse forhandlinger. Ordensmesteren havde i efteraret 1444 op- 
naet en vibenstilstand rned Novgorod, som senere blev forlznget til mid- 
Sommer 1447. Under stilstanden blev gjort bestr~belser pil at f i  tilvejebragt 
en fredsordning, men uden resultat. Ordensmesteren Henrik von Vincke 
sogte at styrke den livlandske Ordens position inden vabenstilstandens ud- 
lob. De livlandske byer var ikke interesserede i fortsat strid, og hojmesteren 
havde i 1445 erklzret, at den livlandske Orden ikke rned sikkerhed kunne 
regne rned hans statte. Det var forstieligt, at Henrik von Vincke satte sin lid 
til et samvirke rned unionsrigerne mod russerne. Senest i februar 1446 pi- 
regnede han et forbund rned Kristoffer.' Handelsspzrringen rettet mod 
Novgorod blev opretholdt for at udnytte en hungersngd i republikken. Om- 



kring samme tid henstillede ordensmesteren til Konrad von Erlichausen om 
at bevzege unionskongen til at hindre tilfarsel af korn til Novgorod fra sine 
nger, iszr fra Sverige. Hgjmesteren efterkom anmodningen 1446 1114 efter 
forinden at have skrevet til Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifs- 
wald og de preussiske byer i samme ~ r i n d e . ~  

Kristoffer stillede sig velvillig til henstillingen og indbgd i et brev, som 
blev sendt til Marienburg rned Stockholms mgntmester, Konrad om at lade 
ordensreprzsentanter deltage i et mgde, sandsynligvis for at diskutere hold- 
ningen mod russerne, da han 1446 2416 skulle mddes rned udsendinge fra 
Novgorod. Hajmesteren afslog invitationen 1446 1716 under henvisning til, 
at han ikke med sh kort frist kunne samle sine spredtboende ~rdensherrer.~ 
Han @nskede ikke en sammenkzedning af Ordenens og unionsrigernes russi- 
ske politik. - Derimod efterkom Henrik von Vincke Kristoffers opfordring 
om at sende 2 livlandske ordensherrer i rigt mal, idet han sendte 6 personer 
til ~ tockho lm.~  

I den svenske hovedstad var samlet mange adelige, heriblandt 7 bisper og 
mange verdslige rigsrhder fra alle 3 riger, og Karl Knutsson indfandt sig fra 
Viborg.' Fredsforhandlingerne rned russerne bragte intet resultat, og repu- 
blikkens udsendinge rejste hurtigt deres vej. Aben krig truede mellem 
unionsrigerne og Novgorod. 

Den 21. September meddelte hajmesteren markgrev Hans, at Kristoffer 
agtede at begynde krig rned russerne til   inter.^ Ifglge en senere udtalelse 
fra kongen selv ville stilstanden rned Novgorod udldbe 1447 1518 (s. 344). 
Spdrgsmhlet om et samvirke mellem Kristoffer og den livlandske Orden 
blev aktuelt, og kongen tilbgd ordensreprzsentanterne et forbund. Sammen 
indgik de, som forskningen har klarlagt, en foreldbig aftale om en alliance, 
som skulle trzede i kraft 1447 2 ~ 1 5 . ~  

Karl Knutsson spillede efter alt at damme en vigtig rolle i forhandlingerne 
rned livlsenderne. For dette taler, at ordensmesteren ved henvendelsen til 
h~jmesteren for at formi ham til at vende sig til Kristoffer og hindre korn- 
udf~rsel fra rigerne til Novgorod handlede i udtrykkelig forstaelse rned Karl 
Knutsson. Hertil kommer, at unionsrigerne ifalge det senere forbunds- 
udkast skulle angribe Novgorod ved omradgrne Ladoga og Neva nzr  Fin- 
land og indrette sig ph at indtage Nöteborg, Landskrona og Volchow, me- 
dens den livlandske Orden skulle marchere mod Neva og Koporje. Begge 
parter var ude efter Novgorods land- og ~Gforbindelser til @stersgen.* 

Holdningen overfor Novgorod hbner forsthelse for Kristoffers og rigsri- 
dernes Baltikum-politik. Eftersom Henrik von Vinckes udsendinge opholdt 
sig lzenge i Stockholm og senere fulgte rned til Gotland, bor forstaelsen rned 
Livland betragtes i sammenhzng rned Gotlandsproblemet. Forbindelsen 
rned den livlandske Orden betgd en bedret position i Q)stersgen overfor 
Erik af Pommern, som mistede muligheder for at vinde forbundsf~ller.~ 



Magnus Grens forflyttelse fra Stockholm til Abo for 1446 2514 m i  ses i 
sammenhzng rned etableringen af det gode forhold til den livlandske Or- 
den. De livlandske stzder var misforn0jede rned Magnus Grens optrzden. 
Baggrunden var, at han p i  opfordring fra en livlandsk vasal, Hans Parenbe- 
ke, havde givet denne medhold i et stridssp0rgsmil overfor Riga. Kristoffer 
havde imidlertid selv stottet Hans Parenbeke, hvorfor Magnus Grens for- 
flyttelse tillige b0r ses i forlzngelse af Kristoffers interesse for Baltikum og 
et forsog p i  at styrke sin position i Finland rned henblik pA det snarlige 
opgor rned russerne.1° Samtidig gav forfiyttelsen kongen storre indflydelse 
p i  den svenske hovedstad, hvad der ikke var uden danske rigsrAders interes- 
se, idet det gav mulighed for at kontrollere stadens handel, hvad allerede 
Erik Nielsson tidligere synes at have blik for (s. 37). Den nye hovedsmand 
blev Sten Pedersson (Stjärna), som ikke tidligere havde gjort sig meget 
bem=rlcet.l1 Magnus Gren efterfulgte Henrik Bitz p i  Abo, som i 1442 havde 
aflost Johan Karlsson (~är la )  . l2 

Forberedelserne til et muligt felttog mod russerne og Kristoffers og Magnus 
Grens stptte til en livlandsk vasal underbygger, at forstaelsen rned den 
livlandske Orden skal betragtes i storre sammenhzng. Kristoffers bestrz- 
belser p i  at vinde den livlandske Orden fremstar som et led i en plan om at 
kontrollere astersoen og de livlandske omrider i fortszttelse af holdningen 
fra 1444 og af Erik af Pommerns politik fra Arhundredets forste irtier. Dette 
aktualiseredes under Stockholm-modet, idet 0selbispen Ludolf Grove, som 
var valgt af domkapitlet efter Johan Schutte (7 1438), i sin strid rned Orde- 
nen og deres kandidat Johan Kreul fulgte flere af de tidligere bispers eksem- 
pel og scdgte stotte hos unionskongen. Den 16. juni udstedte ~Gstoffer et 
vzrnbrev til stiftet og dets personer og lovede at forsvare den frie valgret. 
Endelig pointerede kongen, at bisp Ludolfs forfolgere ikke skulle finde 
beskyttelse i hans riger. - Kristoffer meddelte hejmesteren om dokumentet 
og oplyste, at udstedelsen var sket, efter at han var blevet underrettet om, at 
hans forgzngere havde taget gsel-kirken under deres beskyttelse.13 

Kristoffers Abenhed viser bestrzebelser pA at tage brodden af Konrad von Erlichausens 
utilfredshed. Han s0gte i kraft af sin tilknytning til Baselkonciliet at nA politisk indflydelse i 
Livland i lighed rned Enk af Pommern, som i begyndelsen af 1420'erne havde udstedt et 
beskyttelsesbrev til bisp Kasper Schwanenflug og vist opm~rksomhed overfor Reval, Nar- 
va, Harrien og Wirland. Erik havde kunnet benytte sig af Ordenens svaghed efter nederla- 
get ved Tannenberg 1410 til de forenede polske og litauiske styrker, og 1419 sluttede han 
rned rigsradcts samtykke et forbund rned kongen af Polen og storfyrsten af Litauen. Over- 
enskomsten indeholdt bestemmelser, som gik ud pi3 at sikre hver parts erobringer under 
hensyntagen til modpartens retmzessige krav. Forbundet fik ingen reel betydning, idet 
hensynet til S0nderjylland trhdte i forreste rzekke. D e  vendiske stader havde i 1422 nsrmet 
sig de Slesvig-holstenske hertuger, en forbindelse, som blev hindret T423 1516 ved en traktat 
mellem Erik og de vendiske s t ~ d e r .  Et bedret forhold til den tyske Orden blev etableret 



ved en forbundsoverenskomst 1423 1519 rned forpligtelse for hver af parterne til at under- 
stotte hinanden rned 2000 mand. Forbundet var en rygsikring mod forbundsforbindelsen 
rned hansestzederne, idet Erik af Pommern isolerede ordensstzderne og sikrede sig hojme- 
sterens samtykke til alle finansplaner. - Tanken om at genvinde Estland var udskudt, men 
ikke glemt.I4 

Mulighederne for Kristoffers indblanding i Livland var til stede p i  grund af 
de separatistiske strprmninger og modstanden mod den tyske Orden. Brke- 
bisp Henning af Riga (T 1448) og bispen af Dorpat - hvor Kristoffer fra 1442 
var protektor - pitzenkte at bringe Livland under Danmark, hvad der natur- 
ligt bekymrede Ordenen meget og foranledigede et tillzg til instruks til 
overprokuratoren i Rom senest i juni 1446 for at formi Eugen IV til atter at 
forene Riga, Dorpat og @sel Stifter under Ordenen.ls Brkebispen af Riga 
og de Ovrige livlandske bisper st@ttede Baselkonciliet og Felix V, hvorfor 
den tyske Ordens muligheder var ringe ved denne fremgangsmide. 

Kristoffer fortsatte bestr~belserne p i  at vinde indflydelse i Livland. P i  
trods af et  pavebrev udstedte han et vzrnbrev til Revals domkapitel og 
-Stift, som svarede til hans beskyttelsesbrev til 0sel-kirken.16 Det er endvi- 
dere af betydning, at Kristoffer i 1440 som den fprrste optog en lindorm i sit 
vibenskjold, de venders eller slavers gamle rnzerke.l7 Om hans aspirationer 
kan Kristian I's politik give et fingerpeg. Kristian fortsatte, som flere forske- 
re har dokumenteret, rned at infiltrere i Livland. I et beskyttelsesbrev til 
Reval stift 1456 2317 benzvner han sig tilmed »Dux Estoniae,« hertug til 
Estland. Hensigten var at genoptage fordringerne p i  hertugdprmmet Est- 
land, som Valdemar Atterdag havde overladt til den tyske Orden i 1346, og 
hzvde sin hprjhedsret.18 ~r'istoffer synes rned forsigtighed at have haft blik 
for det samme. 

Kristoffers opmzrksomhed overfor Livland havde stprtte af flere rigsri- 
der. Det fremgir siledes af hans meddelelser til hfljmesteren, at han var 
blevet belzrt om sine forgzngeres optrzden overfor 0sel. Det synes at vzre 
hans »erfarne m ~ n d , «  som havde oplyst ham om stiftets forhold.lg Iszr Kar1 
Knutsson, som havde blik for at erhverve gods i de i handelsmzssigt hen- 
seende betydningsfulde baltiske yderdistrikter mod Novgorod, inspirerede 
kong Kristoffer til en aget politisk indsats i ~al t ikum.~'  Erik Nielssprn (Gyl- 
denstjerne) og hans sprnner havde imidlertid ogsi, som G Lögdberg og H 
Rebas har dokumenteret, interesse i at f i  Kristoffer til at fprre en aktiv 
politik i ~a l t i kum.~ '  En fornyet omtale er berettiget, eftersom Erik Nielssprn 
allerede ved bruddet rned Erik af Pommern i 1438 havde taget hensyn til 
slzgtens interesser i Livland, og eftersom striden om gods i dette omride 
ikke fandt en lprsning i Kristoffers tid, men varede til ind i Kristian I's 
regeringstid. 

Baggrunden for Gyldenstjernernes livlandske interesser var de sikaldte 
Hagenske godser Erras og Amma i Estland nzr den @st-vestgiende landevej 



mellem Reval, Narva og Novgorod, som ridderen Albrekt Anderssprn (Ha- 
gen) havde besiddet som len af den livlandske 0rden." Efter hans dad fprr 
1424 1312 overgik godserne til sprnnen Henning Albrektssprn og muligvis 
farbroderen Gotskalk Anderssprn, mens ridderens enke Elisabeth von ~ o d e -  
busk, som fik arvegods, skprdede sin andel til birgittinerklostret Mariendal 
ved Reval og fremover levede af sit livgeding af sprnnens gods.23 Senest i 
begyndelsen af 1437 dade Henning Albrektssan, og sprsteren Abele (enke 
efier Otto Snafs) anstillede arvekrav, bistiet af sprnnen Albert. Hun fik ogsh 
gods udleveret, men allerede i 1438 overlod hun det rned sprnnens samtykke 
til domkapitlet i Ribe, som sendte 2 personer til Livland for at tage godserne 
i be~ idde l se .~~  

Aret forinden var krav fremfprrt fra Erik Nielssprn, hvis datter Kirstine 
havde vzret gift rned Gotskalk Anderssprn og rned ham havde 2 sprnner. Det 
var som formynder for barnene, at Erik Nielssprn i april 1437 fra Gotland 
bistiiet af Erik af Pommern anbefalede sonnen Erik Erikssprn til Reval, for 
at han skulle krzve at f i  arv udleveret efter Henning Albrektssprn. I juni 
befandt Erik Erikssprn sig i Reval og kom ogsi i besiddelse af godserne, 
hvilke blev udleveret af ordensmesteren Henrik von Bokenfelde (7 dec. 
1437) ." 

Gyldenstjernerne var kommet Ribekapitlet i forkprbet. Domkapitlet af- 
stod ikke fra sine rettigheder, men sprgte at f& tilkendt ejendommene. I 1439 
overlod zerkebisp Johannes Laxmand af Lund til bisp Henrik af Reval at 
fzlde dom mellem ~arterne. '~  En indstzvning til forhandlinger mellem par- 
terne synes imidlertid at vzre siddit overhprrig. Ribekapitlet undslog sig 
ikke for at klage til Baselkonciliet, som 144C1 2315 anmodede bisperne i 
Slesvig og Aarhus om at dprmme i konflikten." 

Den livlandske Orden begyndte p i  dette tidspunkt at optrzde rned starre 
styrke imod udlzndinges besiddelse af ejendomme. Den nye ordensmester 
Henrik von Vincke pipegede, at ~ e n n i n g  Albrektssprns fader og Gotskalk 
Anderssprn havde skiftet arv, hvorfor deres b@rn ikke var berettigede til arv 
efter deres respektive fztre. Ordensmesteren kunne henholde sig til de i 
Estland alment gzldende Valdemar-Erikske retsbestemmelser, og antagelig 
blev den samme argumentation bragt i anvendelse overfor ~ i b e k a ~ i t l e t . ' ~  
Derimod kunne Ordenen ikke se bort fra Elisabeth von Podebusk, Henning 
Albrektssprns moder, som besad livgeding af sprnnens gods og havde en del 
af ejendommene i pant for et liin pii 4000 rhinske gylden. Tvzrtimod stprtte- 
de hajmesteren hendes fordringer i juli 1441. F@r hendes dad i begyndelsen 
af 1444 udbetalte ordensmesteren pantesummen pii hendes andel i godser- 
ne, tillige rned erstatning for l i ~ ~ e d i n ~ e t . ~ ~  - Tilstedevzrelsen af en domher- 
re i Reval 1441 bprr ses i sammenh~ng rned gods~pprrgsmiilet.~~ Samme iir i 
december indkaldte domkapitlet i Lund Erik Erikssan og Elisabeth von 
Podebusk for at fzlde dom for anden gang om gocisernes tilhprrsforhold 1441 



13/12. Resultatet heraf kendes ikke; alene indkaldelsen er bevaretS3l 
En gang far april 1443 inddrog ordensmesteren de Hagenske godser fra 

Gyldenstjernerne. Inddragelsen fandt sandsynligvis sted i 1442. Interessant 
er i denne forbindelse, at Erik Nielssan og sannerne Anders og Erik befandt 
sig i Kabenhavn i oktober (s. 214f), men dokumenterne tillader ikke at 
piipege en sammenhzng med godssporgsmiilet. Forst i april1443 skrev Erik 
Nielssan og Erik Erikssan fra hovedgiirden Demstrup i Jylland til Reval og 
klagede over, at de ikke var blevet spurgt, far Ordenen udlaste Elisabeth 
von Podebusk. Eftersom Erik Erikssan far inddragelsen af godserne havde 
besiddet dem fredeligt, blev staden opfordret til at bevzge ordensmesteren 
til at udlevere ejendommene. Dette skulle ske til arvingernes befuldmzgti- 
gede Peder Erikssan (Gyldenstjerne). Erik Nielsson og Erik Erikssan med- 
delte sluttelig, at Reval blev opfordret som den farste til at lose striden, da 
de ellers kunne se sig nadsaget til at fremlzgge flere klager og fordringer for 
»unser heren gnade des koninges etc. edder des Rkes rade not en zli, daer 
anders unwille und skade von upstaen wolde, des wi nicht gherne seghen ... c3' 

Muligheden for en skzrpet optrzden fra Kristoffers og ridets side skulle 
anspore staden til at gare en yderligere indsats. 

I foraret 1444 efter Elisabeth von Podebusks dad blev det wirlandske 
godsspcdrgsmiil atter aktuelt. Den 4. april bekendtgjorde staden Haderslev, 
at 2 af vzbneren Henning Albrektssans tidligere tjenere havde afgivet bee- 
diget udsagn om, at de i deres tjenestetid aldrig havde hart, at Henning 
Albrektssan havde pantsat eller givet sine arvegodser til moderen eller til 
nogen anden.33 - Det er blevet udtalt, at vidnesbyrdet .formodentlig blev 
krzvet af orden~mesteren.~~ Da Ordenen havde stattet Fru Elisabeth og 
udbetalt hende pantesummen, kan det imidlertid kun vzre p i  foranledning 
af Erik Nielssdn og Erik Erikssan, at haringen kom i stand. Dokumentet, 
som Erik Erikssan synes at have bragt med til ~ v e r i ~ e , ~ ~  indgik klart i 
bestr~belserne pii at underkende Ordenens overtagelse af godserne. Vid- 
nesbyrdet blev sandsynligvis erhvervet til brug for Peder Erikssan, som 
opholdt sig i Reval fra sommeren 1443 og endnu befandt sig her 1444 24/10. 

Hajmesteren sagte ved et brev til Kristoffer far september 1445 at hindre 
en udvidelse af stridighederne. Endelig skulle ordensudsendingene ved bryl- 
luppet sage at f i  Erik Erikssan (Gyldenstjerne) og domherrerne i Ribe til at 
respektere loven og fii zrkebispen af Lund til at ophzve bandlysninger af 
godsomriiderne og dets indbyggere. Spargsmiilet synes imidlertid ikke at 
vzre berart i Kabenhavn ifdlge ordenssendebudenes beretning, og det 
skant zerkebisp Tue Nielssan var til stede og Gyldenstjernerne var talrigt 
reprzsenteret (s. 307f). 

Tue Nielssans st@tte til Ribekapitlet tyder pii, at domkapitle ts position 
fortsat var stzerk. Det mA derfor undre, niir kapitlet i 1443 ifolge en doku- 
mentfortegnelse gav en Jons Tutoens fuldmagt til at szlge godserne i Liv- 



land til Karl Knutsson eller andre, som ville og kunne opstille magtfulde 
fordringer herpi.36 Det m i  formodes, at Arstallet, som det antletsteds er 
tilfzldet i fortegnelsen, er fejlagtigt og snarere bor anszttes til omtrent 
1446-1447, idet Karl Knutsson kobte kapitlets andel i godserne i sommeren 
1447 p i  baggrund af Baselkonciliets nederlag og Ordenens ringe modtrzk 
p i  grund af ~ o v ~ o r o d k r i ~ e n . ~ ~  Trods det, at den livlandske Orden i realite- 
ten besad ejendommene, havde Gyldenstjernerne og Ribedomkapitlet end- 
nu i 1446 ikke frasagt sig rettigheden til dem. 

Det var siledes betydelige interesser, som stod bag Kristoffers beskyttel- 
sesbrev til aselkirken i 1446. Gyldenstjernernes bestr~belser p i  at bedre 
deres position fremgir af en zgteskabsaftale for midten af juni 1446 mellern 
Erik Eriksson og karl Knutssons datter Kristina. Den 21. juni overdrog 
Erik Nielsson Gasetofte gird og by (Arts H) - som han havde i pant af 
Mathias Fredbj@rnss@n for 1000 lybske mark - til sonnen til morgengave for 
Kristina Kar l~da t t e r .~~  Brylluppet stod p i  Svartsjö efter hjemkomsten fra 
~ o t l a n d . ~ '  

Giftermilet knyttede Erik Eriksson til den mzgtige Viborg-hovedsmand 
og afslorer en fzelles forstielse for Estlands muligheder i Baltikum, hvad 
danske rider som zrkebisp Tue og Oluf Axelsson tillige synes at have blik 
for. Det m i  formodes, at Gyldenstjernerne via forbindelsen hAbede p i  
eftergivenhed fra den livlandske Ordens side i godssporgsmalet i kraft af 
Karl Knutssons betydningsfulde position ved et felttog mod Novgorod. Det 
vides ikke, om Ribekapitlet havde indledt forhandlinger med Karl Knuts- 
son, men har det vzret tilfzldet, forrykker det ikke opfattelsen af en forbin- 
delse mellem sl~gterne Bonde og Gyldenstjerne, som skulle styrke en nor- 
disk politik i Baltikum og sikre adgangen til godserne i Livland. 

Intet tyder p i ,  at Kristoffer ikke var klar over vigtigheden af indflydelse i 
Livland, hvor han siledes havde stotte i Gyldenstjernernes kreds og hos 
Karl Knutsson. Derimod blev Karl Knutsson ikke inddraget af Kristoffer i 
starre grad i rigssvenske anliggender. Han var en mzgtig og uundvzrlig 
vogter af nordgrznsen og besad som forgzngeren Krister Nilsson en selv- 
stzndig p o ~ i t i o n , ~ ~  men trods gode dage i Stockholm i 1446 og en venlig 
optrzden fra Kristoffers side kom et fuldkomment tillidsforhold aldrig i 
stand mellem parterne. Karlskrprniken oplyser for eksempel, at kongen med 
sin indbydelse til Karl Knutsson i det tidlige forAr skal have sendt ham 
mzgtige gidsler som garanter for sikker rejse til St~ckholm.~' 

Kontakten til hojmesteren blev opretholdt af Kristoffer i efteraret 1446 efter 
hjemkomsten fra forhandlingerne med Erik af Pommern p i  Gotland (se s 
344). Konrad von Erlichausen havde imidlertid betznkeligheder ved at give 
sin tilslutning til et forbund mellem Kristoffer og Henrik von Vincke. Hprj- 



mesteren var klar over det farlige for Ordenen i kongens forsog pii at skaffe 
sig indflydelse i Estland ved beskyttelsesbrevet til0sel. I august og septem- 
ber miined, ja allerede ved rygterne om bisp Ludolfs planer i begyndelsen af 
j ~ l i , ~ ~  opfordrede han Kristoffers svigerfader til at bev~ge  kongen til at afstii 
fra dette ~ k r i d t , ~ ~  ligesom han til den livlandske vasal Hans Parenbeke, som i 
maj opholdt sig i ~almar,"" havde udstedt et lejdebrev i juli, og bedt ordens- 
mesteren i Livland og riiderne i Harrien og Wirland om at optage Parenbe- 
kes sag velvilligt for ikke at skabe flere klager fra denne kant.45 Markgrev 
Hans fulgte Konrads ~ ~ f o r d r i n ~ , ~ ~  men om en tilbagekaldelse fra Kristoffer, 
blev der - sii vidt vides - ikke tale. 

En anden bevzeggrund for hojmesteren til at undgii et forbund med Kri- 
stoffer eller i hvert fald udskyde en beslutning herom, var unionskongens 
diirlige forhold til sine undersiitter, hvilket Konrad oplyste i et brev til 
ordensmesteren i Livland af 1446 4/10, at han dagligt blev advaret om. Var 
det nadvendigt at afslutte forbundet, burde de 3 riger medbesegle doku- 
~ n e n t e t . ~ ~  Henrik von Vincke udsatte da ogsii en afgorelse til nytiirsdag 1447, 
og i begyndelsen af november 1446 sendte Konrad ham i samriid med sine 
ordensherrer et nyt brev, hvori han riidede til at afstii fra et forbund. Han 
piipegede situationen i Danmark og Sverige og erindrede om forbundet med 
storfyrst Svitrigail af Litauen i 1431, som pii grund af fyrstens svage stilling 
og aristokratiets fjendtlige holdning havde vEret Ordenen til meget stor 
skade. Onskede Henrik von Vincke alligevel ikke at afstii fra forbundet, 
sendte hGjmesteren bestemmelser til brug ved udarbejdelsen af forbundsdo- 
kumintet, som tog sigte pii at fjerne risikoen ved en alliance. Nogle af 
Kristoffers mest fremtr~dende herrer og hovedsmznd nzrmest Livland - 
formentlig med tanke pii Karl Knutsson - burde medbesegle dokumentet, sii 
rigerne ikke kunne undsli sig for at opfylde forbundsbestemmelserne eller 
ved svig og list overrumple de livlandske ~mriider.~' 

Den 6. januar 1447 udf~rdigede Henrik von Vincke et forslag til forbund 
med kong Kristoffer og de 3 riger. Alliancen skulle gzelde i 2 iir og trzede i 
kraft 1447 2815. Ved midsommertid skulle den livlandske Orden angribe 
Novgorod ved Nyenslot og Koporje, mens Kristoffer og hans folk skulle 
koncentrere sig om Nöteborg, Landskrona og V o l c h ~ v . ~ ~  Hojmesterens for- 
slag til till~gsbestemmelser blev ikke optaget i traktatforslaget. Dette kan 
skyldes, at ordensmesterens udsendinge ikke i sommerens forhandlinger 
med Kristoffer havde berort disse emner, og at Henrik von Vincke folgelig 
ikke ville foretage Endringer for ikke at risikere unionskongens frafald fra 
forbundet 

Alligevel vides det ikke med sikkerhed, om alliancen kom 1 stand. Imod 
forbundet taler, at hojmesteren ikke senere omtaler et siidant, og at Karl 
Knutsson i oktober 1447 af Konrad blev ansogt om at skabe fred mellem 
Ordenen og ~ovgorod . '~  Kristoffer synes, som E Lönnroth og G Carlsson 



har pipeget, ikke at have vist forholdet til Novgorod storre interesse." En 
opfordring fra den tysk-romerske konge Frederik 111, hvor denne i kraft af 
sin titel og i forlzengelse af gamle traditioner henstillede til Lübeck 1447 1415 
efter anmodning fra Kristoffer om at st@tte unionskongen i kampen mod 
russerne, synes ikke at have givet re~ultat. '~ 

Engang i efteraret 1446 synes Kristoffer at have sendt Kristoffer Parsberg 
til Konrad von Erlichausen for at biltzgge gensidige klager over opbragt 
gods, men det vides ikke, om han berorte holdningen til Novgorod. Et 
resultat af Parsbergs rejse kendes ikke, og 1446 16/12 udstedte Kristoffer et 
nyt fuldmagtsbrev til tjeneren Henrik Steiner, som omhandlede dels gensi- 
dige overgreb pa gods, dels Novgorodsp~rgsm~let. I henseende til klager 
tilbod Kristoffer at hjzlpe Konrads undersatter til at fA gods i hzende igen, 
hvis de indfandt sig i Kobenhavn 1447 115, hvor Magnus Gren ville blive 
indbudt. Ti1 geng~ld skulle hojmesteren udlevere gods tilhorende borgere i 
Abo, hvad han ogsi siden g j~rde . '~  Henrik Steiner spurgte Konrad von 
Erlichausen, om krig ville bryde ud mellem Ordenen og Novgorod ved 
viibenstilstandens udlob, i lighed rned krigen mellem Kristoffer og russerne 
fra 1447 1518, eller om Ordenen var stemt for en forsoning. Desuden blev 
onsket svar pii, om Ordensstaten ville gore fzelles sag rned Kristoffer mod 
~ovgorod." 

Unionskangens henvendelse indebzerer, at han i slutningen af 1446 sogte 
at vinde hojmesteren ved et forbund rned Ordenen mod Novgorod. Kon- 
rads svar kendes ikke, men rned kendskab til hans forsigtige politik afgav 
han sandsynligvis et henholdende svar. Det ma undre, at Kristoffer sogte 
bekrzeftelse pa stotte fra Ordenen i sin helhed, nar forbundet rned den 
livlandske Orden sandsynligvis ikke blev en realitet. Ved at sikre et venska- 
beligt forhold til den tyske Orden, men afsta fra en alliance rned ordensme- 
steren, var Kristoffer og unionsrigerne uden forpligtelser. Den tyske Orden 
ville til geng~ld  vzre alvorligt bundet i kampen mod Novgorod. 

At der var tale om en bevidst politik fra unionskongens side rned bestrz- 
belser pa at vinde og pacificere Ordenen, idet forbundet rned ordensmeste- 
ren blev fraveget til Konrad von Erlichausens tilfredshed, stottes af, at 
forholdet til Erik af Pommern pa ny var blevet aktuelt. Det gjaldt om at 
hindre, at den tyske Orden kunne stotte Erik uden Kristoffers kendskab. 
Den gamle konges kapellan indfandt sig i oktober 1446 hos hojmesteren 
rned en afskrif? af overenskomsten rned Kristoffer for at indhente rad om, 
hvordan en forsoning kunne tilvejebringes. Erik anmodede endvidere om 
lejde gennem Ordenslandet og bad om at matte blive ledsaget fra Gotland 
til Danzig af enkelte ordensherrer, idet han agtede sig til Pommern ved 
farvandenes äbning pa grund af underretninger om, at hertug Bugislav var 
alvorligt syg. Hojmesteren udstedte 1446 3/11 det Onskede lejdebrev og 
erklzrede sig rede til samtaler om muligheden af et forlig rned Eriks mod- 



standere. I en skrivelse til markgrev Hans 1446 13/11 gav Konrad oplysning 
om den gamle konges forventede besog og meddelte, at han var rede til rned 
ham at drofte eventuelle anmodninger fra Kristoffer og   ans.^^ 

Kristoffers anvendelse af Kristoffer Parsberg og Henrik Steiner og be- 
strzbelsen pii at vinde hojmesteren tyder pii, at rigernes riid, herunder det 
danske, ikke var ivrige efter at gennemfore forbundet rned den Livlandske 
Orden og fik forhindret et sadant. Underretningerne om Eriks kontakter til 
h~jmesteren og situationen i Pommern b@d pii nye muligheder for en los- 
ning af konflikten rned ekskongen og matte tale imod et militzrt engage- 
ment mod Novgorod. At Kristoffer derimod onskede at opretholde en for- 
bindelse til hojmesteren fremgar af, at Henrik Steiner ikke var et dansk 
sendebud, men en af hertug Albrekt af Bayerns Efterretninger 
savnes om danske rigsriider, men Gyldenstjernernes forbindelse rned Kar1 
Knutsson viser slzgtens tilslutning til Kristoffers baltiske politik, i modszt- 
ning til riidsflertallets sandsynlige afventende holdning efter aktualiseringen 
af GotlandssporgsmAlet . 

Kristoffer havde ved tidspunktet for rejsen til Gotland sandsynligvis et halvt 
dusin danske rhder hos sig, heriblandt grev Hans og Anders Nielssdn?, 
Henrik Knudss@n og bisp Gert. Deres tidligere venskabelige forhold til Erik 
af Pommern tyder pii, at de matte komme til at indtage en vigtig position i 
forhandlingerne rned den gamle konge. Sammen rned riider fra de 0vrige 
riger og 3 bisper begav Kristoffer sig ved midten af august til Gotland rned 
2000 mand fordelt pa omtrent 40 Store og sma skibe.' 

Tre indberetninger fra pundmesteren i Danzig samt p r~s t en  Mathias' beret- 
ning til Konrad von Erlichausen, som blev meddelt i en skrivelse til mark- 
grev Hans 1446 2119, danner grundlag for kendskabet til forhandlingerne 
rned Erik af Pommern. Skont oplysningerne alene stammer fra preussisk 
side, mh de tillzegges vzgt ved bedommelsen af modet mellem kongerne. 
Pundmesteren Ses ph hojmesterens opfordring at have sendt en knsgt til 
Sverige for at skaffe nyheder, og przesten Mathias var personligt til stede ph 
Gotland i a ~ ~ u s t . ~  

Den hidtidige litteratur er ikke enig i opfattelsen af mgdet. K Kumlien 
mener, at Kristoffer skod svenskerne til side? hvorimod E Lönnroth har 
fremhzvet, at .det svenske rigsriid ikke folte forhandlingerne mellem kon- 
gerne som en kraftig tilsideszettelse, men at det tvzrtimod var de svenske 
rhder, som besternte forhandlingernes ~ d g a n g . ~  Endelig har G Lögdberg 
argumenteret for, at en aftale blev sluttet mellem Kristoffer og Erik rned 



stgtte af det danske rigsrid.5 En fornyet gennemgang af madet skal belyse 
Gotlandssp@rgsmilet som unionsproblem. 

Den 18. august 1446 ankom Kristoffer og hans store falge til Vestergarn, 
hvor de slog lejr og opholdt sig i 12 dage. Erik af Pommern forberedte sig p i  
at komme til stede rned hele sit opbud af tropper, hvorfor Kristoffer lod sine 
folk trzkke i harnisk. Ved underretning herom frygtede den gamle konge 
for et angreb p i  sine folk trods vibenstilstanden og truede rned at afbryde 
forhandlingerne. Kristoffer lod falgelig sine tropper aflzgge deres harnisk, 
hvorpi Erik og hans svende omsider kom til stede omkring 24. august. 
Forhandlingerne foregik p i  et ibent omride ved Vestergarn. Hver af kon- 
gerne havde ifalge overenskomst 12 rider hos sig, og deres hzre omtrent et 
armbrgstskud bag sig.6 

Under forhandlingerne mellem Kristoffer og Erik rned deltagelse af rider 
blev indledningsvis droftet betingelserne for en definitiv fred mellem parter- 
ne. Erik krzvede hele Linköping stifi inklusive Gotland rned tilharende 
slotte og stzder eller en erstatning pi200.000 lGdige mark. Efter hgjmeste- 
rens senere tilfajelser til markgrev Hans 1i de bedste slotte i de 3 riger i det 
omtalte omride, og besad Erik fgrst disse fzstninger, havde han foruden 
Gotland store dele af Sverige i sin besiddelse. Rigsriderne kunne ikke 
anerkende dette, men krzvede, at ekskongen skulle g i  i kloster og fraskrive 
sig enhver forbindelse rned det verdslige liv og ikke besidde nogen s10tte.~ 

Dette ville Erik ikke g i  rned til, og udsigten til en endelig lasning af 
konflikten var ikke blevet stgrre. Det lykkedes dog parterne under de 4 
timer lange forhandlinger at nii til enighed om en stilstandsaftale af et irs 
varighed fra 1446 819. Var et forlig ved udlgbet af vibenstilstanden ikke 
tilvejebragt, skulle stilstanden have gyldighed endnu et halvt i r .  Ved dette 
stade af forhandlingerne tog Erik sastersonnen til sig. Sammen gik de afsi- 
des fra riderne, og den gamle konge talte indgiende rned Kristoffer, far de 
vendte tilbage og afsluttede aftalen og beseglede dokumentet herover. Her- 
efter skiltes de 2 slzgtninge. 

Przsten Mathias mente, at de 2 fyrster under deres personlige samtale var 
endes om at overdrage deres sag til herrer og fyrster. Iszr Kar1 Knutsson 
skal ifglge pundmesteren i Danzig have misbilliget Kristoffers private drgf- 
telse rned Erik, som han ikke havde mulighed for at blive indviet i.8 

Forhandlingerne i Vestergarn g@r det klart, at Erik stod stzrkt, eftersom 
han fremsatte krav om Linköping stift. Et flertal af de nordiske rider afslog 
denne fordring. Anmodningen til Erik om at gi  i kloster kan afspejle, at 
gejstlige (3 bisper opholdt sig i Kristoffers f~lge!) havde indflydelse p i  
ridernes argumentation. Endelig synes Kumliens synspunkt i forlzngelse af 
Ericus Olais udsagn, at svenskerne falte sig krznket over Kristoffers private 
samtale rned morbroderen, at rore ved en vzsentlig pr~blematik.~ Forsigtig- 



hed vedrorende den svenske holdning, som hovedsagelig kan vzere rettet 
mod Eriks krav om Linköping stift, er pakrzevet. Derimod tyder Karl Knuts- 
sons vrede over ikke at blive indviet i de to fyrsters droftelser samt hans 
senere angreb i 1448 pa Gotland PA, at svenskerne ikke ganske formaede at 
gare deres indflydelse gzeldende. Den stort anlagte militzrekspedition - 
hvor Viborgh~vedsmanden deltog rned mange svende og skibe1° - forblev 
resultatlOs. Trods forsommerens hovedsagelig sven@e blokade af Oen kom 
det ikke til en endelig losning af konflikten rned den gamle konge. Kristof- 
fers handfzestningslafte om Gotlands overgang til Sverige indfriedes ikke. 

En  domsafgarelse fra Vestergarn 1446 2318 oplyser, at Nils Jönsson, Magnus 
Gren, Erengisle Nilsson, Johan Karlsson, Erik Nipertz, Johan Gädda, Bo 
Stensson (Natt och Dag) og Erik Turesson (Bielke) var til stede, hvortil rni 
fajes Karl Knutsson fra det svenske rigsriid.ll Det danske rigsriid var som 
nzvnt (s. 345) sandsynligvis reprzesenteret rned omtrent et halvt dusin perso- 
ner, heriblandt kansleren Oluf Mortensson og den retslzerde kammermester 
Knud MikkelssOn. Endelig kan grev Hans trods manglende radsstatus have 
deltaget i kraft af sin position og tidligere tilknytning til Erik af Pommern. 
Fra det norske rigsrad synes derimod kun et fatal at haie vzret til stede. 
Efterretninger savnes, men der kan have vzeret tale om Kolbjorn Gerst, 
Sigurd Jonsson og den danskfodte bisp Jens af Oslo, som var en flittig gzest 
ved unionssarnmenk~mster.~~ Hans Krukow havde i slutningen af april1446 
opholdt sig pA Fyn og foretaget godsforretninger rned Otto Skinke1 til Ru- 
gaard.13 Den 20. juni opholdt han sig i Bergen sammen rned bisp Jon af 
Fzrprerne, provst Alf Thorgardsson ved Apostelkirken i Bergen, Oluf 
Nielssan, Erlend Eindridesson, Hartvig Krummedige og Erik Szemundsson. 
Senere p5 sommeren kom zerkebisp Aslak Bolt, zrkedegnen i Nidaros og 
Oluf Nielssons broder Peder til stede, ligesom bisp Olaf af Bergen og kans- 
leren Gunnar Holk var nzervzerende. Den 26. september skrev en del af 
riiderne til Orkney-jarlen William Sinclair og indbod ham til et rigsradsmo- 
de i Bergen i det kommende Ar. Her ville han efter sit udtalte onske sand- 
synligvis kunne trzffe sammen rned kong ~ris t0ffer . l~ Den sidste oplysning 
tyder pa, at enkelte af rAdets medlemmer, heriblandt Peder Nielsson, som 
1446 1213 opholdt sig i ~tockholm,'~ var rejst hjem efter samtale rned Kri- 
stoffer for Gotiandsfzrden. 

Fiere fremtrzedende norske rAders fravzr fra Gotlandstogtet peger PA, at de 
12 rAder i Kristoffers folge hovedsagelig bestod af danske og svenske rigsrA- 
der. Dette taler ikke imod G Lögdbergs formodning, at det var Kristoffer i 
forstaelse rned danske rigsrhder, som fik vabenstilstanden fort igennem. 
Flere forhold stotter snarere dette synspunkt og tillader en nuancering af 
forhandlingerne til Kristoffers og fyrstepolitikkens fordel. 
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Grev Hans' og Anders Nielsslbns forstielse rned Kristoffer fra foriret (s 
332) ma ikke undervurderes. De havde begge tidligere stiet Erik af P0m- 
mern nzr og opfyldte ekskongens gamle krav om pidommelse af rider, som 
ikke havde taget del i opsigelsesbrevet 1439 2316 i Lübeck (s. 106). I denne 
forbindelse er det af betydning, at Lübecks borgmestre og rad 1446 215 p i  
begzring af kong Kristoffer og hertug Adolf udstedte en vidisse af det 
danske rigsrids traktat 1439 217 om Haderslev og Eros  overdragelse til 
~ d o 1 f . l ~  En rzkke afskrifter fra Kristoffers kancelli i to papirshefter rned 
dokumenter vedrorende Erik af Pommerns afszettelse m i  ses pa linie hermed 
og kan vaxe fremkommet rned henblik p i  Vestergarn-forhandlingerne eller 
en tidligere situation.17 En udsoning mellem Erik og det danske rigsrid kom 
dog ikke i stand, og endnu i efteriret 1447 krzvede den gamle konge oprejs- 
ning for klagepunkterne mod ham fra 1439 (s. 370). 

Brevafskrifter og vidisser af dokumenter rned relation til Erik af Pom- 
merns afszttelse viser den omhyggelighed, hvormed mlbdet rned ekskongen 
blev forberedt, og klarlzegger baggrunden for Eriks uantagelige fordringer. 
Det danske rigsrid havde i denne situatiqn interesse i at etablere fredelige 
forhold og undga en iben styrkeprprve. Sporgsmilet om Grrtland matte 
endvidere Spille ind foruden de uafgjorte stridspunkter mellem det danske 
rigsrid og Erik af Pommern, da oens overgang til Sverige var uonsket. Pa 
denne baggrund kan Eriks krav pa mßdet, som de gengives af przsten 
Mathias og pundmesterens indberetninger, opfattes som taktisk besternte, 
en parallel til hans bestrzbelser i 1444 pa at skabe splittelse mellem Dan- 
mark og Sverige til egen fordel (s. 292). 

Kristoffer kunne ikke vzre interesseret i en opblussen af den svensk- 
danske strid om Gotland,18 hvorfor han for at opretholde en samlet unions- 
politisk front mod morbroderen, matte vzre tilbprjelig til som tidligere at 
folge det danske rAds politik. Dog kan unionskongen have haft blik for, at 
oen, som den tyske Orden tidligere havde besiddet og endnu matte vzre 
interesseret i at erhverve, kunne give ham mulighed for at styrke sin magt- 
position overfor rigernes Gd. Endelig m i  slzgtsforholdet til Erik af Pom- 
mern ikke lades ude af betragtning (smlgn. foriret 1445 s. 305). 

Endnu et forhold af betydning for Kristoffers forstiielse rned det danske 
rigsrid m i  anfprres, idet hertug Adolf synes at vzere til stede ved indgaelsen 
af stilstandsaftalen omtrent 1446 2418 i Vestergarn. Hans forbindelse til 
Kristoffer og Lübeck i foriret 1446, og det at han 1446 119 var til stede i 
Vadstena tyder herpA.lg Erik af Pommern skrev endvidere til Adolf i efter- 
iret 1448 (s. 402), et tegn pa, at hertugen var garant for eller vidne p i  
overenskomsten i 1446. .Han opholdt sig endnu 1446 1617 i hertugdommet. 
Det turde ikke vzre en tilfzldighed, at den danske hofmester Otto Nielssprn 
1446 1017 opholdt sig i Slesvig hos bispen Claus ~ u l f . ~ '  

Hertug Adolfs sandsynlige tilstedevzrelse befzester indtrykket af Kristof- 



fers og rigsriidets forstiielse rned det okonomiske formiiende hertugdomme, 
og leverer udsagn om Kristoffers og det danske riids taktiske overvejelser, 
idet hertugen pii opfordring besad dansk r i idsstat~s.~~ 

Foruden udsigten til en retslig provelse af traktaten 1439 217 mii det 
formodes, at hertug Adolfs tidligere fjendskab rned Erik af Pommern indgik 
i bestrzbelserne p i  at fii Erik til at reducere sine krav og angreb pii rigerne. 
Hvorvidt Adolfs nzrvzrelse havde forbindelse med, at kong Albrekt i 1364 
havde pantsat Gotland rned Visby til hertugens oldefader, grev Henrik, for 
4000 mark, kan ikke belyses.22 Derimod ville hertug Adolf, der var lands- 
herre for Hamburg og Lübeck, klart styrke Kristoffers position, ogsii i for- 
hold til raderne. Det er nzppe fejlagtigt at hzvde, at invitationen skete pii 
den unge konges foranledning og rned danske rhders samtykke i bestrzbel- 
ser pii at stii s t ~ r k t  ved forhandlingerne. Kendskabet er begrznset, og det 
vides ikke, om Adolf virkelig deltog i forhandlingerne. Der var ikke andre 
fyrster til stede, heller ikke reprzsentanter fra de vendiske hansestzder. 
Gotlandsspargsmiilet og forholdet til Erik af Pommern agtede unionsriger- 
ne selv at lose.23 

Flere forhold sandsynliggor, at det svenske riid ikke iibent tog afstand fra 
Kristoffers viibenstilstand rned Erik. Den uafklarede strid mellem det dan- 
ske rigsriid og ekskongen matte mane til forsigtighed af hensyn til unions- 
samarbejdet. Hertil kommer den gamle konges velrustede position. Karls- 
kronikens omtale af manglende kost til Kristoffers militzropbud kan gengi- 
ve en  rigtig kerne, hvorimod Erik af Pommern ifalge przsten Mathias' 
beretning gav indtryk af at vzre velforsynet, idet han sendte Kristoffer flere 
store madgaver.24 En fzlles hensyntagen fra unionsside til England, hvortil 
forholdet skzrpedes i slutningen af Kristoffers regeringstid, m i  endvidere 
ikke lades ude af betragtning (s. 365), ligesom en forbindelse rnellem Erik og 
hansestzderne kraftigt miitte hindres. En stilstand ville endelig gare det 
muligt i svensk interesse at rette opmzrksomheden mod Novgorod rned 
starre styrke, hvorefter rigerne senere kunne vende sig mod ekskongen, 
hvis denne stadig levede. En forbindelse mellem Erik og hojmesteren var 
endvidere at frygte ved et snarligt nordisk angreb, idet den tyske Orden stod 
i venskabelig forbindelse rned de pommerske hertuger p i  grund af forholdet 
til B r a n d e n b ~ r g . ~ ~  De sidste betragtninger mii tillzgges vzgt i lyset af Kri- 
stoffers forbundsplaner rned den livlandske Orden, og idet Kristoffer over- 
drog ordensmesterens udsendinge en kopi af aftalen rned Erik af Pommern, 
som skulle gives hajmesteren i h ~ n d e . ~ ~  Unionskongen havde rned dette 
trzek sikret sin position overfor Erik af Pommern og den tyske Orden. 
Gotlands- og Baltikumpolitik smeltede sammen. 

P5 hjemvejen fra Gotland til Stockholm led Kristoffer skibbrud og blev rned 
n@d og nzeppe reddet, mens blandt andre grev Hans af Ebersten druknede. 



En bryllupsskat pa flere tusinde gylden gik tabt. Fra Stockholm rejste Kri- 
stoffer straks til Kalmar, hvor dronning Dorothea ventede ham.27 Den bay- 
nske r id  Frederik von Wulfstein opholdt sig i Kalmar 1446 1119, men hvor- 
vidt han havde vzeret rned pa Gotland kan ikke afgores.28 Senest i begyndel- 
Sen af oktober var Kristoffer tilbage i Kobenhavn. Et kongeligt privile- 
giebrev 1446 18/10 viser, at flere rigsrider var til stede i ~obenhavn." 

Kapitel V11 
S ammenfatning 
I foriret 1446, hvor Kristoffer opholdt sig i Sverige, kom det til et nordisk 
udspil overfor Erik af Pommern. Kristoffer og rigernes rad havde i septem- 
ber 1445 vist sig imodekommende overfor en viibenhvile rned den gamle 
konge i 6t 5r og et mode i Danzig 1446 2215. Hojmesterens forligsbestrzebel- 
ser blev imidlertid tilsidesat, og i forsommeren blev Gotland blokeret af 
svenskere og danskere for at hindre et samvirke mellem Erik og Ordenen. 
Samtidig blev der taget initiativ til direkte forhandlinger rned den gamle 
konge. Baggrunden herfor skal sandsynligvis soges i det forhold, at riderne 
onskede at have indfiydelse pa og indsigt i forhandlingerne rned Erik af 
Pommern.. Kristoffer kunne teoretisk set mindske dette, hvis modet fandt 
sted i Danzig. Han havde dog selv blik for mulighederne i direkte forhand- 
linger rned morbroderen. Flidestyrken virkede som effektiv pression, og via 
grev Hans af Ebersten og den danske kansler kom en aftale i stand om et 
mode p i  Gotland i August. 

Ogsi forholdet til Novgorod blev droftet i sommeren 1446. Hojmesteren 
afslog imidlertid drGftelser om en fzelles holdning overfor russerne og onske- 
de ikke en sammenkzdning af unionsrigernes og Ordenens politik. Deri- 
mod kom det til en forelobig aftale mellem Kristoffer og udsendinge fra den 
livlandske Ordensstat om et forbund. Alliancen skulle trzde i kraft 1447 
2815. Holdningen ibner forstaelse for Kristoffers og radernes Baltikum- 
politik, idet en tilnzrmelse til Livland betod en styrkelse i @sters@en overfor 
Erik af Pommern. ~ilknytningen til Ordensmesteren var forste led i en 
vidtrzkkende plan om kontrol af de livlandske landomrader i en forts~ttelse 
af kong Eriks politik tidligere i irhundredet. Gotlands- og Baltikumpolitik 
smeltede sammen. 

Kristoffer var villig til at stotte de separatistisk sindede bisper i Riga og 
Dorpat Stifter og udstedte beskyttelsesbreve til bisperne p5 asel  og i Reval. 
Karl Knutsson og Gyldenstjernerne - hvor Erik Eriksson i eftersommeren 
1446 blev gift rned Karl Knutssons datter - havde okonomiske interesser i 
denne politik - og synes at have ansporet kongen til en mere hindfast 
op t r~den  i Baltikum, ligesom zrkebisp Tue ses at have vzret involveret. 



I slutningen af august 1446 fandt mgdet sted mellem Erik og Kristoffer. 
Den gamle konge krzevede at fA udleveret Linköping stift eller 200.000 
ladige mark som betingelse for et forlig, hvad der blev afslaet. Under de 4 
timer lange forhandlinger, hvor 12 rAder hovedsagelig fra Sverige og Dan- 
mark deltog, kom det til en vibenstilstandsaftale med gyldighed i et Ar fra 
1446 819. Var et forlig ved udlgbet heraf ikke kommt i stand, skulle stilstan- 
den forlzenges endnu et halvt Ar. Det var, sA vidt det kan bedammes, Kri- 
stoffer i forstaelse med danske rAder og grev Hans, som fik stilstandsaftalen 
fart igennem. Parterne kunne finde hinanden i en udszettelse af Gotlands- 
problemd. Troligt ved udsigten til en langvarig belejring af den velforsyne- 
de og velrustede Erik pA Visborg og et pifglgende forvzerret forhold til den 
gamle konges slzegtninge, samt hensynet til Novgorod, England og hanse- 
stzederne accepterede svenskerne vabenstilstanden, muligvis endda efter til- 
skyndelse fra hertug Adolf af Slesvig. Sidstnzevntes sandsynlige deltagelse i 
Vestergarn-mgdet afspejler Kristoffers forsag pA med det danske rigsrAds 
billigelse af styrke sin indflydelse ved sammenszetningen af forhandlingsde- 
legationen, og peger p i  samme tid pA nye muligheder i 0stersgen. 

Vedrgrende det planlagte forbund mellem Kristoffer og ordensmesteren i 
Livland havde hgjmesteren adskillige bet~nkeligheder. Ordensmesteren 
udsatte da ogsA forhandlingerne, og en alliance synes aldrig at vzere kommet 
endeligt i stand. Efter alt at dgmme strandede forbundet pA modstand fra 
rigernes rAd, herunder et flertal af det danske. Den henholdende politik 
sikrede de nordiske riger frie hzender. Den livlandske Orden var bundet i 
kampen mod russerne og kunne ikke stgtte Erik af Pommern, til hvem 
forholdet pA ny blev aktuelt ved Arsskiftet. 



Rigsriid og kongemagt 1447 

I efteriiret 1446 modnedes hos Kristoffer tanken om at rejse sydpa og bes0- 
ge sit bayriske hertugdcdmme, hvor styrelsen ph grund af kongens flerhrige 
fravzr efter faderens dcdd i 1443 ikke var den bedste, og hvor rcdverbander 
huserede langs vejene.' Anmodninger om lejdebreve til kongen og hans 
f0lge udgik til landgreve Ludvig af Hessen og hertug Henrik af Braun- 
schweig-Lüneburg, som 20. og 22. december 1446 gav tilladelse til at rejse 
gennem deres lande.2 

Den 2. november 1446 opholdt Kristoffer sig i Bringstrup, hvor han i nzrvzrelse af rigs- 
kansleren Jens Torbernsson udstedte et retterting~dokument.~ Den 10. i samme maned blev 
der gjort holdt et par dage i Odense, og til stede var bisperne Ulrik af Aarhus, Thorleif af 
Viborg og Henning af Odense." Andre nzwzrende rader kendes ikke, men sandsynligvis 
var Nyborg-hovedsmanden Claus Ronnow til stede, som 1446 12/10 pA kongens vegne 
havde modtaget e t  pengebelob af Otto Niels~on.~ Den 22. november var Kristoffer naet til 
Aarhus, hvor han kvitterede Otto Nielsson for den »Bede og Hjelp,« han havde modtaget 
af Anders Hak og Frederik Barsebek, for i begyndelsen af december at n5 til Hindsgavl, 
hvor Eggert Frille var h@vedsmande6 Hvor julehojtiden blev fejret vides ikke, men 1446 
16/12 befandt Kristoffer sig i Kolding,' og i begyndelsen af januar 1447 havde han indfundet 
sig i Ribe. Den 12. januar 1447 kvitterede kongen herfra atter Otto Nielsson for oppebaret 
~ k a t . ~  

Den 31. januar havde Kristoffer indfundet sig i L ~ b e c k . ~  Lzengere kom 
kongen ikke. &sagen var ifcdlge den lybske kranike kongens r id  (»syn 
raetc), som pii grund af krigstilstand og vejenes usikkerhed ikke ville tillade 
Kristoffer at fortsztte rejsen, hvorfor kongen matte skrinlzegge rejseplaner- 
ne og vende tilbage til Danmark.lo 

Kr@niken forekommer velinformeret. Det er rimeligt, at rhdet, der allere- 
de i foriiret 1446 0nskede at bevare kontrollen med Kristoffer, ikke gerne sh 
ham uden for rigets grznser, hvor han lettere kunne unddrage sig rhdets 
indseende. Hensynet til Erik af Pommern og Gotland, holdningen i Norge 
og forholdet til englzndere og hansest~der kan have medvirket til at bringe 
Kristoffers rejse til ophcdr. Beslutningen blev muligvis taget i Ribe, hvor 
Otto Nielsscdn var til stede - i det mindste blev de ovenomtalte lejdebreve 
sidenhen opbevaret i Ribe Stiftsarkiv.ll 

Lübecks riid benyttede Kristoffers flere dages ophold i staden til at for- 
handle med ham om forskellige overgreb, og om situationen i Bergen, som 
et hansem0de i august 1446 havde taget beslutning om at drcdfte med kon- 



gen.12 Lübeck overgav Kristoffer en klage over Oluf Nielsson og klager om 
overgreb, blandt andre begiiet af en »Nykel Jonsson~ (Nils Jönsson Oxen- 
stierna) og af Oluf Axelsson (Thott).13 Et resultat p& klagerne kendes ikke. 
Oluf Axelsson var efter alt at domme heller ikke nzrvzrende, idet han 1447 
313 opholdt sig i Varberg.14 Det forholdt sig endvidere sidan, at Kristoffer 
ikke kunne tage stilling til forholdene i Bergen uden det norske rigsrids 
tilstedevzrelse. Han anmodede Lübeck og de ovrige vendiske stzder om at 
sende reprzsentanter til Kobenhavn i maj miined, hvor han ville bede Oluf 
Nielsson og andre om at give mode.15 

Kristoffers imfldekommenhed overfor hansest~derne havde baggrund i 
forholdet til det norske rigsrid, som efter kongens mening optridte for 
egenhzndigt og truede hans politik. Han forhorte sig siledes ved denne tid i 
Lübeck, om stzederne - hvis det blev nodvendigt - ville hjzlpe ham mod 
Oluf Nielsson og det norske rigsrid16 Henstillingen blev droftet p i  et hanse- 
mode i Rostock ved midten af marts 1447. Stralsund tog kun henstillingen til 
efterretning, og havde endnu 1447 1514 ikke svaret herpi. Stralsund synes 
ikke at have stillet sig imodekommende til planen, hvorfor den bortfaldt.17 
Grunden var, at Kristoffer i forste halvdel af 1446 var kommet i modsztning 
til hertug Barnim af Barth og havde forbudt Stralsund og de ovrige pommer- 
ske stzders borgere at opholde sig i de 3 riger.18 Fra hansemodet i Lübeck i 
august 1446 havde de forsamlede pii Stralsunds vegne skrevet til Kristoffer 
og bisp Jens af Roskilde om en ophzvelse af handelsforbudet. Endnu 1447 
2017 var dette ikke sket, hvorfor Lübeck atter skrev til kongen og bisp 
Jens. lg 

Det danske rid var enig med Kristoffer i et ikke alt for spzndt forhold til 
de vendiske stzder, idet forholdet til Erik af Pommern og Gotlandsproble- 
met endnu var uafklaret. Det er betegnende, at de senere forhandlinger i 
Kobenhavn, hvor norske riider var til stede, hovedsagelig blev fort af dan- 
ske riider. Som i 1445 kunne Kristoffer og det danske riid finde hinanden i at 
form& nordmzndene til at s l ~ k k e  pii deres fordringer, en politik, som Kristi- 
an I siden ikke uden problemer skulle forts~tte. '~ 

I forbindelse med Kristoffers forhold til riderne mii det bemzrkes, at 
hajmesteren 1447 1014 meddelte ordensmesteren i Livland et hemmeligt 
rygte om, at Kristoffer skulle vzre redet ud af sine riger med kun 6 beste.*' 
Efter at et ordenssendebud var vendt tilbage fra et besog hos kongen, 
tilbagekaldte hajmesteren 1447 1614 meddelelsen. Han oplyste nu, at Kri- 
stoffer havde modtaget breve fra Norge om, at nordmzndene ville vzlge en 
anden konge, hvis han ikke kom til stede - hvorfor Kristoffer skulle vzre 
draget til ~ o r g e . ' ~  

Stgrre tiltro indgyder hojmesterens oplysninger ikke. Eftersom han var 
vant med underretninger om Kristoffers problematiske stilling, har han ef- 
ter alt at dgmme vzret galt underrettet og overfortolket situationen. Intet 



tyder PA, at det norske rigsrAd skulle have stillet sig sA truende an. Det er 
spargsmAlet, om de norske breve til Kristoffer ikke snarere er fornyede 
henvendelser og indbydelser til madet i Bergen ved sommertid. Kongen 
havde imidlertid inviteret hajmesteren til at sende reprzsentanter til KPI- 
benhavn i maj for at skabe forlig om opbragt gods (s. 344), og ville ikke 
foretage rejsen til Norge. Senest 1447 1814 havde det norske rAd modtaget 
meddelelse om et made i juni i Kabenhavn, hvilket raderne indvilgede i.23 
Far udgangen af april mhned modtog de vendiske stzder besked om modets 
u d ~ z t t e l s e . ~ ~  

Fra Lübeck red Kristoffer og hans falge i begyndelsen af februar 1447 
tilbage mod Danmark. Den 10. februar havde han nAet ~ l e n s b o r ~ . ~ ~  To 
dage efter var han i Kolding sammen med Otto ~ i e l s s a n ? ~  for 1447 1512 at 
vzre nAet til Hindsgavl. Ti1 stede var bisp Ulrik af Aarhus, havedsmanden 
Eggert Frille og ridderen Johan ~j@rnss@n.~' Den 3. marts opholdt Kristof- 
fer sig flere dage pA Nyborg slot hosClaus ~ a n n o w . ~ '  Sandsynligvis her og 
ikke i Jylland traf kongen sammen med sin svigerfar markgrev Hans, med 
hvem han farte flere fortrolige ~amtaler.'~ Draftelserne drejede sig om Erik 
af Pommern og Gotland pA baggrund af, at hertug Bugislav, som styrede 
ekskongens stamhertugdamme, var d@d i december 1446.~' SpPIrgsmAlet om 
Eriks tilbagevenden til Pommern blev aktuelt. 

Kristoffer og svigerfaderen enedes, som G Lögdberg, G Carlsson og K E 
Murawski har klarlagt, om et nyt udspil overfor Erik af Pommern. Den 
gamle konge skulle af hGjmesteren bevzges til at afstA Gotland med Visborg 
til Ordenen mod genlGsningsret for de nordiske riger. Ti1 gengzld skulle 
Erik hvert Ar pA livstid modtage 3-4000 gylden og have udleveret et slot i 
Preussen. Genl@sningssummen burde vzre sA h@j, at de nordiske riger i en 
lzngere periode - miske aldrig - kunne indlose gen. Kristoffer undte ifolge 
markgrev Hans' oplysninger til hajmesteren i sommeren 1447 hellere Got- 
land til Ordenen end til danskerne; thi hvis disse kom i besiddelse af aen, 
»give de harn dog intet deraf. (« Han stolede mere pA Ordenen end pa dem.31 

Hvorvidt udspillet var oprigtigt ment fra Kristoffers side er problematisk, 
og at det stod sA darligt til mellem ham og rigsrhderne giver dokumenterne 
ingen udsagn om. G Carlsson rammer efter alt at d@mme rigtigt, at der var 
tale om et politisk-taktisk udspil overfor hajmesteren, idet Kristoffer ikke 
kunne vzre interesseret i at szlge G~tland.~ '  Ti1 fordel herfor taler endvide- 
re, at ansvaret overfor hajmesteren ligesom i 1446 placeredes hos rigsrader- 
ne, hvad der ville give Kristoffer diplomatiske muligheder i hznde. Det mA 
bemzrkes, at det var Kristoffer Parsberg og markgrev Hans, som varetog 
korrespondencen med Konrad von Er i chau~en .~~  

Kristoffer Parsberg skrev i det begyndende forAr til hojmesteren og oply- 
ste kort om dr@ftelserne om Gotland. Desuden meddelte han, at hans herre 



var meget utilfreds med, at et af hans skibe lastet rned et parti jern var 
blevet afkrzvet pundtold i Danzig i efteriret 1446.34 Skrivelsen forfejlede 
ikke sin hensigt, og for at indhente oplysninger om unionskongens og mark- 
grev Hans' initiativ samt for at mildne Kristoffers vrede i pundtoldsagen, 
besluttede hgjmesteren i begyndelsen af maj at sende Jürgen Roghausen til 
Danmark. En instruktion blev udfzrdiget 1447 1015 som retningslinie for 
samtaler rned kong Kristoffer og Kristoffer Parsberg. Sendebudet drog dog 
fgrst afsted senere, muligvis pA grund af underretningen om Kristoffers 
opkrzvning af Sundtold fra Preussiske ~kibe .~ '  

Roghausen skulle overfor kongen undskylde opkr~vningen af pundtold, 
som var en beklagelig misforstaelse. I forlzngelse heraf skulle han meddele, 
at  hojmesteren efter anmodning fra Kristoffer tillod, at denne mitte laste et 
skib i Danzig rned korn. Som et vigtigt punkt skulle Roghausen pitale 
opkrzvningen af Sundtold og anmode om ophzvelse heraf. Vedrgrende 
Kristoffer Parsbergs almene meddelelser om Gotland skulle sendebudet 
forklare, at Konrad dagligt ventede Erik af Pommerns besgg i Preussen p i  
gennemrejse til sit hertugdgmme, hvorfor han skulle anmode om nzrmere 
oplysninger, sA hGjmesteren var i stand til at drgfte sagen rned den gamle 
konge. Hojmesteren var villig til at forhandle rned Erik pA egne vegne og 
ikke p i  Kristoffers, hvorved chancen for at fA en ordning i stand ville vzre 
s t ~ r r e . ~ ~  

Grunden til hgjmesterens velvilje mod Kristoffers og markgrev Hansy 
initiativ var, som G Lögdberg har klarlagt, at det kom ham belejligt. Det var 
af hensyn til Novgorod, hvor iben krig snart ville bryde ud, vigtigt at stA sig 
godt rned unionskongen. Flere overgreb p i  preussiske sgfolk og deres gods 
siden 1446 af blandt andre Kar1 Knutsson, Magnus Gren, Gustav Olofsson 
(Stenbock) og Sten Pedersson (Stjärna), medfdrte ikke en Endring i Orde- 
nens nordiske politik, .skgnt Konrad von Erlichausen korresponderede flit- 
tigt for at f5 det opbragte gods ~ d l e v e r e t . ~ ~  For hgjmesteren var det p& 
grund af Ordenens strid rned kurfyrst Frederik af Brandenburg vigtigt at 
opretholde et venskab rned markgrev Hans, som var udset til at forlige 
~arterne.  Hajmesteren sA i planen om Gotland en mulighed for at knytte 
Kristoffer og markgrev Hans til sig, og gens overgang til Ordenen - som 
havde foresvzvet hgjmesteren 5 Ar tidligere - var vzrd at arbejde for. Hertil 
kom forholdet til Erik af Pommern, som trzengte sig mere og mere PA, idet 
den gamle konges udliggeres overgreb havde taget et foruroligende opsving 
i efteriret 1446 og i foriret 1447.~' 

Det synes ikke, som om Jürgen Roghausen under besoget i K@benha.vn i 
dagene for 1447 1717 havde held til at fgre lzengere samtaler rned Kristoffer. 
Det lader i det mindste ikke til, at han fik en fortrolig samtale i stand rned 
kongen om GotlandsspargsmAlet. Kristoffer stillede sig meget afvisende 
overfor Roghausen p i  grund af pundtoldaffzeren og krzvede i henseende til 



Sundtoldens ophzevelse for preussiske skibe et nyt gesandtskab med fuld- 
magt fra hgjmesteren til forhandlinger. Heller ikke ved samtaler med Kri- 
stoffer Parsberg - hvis et sidant mprde overhovedet kom i stand - lykkedes 
det at G detaljerede oplysninger om ~otlands-planen.39 Forstiielsen med 
hajmesteren var synligt zndret til et mods~tningsforhold, hvilket tyder p i ,  
at kongens dr~ftelser i Nyborg i foriret skal betragtes som et udtryk for 
politisk-taktiske overvejelser. Farst i begyndelsen af juli modtog Konrad 
von Erlichausen underretninger om planen via en af markgrev Hans' rader 
(s. 367). 

Overvejelserne om Gotland udarbejdet i foriret af Kristoffer og svigerfa- 
deren viste bestrzebelser pa at f i  en ordning tilvejebragt med Erik af Pom- 
mern ved Ordenens hjzlp. Samtidig er udspillet et eksempel pA fyrstepolitik 
og om Kristoffers vilje til en mere selvstzndig politik. Hans egenhzendige 
udnzvnelse i Nyborg 1447 1113 af landgreve Ludvig af Hessen til r id og 
tjener m i  ses p i  linie hermed. For sin tjeneste skulle greven arligt modtage 
500 rhinske gylden fra det kongelige kammer, indtil Kristoffer opsagde 
overenskomsten. Anszettelsen skete formelt p i  ubegrznset tid, hvorimod 
antagelsen af hertug Otto af Braunschweig-Lüneburg i 1443, hvor rigsradet 
havde deltaget, kun var sket for en periode pa to &r40 (s. 275). I begyndelsen 
af april1446 havde Kristoffer antaget en tysk adelsmand til tjener og hofsin- 
de mod en irlig l@n pa 200 rhinske gylden.41 

Kongens vilje til at styrke sin position kom endvidere til udtryk ved, at 
han efter hjemkomsten til KObenhavn - muligvis far - pii ny udn~vnte 
Kristoffer Parsberg til karnmerme~ter.~~ Dekanen Knud Mikkelsson, der 
havde besiddet embedet fra september 1445 (s. 266), matte vige pladsen. 
Udnzevnelsen tyder pa standhaftighed fra Kristoffers side p i  at kontrollere 
finansstyrelsen (s. 267). Rigsradet opretholdt dog indsigten i rigets finanser. 
Kansleren deltog sammen med Kristoffer Parsberg ved Kobenhavnerho- 
vedsmanden Evert Moltkes regnskabsaflzeggelse 1447 514 for indtzegter ind- 
betalt af rigets kcobst~der ,~~ og i maj deltog hofrnesteren Otto Nielssgn og 
marsken Oluf Axelsscon ved udbetalingen af lan til tjenestefolk og kongens 
hofsinder (s. 267). 

I dagene omkring 1447 1214 stod ridderen Korfitz R~nnows bryllup i Kgben- 
havn. Kristoffer viste stor opmzrksomhed ved h ~ j t i d e n . ~ ~  Han tog iszr 
hensyn til Gyldenstjernerne, idet Korfitz Tonnessprn zegtede rigsriden Hen- 
rik KnudssOns datter Ellen, som tidligere havde vzeret gift med Esge Brok (T 
1441).~~ Velviljen forekommer ikke at vzre en tilf~ldighed i betragtning af 
Gyldenstjerne-slzgtens stOtte til Kristoffers Ostpolitik. - N@je at udpege de 
tilstedevzrende ved bryllupsfestlighederne tillader dokumenterne ikke. Fle- 
re riddere og rigsrhder ses dog at vEre til stede, heriblandt Oluf AxelssOn og 
sandsynligvis bisp Thorleif af ~ i b o r ~ . ~ ~  



I slutningen af april - begyndelsen af maj opholdt Otto Nielssan sig i 
Kabenhavn og indbetalte et starre belab til Kristoffer Parsberg af landskat- 
ten fra J ~ l l a n d . ~ ~  Flere svenskere, heriblandt Erik Nipertz, Sten Pedersson, 
Gustav Laurensson og Gustav Olofsson (Stenbock) var ved denne tid til 
stede i den danske regeringsby, hvor ogsi Magnus Gren senere p i  somme- 
ren havde et ~ e n d e b u d . ~ ~  Gustav Olofsson lante under opholdet 100 mark af 
Kristoffer, som udbetaltes af Kristoffer ~arsberg.~'  Svenskerne var indkaldt 
af kongen af hensyn til laftet til hajmesteren om at forlige overgreb p i  
preussiske skibe og gods. Konrad von Erlichausen havde sivel 27. marts 
som 14. april og atter 7. maj klaget over Sten Pedersson og henstillet til 
Kristoffer om at straffe fogederne og andre, sa de ikke forgreb sig pa Orde- 
nens under~atter.'~ Der hares stadig klager fra hajmesteren over Kar1 
Knutsson, Erik Nipertz pA Stäkeborg og Magnus Gren pa Abo. Sidstnzvnte 
havde trods henstilling fra Kristoffer endnu i begyndelsen af oktober 1447 
ikke udleveret opbragt gods eller udgivet betaling herfor 

Forhandlinger i Kabenhavn 

Den 21. juni, efter at Kristoffer nyligt var hjemkommet fra en 14 dages rejse 
til Kalundborg sammen med Otto Nielssan,' indfandt reprzsentanter fra 
Lübeck, Stralsund, Rostock og Wismar sig i Kabenhavn. Ogsa rigernes 
rader var madt op, og nordmzndene var reprzsenteret ved Oluf Nielssan, 
Sigurd Jonsson, Kolbjarn Gerst, Mathias Jakobsson (Ramer), Hans Kru- 
kow, Hartvig Krummedige samt den nye bisp Gunnar Eriksson af Stavanger 
og muligvis bisp Jens af Oslo.' 

Takket vzre en omfattende hanseatisk beretning haves et godt kendskab 
til forhandlingerne. For starstedelen drejer det sig om forholdene i Bergen 
og enkelte stridspunkter i Kabenhavn og 0 ~ 1 0 . ~  W Christensen, E Daenell, 
0 A Johnsen og A Taranger har leveret undersagelser af madet og baggrun- 
den herfor i den skzerpede Situation mellem nordmzndene og de tyske 
kabmznd i Bergen, men uden at lzgge starre vzgt pa danske raders posi- 
t i ~ n . ~  

Hansestzdernes reprzsentanter med Lübecks borgmester Wilhelm van 
Kalven i spidsen anmodede 1447 2616 Kristoffer om, at stzdernes og kab- 
mzndenes privilegier og gamle szdvaner matte blive hindhzevet i Norge og 
overfor Bergensfogeden Oluf Nielssan. Otto Nielsson svarede p i  Kristof- 
fers vegne, at kongen var villig til at se privilegierne igennem, og lod kort 
efter reprzsentanterne forsta, at den tyske kobmand vel kunne klage over 
mange ting, men hans herres fattige undersatter kunne ikke klage og kom 
altid til kort. Han anmodede om skriftlig opregning af klagerne, fra bade 
hansestzderne og fra Oluf ~ielsson.' 



Den 2816 mgdtes stzedernes reprzesentanter med Otto Nielssgn og andre 
ngsrader (~sinen medekumpanen«), og klageskrifterne blev udvekslede. Ot- 
to Nielssgn foreslog, at hver part skulle svare skriftligt p& den andens kla- 
ger. Sendebudene var imidlertid kun forberedt pa mundtlige forhandlinger, 
hvorfor Otto Nielssgn bragte sp@rgsrnAlet for kongen, som lod svare, at han 
gerne ville hgre stzdernes reprzsentanter. Dagen efter indbgd Otto 
Nielssgn Lübecks udsendinge til et separatmgde, hvilket de dog a f ~ l o ~ . ~  

Ved forhandlingerne 3016 spurgte Kristoffer reprzsentanterne, om de 
havde fuldmagt til at svare pa de klager, han havde mod dem. Lübecks 
borgmester svarede, at de var kommet for at arbejde pa, at deres kgbmzend 
matte beholde deres privilegier, friheder og gamle szdvaner, men ikke for 
at lytte til klager, som de i gvrigt ikke havde fuldmagt til retsligt at bilzegge. 
Personer, som havde noget at klage over, burde sende bemyndigede til 
stzederne, hvortil Otto Nielsson svarede, at alle brud dog skulle padgmmes, 
hvor de blev begiet. Kongen ville imidlertid gerne hgre stzdernes klager 
vedrgrende Norge. Otto Nielssgn meddelte nu, at Kristoffer og radet havde 
forstaet klagerne, og at kongen var villig til at udnzvne en komite pa fem 
personer fra hver side til at behandle problemerne. Forslaget vandt tilslut- 
ning, og Kristoffer udnzevnte 2 bisper og 3 riddere. 

I udvalget havde Erik Nielssgn og Eggert Frille szede. Forhandlingerne 
blev i juli forlagt til Roskildebispens gard, et tegn pa, at denne mhske ogsa 
deltog. Hvem den anden bisp og den sidste ridder var, eller om der overho- 
vedet var en nordmand eller svensker i kommissionen, vides ikke. Danske 
rader havde efter alt at dgmme majoritet i udvalget, hvad der tyder pa en 
klar politik fra Kristoffers side, og samtidig skulle gare det lettere at na til 
beslutninger . 7 

Kommissionen forhandlede indledningsvis ph grundlag af forordningen 
fra 1444 (s. 301). Det kom til skarpe ordvekslinger, da hansereprzsentanter- 
ne var utilbgjelige til at dr@fte punkter i dokumentet, som stred mod deres 
privilegier og gamle szedvaner. Eggert Frille svarede hertil, at efter dette 
»kunne I og jeres k ~ b m e n d  sige, at I er konge, foged og lagmand, sd at vor 
nddige herre f~lgelig ingen del har i landet.« Et forhandlingsresultat blev 
ikke naet, og problemerne skulle overlades til losning ved kong Kristoffer. 
Eggert Frille fremfgrte pa dette tidspunkt, at stzderne og deres kgbmzend 
lod til at synes, at de blev meget besvzeret. De vidste derimod ikke, hvordan 
hans herres undersatter blev forurettet i mange ting, hvorfor det norske 
rigsrad og kongen havde besluttet, at det var nyttigt at overholde 1444- 
f~rordningen.~ 

Efter diskussion og et muligt sammenbrud af forhandlingerne enedes 
parterne p& et forslag fra kongens deputerede om at gennemgh forordnin- 
gens 28 bestemmelser punkt for punkt.og henskyde de artikler til Kristoffer, 



sorn der ikke kunne nas enighed om. Efter flere dages forhandlinger blev $ 
artikler overladt til kongens afgorelse. 

Den 4. juli fik Kristoffer forelagt de omtvistede bestemmelser. Pa kon- 
gens vegne svarede Otto Nielsson efter en lzngere rhdslagning, at Kristoffer 
wille overholde og iagttage stedernes privilegier og gamle priselige s~dvaner  
helt og holdent rned fuld vilje og aldrig bryde dem,« hvad hansereprzesentan- 
terne takkede f ~ r . ~  

En ordning rned Bergensfogeden Oluf ~ielsson kom ikke i stand, og 
resultatet blev, at de samme, sorn havde deltaget ved behandlingen af 1444- 
forordningen, blev udpeget til nye forhandlinger i Roskildebispens ghrd. 
Kommissionen, hvor Eggert Frille atter var aktiv, kunne imidlertid ikke 
afgere de gensidige klager, da kongens rAder erklzrede, at der var sager, 
sorn angik Kristoffer, hvilke de ikke besad fuldmagt til at forlige. Folgen 
blev, at hansesendebudene fik raderne til at opna en fuldmagt af Kristoffer 
og Oluf Nielssgn til at afgore Magerne i mindelighed.1° 

Ved forhandlingerne 6.  juli foreslog Erik Nielsson, at parterne skulle 
sage at na til forlig om klagerne, idet de uafgjorte punkter burde afgpires af 
kongen. Modparten onskede imidlertid, at alle klager skulle forliges af kom- 
missionen, hvorfor Eggert Frille rned samtykke af sine »mederederen« vide- 
reudviklede Erik Nielssons forslag og tilriidede at lade de artikler ligge, 
hvorom der var enighed, og tog fat pa at behandle de alvorlige punkter, sorn 
angik kongens ret. Hertil henholdt st~dernes reprzsentanter sig til Kristof- 
fers nylige afgorelse, sorn matte forstas til kebmzndenes fordel, iszr vedro- 
rende amterne (de lose folk) i Bergen. En losning lod sig ikke etablere, og 
parterne enedes sluttelig om at hore Kristoffers svar. 

Ved modet rned kongen og raderne samme dag redegjorde Erik Nielsspin 
og Lübecks borgmester for problemerne, og Oluf Nielsson erklzrede sig 
villig til at lade kongen og hansereprzesentanterne afgpire sagen, hvad sidst- 
mvnte  var uvillige til. Otto Nielsson sogte at bevzge dem hertil, da ogsa 
Kristoffer mente, at amterne tilhorte ham, fordi de boede ph kongens grund 
og matte stille til Arligt vibensyn. Kongen havde desuden beseglede breve 
herom fra stzderne, men besad hansestzderne privilegier og breve, sorn 
viste, at amterne skulle blive hos kobmanden, ville han anerkende dette. 
Sendebudene erklzerede, at de ville overbringe kongens svar til deres hjem- 
byer og anmodede om, at alle stridssp@rgsmAl mellem Kristoffer, Oluf 
Nielsson og kobmzndene matte blive udsat, indtil kongen kunne f i  svar fra 
stzderne. Kristoffer svarede hertil, at han ikke havde noget udestaende 
rned kobmzendene. Han var indforstaet med, at de drev deres samfzerdsel og 
kobmandskab pa Bergen efter deres privilegier, rettigheder og gamle szd- 
vaner - dog at han og hans beholdt, hvad der tilkom dem.'' - Sendebudene 
ferte herefter samtalen over pa stridspunkter mellem kobmzndene og bor- 



gerne i Kobenhavn og Oslo, men en ldsning blev ikke naet. Om forholdene i 
Os10 udtalte Kristoffer, at den tyske kobmand her matte kobe og szelge, nar 
det ikke var til skade og hindring for nordmzendene.12 

Forhandlingerne i Kdbenhavn viste, at stemningen ikke var szerlig gunstig 
for hansestzederne. Stzederne fik indromrnelser pa enkelte punkter, skont 
forordningens bestemmelser som oftest blev opretholdt i de tilfzlde, hvor 
parterne kom overens. Sluttelig fik reprzesentanterne de stdrste stridspunk- 
ter udsat. En afgorelse blev ikke naet. Der synes ikke at vzre grundlag for 
0 A Johnsens udtalelse, at forhandlingerne var »et avgjort nederlag for hr. 
Olav Nielss@n og det norske riksr6d«.13 Tvzrtimod kunne hver part fortsat 
h ~ v d e  sin opfattelse. Kristoffers dobbelttydige svar havde til hensigt at 
tilgodese begge garter. Hans stotte til Oluf Nielsson - hvad den lybske 
kronike udlzegger som, at han gav Hr. Oluf ret i alle   unkt er'^ - ibner 
yderligere forstielse for kongens Situation. Kristoffer folte sig ibenbart ikke 
stzerk nok til at tage Standpunkt imod det norske rigsrad og Oluf Nielssdn. 
En konfrontation med nordmzendene matte undgas, tilligemed et skzrpet 
forhold til de vendiske s t~de r .  Forhandlingerne i 1447 ma karakteriseres 
som bestrzebelser pa at tage brodden af det norske rigsrads politik og bevare 
en forbindelse med stzderne. Der var efter alt at domme tale om et kom- 
promis. 

Det danske rigsrads rolle ved denne balancepolitik fortjener opmzerksom- 
hed, idet det lykkedes at undgi et sarnmenbrud af forhandlingerne. Eggert 
Frilles aktive deltagelse i kommissionen vidner om hans fremtrzedende posi- 
tion ved denne tid. Mollerup har muligvis ret, nar han lader ham lede 
forhandlingerne.15 Trods Eggert Frilles og radernes dnske om at se stzeder- 
nes rettigheder beskaret, havde de efter alt at domme blik for nddvendighe- 
den af en smidig ordning. Unionshensyn, dkonomiske interesser og uden- 
rigspolitiske hensyn fra radernes side samt Kristoffers personlige interesser 
kunne finde sammen, og stottes af Otto Nielssdns henvendelse 1447 2916 for 
at fa et separat mode i stand med Lübecks reprzsentanter. E t  forvzerret 
forhold til stzederne matte undgas af hensyn til Erik af Pommern og de nye 
aspekter i 0stersd-politikken. Forlzgningen af forhandlingerne til Koben- 
havn gjorde en behzndig politik mulig. 

Foruden de norske rigsrader og Erik Nielsscdn, Otto Nielsscdn, Eggert Frille og bisp Jens af 
Roskilde var flere danske rader til stede i Kcdbenhavn: zrkebisp Tue, prior Bent Pedersscdn, 
Anders Nielsscdn, Henrik Knudsscdn, Oluf Axelsscdn, Claus Rcdnnow, Anders Hak, Ove 
Lunge samt kansleren (Oluf Mortensscdn?) og rigskansleren Jens Torbernss~n.'~ Fravzren- 
de  synes at vzre den fynske og de jyske bisper, af hvilke Ulrik Stygge og Thorleif Olafsson 
havde truffet sammen med Kristoffer i forarsmanederne. Bisp Kristian af Ribe havde 
muligvis ogsA aflagt kongen et bescdg, idet han 1447 3115 udstedte et afladsbrev til Gavn@ 
kloster ved Nzstved." - Nzrvzrende i Kcdbenhavn i sommeren 1447 var foruden den 



sjzllandske og lollandske landsdommer, Niels Skave og Mogens Klaussen, provst Peder 
Axelsson, Peder Hogenskild, Joakim Flemming, Niels Jenss0n af Hammar, Jep Lunge, 
Torben Bille i Allindemagle, Niels Knudssen (Panter), Mathias Fredbjernssen (Skinke1 m. 
lilje) og stedsennen Mikkel Rud, Follert van Knob, Peder Erikss0n (Gyldenstjerne), Peder 
Neb samt brcbdrene Henrik, Frederik, Albert og Bylow Barsebek og sandsynligvis tillige 
Henning van Hagen.ls Hertil kom den hallandske vsbner Peder Ribbing og enkelte sven- 
skere som Bo Stensson (Natt och Dag), Erengisle Nilsson, Johan Karlsson (Färla), Birger 
Trolle (hvis politiske position synes styrket) samt muligvis Jöns Lage Posse.lg 

I begyndelsen af juli afholdtes retterting i Kebenhavn. Den lollandske landsdommer 
foretog 1447 1317 et  mageskifte om jord rned Kristoffer efter rigsridets samtykke.'' Den 
1017 aflioldt kongen et stort gsstebud for bisper og riddere p& slottet?' og 1417 stadfzstede 
Kristoffer for bisp Gunnar af Stavangers vedkommende de privilegier og fnheder, han 
tidligere havde givet bisp Audun (t nov. 1445). Hofmesteren Otto Nielssen var nzrvzrende 
vkd dokumentets udstedelse.* 

Kabenhavner-madet blev det sidste unionsmade i Kristoffers regeringstid 
og det sidste under 6n konge i lang tid fremover. Det er nzerliggende at 
antage, at riderne foruden retspidommelser og forhandlinger rned hanse- 
stzderne draftede Situationen ved udldbet af vibenstilstanden rned Erik af 
Pommern i foraret 1448. Dette stattes af, at der indgik skattebetalinger fra 
Sverige til den danske kammermester i foraret (s. 322), og at Kristoffer en 
gang i 1447 indkaldte til en svensk herredag i Jönköping 1448 6 1 1 . ~ ~  Ogsa 
kongens draftelser i efteriret 1447 rned fyrster i Heiligenhafen m i  betragtes 
som led i forberedelser til en ordning rned ekskongen om Gotland (s. 374). 
Starre forhandlinger synes at vzere fGrt om forholdet til hollzenderne og 
englzenderne, hvor englzenderne ikke havde efterlevet lafterne om ikke at 
sejle til Island, og hollznderne endnu ikke havde betalt kongen den lovede 
pengesum. Resultatet var, at 11 engelske skibe i slutningen af juni blev 
opbragt i aresund (s. 365), og omkring 1447 2517 blev 24 hollandske skibe 
tilbageholdt i Kabenhavn (s. 366). 

Hvorvidt de tre rigers rid havde givet deres tilslutning til disse aktioner er 
problematisk. I 1448 efter kongens dad meddelte enkelte norske rigsrader i 
en skrivelse til London, Lynn, Boston og andre stzeder, som drev handel p i  
Bergen, at deres sikkerhed ikke var blevet svzekket ved kong Kristoffers 
nylige beslaglzggelse af skibe i 0 r e ~ u n d . ~ ~  Trods tendens i dokumentet kan 
det ikke udelukkes, at opbringelsen af engelske skibe skyldes en mere per- 
sonlig politik fra Kristoffers side, hvad ogsh har gyldighed overfor hollzen- 
defne. Kongens bestrzebelser i foriret 1447 pa at vinde hansestzederne mod 
det norske rigsrhd, samtalerne rned markgrev Hans om Gotland samt ud- 
nzvnelsen af landgreve Ludvig til rad tyder p i  en fastere optrzden fra 
Kristoffers side. HertiI kom genudnzevnelsen af Kristoffer Parsberg tiI kam- 
mermester og opkrzevning af Sundtold af preussiske skibe, som var et udslag 
af siret stolthed. Ihzerdigheden synes at dokumentere, at Kristoffer i hajere 
grad hzvdede monarkiske synspunkter og fik en mere selvstzendig magtud- 



avelse fort igennem - muiigvis rned mere eller mindre stiltiende godkendel- 
se af det danske rigsrad. 

Aktiviteten fra Kristoffers side kan uddybes ved hans imodekommende 
holdning overfor Rostock i oktober 1447 (s. 373). Hertil kommer, at kanto- 
ren i Kobenhavn, Oluf Jenssfln for 1448 411 havde aflost Oluf Mortensson 
som kansler. Oluf Jensson nod Kristoffers tillid, idet han tidligere havde 
tjent kongens moder i Bayern (s. 268). Ogsi pa anden vis sagte Kristoffer at 
skabe gmndlag for sin magtposition. Pa et tidspunkt i sin regeringstid dan- 
nede han sin egen orden og et broderskab rned tilholdssted i 0stergard2' - 
den senere kong Hans' Vingard - i den sydostre udkant af Kobenhavn. 
Garden var et stort bygningsvzerk nyopfort af Erik af Pommern til erstatning 
for et zldre anlzeg. Erik havde her haft et samlingssted for sin orden rned 
medlemmernes skjolde samlede i en frise i lighed rned den malede skjolde- 
frise pa det nyopforte Krogen slot nogle Ar forinden (ca. 1421-29).~~ 

Ved Erik af Pommerns rejse fra Danmark og afszttelse i 1439 var frisen 
rned skjoldene endnu langtfra udfyldt, hvilket den heller aldrig blev. Kong 
Eriks orden - sandsynligvis inspireret af svigerfaderen Henrik IV's (T 1413) 
Hosebandsorden og indstiftelsen af den gyldne Vlies i 1429, hvor medlem- 
mernes skjolde ogsi blev samlet i szrlige bygninger - forsvandt rned ham. 
Eksemplet og interessen i Europa for gilder og broderskaber kunne ikke 
undga at pavirke Kristoffer. Den unge konge var medlem af Danske Kom- 
pagni i Kobenhavn og blev i 1444 optaget i Stockholm Hellig Legems Gil- 
de." Kristoffer onskede imidlertid en snzever medlemskreds - hans egne 
bayriske radgivere - hvorfor han efter stiftelsen af sin egen broderskabsor- 
den pabegyndte en ny frise ovenover morbroderens i Dstergirds sal. Kun to 
af skjoldene er bevaret, som i ovrigt i formen skiller sig ud fra forgzengerne, 
og sandsynligvis tilhorer det ene Kristoffer P a r ~ b e r ~ . ~ '  Det m i  formodes, at 
den sikkert hemmelige orden skal dateres til sidste halvdel af kongens rege- 
ringstid, hvor det kom til en konfrontation rned de nordiske $der i 1445, og 
Kristoffer forte samtaler rned bayriske rider i sit hemmelige kammer (s 
315). 

Kristoffers styrkede position, som ligger p i  linie rned den almindelige 
hzevdelse af fyrstemagten i E ~ r o p a , ~ '  skal ses pa baggrund af udbygningen af 
centraladministrationen og finansv~senets ordning i hans regeringstid. Her- 
til kommer den mil i t~re udvikling og de bedrede linemuligheder, hvor 
adelen i sogen efter forleninger var villig til at yde kontantlin til kongemag- 
ten (s. 261f). 

Enkelte raders bortgang og et relativt hojt aldersgennemsnit hos flere,30 
kan have medvirket til at mindske kontrollen rned kongens styrelse. Niels 
Eriksson (Banner) dode, sa vidt det kan bedprmmes, for 1447, og Morten 
Jensson var dod for 1447 15/11.31 Jens Grim havde ikke taget aktivt del i 
ridssammenkomsterne i flere Ar. Hans fravzer er bem~rkelsesvzrdi~ i be- 



tragtning af halvbroderen Anders Nielss@ns.aktive optrzden. Det kan ikke 
afvises, at Jens Grims alder og langvarige tjeneste hos Erik af Pommern 
medvirkede til, at han ikke lzngere ses i ridernes kreds. Han levede endnu 
1449 2511.~~ Sten Basse, slzgtens sidste mand, levede endnu 1448 1814, men 
var ikke mere i live 1448 19/5.33 Axel Pedersson dode ved irsskiftet 1446-47, 
og Anders Nielsson skrev testamente 1447 14/10 og var dad for 1449 2511.~~ 
Bisp Jens af Roskilde og Ulrik Stygge af Aarhus d@de henholdsvis 1448 1319 
og 1449 ~ 1 6 . ~ '  Flere nye riider som Peder Hogenskild, Joakim Flemming, 
Niels Jensson og Jep Lunge var dog pfi vej i Kristoffers levetid. Det vides 
ikke, om enkelte allerede i sommeren 1447 kan vzere udnzevnt til rigsriider, 
idet de deltog i retterting 5. og 6. j ~ l i . ~ ~  - Trods styrkelsen af Kristoffers 
position i sariimenligning med hans forste iir var det stadig rigsriidet, som 
dominerede og besad den reelle magt i riget. 

Sundtold 

Ifalge Kobenhavns-forhandlingerne i 1441 skulle sp@rgsmiilet om Sundtold 
behandles pii et nyt mode med de vendiske stzeder, indkaldt af Kristoffer. Et 
sadant blev aldrig afholdt, og stzderne bevarede deres Sundtoldfrihed i hele 
kongens regeringstid. Det gjaldt dog ikke hanseforbundet som helhed. Dan- 
zigs rAd havde i april 1444 klaget til det danske rigsriid over, at byens 
skippere, nAr de foreviste deres borgerbreve ved Helsingor, matte betale en 
mindre afgift i skrivepenge (s. 315), og desuden svzrge, at deres ladning 
tilhorte hanseater. Den, der ikke ville aflzegge ed herpii, matte betale den 
szdvanlige told af en engelsk nobel for sit skib.' 

De 3 rigers endnu ulaste konflikt med Erik, hvortil kom Kristoffers eget 
onske om at vinde stzderne, iszr mod det norske rigsriids selvstzendige 
optrzden, gjorde det nadvendigt at undgii et skzrpet forhold til Lübeck og 
de dvrige vendiske hansestzder. Opkrzvningen af skrivepenge for Danzigs 
vedkommende gor det klart, at tanken om Sundtold som foreneligt med de 
hanseatiske privilegier ikke var glemt i Danmark, blot at kongen og riiderne 
ikke vovede at genindfore en ~ i i d a n . ~  PA et velbesogt hansemade i Lübeck i 
slutningen af maj 1447 klagede staden Zwolles reprzsentanter over fogeden 
p&, Helsingborg (fejl for Helsingor!), som tog nobelen af deres skibe uden at 
tage hensyn til stzedernes privilegier. Ogsii fra Kampen og Zupthen 1@d der 
klager, idet Kristoffer havde opbragt 8 skibe fra Kampen og forlangte 1000 
rhinske gylden for at frigive dem pA ny, mens skibe fra Zupthen var blevet 
frataget en del  in.^ Ogsii Bremen beklagede sig over. kongen, som for kort 
tid siden havde opbragt skibe og gods. Danzig klagede 1447 2814 til Kristof- 
fer over, at enkelte af byens k@bmznd og deres varer var blevet opbragt i 
frit farvand, og mandskabet sat i simpelt f ~ n ~ s e l . ~  
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Zwolles besvzringer over hgvedsmanden Follert van Knobs opkrsvninger 
af en nobel dokumenterer, at der er tale om Sundtolden, idet belabet var 
den sats, som blev betalt i toldens zeldste tid. Der bares kun klager fra 
Zwolle over tolden som et isoleret tilfzelde. Baggrunden for o~kr~vn ingen  
er ikke tidligere sagt besvaret; men skal efter alt at damme sages i Kristof- 
fers forhold til Holland, som endnu ikke havde betalt de 5000 gylden fra 
1441. Klagerne fra Kampen og Zupthens klager over opbragt vin, som 
minder meget om vintolden fra slutningen af arhundredetY6 er at betragte 
som et udslag af kongens forsag pa at skaffe sig dzekning for den lovede 
pengesum. 

Kristoffer fortsatte efter Jürgen Roghausens beseg i Kabenhavn (s. 355) 
med at opkrzeve Sundtold af hajmesterens undersatter. Pa et mgde i Mari- 
enburg 1447 2517 beklagede reprzesentanter fra de preussiske stzeder sig til 
hajmesteren. Denne oplyste om resultatet af Roghausens rejse og om Kri- 
stoffers svar og meddelte, at han allerede havde skrevet til kongen og bedt 
ham om at standse opkrzevningerne, indtil sendebudene var a n k ~ m m e t . ~  
Skrivelsen til unionskongen blev farst dateret 1447 26/7,8 men trods mulig- 
heden af, at hgjmesteren farst ville indhente sine stzeders mening inden et 
nyt udspil, sagte han i den fglgende tid n0je at varetage sine undersatters 
tarv. Han skrev 1447 3117 til kompthuren i Balga, at han, nar han traf 
sammen med markgrev Hans, skulle bevzege denne til at skrive til kong 
Kristoffer og formi ham til at undlade at opkrzeve tolden. Desuden burde 
opbragte skibe og gods atter udleveres og personer frigives, hvilket mark- 
grev Hans og kongens &der tidligere havde givet bekrzftelse Konrad 
ville sende befuldmzegtigede til Kristoffer. Den 7. august blev udsendinge- 
nes akkreditiver udstedt, og samme dag skrev hajmesteren til kongen og 
Kristoffer Parsberg. Kammermesteren blev anmodet om at medvirke til, at 
Sundtolden matte blive afskaffet og opbragt gods givet tilbage. At hajme- 
steren regnede med Parsbergs indflydelse pa kongen fremgir af, at han 
sendte ham en silkedug som tegn pa venskab.1° 

Hvorvidt kammermesterens indflydelse gjorde sig gzeldende, kan der kun 
gisnes om. Kristoffer stillede sig betydeligt mere imadekommende ved de 
nye forhandlinger. Efter at have klaget over pundtolden af hans skib, som 
var en han mod ham, eftersom hans fader og alle bayriske herrer var tcildfri, 
»und her were mee denn seyn Vater und sulde ouch billich frey seyn, « udtalte 
kongen sluttelig ifalge den nedfzldede ordensberetning, at han gerne af- 
skaffede tolden og ikke ville opkrzeve den sidenhen.ll - Orn Kristoffer ind- 
friede laftet i de sidste maneder af sin levetid er tvivlsomt, og Kristian I 
skulle ikke lzenge efter fortsztte med at opkrzeve ~undto1d.l~ 



Forholdet til englzndere og hollzndere 

11 engelske skibe blev opbragt i aresund omkring 1447 2316, efter at eng- 
Iznderne igen havde sejlet ulovligt pa Island. Flere af sofolkene blev sat i 
fzngsel, hvor en del endnu sad i 1449. Skibene kom forholdsvis hurtigt fri 
imod kongens vilje og undslap til deres hjemland.' Kristoffer havde forin- 
den taget en del gods ud af skibene og bemyndigede kobmanden Hans Divis 
fra Rostock til at szlge varerne. Hans Divis blev imidlertid afvist af Lübeck 
af frygt for et skzerpet forhold til englzenderne, idet disse pistod, at kongens 
beslaglzggelse skyldtes pavirkning fra hansestzderne, hvad der ikke var 
t i l f ~ l d e t . ~  Alligevel undlod englznderne ikke i sommeren 1449 at opbringe 
en hanseatisk saltflade som gengzeld for episoden i 1447 og andre uoverens- 
~temmelser .~ 

Den engelske konge var i oktober 1447 rede til at sende et gesandtskab til 
Kristoffer, men udsendingenes ankomst til Danmark trak forelabig ~ d . ~  
Kristoffer agtede pa sin side ikke at nojes med at opbringe skibe. Fra 
Kobenhavn udstedte han 1447 18111 et lukket brev til de tyske hindvzrkere 
i Bergen om at sende 20 krigsfolk i harnisk og med armbroster til Koben- 
havn senest 1448 2314 med ophold indtil1448 318. Begrundelsen for opbudet 
var, at englznderne havde gjort kongen og rigerne stor skade, hvorfor han 
havde »tagaot Opa thom og hindr~t  thom.« Han onskede nu et antal folk i 
soen i sommeren 1448 med radets samtykke som en sikring mod overgreb.' 
Radernes stotte til kongens politik fremgir af, at bisp Jens af Roskilde, Otto 
Nielsson og Oluf Axelssprn samt de norske rader Oluf Nielsson og Erik 
Szmundsson opholdt sig i Kobenhavn 1447 15111.~ Nordmzendene havde 
interesse i at hindre englznderne i handel pii skattelandene, og 'Oluf 
Nielsson havde personlige interesser pa ~ s l a n d . ~  De danske rader stod efter 
alt at domme ogsa bag Kristoffer. S Lagerbrings synspunkt, at radet skulle 
vzre bestyrtet over kongens optrzeden, savner stotte.* aresund var noglen 
til at tvinge englznderne til at afsta fra sejlads til Island og andre forbudte 
~ m r a d e r . ~  

Kristoffers ddd i januar 1448 synes ikke at have bragt forholdsreglerne 
mod englzenderne i anvendelse, og det vides ikke, om en del af opbudet kan 
have vzret tznkt anvendt som led i en ekspedition til Gotland. Forst 1449 
1717 blev der i Kobenhavn etableret en vabenstilstand mellem Kristian I's og 
Henrik VI's befuldmzegtigede. Aftalen ratificeredes af den engelske konge 
1450 914. En stilstand skulle trzde i kraft mellem rigerne og vare til 1451 
2919, og forinden skulle uoverensstemmelserne sprges endeligt bilagt pa et 
nyt mode, De i 1447 tilfangetagne englzendere skulle frigives sA lznge stil- 
standen varede, ligesom begge rigers indbyggere matte handle hos hinan- 
den, englznderne dog ikke pa Island, Halogaland og Finmarken." 



Kristoffers overgreb p i  skibe og gods fra Kampen, Zu~then  og Zwolle 
skete, som det vil erindres, for at inddrive hollzndernes gzld. Fremgangs- 
miden er interessant, fordi Amsterdams borgmester i sommeren 1446 be- 
sagte hojmesteren og Kristoffer (s. 335). Han bragte en relation med sig 
hjem, som foranledigede et mode 1447 811, hvor der blev forhandlet om 
belobet til ~ristoffer." 

Et resultat af de hollandske forhandlinger er ikke kendt, men at stzrke 
midler mitte til for at f i  pengene betalt fremgir af, at hertug Philip af 
Burgund 1447 3011 befalede at anholde Middelburgs borgere med skibe og 
varer, indtil staden havde betalt sin andel af gzlden til Danmark og Olden- 
burg. Nye mader og forhandlinger synes aftalt for at tilvejebringe ~ e n ~ e . "  I 
mellemtiden tabte Kristoffer tilmodigheden. Medvirkende kan have vzret 
kendskab til de langvarige forhandlinger i januar 1447 i Brügge mellem 
hertug Philips og hajmesterens udsendinge - draftelser som havde fart til 
nye aftaler i henseende til parternes gensidige klagepunkter og hollznder- 
nes afdrag af deres gzld i 4 terminer.13 Den 25. juli tilbageholdt kongen 24 
hollandske skibe i Kabenhavn, fzngslede safolkene og udtog en del af deres 
gods i den hensigt at tvinge hollznderne til direkte forhandlinger.14 

Opbringelsen som pressionsmiddelf5 kan forekomme sorn en farlig ind- 
skydelse fra Kristoffers side. Aktionens udenrigspolitiske konsekvenser var 
dog begrzensede. Det var usandsynligt, at hollznderne skulle nzrme sig til 
Erik af Pommern pa ny efter fejltagelsen i 1440. Danmark og dets farvande 
besad sii stor strategisk betydning for sejladsen pa de preussiske stzder og 
andre Dstersabyer, at forhandlinger matte komme igang snarest af hensyn 
til handelstrafikkens opretholdelse og det store antal tilbageholdte skibe, 
mandskab og gods.16 

Det varede ikke lznge, farend et hollandsk gesandtskab afgik mod Dan- 
mark. I november 1447 kom det til forhandlinger i Kabenhavn, sorn bragte 
en endelig udsoning i stand. Den 23. november kvitterede Kristoffer for de 
skyldige 5000 rhinske gylden. Samme dag stadfzstede han »for tid og evig- 
hed« kabmzndene og indbyggerne i Holland, Zeeland og Friesland i deres 
privilegier givet af hans forgzngere p i  de 3 riger, med mindre de forbrad sig 
mod ham, hans efterkommere eller hans 3 riger.17 To dage efter - efter 
langvarige forhandlinger mellem de hollandske reprzsentanter og riderne 
(akonik Christoffrs rederea), hvor i det mindste bisp Jens Pederssan, Otto 
Nielsson, Oluf Axelss@n, Oluf Nielssan og Erik Szmundsson var til stede i 
Kabenhavn ved denne tid - kom en overenskomst og nyordning i stand. 
Kongen skulle beholde allerede udtaget gods, til gengzld skulle safolkene 
og skibene med resten af deres last frigives. Fredstraktaten 1441 2318 skulle 
fortsat besidde gyldighed, og begge parters undersitter skulle indenfor et 
tidsrum af 3 Ar kunne rejse erstatningskrav overfor modparten. I Kristoffers 
navn solgte det danske'rigsrid en del af det opbragte gods.18 



Den 29. november udstedte Kristoffer et lejdebrev til de hollandske pro- 
vinser om at komme til hans riger med skibe og gods og drive handel mod at 
betale told og andre pligtige afgifter. Lejdet skulle kunne opsiges med et 
halvt Ars varsel.lg Dokumentet tyder ikke pa, at hollzndernes tillid til for- 
holdene i Norden var sizrlig rodfzestet. SAledes udtalte borgerne i Amster- 
dam i juni 1448 deres bekymring overfor statholderen, at deres skibe kun- 
ne blive opbragt i Sundet af Hr. Otto Nielssprn, da staden havde overskredet 
betalingsfristen p i  et pengebelab til ham. Senest i august var gzlden betalt, 
og Otto Nielssiln kvitterede herfor 1448 1818.~' Ridderen Torben Bentsscjn 
(Bille) var til stede ved hollzendernes ophold i Kprbenhavn i 1447 og havde 
fordringer hos enkelte stzder, hvoraf Hoorn betalte sin andel i august 
1449.*l 

Erik af Pommern 

Fprrst i begyndelsen af juli 1447, mens Jürgen Roghausen opholdt sig i 
Danmark, modtog Konrad von Erlichausen nizrmere oplysninger om Got- 
landsplanen af Hans Rabensteiner, en af markgrev Hans' rider, som bad 
hprjmesteren indlede forhandlinger i sagen. Konrad greb muligheden for at 
knytte Kristoffer og markgreven til sig,' hvortil som tidligere papeget (s. 
355) kom hensynet til Erik af Pommern, hvis kapervirksomhed skadede 
handelen mellem Preussen og Stockholm betydeligt. Hajmesteren havde 
1447 1015 i en skarp skrivelse til Erik klaget over opbringelse af gods i 
efterAret 1446, som trods gentagne henvendelser endnu ikke var udleveret, 
ligesom han under henvisning til rprveriernes tiltagen truende pApegede, at 
han ikke i Iizngden ville tale, at hans undersatter var ret~lprse.~ Oplysende 
om Konrads bestrizbelser er, at han to dage forinden havde skrevet til Erik 
p5 begizring af hertug Vartislav og hertugen af Barths rader om straks at 
komme til Stolp i Pommern, hvor hans ankomst var ventet efter hertug 
Bugislavs dprd.3 Hprjmesteren matte antage, at den gamle konge nar som 
helst kunne komme til stede. 

Ved Hans Rabensteiners besprg i Marienburg i juli havde Erik endnu ikke 
indfundet sig. Konrad sendte derfor Hans Bengendantz, som i 1440 havde 
forhandlet med Erik om en pantszttelse af Gotland (jfr. s. 142) og havde 
vzret i den gamle konges tjeneste, hertil. Han skulle ga frem med den 
stprrste forsigtighed og gare klart, at han ingen bemyndigelse havde fra 
hprjmesterens side. Bengendantz skulle under henvisning til sin tidligere 
optrizden fremkomme med forslag om, at en pantsizttelse af Gotland til 
Ordenen var mere aktuel end nogensinde, idet Eriks fortsatte ophold pa 
aen eller i hans pommerske stamhertugdcjmme ville forringe styrelsen af et 
af omriderne. Ssndebudet burde endelig ikke undlade at omtale, at ved en 



pantszttelse af Gotland ti1 Ordenen - rned mulighed for genindlasning - 
gjorde Erik et godt testamente, og Ordenen var villig til at foranstalte 
messer for hans sjzl. Bengendantz skulle erklzere sig beredt til at bringe 
sadanne forslag for hajmesteren, ogsa hvis den gamle konge krzevede at fh 
et  slot i Preussen. Vedrarende kongens irlige indtzegter fra aen rned Visby 
stad, skulle Bengendantz sage at fii dette skriftligt oplyst, og ellers sage at fh 
det mindste belab ansat. Viste Erik sig villig til en siidan fremgangsmhde, 
skulle sendebudet gare det klart, at det tillige var nadvendigt at indhente 
Knstoffers tilladelse - hvilket saledes skulle ske gennem Konrad von Erlic- 
hausene4 

Bengendantz matte alt i alt kun drafte planen rned Erik personligt. Haj- 
mesteren anskede at hemmeligholde draftelserne, indtil der var vished for 
gennemf~relsen af planen. 

Samtalerne mellem Erik og Hans Bengendantz forlab i al fredsommelig- 
hed, og stort set efter beregning. Erik anede dog, at sendebudet handlede i 
forstaelse rned hajmesteren og udtalte sin hengivenhed for denne og Orde- 
nen. Hvis Konrad ville skrive eller sende reprzesentanter til ham, som pa 
Ordenens vegne var parate til i Pommern at give ham arligt sa meget som 
Gotland afkastede - 15.000 gylden - samt endnu en pengesum, sa undte han 
hellere Gen til Ordenen end til nogen anden.5 Ved midten af oktober 1447 
var hajmesteren underrettet om den gamle konges indstilling, hvilket han 
meddelte markgrev Hans og anmodede denne om sA lempeligt som muligt 
at underrette ~ristoffer .6 

Ikke lang tid efter Bengendantz' besag pa Gotland ankom grev Albrekt af 
Neugarten til Erik i selskab rned ridderen Hans von Borckeu. De opfordre- 
de indtrzengende Erik til at begive sig til Pommern. Erik tog ogsa beslutning 
om at tilbyde Gotland til Ordenen, og anmodede Albrekt om efter hjem- 
komsten at opsage ordensridderen Eckard von Güntersberg, som skulle 
oplyse hajmesteren om Eriks holdning og anmode Konrad von Erlichausen 
om at sende reprzesentanter til G ~ t l a n d . ~  

Fiere forskningsbidrag (J Voigt, G Lögdberg, K E Murawski) har fzestnet 
sig ved Eriks villighed til forhandlinger .med Ordenen af hensyn til stamher- 
t ~ ~ d @ m r n e t . ~  Eriks taktiske overvejelser mh dog ikke lades ude af betragt- 
ning og finder statte ved, at viibenstils'tanden rned de 3 unionsriger ville 
udlabe i foraret 1448. Den gamle konge matte frygte for fjendtligheder fra 
rigerne, som denne gang ikke ville lade det blive ved en blokade af Gotland. 
Det gjaldt for ham om at udnytte den resterende tid af stilstanden. Eriks 
blik for nordiske forhold ma ikke undervurderes (s. 371, 403f). 

Hajmesteren modtog den gamle konges tilbud via Güntersberg. Den 22. 
oktober blev udfzerdiget en instruktion til Henrik Hattenick og Hans Ben- 
gendantz. De skulle sage at fA indgaende oplysninger fra Erik om Gotlands 



afkastning og slottets tilfersler. Ordenen burde efter udbetalingen af Arslen 
til Erik have sA meget tilbage, at slottet kunne bespise 200 mand. Konrad 
frygtede, at den gamle konge ville sztte indtzgterne for hgj t. - Eriks anszt- 
telse af 15.000 gylden overfor Hans Bengendantz var ogsA mere end en 
fordobling af de faktiske forhold. Krzvede Erik endelig en pengesum, skul- 
le Hattenick henskyde dette til hgjmesteren. I det hele taget var sendebude- 
ne ikke bemyndigede til bindende aftaler. Blev der opnAet klarhed over 
Gotlands indtzgter, burde Hattenick oplyse, at ogsi Kristoffer og de 3 
nordiske riger (rigsraderne) burde godkende eens pantszttelse til ordenenqg 

Interessen fra Konrad von Erlichausens side for nye forhandlinger med 
Erik havde baggrund i de kontinuerlige overgreb pA Ordenens undersit- 
ter.1° Hertil kom, at den gamle konge af mange1 pA selv til mentprzgning 
var begyndt i forsommeren at opkrzve en halv mark ledigt s@lv mod 4 mark 
penninge i vekselkurs af hvert skib i Visbys havn, hvad der indebar store tab 
for k@bmzndene.ll Det er forstileligt, at hejmesteren i planen om Gotlands 
pantszttelse sA neglen til adskillige problemers lesning. Det gjaldt desuden 
om at bevare et  godt forhold til kong Kristoffer pA grund af dennes holdning 
til Ordenen i forsommeren. 

Det gik ikke som beregnet. Ved ordenssendebudenes forhandlinger med 
Erik i november12, nzgtede den gamle konge ifelge den nedfzldede ordens- 
beretning pA det bestemteste, at grev Albrekt af Neugarten havde modtaget 
noget som helst hverv. Tvzrtimod havde Erik pA forslaget om Gotlands 
pantszttelse til Ordenen forbudt Albrekt at beskzftige sig hermed. Et lig- 
nende skarpt Standpunkt indtog Erik overfor Hans Bengendantz i henseen- 
de  til dennes tidligere beseg pA Visborg. Bengendantz undlod klogeligt at 
tage til genmzle. 

Und.er Hattenicks ihzrdige bestrzbelser pA at f A  oplyst Eriks vilkir for 
Gotlands overgang til Ordenen fremlagde den gamle konge sluttelig to vil- 
kAr, som matte opfyldes, ferend han ville diskutere mere indgiende herom. 
Det drejede sig for det ferste om de store ekonomiske udgifter, han havde 
haft ved Gotlands indlosning fra Ordenen ved Arhundredets begyndelse og 
slottets bygning pii ialt 35.000 nobler. Erik krzvede, at Hattenick skulle 
trzffe en retsgyldig aftale med ham, som var Konrad von Erlichausen og 
hans ordensherrer selv medt frem til forhandlingerne, sAledes at Ordenen 
forpligtede sig til at betale belebet. - Dette krav kunne Hattenick naturlig- 
vis ikke godtage og var heller ikke bemyndiget hertil. 

Eriks andet krav drejede sig om vanskeligheden ved at give Gotland fra 
sig, f@r han havde nAet en retslig ordning med »konig Christoffers und den 
reichen dennemarken~, hvorved der hentydes til rigernes rAd med det dan- 
ske i spidsen. Han kunne ikke i Pommern, som ikke havde havne og skibe 
og 1a for langt borte, skade sine fjender. Erik sA en lesning pA dette pro- 
blem, hvis hejmesteren endnu en gang kunne bevzges til at arbejde for en 



ordning mellem ham og hans modstandere. Den gamle konges krav var p i  
300.000 mark lgdigt sglv, som var hans eget gods og ikke rigernes (»das 
meyn eygen gut und nicht der reiche was ... C() samt oprejsning for de artikler, 
som de (det danske rigsrid) s i  skzendigt havde opsat mod ham p i  kirkedore- 
ne i Lübeck og andetsteds (s. 104). Desuden krzevede han, at Kristoffer 
skulle sende ham et zrligt bud. Hvis hgjmesteren ville pitage sig denne sag 
og bringe den til gennemfgrelse, stillede Erik i udsigt, at hans Venner de 
mecklenbyrgske herrer og Konrads ordensherrer skulle afgflre p i  et mflde, 
hvor meget han skulle give h@j,mesteren som l@n for dennes anstrengelser. 
Hattenick svarede, at det var en alvorlig sag, da man ikke bar et barn til 
diben uden at vide dets navn, og en tjener ikke tog tjeneste uden at kende 
sin lgn. Erik svarede skarpt tilbage i samme lgse vendinger, at han overgav 
ikke Gotland til nogen, som ikke spzndte sporerne p i  og tog tgjlen i sin 
hind!13 

De efterfglgende forhandlinger drejede sig om Eriks overgreb og hans 
piberibte ret til at opbringe skibe som aflgnning til sine folk; disse skal ikke 
omtales nzermere. Herom henvises til andre frem~tillin~er. '~ Derimod m i  
det stA klart, at den gamle konges udsagn om samtalerne rned grev Albrekt 
og Hans Bengendantz ikke var sandfzerdige, og at planen om Gotlands 
pantszttelse til Ordenen var skrinlagt. Konrad von Erlichausen opfattede 
den gamle konges holdning som et regul~rt afslag og meddelte dette til 
Echard von Güntersberg i slutningen af december 1447.15 

Eriks holdning er blevet opfattet forskelligt. K E Murawski anser det for 
tzenkeligt, at Lübeck kan have stiet bag den gamle konges fordringer af 
frygt for en bedring af Ordenens position til sgs, idet Gotland i 1398 under 
Ordenens besiddelse havde vzret en ren s@r@verrede.16 G Lögdberg har set 
grunden til Eriks zendrede standpunkter i utilfredshed rned Ordenen p i  
grund af klager fra hgjmesteren over overgreb p i  preussiske safolk, idet den 
gamle konge i et brev 1447 7/10 til Konrad von Erlichausen havde stillet sig 
uvidende overfor de pitalte kaperier og afvist krav om erstatning.17 

Det er muligt at indkredse tidspunktet og baggrunden for Eriks stand- 
punkt. - Allerede kongens ovennzevnte 2 vilkir viste, at han var fast beslut- 
tet pA at fgre sit mangeirige krav om en retslig afggrelse igennem rned 
modstanderne, specielt det danske rigsrad. I brevet til hajmesteren 1447 
7/10 havde ekskongen desuden pipeget, hvor lidt Ordenen talte orn hans 
fjenders overgreb, hvad der gor det klart, at han havde besluttet at kzempe 
for sine krav og s0ge zeresoprejsning ved en domsafg~relse. Sandsynligvis 
indvirkede ogsi tanken om at skille sig af rned Gotland og det faste Visborg 
slot. Eriks forslag om at lade Konrad von Erlichausen arbejde for et forlig 
rned hans modstandere rned 6en som lokkemad kunne siden zendres til egen 
fordel. 



Eriks zndrede Standpunkt kan uddybes. Et dokument 1447 1018 af en 
Hans Skriver og brodrene Hans og Siverd Freyse p i  flere af Eriks folks 
vegne giver vigtige oplysninger. Brevet er stilet til Karl Knutsson sorn svar 
p i  et  brev fra denne, som de havde fiet forevist. Karl Knutsson havde 
benzevnt Erik og hans tilhzengere forrzdere, menedere samt lovlose, trolose 
skalke. Dette tager svarskrivelsen i pamfletform til genmzle imod. Ved 
henvisninger til Kejserretten, gejstlig ret og Sachsenspiegel blev pistandene 
sagt gendrevet, som rned rette i stedet burde hzftes p i  Karl Knutsson selv. 
Denne bl'ev anklaget for at have misbrugt sit marskembede, og det opreg- 
nes, hvordan han fratog sin bedstemors broder Krister Nilsson Nyköping 
slot,'slog Broder Svensson og Erik Puke ihjel og tilmed hans egen sosters 
mand Nils Stensson. Tillige beskyldtes han for at have sliet falske monter og 
penninge i Eriks navn. Sluttelig efter flere anklager erklaxede udstederne 
sig rede til at mode uvildige herrer og fyrster og deres herolder. Som bevis 
p i  viljen hertil oplyste de, at de ville skrive enslydende til kong Kristoffer, 
bispen i Abo, ridderskabet i Finland, rigsridet i Danmark, Sverige og Norge 
rned anmodning om at mode Karl Knutsson for hojmesteren, hertugerne af 
Sachsen og andre fordomsfri herrer og fyrster, som tillige skulle f i  en ud- 
skrift af Karls brev. Ligeledes ville de skrive til ordensmesteren i Livland, 
herrerne i Holsten, stzderne Lübeck, Danxig, Riga, Reval, Lüneburg, Wis- 
mar, Rostock og Stralsund om villigheden til en retslig pidommelse samt 
opsla besked p i  kirkedorene i andre stzder, hvor de kom.18 

Der kan ikke vzre tvivl om, at Erik af Pommern stod bag og havde 
inspireret skrivelsen. Oplysningerne om Karl Knutsson er indgiende, og 
tilmed er der nogen overensstemmelse rned den gamle konges senere frem- 
lagte vilkar under Hattenicks besog om at lade en retslig pidommelse ske af 
hajmesteren og andre uvildige. Med forsigtighed synes den tanke allerede 
far midten af august 1447 at have modnet sig hos Erik, at han ville Soge at 
gennemfore et nyt mzglingsforsog rned efterfolgende dom i konflikten rned 
hans modstandere. Skrivelsen rned udgangspunkt i Karl Knutssons opforsel, 
som synes at vzre rundsendt til betydningsfulde stzder og magter i 0sterso- 
omridet og rned sikkerhed niede ~ i s m a r , ' ~  skulle p i  denne vis skabe forny- 
et interesse for Eriks sag. Karl Knutsson havde selv opbragt gods tilhorende 
danzigere, i hvilken anledning hojmesteren havde skrevet til ham." Eriks 
kaperkrig mod hansestzdernes skibe og hans strid rned Stralsund, hvor 
Lübeck og flere byer samt Ordenens stzder havde erklzret sig villige til at 
mzgleY2l matte bestyrke den gamle konge i muligheden af at f i  et mode i 
stand rned Kristoffer og rigernes rid, hvorfor han ikke i slutningen af 1447 
lzngere var villig til at pantsztte Gotland til Ordenen. 

Hertil kom, at Lübeck i slutningen af September 1447 havde 2 udsendinge 
hos ~ r i k , ~ ~  som efter dennes eget udsagn overfor Hattenick havde villet 
kabe oen af ham.23 I betragtning af, at udtalelsen ikke skal tages for pily- 



dende, men kun tjene til at bevzege hojmesteren og den tyske Orden til nye 
tjenester, kunne bpmzerksomheden kun styrke Eriks tro p& sig selv og sine 
muligheder for en fordelagtig ordning. Gotland var nemlig ikke en lille o, og 
den, der besad den, beherskede ifolge ekskongens udtalelser til Hattenick 
endog skedeme (de vendiske), Preussen, Livland og rigerne Danmark og 
Sverige etc., som herfra kunne beskadiges og b e t ~ i n g e s . ~ ~  Slog alle bestrE- 
belser fejl for en retslig ordning, var Gotland stadig en indsats v ~ r d .  Med 
500 mand hos sig, ventede Erik efter eget udsagn endnu 1000 i sommeren 
1448.25 Det var tydeligt, at den gamle konge ikke frivilligt agtede at give oen 
og Visborg fra sig. 

Krigsforberedelser 

Planen om Gotlands pantszettelse blev ikke til noget. Hojmesterens sende- 
bude niede forst hjem 1447 18/12, og 1448 1011 skrev Konrad til markgrev 
Hans, og meddelte ham udfaldet af f0rhand1in~erne.l Sporgsmilet er, hvor- 
dan Kristoffer og rigsriderne forberedte sig p& at imodegi Gotlandsproble- 
met inden udl@bet af stilstanden med Erik af Pommern i 1448. Interessen 
samler sig om Kristoffers rejse til Lübeck i efteriret, hvor han ifolge den 
lybske kronike i september havde anmodet flere herrer og fyrster om at give 
mcdde.2 

Kroniken beretter, at Kristoffer ved udfzerdigelsen af indbydelserne hav- 
de glemt at tale med Lübecks magistrat, og forst efter at flere fyrster, 
heriblandt 4 bayriske hertuger havde indfundet sig, bad kongen om lejde til 
sig og sit folge og anmodede om at matte bo i et besternt kloster. Lübecks 
ovrighed og r&der blev mistznksomme, og frygtede for et anslag mod byens 
sikkerhed, fordi flere fyrster havde indfundet sig, og Kristoffers anmodning 
om lejde ikke omtalte folgets storrelse. Resultatet blev, at staden afslog 
kongens ansogning og heller ikke ville tillade ham at bo i klostret, som blev 
anset for vigtigt i militzer henseende. Derimod var bystyret villige til at 
udstede et lejdebrev til Kristoffer og et folge p& indtil 500 mand. Kongen 
skal vzere blevet s& rasende, at han ikke ville indfinde sig, men i stedet 
henvendte sig til Wismar, hvor han ogsi modtog afslag. Forst Rostock 
erkl~rede sig uden videre villig til at udstede lejde til ham og alle hans folk, 
uden at Kristoffer benyttede sig heraf, men blev i Heiligenhafen i Kieler- 
bugten. Hertil indbod han de bayriske hertuger i Lübeck, mens han sendte 
afbud til de ovrige, for efter forskellige droftelser at sejle tilbage til Koben- 
havn. Kongen skulle have vieret s& rasende p& stgderne p i  grund af uviljen 
mod at udstede lejde til ham, at han ved hjemkomsten udstedte et udforsels- 
forbud for korn og okser hertil. 

Dokumenter g@r det i nogen grad muligt at berigtige kronikens oplysnin- 



ger. I et  brev fra Lübeck til Stralsund fra begyndelsen af september 1447 
udtales det, at staden 1447 1019 ventede flere fyrster og herrer, som kort 
forinden havde meddelt deres ankomst. Angiiende Stralsunds onske om 
indskrzenkning af farten pii Gotland skulle et mode afholdes af stzederne 
inklusive reprzesentanter fra Stralsund. Fyrsternes ankomst havde til fcdlge, 
at Lübeck indbod reprzesentanter fra Rostock, Wismar, Harnburg og Lüne- 
burg, hvorimod Stralsund ikke havde mulighed for at deltage.3 Den 19. 
september meddelte Lübeck pii ny til Stralsund, at siden Stralsund havde 
erklsret sig rede til at lade konflikten rned Erik piidomme af Lübeck og 
hertug Barnim, havde riidet ogsii pii grund af andre forhold besluttet at 
sende et bud til Erik rned udskrifter af Stralsunds b r e ~ e . ~  

Det vides ikke, om flere af fyrsterne i Lübeck deltog i forhandlinger om 
Stralsunds strid rned Erik af Pommern. Den stralsundiske kronike vil dog 
vide, at Kristoffers beslutning om et mcdde i Lübeck havde forbindelse rned 
hans strid rned Stralsund, og til fordel herfor taler, at Lübecks riid 1447 2017 
havde skrevet til Kristoffer og bisp Jens af Roskilde pii Stralsunds vegne.' 
Hvorvidt Kristoffer og riiderne via striden rned Stralsund og hertug Barnim 
s5 en  mulighed for at fii et mode i stand rned Erik af Pommern i forlzngelse 
af den gamle konges agitation og aftalen fra Vestergarn i 1446 kan ikke 
besvares. 

Det mii afvises, at Kristoffer skulle have overvejet at overrumple Lübeck i 
1447, som den stralsundiske krcdnike og Ericus Olai vil ~ i d e . ~  Det var imod 
kongens politik, som gik ud pii at nzerme sig stzderne, skont han havde blik 
for en fastere optrzden mod hansestzderne. Derimod er det sandsynligt, at 
siidanne rygter verserede i Lübeck ved denne tid, hvad lejdeepisoden - som 
kan dzkke over en sandhedskerne - kan have givet rigelig naring til. Frem- 
komsten af disse forlydender mii Ses som en folge af den overalt usikre 
stilling, de frie stzeder befandt sig i (s. 278), og som havde bevirket, at et 
stort antal hansestzeder 1447 1016 i Lübeck havde indgiiet et gensidigt be- 
skyttelsesforbund pii 10 iir.' 

Kristoffers bestrzbelser pii at stii sig godt rned hansestzederne fremgiir af, 
at han i Heiligenhafen 1447 22/10 udstedte et privilegium til Rostocks kob- 
mand til handel i Oslo, Tonsberg og landskabet Viken, som betcdd en tilsi- 
desettelse af holdningen i ~ o r g e . ~  Intet tyder pii, at nordiske riider deltog 
ved dokumentets ud~tedelse,~ men Oluf Nielsson og Erik Szmundsson op- 
holdt sig i Kprbenhavn i november, hvad der kan have sammenhzeng rned 
privilegiet. PA den anden side matte det danske rigsriid ligesom ved somme- 
rens forhandlinger vzere enige rned kongen i at trznge nordmzndene tilbage 
og opretholde en forstiielse rned hansestzederne. 

Kongen beskzeftigede sig i Heiligenhafen rned bayriske forhold, og foru- 
den stadfzstelse af enkelte byprivilegier og indstiftelse af Artider til minde 



om faderen kom det til forhandlinger om styrelsen af hans bayriske lande.'' 
Droftelserne var antagelig indledt tidligere, idet to af pfaltzgrev Otto af 
Mosbachs rader havde opholdt sig i K@benhavn 1447 2917," og 1447 17/10 
takkede Kristoffer farbroderen for hjzelp ved afstraffelse af optojer. ~igt ige-  
re  er, at kongen samme dag overdrog pfaltzgrev Otto sine bayriske lande 
rned alle rettigheder i tre Ar mod en Arlig afgift pa 2000 rhinske gylden. 
Beslutningen blev ifolge en kancellipaskrift taget i kongens rad, rned hvilket 
i forste rzekke menes de bayriske rader, men ikke udelukker nordiske rigsra- 
der.12 Det danske rigsrad havde som de Ovrige rigers rader interesse i, at 
kongen opholdt sig i Norden og ikke beskzeftigede sig szerligt rned bayriske 
forhold. Hzendelserne i september 1445 og det faktum, at raderne i slutnin- 
gen af 1446 fik hindret kongens rejse til Bayern (s. 352) tyder pi,  at  rigsrh- 
dernes indflydelse ikke mA undervurderes. 

Forklaringen p& Kristoffers overladelse af sine bayriske lande til farbro- 
deren ma dels s@ges i hensyntagen til hjemlandet, dels i hensynet til presse- 
rende politiske problemer i Norden, som krzevede opmzerksomhed. Hensy- 
net til Erik af Pommern pressede PA, og h@jmesteren vil1447 17/10 vide, at 
markgrev Hans ifolge rygter skulle modes rned Kristoffer i Lübeck, hvorfor 
han anmodede denne om at meddele Kristoffer om Erik af Pommerns svar 
p& Hans Bengendantz' sendelse. l3 Det er sandsynligt, at GotlandssporgsmA- 
let var genstand for droftelser i Heiligenhafen. Antagelsen stottes af den 
lybske kronikes oplysninger om kongens udf%rselsforbud, som netop i kraft 
af rygterne om Kristoffers planer rned Lübeck matte f5 det til at se ud, som 
om forbudet var vendt mod Lübeck. Det synes dog at vzere led i forberedel- 
serne til et opgor rned Erik i lighed rned den samling af krigsmandskab fra 
alle tre riger, der ifolge Karlskroniken havde fundet sted siden sommeren, 
samt det forhold, at skattemidler var fort fra Sverige til K@benhavn.14 Hvor- 
vidt rustningerne til en vis grad ogs& gjaldt Livlandssp@rgsm~let er tvivl- 
somt. Derimod peger udforselsforbudet ikke pa, at Kristoffer og raderne 
satte deres lid til et nyt fredsmode rned den gamle konge, hvad denne ved 
skrivelsen om Kar1 Knutsson havde agiteret for. 

Hvis markgrev Hans i foraret handlede i forstielse rned Kristoffer, ma 
forslaget til hgjmesteren og Erik om Gotlands pantszettelse til Ordenen 
karakteriseres som et politisk-taktisk trzek i bestrzbelser pa at skjule den 
virkelige hensigt i henseende til Gotland (s. 354). Forberedelserne til et 
militzrt opgcir rned Erik af Pommern mA fra sommeren 1447 formodes at 
have billigelse fra rigernes rad. PA herredagen i Jönköping 1448 611 skulle 
ifglge Vadstena-diariet fores forhandlinger af betydning for rigerne.15 At 
Gotlandssporgsm&let matte indtage en fremtrzedende plads, ma vzere hzevet 
over enhver tvivl. 



Kristoffers d@d og efterm~le 

Det skulle ikke vzere forundt Kristoffer at bringe planerne til udfarelse. Den 
15. november opholdt han sig i Kobenhavn, hvor bisp Jens af Roskilde, 
Otto Nielssan, Oluf Axelssan, Oluf Nielssan, Erik Szmundsson og ridderen 
Mogens Ebbesson var nzrvzrende.' Efter 1447 9/12 rejste kongen til Hel- 
singborg slot og blev her julen over. Her blev han alvorligt syg og dade 
sandsynligvis 1448 511, ifolge Karlskroniken af en b ~ l d . ~  Forinden havde han 
4. januar ladet udfzrdige sit testamente i nzrvzrelse af kansleren Oluf 
Jensson, hovedsmanden p i  Helsingor Follert van Knob samt bayrerne Fre- 
derik von Wulfstein og den naturaliserede Verner Parsberg, ligesom kongen 
ved et brev tildelte sin fztter hertug Otto den Yngre nogle arverettigheder i 
byen Altdorf i ~ a y e r n . ~  

I det fragmentarisk bevarede testamente fastsatte Kristoffer gaver til 
domkirker, kirker og klostre i de 3 riger samt til dronning Dorothea, Frede- 
rik von Wulfstein og sogneprzsten Lale Henriksson. Yderligere befalede 
han rigsridet ved regnskabsaflzggelsen at f i  en ordning i stand med blandt 
andre Verner Parsberg og se til, at kansleren fik betalt et skyldigt belob. 
Testamenteeksekutorerne fik fuldmagt til at udfore kongens sidste vilje, 
Disse var zerkebisp Tue i Lund, bisp Jens i Roskilde, hofmesteren Otto 
Nielsson og marsken Oluf Axelssan. Eksekutorerne var ridets mest frem- 
t r ~ d e n d e  personligheder, hvad der berettiger til udsagnet, at de matte kom- 
me til at indtage en vigtig position i den folgende tids forhandlinger i rigs- 
ridet . 

Kristoffers lig blev fsrt til Roskilde domkirke efter hans anske, hvor det 
senere med stor pragt blev bisat i Hajkoret (s. 391). Hans jordiske rester 
blev siden flyttet til et nu ukendt sted, miske til det nye Helligtrekongerska- 
pel, opfart af Kristian I . ~  

Kristoffer I11 af Bayern dade p i  et kritisk tidspunkt, inden det var lykkedes 
ham at lase Gotlandssp~rgsmilet. Hans pludselige og uventede d@d i sit 32. 
i r  blev s i  meget mere foleligt, som hans zegteskab med Dorothea var barn- 
last. Selv var han den sidste af den gamle danske konge~t  p i  tronen. Hertil 
kom hans personlige egenskaber, som trods tegn p i  kynisme og hensynslos- 
hed samt brug af forstillelse viste en smidighed, som synes n~dvendig efter 
unionskrisen med dens zndrede magtfordeling, skant det danske rigsrid 
ikke altid var enig heri. Kristoffer kan i begyndelsen af sin regeringstid 
karakteriseres som rigsridets mand, som i egen og adelens interesse knuste 
bondeoprclrene og udstedte landefredsforordninger. Men snart zendrede bil- 
ledet sig. Kongens stcjrre indflydelse pa kirken efter 1443 gor det klart, at 
han ikke lzngere var rigsridets mand, men som konge overbevist om fyrste- 



opfattelsens styrke og rigtighed indenfor det konstitutionelle adelsstyres 
rammer .' 

Unionskongens bestrzbelser pii at bedre sin position ved blandt andet at 
have bayrere omkring sig matte i sammenh~ng rned en aktiv forleningspoli- 
tik vzkke mishag blandt rigernes riid. Kristoffer gav efter for riidernes hen- 
stillinger. Om et modsztningsforhold til det danske rigsrhd var der ikke tale. 
Det lykkedes ham ikke at undergrave radernes magtposition, skant han 
hzvdede sig i sine sidste leveiir. Overfor Sverige og Norge, hvor bisperne og 
Oxenstiernerne i Sverige blev begunstiget fremfor Kar1 Knutsson, kunne 
Kristoffer og det danske rigsriids flertal derimod enes om en fzlles optrz- 
den. De to parter havde fzlles interesse i at sage at kontrollere unionen og 
genskabe gamle centralistiske tilstande. Hertil kom genoptagelsen af Erik af 
Pommerns Baltikumpolitik. 

Det er om Kristoffer blevet hzvdet, at han skal vzre blevet mere usikker i 
sin linie, efterhiinden som hans selvst~ndighed ~ o k s e d e . ~  Synspunktet mii 
afirises. Hans bestrzbelser p i  rned danske raders billigelse at dzmpe det 
norske rigsrads anti-hanseatiske politik og fastholde en forstaelse rned han- 
sestzderne, ogsii af hensyn til Erik af Pommern, samtidig rned at han havde 
blik for at beskzere s t~dernes magtposition, fortjener snarere karakter af 
klog balancepolitik, skant hans lune undertiden kunne spille ind. 

Overleveringen har ikke vzret venlig ved den unge unionskonge af huset 
Wittelsbach, og forskerne har vzret uenige om ham sorn menneske og 
politiker. Trods det positive billede af Kristoffer i den danske Rimkranike, 
som endnu fulgtes i det 17. hrhundredes historieskrivning og senere af Al- 
l e ~ ~ , ~  blev det Karlskranikens tendentiGse billede af kongen, som sammen 
rned den lybske kranikes oplysninger dannede grundlaget for det almene 
kendskab til Kristoffers kongetid.' Tillige bedammer den nationalistiske 
historieskrivning - som det er tilfzldet rned Erik af Pommern - Kristoffer 
diirligt og forbigiir ham let, hvad hans korte regeringstid og det manglende 
kendskab til tidens aktmateriale indbyder til.' .Hans regeringstid rned udbyg- 
ning af centraladministrationen tegner sig imidlertid stzrkt, og regeringsud- 
avelsen rned ny lovgivning efter Erik af Pommerns langvarige krig om San- 
derjylland og den fastlaste samfundsstruktur gar, at ingen, der vil beskzfti- 
ge sig rned danske og nordiske forhold i det 15. Arhundrede, kan komme 
udenom Kristoffers korte kongetid. Han d@de som ubestridt hersker over 
de nordiske riger, hvilket ikke senere skulle times nogen anden. 

S ammenf atning 

Kristoffers sidste levear kendetegnedes af hans bestrzbelser p i  at bedre sin 
position ph rigsradernes bekostning, iszr det norske rigsrads. Under et 



ophold i Lübeck i februar 1447 sogte kongen at ffi en forstiielse i stand med 
de vendiske hansestzeder vendt mod det egenmzgtige norske rigsriid. An- 
modningen bragte intet resultat. Det lykkedes at hindre en konfrontation 
mellem nordmzendene og hansestzederne ved at forlzegge sommerens for- 
handlinger fra Bergen til Kobenhavn. Det danske rigsriid kunne vzre enig 
heri. En smidig balancepolitik var ngdvendig. Resultatet af forhandlingerne 
blev ved danske riiders mellemkomst et kompromis. De starste stridspunk- 
ter blev udsat, saledes at siivel det norske rigsriid som hansestzederne fortsat 
hver iszer kunne hzevde sin opfattelse af dem. 

Overfor de preussiske stzeder opkrzevede Kristoffer Sundtold som et mod- 
trzek mod Ordenens opkrzevning af pundtold af &t af hans skibe. Rigsriider- 
ne var sandsynligvis ikke utilfredse med kongens fremgangsmiide. De havde 
ikke glemt Sundtoldens fordele. Riiderne var tillige enige i en skzerpet hold- 
ning overfor englzndere og hollzndere. Riider fra Danmark og Norge gav 
samtykke til at udruste skibe mod englzenderne den folgende Sommer for at 
hindre ulovlig handel pli kongens skattelande. Forst i 1449 kom en mere 
holdbar ordning i stand mellem parterne. 

Sundtold blev i foriiret 1447 afkrzvet skibe fra en hollandsk by, og i 
sommerens lob blev foruden en engelsk, ogsi en hollandsk handelsflade 
opbragt i Kabenhavn. Tilbageholdelsen var et effektivt middel til endelig at 
f5 hollznderne til at betale deres gzld til kongen. Rigsriiderne var enige i 
Kristoffers optrzeden, ogsii fordi de udenrigspolitiske konsekvenser af aktio- 
nen var begrzensede. En gentagelse af hzendelserne i 1440 var utzenkelig. 

Gotlandssporgsmlilet blev i foriiret 1447 genstand for droftelser mellem 
Kristoffer og svigerfaderen. En plan om Gotlands pantszttelse til Ordenen 
mod genlosningsret for rigerne blev udarbejdet. Om oprigtighed fra Kristof- 
fers side var der ikke tale; men planen mii karakteriseres som et politisk- 
taktisk trzek pii fyrstepolitisk grundlag, mens kongen foretog rustninger og 
militzerdispositioner til et Gotlandsfelttog. Hprjmesteren var pii sin side in- 
teresseret i planen og sagte at vinde Erik af Pommern under henvisning til 
Situationen i Pommern, hvor hertug BugisIav nyligt var dod. 

Den gamle konge var stemt for nye forhandlinger grundet en indtrzngen- 
d e  pommersk opfordring om at tage stamhertugdommet i besiddelse, men 
ogsii af taktiske hensyn til de nordiske riger. Farst i november 1447 fandt 
nye forhandlinger sted mellem Erik og hgjmesterens udsendinge. Den gam- 
le konges Standpunkt var nu et andet. Han benzegtede nogensinde at have 
stillet sig imadekommende til planen. Erik fordrede to krav opfyldt, fprrend 
Ordenens overtagelse af (ben kunne komme pli tale. Erik onskede en doms- 
afgprrelse med de nordiske riger, specielt det danske rigsriid og Kristoffer. 
Hojmesteren skulle medvirke hertil, samtidig med at mulighederne for en 
gunstig ordning stadig var iiben, hvis alt gik galt. Erik matte n ~ j e  tznke pii 
fremtiden og viibenstilstandens udlob med de nordiske riger. - Hans beslut- 



ning om en retslig afgorelse med hans modstandere var taget allerede f@r 
midten af august 1447. Det var ikke klager fra preussisk side over opbragt 
gods, som fik Erik til at zndre holdning. Han onskede zresoprejsning fra 
rigerne, iszr fra det danske rigsrad, og Gotlands strategiske betydning ind- 
virkede tillige pa hans beslutning. 

Kristoffer og raderne traf i sommerens lob krigsforberedelser. Der blev 
fort skattemidler til Kobenhavn fra dele af Sverige. Kontakter til flere fyr- 
Ster blev i efteraret sogt tilvejebragt ved indbydelser til et mode i Lübeck. 
Samlingen fandt ikke sted, hvorimod Kristoffer i oktober modtes med bayri- 
ske slzgtninge i Heiligenhafen og for tre Ar overlod sine bayriske lande til 
farbroderen pfaltzgrev Otto. Et udf@rselsforbud, ,som blev udstedt ved 
hjemkomsten til Danmark, skulle sikre hzropbudets underhold. Planen 
strandede pii Kristoffers dod i januar 1448. Andre vigtige og presserende 
forhold tridte i forgunden. 

Kristoffers politik var ikke, som tidligere hzvdet, przget af usikkerhed. 
Hans politik viser snarere en klog balancepolitik med forstaelse for det 
muliges kunst. Karlskronikens tendentiose billede af ham ma afvises. Det 
lykkedes ham aldrig at undergrave riidernes magtposition; men hans rege- 
ringstid viser en styrkelse af kongemagten, iszr pa baggrund af bedrede 
lanemuligheder og en udbygning af centraladministrationen. 



Kongevalg og unionskrise 

Interimsregering og dobbelt kongevalg 

Kristoffers d@d kom uventet og overraskende, og satte med 6t slag unions- 
spflrgsmalet i centrum. Det danske rigsrid var opsat p i  at bevare forbindel- 
Sen mellem rigerne, og meddelte ifglge A Huitfeldt det svenske rigsrid i 
Jönköping om kongens frafald og indbod til et kongevalgmade i Halmstad i 
overensstemmelse med unionsaftalen fra Kristoffers tid.' I Jönköping valgte 
svenskerne herefter Bengt og Nils Jönsson (Oxenstierna) til rigsforstandere. 
Som phsk%nnelse for valget fordelte bradrene krigsskatten blandt de for- 
samlede, som med store udgifter havde ventet forgzves pa kongen. Ved 
samme lejlighed meddelte de tilstedevzrende det danske rigsrid, at de ikke 
kunne tage beslutning om et kongevalgmode og tidspunktet herfor, farend 
en herredag i Stockholm havde vzret a f h ~ l d t . ~  

HuitfeIdts meddelelse om det danske rigsrhds henvendelse til det svenske rAd i Jönköping 
og  henvisning til en unionstraktat fra Kristoffers tid er blevet godtaget af flere forskere, iszer 
af E Lönnroth, som mener, a t  Huitfeldt har haft kendskab til nu forsvundne d~kumenter .~ 
Heroverfor har A E Christensen hzevdet, at Huitfeldts gengivelse alene beror pA statsman- 
dens indsigt og bestrzbelser pft at vise, at danskerne var unionen troe4 Synspunktet rammer 
centralt med kendskab til Huitfeldts kon~truktioner'o~ fejlagtige kronologi, hvor han for 
eksempel daterer Kalmartraktaten 1438 til 1437 11M. Hertil kommer, at mistilliden til en 
unionstraktat under Kristoffer (s. 206) yderligere mA mane til varsomhed. Det mA fasthol- 
des, a t  Huitfeldts udsagn ikke ejer gyldighed, hvorimod det er rimeligt, at det danske 
ngsrAd loyalt meddelte svenskerne om Kristoffers d@d og holdt vejen Aben for forhandlin- 
ger om en ny monark. 

Den eksisterende forskning har kortfattet skildret Kristian I's vej til magten 
i Danmark, og til dybere at afdzkke radsgrupperinger er det trods enkelte 
biografiske bidrag (f.eks. Barner om Otto NielssOn, Mollerup om Eggert 
Frille) ikke kommetY5 mens Kar1 Knptssons kongevalg i Stockholm 1448 
2016 er blevet belyst ved flere indgaende svenske studier, og norsk forskning 
har klargjort norske riders partistandpunkter.6 

E n  af arsagerne til manglende undersggelser af det danske rigsrids over- 
vejelser i 1448 er utvivlsomt, at det bevarede dokument- og kranikemateria- 
le til forskel fra 1447 er ~ ~ a r s o m t . ~  Alligevel synes nye undersogelser at 
kunne tilfoje adskilligt og skabe storre klarhed over det dobbelte kongevalg 
i Norden. Det falgende skal vise, at det danske rigsrid fortsat onskede sin 
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egen tronkandidat som unionens konge for at sikre politiske og prkonomiske 
interesser, i szrdeleshed vedrorende Gotland og gr~nselandskaberne mel- 
lem Danmark og Sverige, og at det ikke var genvindelsen af Slesvig, som 
dansk szrinteresse, der overvejende lii radet pA sinde, hvilket forskningen 
har ment (s. 382). Der er desuden grund til at undre sig over kongevalgets 
varighed. Endelig mii rigsradets deltagelse i kaplprbet om Gotland og Norge 
undersprges nprjere. 

Den afdprde konges fire testamenteeksekutorer matte fii en vigtig position i 
riidets kreds, hvad deres embedsstillinger i prvrigt allerede indbprd til. Kri- 
stoffers testamente pabprd gaver til alle tre riger; men bestemmelserne synes 
ikke at kunne udfprres, fprrend rigernes rad havde afholdt et mprde. 

Forelgbig synes iszr hofmesteren Otto Nielssprn, marsken Oluf Axelssprn 
og bispen Jens Pedersson at foresta ledelsen af det kongelprse rige under 
enkedronningens forszde. Et rigsriidsmprde blev sandsynligvis afholdt i iirets 
fprrste maneder. Radet styrkede sig organisatorisk. Eggert Frille, fra 1445 
Kristoffers kggemester, blev kammermester, et tegn pii hans fremtrzdende 
~ t i l l i n ~ . ~  Kristoffers fortrolige bayrere blev skudt til side med undtagelse af 
den naturaliserede Verner Parsberg. I 1449 var Albrekt Mohrer hofmester 
for pfaltzgrev Otto af Mosbach, og samme Ar Ses Kristoffer Parsberg, Frede- 
rik von Wulfstein og Frederik von Kinsberg at opholde sig i ~ a y e r n . ~  

Hvorvidt nye rader blev optaget i rigsriidet i' de fprrste miineder af 1448, 
kan ikke afgprres med sikkerhed (s. 395). Det fremgar derimod, at dronning 
Dorotheas underhold trzngte sig pii, men raderne prnskede ikke at opfylde 
morgengavebrevets bestemmelser uden de 2 prvrige rigers deltagelse, og 
havde sandsynligvis ikke ngjagtigt kendskab til dokumenterne, som blev 
opbevaret i Lübeck. Den Stralsundiske tradition oplyser velunderrettet, at 
rigsriidet ikke ville udlevere Dorothea noget slot, men at Oluf Axelssprn blev 
hendes vzrge og forelprbig sprrgede for hende. Denne red, eftersom han var 
marsk, rundt i landet med 300 ryttere.10 - Den formynderiske holdning 
forklares ved, at en udlevering af et eller flere slotte ville give Dorothea en 
vigtig position i riget, hvilket riidet ikke havde interesse i. Dronningens 
slzegtninge kunne uden riidernes vidende arrangere et nyt giftermal for hen- 
de. Erik af Pommern var trods alderen ikke et utznkeligt parti. Hprjmeste- 
ren arbejdede af hensyn til venskabet med markgrev Hans senere pA at fa et 
zegteskab i stand mellem Dorothea og kong Kazimir IV af polen.ll 

Den 30. april meddelte Konrad von Erlichausen til ordensmesteren i 
Livland, at et ordenssendebud i Danmark havde oplyst, at de 3 rigers rad 
skulle mprdes i Kprbenhavn 1448 1215.12 E Lönnroth har p& grundlag heraf 
forsigtigt udtalt, at mprdet beskzftigede sig med kongevalget.13 Hprjmesteren 
synes imidlertid at vzre fejlunderrettet, og ifprlge Ericus Olai skulle det 
svenske rigsrad fprrst 1448 2315 samles i Stockholm.14 Det vides ikke, om 



madet i Kabenhavn kan have sammenhzeng rned Kristoffers indkaldelse af 
skibe og mandskab til bmg mod englzenderne og rned skadeserstatninger 
mellem Ordenen og rigerne (s. 365, 400). Heller ikke kan det belyses, om 
norske og svenske ridsreprzesentanter overhovedet gav made i Kabenhavn. 
Derimod fremgir det af et dokument 1448 1915, at dronning Dorothea og 
flere danske rigsriider, inklusive Eggert Frille, var til stede i ~abenhavn. '~  
Kammermesteren havde endnu 1448 2114 efter alt at damme opholdt sig p i  
Hindsgavl, hvor han var sammen rned Oliif Axelssan, Folmer Mortensson 
(Gyrsting), Johan Frille og Finn Lauridssan (Harrendrupslzegten). Hofme- 
steren Otto Nielssan havde 1448 3113 befundet sig p i  sin hjemegn.16 

Udskydelsen af kongevalgmadet gav endnu tid til at sage spargsmilet om 
tronkandidater last. Ved et faelles kongevalg var flere fremgangsmiider mu- 
lige: enten valgtes en indenlandsk fra et af rigerne til konge, eller de forsam- 
lede kunne enes om flere konger eller om en udenlandsk konge. Fzelles for 
procedurerne var, at tronkandidater forinden var udpeget. Kristoffer var 
d8d barnlds, som den sidste direkte efterkommer af det gamle danske kon- 
gehus. Indenlandske kandidater havde mulighed for at opni kongevzer- 
dighed. 

A Huitfeldt naevner tanken om en indenlandsk adelsmand p i  tronen, men 
omtaler intet navn.17 Det gor derimod Cornelius Hamsfort, som i sin Fynske 
Bispekranike oplyser, at der var tale om Knud Henrikssan (Gyldenstjerne), 
hvis fader, rigsriden Henrik Knudssan, i kraft af sin fornemhed, slzegtens 
alder og anciennitet i rigsradet besad megen indflydelse og sagte at virke til, 
at sannen matte blive valgt til konge. Dorothea skal ikke have haft noget 
herimod, men have erklzeret at ville najes rned den til zegtemand, som 
rigerne valgte til konge. Rigsridet ville imidlertid ikke tillade en sidan 
ordning og Knud Henrikssan zegtede Hildeborg Skinkel.18 

Hamsforts oplysninger om Knud Gyldenstjerne m i  afvises som en fejlag- 
tig adelstradition, og allerede i 1446, da Knud Henrikssan blev hofsinde hos 
kong Kristoffer, blev han trolovet rned Hildeborg skinkel.lg Alligevel kan 
traditionen dzekke over en sandhedskerne, i betragtning af Gyldenstjerner- 
nes baltiske interesser og manglende tilstedevzerelse i Kabenhavn hos Kristi- 
an i slutningen af 1448 (s. 395). Slaegtens forbindelser, forleninger og dkono- 
miske styrke foruden 4 radspladser gar det indledningsvis rimeligt at regne 
rned en selvstaendig holdning til kongevalget. Synspunktet, at det danske 
rigsriid i 1448 handlede i enighed ved valget af grev Kristian af Oldenburg, 
m& vzekke rn is t~nksomhed.~~ K Barner rammer efter alt at domme rigtigere, 
n i r  han udtaler, at Gyldenstjernernes holdning madte modstand hos Otto 
~ielssan." Arsagen til at Gyldenstjernernes kandidat blev nedstemt, synes 
ikke kun at ligge i andre riders aversion mod at se en af deres standsfzller 
p i  tronen, men i et helt andet forhold, som berarte unionspolitikken og 
Danmarks position i udstrakt grad. Det er sandsynligt, at en nordisk kandi- 



dat har vzret foresliet af Gyldenstjernerne, sorn endnu i forsommeren 1448 
besad rnulighed for valg. Hvem denne Person var, skal siden soges belyst. 
Snart var flertal for et andet tronemne. 

Der kan have vzret splittelse i rigsrAdet efter at et ridsflertal havde 
besluttet at ridfore sig rned hertug Adolf .af Slesvig, hvad denne sorn med- 
lem af ridet og ifolge aftalen fra Lübeck 1439 2M var pligtig til. Det kom s i  
vidt, at riderne tilbod ham kronen, til hvilken han i det mindste havde 
nogen tilknytning, idet han nedstammede fra Erik Glippings (T 1286) soster 
Richizza. Hertugen afslog imidlertid anmodningen rned henvisning til sin 
alder (47 Ar!). Han dnskede ikke et samvirke mellem hertugdommet og 
Danmark, hvilket han havde k ~ m p e t  imod hele sit liv. Udsigten til mAske 
endda at blive unionskonge huede ham ikke. Derimod henviste han til sin 
unge sosterson grev Kristian af Oldenburg sorn k ~ n ~ s e m n e . ~ ~  Det m i  for- 
modes, at det var efter Adolfs afslag, at Gyldenstjernerne ojnede en storre 
chance for at f i  deres egen kandidat valgt. At Erik af Pommern og hertug 
Bugislav skal have vzeret p i  tale, sorn E Pontoppidan mente,23 taler intet 
for, og Bugislav var dod i slutningen af 1446 (s. 354). Trods divergerende 
opfattelser i rigsridet m i  alle i erindringen om Eriks styrelse have vzret 
imod ham sorn tronemne. 

Det er i dansk forskning en fastsliet kendsgerning, at rigsridet i egen og 
national interesse tilbod hertug Adolf kronen i hibet om uden svzerdslag at 
vinde Sonderjylland tilbage.24 Synspunktet er vzsentligt, men savner kon- 
kret dokumentation og grunder sig mere p i  en efterrationalisering p i  bag- 
grund af nederlaget i krigen om Sonderjylland og aftalen i 1439 rned hertu- 
gen efter Erik af Pommerns rejse til Gotland. Der m i  szttes et sporgs- 
milstegn ved den fremherskende opfattelse, at det hovedsagelig var natio- 
nale betragtninger rned hensyn til Slesvig, sorn indvirkede p i  rigsridets 
beslutning om at henvende sig til hertug Adolf. Det m i  godtages, at det 
nzvnte forhold indvirkede i forbindelse rned tidens almeneuropziske ten- 
dens til styrkelse af nationalfolel~en.~~ Derimod mA det afvises, at det spille- 
de en altoverskyggende rolle i ridernes overvejelser. Der var snarere p i  
baggrund af unionsviljen og blik for mulighederne i en aktiv Baltikum- 
politik tale om hensyn til Kalmar-unionen, eftersom hertug Adolf nedstam- 
mede fra det gamle danske kongehus. Dette var et aktiv ved et unionskon- 
gevalg, idet det norske riges arveretslige stilling - sorn ikke fundamentalt 
var zndret ved Kristoffers kongevalg i Lodose 1442, der kun havde vzret en 
ekstraordinzr situation p i  grund af bruddet rned Erik af Pommern, - ville 
oge chancerne for at f i  den danske kandidat valgt. Dette synspunkt vinder i 
styrke pA baggrund af det danske rids hidtidige intentioner. Hensynet til 
S~nderjylland m i  vige pladsen for unionshensynet. Den gamle isolerede 
opfattelse betegner en underkendelse af ridets og aristokratiets Gkonomi- 



ske og politiske mal. Der var ikke tale om, at ridet svigtede unionen. 
Forstielsen med hertug Adolf fortsatte linien fra Kristoffers tid. Nye kon- 
stellationer og perspektiver toner frem. 

Historikeren Baden mente, at henvendelsen til Adolf fandt sted »allerede 
i de fgrste Maaneder efter Kong Christophers ~ @ d « . ~ ~  Synspunktet g h  anta- 
gelig tilbage til Jakob Ulfeldt (? 1593), som i 1585 forfattede en latinsk 
skildring af Danmarkshistorien fra 1333-1559 og heri vil vide, at danskerne 
hurtigt efter Kristoffers dod henvendte sig i enighed til rigets sydlige nabo 
og tilb@d ham kronen." Oplysningen mA affzerdiges, fordi den skal pipege 
og forstzerke det illoyale ved svenskernes fremgangsmide, som brod unio- 
nen - et synspunkt Huitfeldt ogsi i tidens ind lod skinne igennem, idet det 
ved ridets tidligere henvendelse til hertug Adolf ikke skulle kunne siges, at 
danskerne herved afveg fra unionen.*' Jakob Ulfeldts udsagn er desuden 
generelt og uden datoangivelse. Hans skrift viser sig ved nzermere eftersyn 
at vzre en hovedsagelig latinsk overszettelse af en dansk kronike, som ikke 
selv oplyser, hvornir og med hvilken hurtighed rigsridet henvendte sig til 
hertug ~ d o l f  .29 

Derimod fremgir det af grev Kristians revers 1448 2816, at hertug Adolf 
forinden som dansk rigsrid personligt havde arbejdet p i  at gennemfore 
sostersonnens valg til k ~ n ~ e . ~ '  Dokumentet er det eneste sikre holdepunkt 
for at rekonstruere tidspunktet for henvendelsen til hertug Adolf. Hvis 
hertug Adolf forst skal have modtaget en rigsridshenvendelse og afsliet 
tilbudet om at blive konge, for senere at drage Kristian p i  tale, er det 
sandsynligt, at henvendelsen skete i slutningen af maj eller i begyndelsen af 
juni 1448. Beslutningen kan vzere truffet p i  ridsm@det i Kabenhavn efter 
midten af maj 1448 af et r~dsf le r ta l .~~  Otto Nielssons ophold i Jylland ved 
indgangen til april og Oluf Axelssons tilstedevzrelse hos Eggert Frille 3 uger 
senere bliver her interessant. Deres senere tilknytning til Kristian sandsyn- 
liggor, at de allerede i april var stemt for en henvendelse til hertug Adolf og 
sagte at pavirke stemningen blandt rider, slzegtninge og Venner. De 3 reprze- 
sentanter for slzegterne Rosenkrantz, Thott og Frille m i  opfattes som leden- 
de i oppositionen mod Gyldenstjernerne. 

Trods muligheden af flere ridsgrupper m& det slis fast, at alle onskede 
unionen opretholdt, men yed forskellige midler. Ridsflertallet agtede at 
fastholde forbindelsen til hertugddrnmet og atter samle de tre riger ved at 
indkalde en fyrste udefra. Stridigheder om tronkandidater ville dermed 
blive elimineret, og Danmark ville kunne opretholde sin position og indsigt i 
unionsstyrelsen. Thott-slzegten og andre med interesser i de dansk-svenske 
gramsegne var interesseret i uhindret at opretholde handel og adgang til 
godser p i  den anden side af rigsgrzensen. Hensynet til Norges arvestatus og 



tilknytning til Danmark, samt sporgsmalet om Gotlands tilhorsforhold mat- 
te yderligere pege pa en ny udenlandsk fyrste af den gamle kongelinie pa 
unionstronen for at skabe enighed. 

Heroverfor onskede Gyldenstjernerne at skabe samling omkring en nor- 
disk kandidat (s. 390), og alt& sA at sige svejse unionen sammen indefra. 
Partiopdelingen i Sverige for Erik af Pommerns afszttelse og forbindelsen 
mellem Norge og Sverige ved Lodose- og Kalmartraktaterne i 1441 (s. 198) 
talte for en smidig politik, hvortil kom slzgtens ostvendte interesser, og at 
Erik Eriksson fra 1446 var bosat i Sverige (s. 342). 

Gyldenstjernernes argumenter for en mere realistisk bedommelse af 
magtforholdene i unionen med starre hensyntagen til Sverige vandt ikke 
fremgang i rigsridet. Opfattelsen af Danmarks lederposition og hensynta- 
gen til hertugdommet og eksportinteresserne til de vendiske hansestzder, 
iszr Lübeck, matte skabe flertal for en henvendelse til hertug Adolf. Erin- 
dringen om Engelbrekts felttog var levende, og de senere svenske krav p i  
Skine, Halland og Blekinge tyder pa, at frygten for svensk dominans og 
ekspansion pa danske landskabers bekostning kan have mindsket Gylden- 
stjernernes muligheder for at vinde tilslutning til deres Det rna 
betones, at forhandlingerne om en ny konge og spPirgsmalet om unionens 
fortszttelse har vzret vanskelige og mere indviklede, end hidtidig forskning 
har haft blik for. 

I slutningen af juni blev afholdt et nyt radsmode i Kobenhavn, som varede 
til omkring midten af juli. Hertug Adolf deltog i forhandlingerne om et 
kongsemne, og han havde den 22-arige junker Kristian med i sit folge. Dette 
tyder p i ,  at sidstnzvntes kandidatur forinden var blevet aktuel og skulle 
fores igennem i konkurrence med de sidste oppositionelle krzfter i rigsri- 
det.33 Modetidspunktet kan forekomme sent, men samlingen rna ikke be- 
tragtes isoleret, eftersom det norske rigsrad ved samme tid synes at vzre 
samlet i Oslo, og svenskerne i juni var forsamlede i Stockholm, hvor de 
skulle vzlge tronkandidater inden det fzellesnordiske k~ngevalgmode.~~ 

Dokumentmaterialet giver udsagn om tilstedevzrelsen af 12 rigsrader i 
Kobenhavn i juni-juli: zrkebisp Tue Nielsson af Lund, bisperne Jens af 
Roskilde, Ulrik af Aarhus, Henning af Odense samt Erik Nielsson, Otto 
Nielsson, Oluf Axelsson, Klaus Nielsson, Peder Hogenskild, Niels Eriksson 
(Gyldenstjerne), Eggert Frille og kansleren Oluf Jensson. Flere var sand- 
synligvis til stede, og 1448 2816 deltog de omtalte rader ved Eggert Frilles 
regnskabsaflzggelse efter anmodning fra »Rigens Raad af Danmark«. Af 
udenradsadelige var Torben Bentsson (Bille), Iver Axelsson (Thott) og Jep 
Klaussgn (Godov) til stede i staden ved samme tid.35 

Foruden regering~forretninger,~~ var det forhandlingerne om tronkandi- 
daten, der var det vigtigste. Grev Kristian udtalte i sin revers til hertug 



Adolf 1448 28/6, at det var et  almindeligt rygte »wo de Raetgheuer des Riikes 
to Dennemarken gheistlick unnd werlick arbeiden umme uns tokesende uor 
eren Heren unnd Koningkc. Det fremgar, at hertug Adolf havde deltaget i 
disse forhandlinger. 

Skrivelsen er interessant ved oplysningen, at Adolf for kort tid siden ses 
at have gjort sastersannen bekendt rned Valdemar III's handfzestning fra 
1326, hvorfor Kristian tilskyndet af hertugen bekrzftede det gamle doku- 
ments bestemmelse, at hertugdammet Slesvig aldrig skulle forlenes rned 
kongeriget og aldrig have fzelles herre.37 Bgtheden af Constitutio Valdema- 
riana er draget i tvivl af den zldre nationalistiske forskning, men intet taler 
herfor. Adolf sagte pa baggrund af de tidligere artiers kampe om hertug- 
demmet at forebygge en lignende fremtidig udvikling ved at give den gamle 
artikel ny g ~ l d i ~ h e d ; ~ ~  men tillige fordi Kristian - som son af Adolfs saster 
Hedvig i hendes andet zgteskab rned grev Didrik den Lykkelige af Olden- 
burg og Delmenhorst - tidligere var blevet udset og godkendt til hans efter- 
fglger, hvad Adolf nu ikke lzngere var interesseret i.39 

Kristians revers er uden stedsbetegnelse. Hvad enten dokumentet er ud- 
stedt far, eller snarere efter ankomsten til Kabenhavn, kan det ikke afvises, 
at rigsraderne, hvis de havde kendskab til Adolfs fremgangsmade, matte se 
herpa rned misbilligelse, idet alle chancer for at genvinde Slesvig syntes 
udelukket. Det var dog ikke hertugdammet, men hovedsagelig hensynet til 
unionen, som spillede ind. Kristian var i kraft af sit slzgtskab rned det gamle 
kongehus, samt det at han var ugift, et stort aktiv. Constitutio Valdemaria- 
na udgjorde ikke det springende punkt i radsforhandlingerne. 

Rigsraderne begyndte allerede pa dette tidspunkt at g@re sig fortrolige 
rned tanken om et zgteskab mellem Kristian og den unge enkedr~nnin~.~ '  
Herved kunne riget spare den store affindelsessum, hvad Sverige og Norge 
ogsa matte vzre interesserede i. Dette kunne komme Kristian til gode ved 
kongevalgmadet. Selv var han ikke uvillig til at acceptere en sadan forbin- 
delse, hvis han blev dansk konge, og der tilmed var udsigt til at blive unions- 
konge. 

Dronning Dorothea og hendes slzegtninge var pA deres side, efter hvad 
der meddeltes hfljmesteren i slutningen af juli, meget bekymrede for, at hun 
ikke skulle f5 de indtzegter fra Sverige, som morgengavebrevet lovede hen- 
de.41 Den 7. juli udstedte hun i K@benhavn en falgeskrivelse til Lübeck til2 
af faderens rAder om at indhente oplysninger om de der opbevarede doku- 
menter. Den 15. juli udfzrdigede Lübecks magistrat en vidisse af morgenga- 
vebreve t . 42 

Morgengavebrevets aktualitet i begyndelsen af juli kan afspejle, at rader- 
ne havde faet underretninger fra Stockholm, hvor 2 parter stredes om mag- 
ten, og fglgelig sagte at forberede sig yderligere til kongevalgmadet. Mulig- 
vis havde radet endnu ikke kendskab til Kar1 Knutssons valg. I det mindste 



blev stemningen i Kobenhavn fortsat sogt pivirket for Kristians valg. Ros- 
kildebispen Jens Pedersson tog sin stemme godt betalt. Han forlangte lofte 
om en kommende retssag om Kobenhavn slot, stad og lens tilhorsforhold. 
Dette blev tilstiet ham 1448 13R af hertug Adolf og Kristian. Samtidig 
skulle bispen beholde Mon rned slot, stad, fiskeri og forstrand rned alle 
kongelige rettigheder, indtil en afgorelse var truffet af rigsridet. Samme dag 
udstedte Jens Pedersson sit hyldningsbrev.43 Hvorvidt andre lofter til gejstli- 
ge og verdslige blev skriftfzstnet eller stillet i udsigt, s i  som forleninger og 
ridderslag, vides ikke; men efter alt at dprmme var der i juli et klart flertal i 
rigsrfidet for Kristian som dansk tronkandidat. Kristians kontakt rned Rom 
kan have stemt gejstligheden for ham, heriblandt zerkebisp Tue, bisp Hen- 
ning, dekanen Knud Mikkelssprn (bisp i Viborg fra 1451) samt kansleren 
Oluf JenssBn og verdslige s i  som hofmesteren Otto Nielsson og sonnen Erik 
~ t t e s s o n . ~ ~  Der var i Kprbenhavn ikke tale om et fuldgyldigt valg. Riderne 
agtede fprrst at mode de Bvrige rigers rid. Interimsperioden bliver forstielig. 

Erik Nielsson (Gyldenstjerne) og sprnnen Niels Erikssons tilstedevzrelse i 
Kobenhavn i juni-juli tyder rned rimelighed p i ,  at slzgten holdt veje ibne 
for en senere zendret politik, skont Hr. Erik og hans sprnner endnu stod fast 
p i  deres standpunkt om en nordisk kandidat. Spprrgsmhlet er, hvem Gyl- 
denstjernerne foretrak som tronemne? Hzendelserne i Sverige pikalder sig 
opmzerksomhed. Mods~tningen i ridet der var kraftigere end i Danmark, 
og der var tale om en splittelse mellem Oxenstiernerne og Karl Knutsson. 
Kendskabet hertil stammer hovedsagelig fra Karls egne oplysninger i 1457 
fra hans landflygtighedsperiode i Danzig. De er af tendentiprs karakter, men 
fortjener opmzerk~omhed.~~ 

Rigsforstanderne Bengt og Nils Jönsson (Oxenstierna) skal i foriret 1448 
have skrevet til Karl Knutsson p i  Viborg og bedt ham om at komme til 
Stockholm rned en s i  stor. troppestyrke som muligt til brug mod Erik af 
Pommern i ~ o m m e r e n . ~ ~  Endnu 1448 715 opholdt marsken sig ifprlge doku- 
mentmaterialet i  inl land:^ men 1448 2315 indfandt han sig efter eget udsagn 
rned 800 mand i Stockholm. Herfra sendte han. et bud til Hr. Bengt, som 
opholdt sig p i  Vesteris slot ved Gustav Karlssons barns dib, om at indkalde 
alle rigets mzend til et mprde i Stockholm. Ved deres samtaler kort efter i 
hovedstaden fremfprrte Bengt Jönsson fordelen ved at tage et barn til konge. 
Han havde i mange krprniker lzst, at det var bedst sidan, nir blot der var 
erfarne forstandere. Karl fornemmede, at Hr. Bengt gerne s i  en af sine 
sPrnner valgt. Han svarede ikke p i  forslaget, men udskprd en afgprrelse til 
rigets mznd kom sammen. Han udtalte imidlertid frygt for, at riget ville 
komme i vanskeligheder, hvis en konge blev valgt uden danskernes samtyk- 
ke. Hertil svarede Bengt Jönsson, stadig ifprlge Karl Knutsson, at »de Denen 
hebben mit unser crone unde unse rike nicht, wii sin vor unse rike unde se vor 



dat ere, und ik wet vor Ware welken koning de wy hir kesen, dar bliven de 
Nordmennen ock by unde scheden sik nicht van uns«. 

Under forhandlingerne i Stockholm, hvor rigsriderne og rigets mznd var 
samlet i juni, foreslog Karl Knutsson valg af en retfzrdig, erfaren rigsfor- 
stander, indtil der var niet enighed rned danskerne. Forslaget vandt tilslut- 
ning, ogsa fordi kong Erik havde tilfangetaget en son af Nils Jönsson. Der 
gik mange bude mellem sidstnzvnte og ekskongen, og alle frygtede, at Hr. 
Nils skulle bringe Erik af Pommern ind i riget og give ham magtbefojelser, 
hvilket ville vzere alle 3 riger og kobmzndenes handel til skade. Hertil kom, 
at  Nils Jönsson havde begiet adskillige overgreb ph stzdernes kobmznd, 
hvad der kunne skaffe riget fjender. - Da Nils Jönsson blev klar over, at 
stemningen var for en anden rigshplvedsmand i hans sted, svor han, at han 
ikke ville overlade sine magtbefojelser til andre end den, sorn blev valgt til 
konge efter rigets skrevne lov. Trods flere dages forhandlinger zndrede han 
ikke opfattelse, hvorfor riderne sluttelig enedes om at vzlge en konge efter 
lovbogen for at tilvejebringe ordnede forhold. Dette skulle ske i Sct. Ger- 
tmds gildestue 1448 2016. Resultatet blev, at Karl Knutsson efter hemmelig 
afstemning blev valgt til konge rned overvzldende majoritet og hyldet af 
storm~ndene inklusive Nils Jönsson, for 1448 2816 at blive hyldet af lagmzn- 
dene og flere p i  Mora Sten og kronet den folgende dag i Uppsala domkirke. 

Valgberetningen medfulgte som t i l l ~ g  til en skrivelse 1457 1314 til stzder- 
ne Lübeck, Wismar, Stralsund og Rostock, - derfor omtalen af kobmcende- 
ne. Beretningen var et juridisk indlceg mod det oprorske svenske rigsrhd, 
som 1457 1113 ved en skrivelse til flere hansestzder havde sogt at vise 
ulovligheden af Karl Knutssons kongedomme. Ifolge dette dokument havde 
Karl lige siden Erik af Pommerns tid strzbt efter at blive konge. Efter 
Kristoffers dod havde han i kraft af sin magt og vzlde (inkl. bosseskytter) 
gjort sig til konge imod de 3 rigers ed og beseglede breve, som han endog 
selv havde anerkendt og beseglet (1438-overenskomsten). 

At Karl Knutsson ikke overbevisende formhede at legitimere sit konge- 
valg og rense sig for rned stotte af sin svendeskare at have fAet valget 
gennemfort fremgir af, at valgberetningen bevidst blev unddraget svensker- 
nes kendskab og ikke fulgte rned i hans cirkulcereskrivelse til Sverige 1457 
2314 rned nzsten enslydende tekst som skrivelsen til stzderne. Hensigten 
rned valgberetningen var at rense sig for beskyldningerne for at have drevet 
valget igennem imod rhdets samtykke og brudt ~nionen.~ '  

Karl Knutsson afgav endnu et retsligt indlzg i en udateret forsvarsskrivel- 
se i anledning af kong Kristians og det svenske rAds stzvning til ham om at 
mode for en domstol i Tälje ved pinsetid i 1458. Han anklagedes for at have 
brudt forbindelsen mellem de 3 riger, som horte sammen under 6n konge. 
Hertil svarede Karl, sorn det synes ikke uden rigtighed, at han frivilligt ved 
sit valg havde fiet overladt rigets slotte. Han havde desuden selv phpeget, at 



raderne burde vente rned kongevalget, indtil Halmstad-modet havde vzret 
afholdt. Ridet havde svaret hertil, at »Dener hade forbruthet thenn forbin- 
ding mellem riken, som wart rddh i Swerige, Danmarkz ridh, och offte siden 
sagt och underwist hafue, och therfore wdre Swenske men mere plichtige att 
fölie och holde effter gammel Sweriges bescreuen logh om thera konunge kor, 
en att holde sddane förbinding etc. oppa ricksenr och theris f ~ r d e r f ( ( . ~ ~  

Forskellen mellem Karls 2 skrivelser er, som E Lönnroth har pipeget, 
sliiende. I valgberetningen blev Stockholm og Mora Sten udpeget som rets- 
gyldigt valgsted rned efterfprlgende hyldning og troskabsaflzggelse. I det 
sikaldte andet forsvarsskrift optrzder radet som enigt ved hans valg. Begge 
skrivelser soger imidlertid at vise, at Karl ikke rned magt havde bemtegtiget 
sig kronen, men blev konge i kraft af et frit valg efter svensk lov, og at han 
ikke havde svigtet ~nionen.~'  

Karl Knutssons udsagn om sit Standpunkt til unionen, som han gentog i 
1458 overfor det svenske riid, synes at gore det klart, at dette udsagn var i 
det mindste en del i overensstemmelse rned sandheden. Det var Oxen- 
stiernerne og deres tilhzngere fra sltegten Natt och Dag, der tidligere havde 
vzret i opposition til marsken, som var stemt for et hurtigt kongevalg. 

Opdelingen i 2 partier forklarer, hvorfor kravene fremtrzder sa at sige 
omvendt ved kongevalget i juni. Opmzrksomheden samler sig om rigsho- 
vedsmandsembedet, som begge parter efter alt at domme bestrzbte sig pa at 
besidde. Oxenstiernerne onskede ikke, som flere forskere har pipeget, at 
afsti herfra, idet grundlaget for hovedparten af deres magt i sa fald ville 
forsvinde. Hertil kom, at slzgten rned Jöns Bengtssons valg til zrkebisp 
efter Nils Ragvaldssons d ~ d  i februar 1448 indtog en stzrk position, som det 
gjaldt om at udnytte ved et 6jeblikkeligt kongevalg, hvor chancerne for at f i  
deres kandidat p i  tronen var s t ~ r s t . ~ '  Karl Knutsson kunne ikke vzre inte- 
resseret heri. Han onskede at fremtvinge et nyt hGvedsmandsvalg, hvor han 
ifolge sine store erfaringer havde gode chancer for at blive valgt. Sporgs- 
malet er, hvorfor Karl Knutsson blev valgt p i  dette tidspunkt, muligvis rned 
anvendelse eller demonstration af sin magt.52 Karl havde Gnsket at vente 
rned kongevalget, men sprang alligevel til. Hvad kan forklaringen vzre pii 
dette? 

Der kan ikke vzre tvivl om, at Oxenstiernernes position i kraft af deres 
besiddelse af rigsforstariderembedet har spillet s t ~ r k t  ind. Men hvis radsari- 
stokratiet frygtede for slzgtsgruppens magt, indebar et valg af Karl Knuts- 
son en ligesi farlig potentiel trussel mod ridskonstitutionalismen pa bag- 
grund af hans tidligere egenmzgtige optrzden. Der mii have vzret vzgtige 
grunde til, at Karl blev valgt. Meget taler for, at det blandt andet var 
muligheden for en restitution af Erik af Pommern, som gav Karl Knutsson 
gode kort p5 h i % ~ d e n . ~ ~  Den gamle konge var i forket lanceret som tronkan- 
didat, som K Kumlien, E Lönnroth og G Lögdberg har dokumenteret. Et 



flyveskrift fra Vadstena kloster argumenterer for hans valg i revelations- 
form, og i ordenskastellanen Hans von Gleichens indberetning til hojmeste- 
ren 1448 215 oplyses, at 2 bisper havde vzret hos Erik og opfordret ham til at 
indfinde sig i Sverige for mid~ornmer .~~ 

Det er lidet rimeligt i lyset af Eriks kirkepolitik i 1430'erne, at bisperne 
alene bragte hans kandidatur pa tale. Snarere var de, som R Bergström og 
H Gillingstam mener, blevet udsendt til den gamle konge som reprzsen- 
tanter for Oxenstiernerne og deres tilhzngere. Ved at aktualisere Eriks 
kongevalg, samtidig med at de selv strzbte efter kronen, varetog slzegten 
egne interesser, idet de ogsa under Erik af Pommern kunne habe pa at 
bevare deres magtp~s i t ion .~~ Tanken om at vzlge Erik til konge var endvi- 
dere fremme i Norge i lobet af s ~ r n m e r e n . ~ ~  

Oxenstiernernes plan slog fejl. Frygten for og erindringen om den gamle 
kongens styre og arvefolgeplaner (s. 65) var for stor blandt raderne i Stock- 
holm. Af flere onder var Karl Knutsson, nar alt kom til alt at foretrzkke 
fremfor Erik af Pommern. Han var desuden den eneste, som effektivt ville 
kunne gore sig gzldende ved en erobring af Gotland i forlzngelse af Kristof- 
fers handfzstning om oens tilhorsforhold, og forhandlingsresultatet i 1446 
(s. 346). Det er muligt, at Oxenstiernerne ogsa havde blik herfor, men om 
dette og om deres egen tronkandidat vides intet. 

Den hastige aktion mod Gotland i slutningen af juli 1448 tyder yderligere 
pa, at Karl overfor sine modkandidater vandt radsflertallet for sig. Foruden 
Gotlandssppirgsm~let, hvor stemningen blandt borgerne i Stockholm var for 
en fast optrzden pa grund af tabene forirsaget af ekskongens u d l i f ~ ~ e r e , ~ ~  er 
det rimeligt, at Karl ved lofter om forleninger, okonomiske garantier, rid- 
derslag og sikring af nordgrznsen mod russerne samt ved pipegning af Eriks 
pommerske og preussiske kontakter og Sveriges mangearige styre under 
udenlandske konger bedrede sin position b e t ~ d e l i ~ t . ~ ~  Han kan tillige, som 
H Reuterdahl og Y Brilioth har peget pa, have vundet bispernes stotte ved 
forsikringer, idet disse maske ikke alle var stemt for Jöns Bengtssons kandi- 
datur og heller ikke efter Baselkonciliets nederlag matte onske Wiener- 
konkordatets bestemmelse om pavelig provision ved embedsudnzvnelser 
fgrt igennem, sa kongemagten genvandt den gamle magt over kirken.59 
Lundezrkebispens primatkrav og overgang til paven i 1447 kan yderligere 
have bevzeget bisperne til at forsvare sig overfor den danske kirkea60 

Vedrorende unionshensynet kan der ikke vzre tvivl om, at Karl Knutsson 
ligesa lidt som Oxenstiernerne sigtede p& et nationalt kongedomme med 
efterfglgende unionsopl~sning, men at begge parter bestrzbte sig p& at 
vinde alle 3 nordiske k r ~ n e r . ~ '  Dette forhold rna indbyde til storre overvej- 
elser, end der almindeligvis er blevet unionshensynet til deL6' 

Karl Knutssons bestrzbelser pa at erhverve rigsforstanderstillingen inden 
fzellesmodet med det danske rigsrad skyldes efter alt at domme, at dette 



embede var et springbrzt til kongetronen. Dette afslorer, at han nzrede 
stor tiltro til valgmodets muligheder for egen fremgang. Hensynet til Dan- 
mark og det danske rigsriid kommer her ind i billedet. Forklaringen pii Karls 
optimisme kan med rimelighed hidrdre fra kendskab til Gyldenstjernernes 
politik (kandidaten Knud Henriksson en forvanskning af Karl Knutsson??), 
til hvilken slzgtsgruppe Karl havde forbindelser via datterens zgteskab i 
1446 med Erik Eriksson. Af betydning er, at Karl Knutssons tendentiose 
udsagn til hojmesteren i august 1448 om, at det danske rigsriid havde vzret 
hos ham 3 gange og anmodet ham om at blive dansk k ~ n ~ e , ~ ~  kan dzkke 
over forbindelser til Gyldenstjernerne i Danmark (s. 396). Ved et konge- 
valgmode kunne disse grupper med magtfulde frzender bag sig og f ~ l l e s  
interesser i Baltikum stotte hinanden og sandsynligvis fore Karls unionskon- 
gevalg igennem, idet nordmzndene, som Lodose- og Kalmartraktaterne fra 
1441 havde vist, mitte vzre mere tilbojelige til at fdge Sverige end Dan- 
mark. Karl kan via svigersonnen, som tidligere opholdt sig i hans n ~ r h e d , ~ ~  
have fiiet oplysning om udviklingen i Danmark i forsommeren 1448, hvor 
ridet ikke onskede Erik af Pommern til k ~ n ~ e . ~ ~  Dette synspunkt kan for- 
klare, hvorfor Karl Knutsson d r e ~  kongevalget igennem i juni. Han m i  
forinden have fiiet kendskab til, at det danske rigsrids flertal havde haft 
indledende forhandlinger og onske om at f i  grev Kristian af Oldenburg 
valgt. ~ e ' t t e  ikke blot skabte, men indebar en fare, idet Karl - troligt med 
kendskab til Kristians slzgtsforhold og danskernes piipegning af Norges 
statsretslige szrstilling - matte se sine chancer forringet, hvis han ventede 
lzngere. 66 

Vigtig for forstiielsen af Karls valg er hans argumentation for, at Sverige 
kunne tillade sig at tage foringen i kongevalget. Omtalen i Karls andet 
forsvarsskrift af det svenske riids gentagne bebrejdelser mod det danske for 
at have brudt »then förbinding« mellem rigerne, phkalder sig her opmzerk- 
somhed. Karl Knutsson ville efter alt at domme ikke nzevne dette overfor 
det svenske rigsrid, hvis der ikke var en sandhedskerne heri. Det er situa- 
tionen i 1440 p i  Kalmarmodet, hvor det danske riid ved forinden at have 
valgt Kristoffer svigtede 1438-aftalen om et fzlles kongevalg, som drages 
frem.67 Danskerne havde trods Karls og fleres klager i 1440 til zrkebisp 
Johannes Laxmand og Klaus Nielsson fiet deres kandidat anerkendt som 
unionskonge efter Erik af Pommern. Hvorfor skulle det nu ikke vzre Sveri- 
ges tur? 

Formodningen om Sveriges tilsideszttelse kan have indgiet som et vigtigt 
argument ved Karl Knutssons valg. Opfattelsen af x-igets andenrangsstilling 
genfindes i den samtidige lybske kronike, og Vadstena-diariets oplysninger, 
at kongevalget skete uden at sporge danskerne, lige s& vel som Halmstad- 
modets beslutning i 1450 om fremover at vzlge en dansk eller en svensk 
konge ikke taler he r im~d .~*  Argumentationen kan forklare det store antal 



stemmer til Karl Knutsson (Valgberetningen: over 50 mod 1 og 3-4 stem- 
mer, Karlskroniken: 63 mod 3 og 5),69 og valgindskriften pa Mora Sten, 
hvorefter en ridder af svensk nationalitet var valgt til konge (Miles natione 
Svecis) .70 

PA denne vis lykkedes det Kar1 Knutsson ved flere vmentlige argumenter 
a t  opna kongetronen, sAledes at han efter sin kroning i Uppsala 1448 2916 (i 
nzervzerelse af blandt andre bisperne Nils König af Linköping, Erik af 
Strängnäs, Ake af Vesteras, Magnus af Abo og muligvis den senere zerke- 
bisp Jöns ~en~ t s son )? '  i et dokument 1448 1317 til hofmesteren Bengt Jöns- 
son kunne understrege, at han havde overtaget alle slotte og landomrader 
efter Sveriges lov og bragt riget til fasthed i ~ t y r e l s e n . ~ ~  I juli mined, om- 
trent pa samme tid som en h ~ r  under Magnus Grens ledelse satte over til 
Gotland, blev enkelte rigsrader sendt til Norge for at virke for Karls valg. 
Det danske rigsrad modtog tillige meddelelse om valget, hvortil ifolge 
Karlskroniken blev fojet en forsikring om at iagttage unionen mellem riger- 
ne samt et krav om at matte fA den overforte krigsskat tilbage, sandsynligvis 
til bmg for Gotlandsfelttoget." 

I Danmark var hertug Adolf og grev Kristian draget fra Kobenhavn sidst i 
juli efter at have tilvejebragt et radsflertal for Kristians kandidatur. Det 
fzllesnordiske kongevalg kom aldrig i stand. Raderne modtog forinden sik- 
r e  efterretninger om Karl Knutssons valg og forholdsregler overfor 
Gotland. 

Ved midten af august blev et radsmdde afholdt i Kdbenhavn efter alt at 
dprmme for at na til endelig enighed om tronemnet og vzlge konge. Brke- 
bisp Tue, bisperne Jens, Kristian, Ulrik, Gert, Henning og Thorleif samt 
Nils af Linköping og Claus Wulf af Slesvig deltog i begravelsesmesser for 
~ r i s t o f f e r . ~ ~  Nzrvzrende i Kobenhavn var enkedronning Dorothea, hofme- 
steren Otto Nielsson, kansleren Oluf Jenssan, landsdommeren Laurids 
Thomesson (Vesteni) og de udenradsadelige Niels Knudsson (Panter) til 
Svanholm og Engelbrekt Albrektssdn (Bydelsbak) til ~ o r b e n f e l d . ~ ~  Flere af 
de  tilstedev~rende rader og udenradsadelige i juni-juli var antagelig ogsa 
modt frem, heriblandt Erik Nielsson og hans sanner (s. 396). 

Linköpingbispens ophold i Kobenhavn kan, foruden en formodning om 
tidligere danske indbydelser til et fzlles k ~ n ~ e v a l ~ ? ~  tyde pa, at Nils König, 
som synes at have vzret en af de 2 formznd ved valgproceduren i Stock- 
h ~ l m , ~ ~  deltog i et gesandskab med den opgave officielt at give meddelelse 
om Karl Knutssons valg og initiativ overfor ~ o t l a n d . ~ '  Et  radsflertal onske- 
de  imidlertid ikke denne til konge. Karls oplysninger til hojmesteren i 
august, at det danske rigsrad havde vzret hos ham 3 gange, og at han 
endelig den sidste gang havde accepteret en anmodning om at blive deres 
konge, mA afvises som urigtige. Udtalelserne var bevidst tendenticbse, idet 



det ville vzere lettere for Karl at opni Konrad von Erlichausens hjzelp og 
stprtte, n i r  han kunne pipege udsigten til at blive uni~nskon~e .~ '  

Det danske rigsrids flertal var stemt for endnu en gang at fprre sin kandi- 
dat igennem til unionstronen, som det var lykkedes med Kristoffer i opfat- 
telsen af 1397-unionsbrevet som eneste legitime ~nionstraktat.'~ Medvirken- 
de var Gotland, som ridet regnede for en dansk provins, og hvis tilhprrsfor- 
hold, strategiske og handelsmzssige betydning i Baltikum, riderne ifprlge de 
sidste Ars politik ikke anskede at give Sverige ridighed over. Ericus Olai vil 
endda vide, at det var efterretninger fra Gotland, som fremskyndede det 
danske kongevalg. I forlzengelse af den gamle historieskrivers synspunkt m i  
endvidere bemzerkes hans udsagn om, at det danske rigsrid skulle have 
frygtet et svensk flideangreb p i  Danmark fra Oresund for at underlzgge sig 
riget (!) og krkve udlevering af alt, som i tidens lprb var blevet frataget 
Sverige. Danskerne skulle indtil videre have vzeret lettede over Karl Knuts- 
sons angreb p i  Gotland, s i  de fik tid til at bringe kongevalget i orden." - 
Kontrolmuligheder af udsagnet savnes. 

Den Stralsundiske kr@nike meddeler, at omkring Sct. Bartholomzeusdag 
(24. august) ankom reprzesentanter fra Luneburg, Hamburg og Lübeck samt 
flere af hertug Adolfs rider til K~benhavn.~' En hamburgsk familietradition 
vil vide, at borgmesteren Henrik Koting var til stede ved valget af ~ r i s t i a n , ~ ~  
og deltagelsen af Slesvigbispen Claus Wulf 1448 1518 taler for rigtigheden 
heraf. Det vides ikke, om Kristian var nzervzerende; men hertug Adolf op- 
holdt sig 1448 2818 i Segeberg sammen med Kristians brprdre Mourids og 
Gert af ~ l d e n b u r g . ~ ~  

Udsendingene modtog, s i  vidt det kan bedprmmes, beediget tilsagn om 
rigsridets valg af Kristian til Konge, mod at han beseglede en forelprbig 
hindf~stning. Det vides ikke, om det danske rigsrid oprindelig havde invi- 
teret hansestzederne for at lzegge pres p i  det svenske rigsrad ved kongeval- 
get. Stzedernes deltagelse skal snarere ses som et forsprg p i  at knytte nye 
forbindelser til rigsridet, men tillige som et taktisk trzek af hertug Adolf og 
Kristian for at bedre betingelserne for Kristians kongevalg. Dette lykkedes 
ikke. I forpligtelsesbrevet, som Kristian skulle udstede, sikrede rigsridet sig 
fortsat indflydelse 'pi  regeringsudprvelsen, belzert af erfaringerne fra Erik af 
Pommerns og Kristoffers tid. Sluttelig blev det besternt, at Kristian snarest 
ved begyndelsen af September skulle modtages ved rig~grzensen.'~ 

I henseende til Gotland var rigsridet stedt i en vanskelig Situation ved 
Karl Knutssons erobringsinitiativ. S i  sent som i foriret 1448 havde riderne 
pipeget pren som dansk ejendom overfor et ordenssendebud p i  en anmod- 
ning om foranstaltninger om Erik af Pommerns overgreb (s. 400). Hermed 
er ogsi sagt, at riderne havde blik for en skzerpet optrzeden overfor sven- 
skerne. Karl Knutsson var sandsynligvis klar herover. Han opholdt sig p i  
Borgholm pA @land for at vzere nzer sine styrker og hindreaen bedring af Erik 



af Pommerns position, men ifalge Ericus Olai ogsi for at vzkke frygt blandt 
danskerne for et indfald i Blekinge, for at hindre et aktivt dansk udspil i 
Gotlands~agen.~~ 

En militzr aktion fra dansk side skulle efter alt at damme farst igangs~t- 
tes, nar alle midler var opbrugt. Det m i  formodes, at riiderne trods udsigten 
til en svensk erobring af Gotland og fordrivelse af Erik af Pommern og 
eksistensen af 2 konger i unionen, habede at tilvejebringe en ordning ved en 
ny unionstraktat, s5 Danmark havde i det mindste nogen kontrol rned Gen. 
Det gjaldt om at arbejde for en lasning, indtil kongevalget og styrkelsen af 
regeringsforelsen kom i orden. Rigsriderne Joakim Flemming og Anders 
Hqk blev sendt til Kar1 Knutsson p i  Borgholm for at anmode ham om at 
trzekke tropperne tilbage fra Gotland, som harte til det danske rige. De fik 
tillige, s i  vidt det kan bedammes, bemyndigelse til at acceptere et made 
rned det svenske rigsrad, hvor stridssp0rgsmhl imellem rigerne skulle afgo- 
res, og hvor den gamle unionsforbindelse skulle bekrzftes. Forhandlingsve- 
jen blev sagt holdt iben, samtidig rned at tiden skulle styrke radets posi- 
tion. 

Rigsradets utilfredshed rned svenskernes valg af Kar1 Knutsson og angre- 
bet p i  Gotland kommer til udtryk ved, at Kristoffers testamentariske gaver 
til bestemmelsessteder i Sverige ikke blev udleveret. Danskerne (rigsridste- 
stamenteeksekutorerne) reserverede ifalge Vadstena-diariet det hele for sig 
selv og fremtidige konger. Endelig blev kravet om at fii udleveret Kristoffers 
svenske krigsskat ikke ~ p f y l d t . ~ ~  

I Kabenhavn, hvor ridsmadet blev afsluttet far udgangen af a ~ ~ u s t , ' ~  
blev der truffet foranstaltninger til Kristians modtagelse. Flere rider, heri- 
blandt Otto Nielssan og udenradsadelige begav sig til Jylland, hvorimod 
Erkebisp Tue, bisp Jens (T 13.9.1448), dekanen Knud Mikkelssan og Oluf 
Axelssan ikke deltog i re j~en.~ '  Madet rned grev Kristian, som blev eskorte- 
ret af hertug Adolf og hans rider rned et stort falge, skete ved Koldingbro 
den 1. eller 2. September 1448. Rigsrader og udenradsadelige rned falge 
mprdte op i stort tal for at ledsage den udvalgte konge p i  den videre f ~ r d . ~ '  

Forinden havde Kristian 1448 119 i Haderslev rned hertug Adolf og 12 af 
dennes &der som garanter beseglet rigsradets forpligtelsesbrev, som naje 
fastslog radets indflydelse p i  regeringsstyrelsen og indsk~rpede de ridskon- 
stitutionelle rettighedermg2 

Riget skulle forblive et valgrige, og ingen udlzndinge matte indtrznges uden samtykke af et 
rtidsfiertal. Udlzndinge matte ikke modtage rente af riget, besidde slot, len eller have szde 
i rigsradet, og slotte matte ikke uddeles uden radets godkendelse. Kongens gard og hofstat 
skulle regeres efter radets samtykke. Kristian matte i det hele taget ikke foretage sig noget, 
som angik kronen, uden at have indhentet rhdets tilladelse, og krig matte ikke pabegyndes 
uden radets samtykke. Erfaringerne fra Erik af Pommerns dage gav sig udslag i bestemmel- 



Sen om, at Kristian ikke matte färe Menodier euer breve ud af riget. Yderligere matte han 
ikke pantszette eller afhznde rigets slotte, len eller rente, uden at det var h@jst nädvendigt 
og begrundet rned hensyn til rigets taw, og f@rst efter at have indhentet radets samtykke. 
Radets tilladelse skulle endvidere foreligge ved skatteudskrivninger. Klostre og andre ste- 
der samt almuen matte ikke gzstes over evne. Udlzendinge matte ikke vzelges til vzrge af 
nogen i Danmark uden ifglge loven. Kristian forpligtede sig til at overholde kong Kristof- 
fers breve til ~Danmarks righes inf@dde rnen och inwonere« i henseende til slot, len, rente, 
privilegier eller frihed, mens derimod dennes ventebreve pa slot, len eller rente blev erklz- 
ret ugyldige. Alle artiklerne skulle besegles rned Kristians majestietssegl senest e t  ar efter 
kroningen. -1  et n ~ s t e n  enslydende dokument samme dag til hertug Adolf og dennes rader 
lovede Kristian at overholde bestemmelseme fra det danske rigsrAd.93 

I den forelplbige hindfzestning havde rigsridet s i  travlt rned at sikre sin magt 
endog mod en mulig indtrzngen af hertugdplmmets adel, at det ikke niede 
at karakterisere adelstandens rettigheder npljere. Dette skete fplrst i den 
efterf~lgende rzekke hindfzestninger fra kong  ans.^^ Derimod m i  det be- 
mzerkes, at rigsridet, som formelt optridte som rigets reprizsentation over- 
for kongen, lod Kristian besegle forpligtelsesbrevet inden hyldningen fore- 
gik p i  landstingene, for at binde ham til at efterleve bestemmelserne. Som 
det var lykkedes Kristoffer at undgi at besegle en hindf~stning, fordi det 
skulle ske p i  et Danehof, siledes havde Kristian sandsynligvis ogsi evne til 
at undgi dette trods fornyet lplfte i valg- og kroningseden om at udstede en 
hindfzestning. Bestemmelsen, om der overhovedet skulle afholdes Dane- 
hof, skulle herefter tages rned ridets samtykke. Rigsridet var Danehoffets 
fornemste arvtager." 

Hyldningen af den nye regent m i  i betragtning af landstingenes windende 
betydning opfattes som en ncidvendig, retslig formalitet. Indbyggerne aner- 
kendte rigsridets dispositioner, samtidig rned at kongen og indbyggerne 
forpligtede sig overfor hinanden ved lQfter og troskabsed. Den 28. septem- 
ber svor Kristian kongeeden p i  Viborg landsting, som rned zendringerne i 
betingelserne for Danehofs afholdelse stort set var enslydende rned Kristof- 
fers ed. Det vides ikke, hvornir hyldningen fandt sted p i  de plvrige lands- 
ting. For Fyns og Sj~llands vedkommende skete det sandsynligvis i oktober 
p i  rejsen mod Kplbenha~n.'~ Ved hyldningen p i  landstinget i Lund i april 
1449 skal zrkebisp Tue personligt have overdraget rigsfanen til Kristian." 

Forst i slutningen af oktober 1448 ankom Kristian fulgt af rider og andre til 
Kobenhavn, hvor han kom i besiddelse af rigets ~lotte. '~ Der vides ikke 
meget om udnizvnelsen af nye hQvedsmznd p i  dette tidspunkt; men det m i  
bem~rkes, at Otto Nielsson i 1451 havde i det mindste Rinds Herred i 
forlening?' og at Timme NielssQn (Rosenkrantz) besad Koldinghus sand- 
synligvis fgr 1449 115, hvilket han kan have modtaget af Kristoffer (s. 258). 
Riberhus overgik til Ludvig Nielsson (Rosenkrantz) f@r 1454 2819, og fplr 
1452 2614 var Skanderborghus overdraget til Erik Ottesspln, hvorimod Hen- 



Kristian 1 og dronning Dorothea, ssom de er fremtillef pd en anetavle i Frederiksbarg 
slot. Der er tale om en kopi af portrcptter, som dronningen lod male pd fzeijdbrlona pd er 
nu fomvundRt alttlrskab i Tur@ kirke efier Krktialts &d i 1481. Dorothea baorer af 
denne grund s@rgelin (Det Nationalhisioriske Mwmm pi5 Fraderiksborg, Nilierbd). 





rik Knudssan i sommeren 1451 fik Bygholm ved Horsens i pant (se bilag 2). 
Rosenkrantzerne udbyggede deres position og n0d Kristians tillid. Det sam- 
me var tilfzldet rned Eggert Frille, som rned baggrund i kammermesterem- 
bedet tillige blev havedsmand pA Kabenhavns slot, mens Evert Moltke blev 
forflyttet til Nykabinghus pA Falster. PA Ravnsborg fik Tyge Lunge, san af 
rigsriiden Ove Lunge, szde - hvis det ikke var sket i 1447. Hvem der 
overtog Stegehus og Tranekzr efter bisp Jens og grev Hans vides ikke; men 
i midten af 145OYerne besad Erik Aagessan og Philip AxelssOn, begge af 
slzgten Thott, disse slotte, ikke uvzesentlige trzk, nfir ledende slzgter og 
Kristians t i lh~ngere skal udpeges. - Torben Bentssarn (Bille) fik fgr 1449 
2511 szede pA ~ b r a h a m s t r u ~ . ~ ~ ~  

Efter midten af november aflagde Eggert Frille regnskab for kongen og 
rigsradet, og tilstede var: zerkebisp Tue, elektus Oluf Daa til Roskilde, 
hofmesteren Otto Nielssan, Niels Jenssan (Galen), Klaus Nielssan, Oluf 
Axelsscjn, Jep Lunge, Claus Rannow, Torben Bille, zerkedegnen Oluf Mor- 
tenssan, kansleren Oluf Jenssan, Ove Lunge, Aage Axelssan (Thott), Oluf 
Lunge og Sjzllands landsdommer Niels Skave. Nzervzerende i Kabenhavn 
synes tillige at vzre Joakim Flemming, Anders Hak og Knud Mikkelss@n.lol 

Blandt raderne var en del nye. Foruden Oluf Daa, som automatisk ved 
bispevalget indtridte i rAdet, drejer det sig om Niels Jenssan (Galen), Jep 
Lunge, Torben Bille, Aage Axelssan, Oluf Lunge og Niels Skave. I 1449 
kommer Peder Erikssarn (Gyldenstjerne), Evert Moltke, Johan B j@rnss@n, 
Laurids Thomessan (Vesteni) og Mogens Ebbessan (Galt) ti1.1°2 Flere hav- 
de i Kristoffers sidste Ar gjort sig bemzerket. Antallet tyder pi,  at Kristian 
valgte dem pA grund af deres statte til hans kandidatur. I august 1450 var 
Korfitz Rcjnnow og Strange Nielssan (Bild) rigsrAder.lo3 Ved udgangen af 
1451 ses Eggert Frilles broder Johan at besidde ridsstatus i lighed rned 
Follert van Knob, Jens Torbernssan (Sparre), Iver Axelssgn (Thott) og Stig 
Olufssan ( ~ r o ~ n o s ) . ' ~ ~  Nye slzegter nAede kongegunst, mens Frille, Rosen- 
krantz og Thott befzestede deres stilling. Rosenkrantzernes position afspej- 
les ved, at Erik Ottessgn benzevnes rned rigsrAdstitel1452 115, og at Timrne 
og Ludvig Nielssan ligeledes harer til. denne kreds 1453 1 1 1 7 . ~ ~ ~  Udviklingen 
fra Kristoffers sidste i r  slog igennem (s: 261). 

Gyldenstjerne-slzegten optrzder ikke i dokumenter fra Kgbenhavn i slut- 
ningen af 1448, et yderligere tegn PA, at slzgten ikke fik sine synspunkter 
fart igennem i rigsradet. Henrik Knudssan ses i marts 1449 at opholde sig i 
~ o r s e n s . " ~  Bisp Gert af Bgrglum var ved samme tid dog hos Kristian i 
Kabenhavn. Farst i sommeren 1449 ved kaplgbet om Gotland mzrkes ~ i e l s  
Erikssan i kongens nzerhed samrnen rned broderen Peder Erikssgn, som 
benzvnes rAd 1449 31M? og 1449 3111.~~' Bisp Gert befandt sig samtidig hos 
Kristian sammen rned broderen Niels Pederssan til ~ a ~ f i r d . l O ~  Det er rime- 
ligt at slutte, at Gyldenstjernerne farst i foraret 1449 gav den nYe konge 



deres fulde statte og ikke lzengere ville s t i  tilbage for de avrige rider. Peder 
Erikssans ridstitel, som han efter alt at damme erhvervede far Gotlands- 
felttoget, kan kun befzeste dette. 

Det var ikke tilfzldigt, at Gyldenstjernerne var tilbageholdende ved valget 
af Kristian. Det vil erindres, at Karl Knutsson i 1447 erhvervede de Hagen- 
ske godser af domkapitlet i Ribe. Forinden havde Erik Nielssan i 1446 ved 
sannen Eriks giftermil med Karls datter sagt at binde slzgternes livlandske 
interesser sammen i et forsag p i  at anstille magtfulde fordringer p i  Henning 
Albrektssans godser overfor den livlandske Orden. Eftersom Karl Knutsson 
havde blik for Livlands betydning for handelen p i  Novgorod og i gstersa- 
omridet og iavrigt fortsatte Kristoffers @stpolitik,log havde Gyldenstjerner- 
ne i forsommeren 1448 interesse i en forstielse med Karl Knutsson (s. 390). 
Vigtigt er i denne sammenh~ng, at ordensmesteren i Livland af hensyn til 
behovet for hjzlp mod Novgorod tidligere havde sagt at tilfredsstille den 
mzgtige Viborghavedsmand samt domherrerne i Ribe og arvekravene fra 
Gyldenstjernerne med et forslag, hvorefter parterne skulle mades i Livland 
til en endelig afgarelse i sagen efter almindelig landsret, forudsat at Orde- 
nen beholdt hajhedsretten til godserne. Blev dommen eksempelvis afgjort 
til Ribe-domherrernes eller Karl Knutssons fordel, ville godserne mod gen- 
lasningsret ved dadsfald blive udleveret mod betaling af de 4000 rhinske 
gylden, hvormed Ordenen havde indlast Erras og Amma af Elisabeth Pode- 
busk. 

Ordensmesteren inviterede parterne til at give made i Reval i august 
1448. Det najagtige tidspunkt for udsendelsen af indbydelserne kendes ik- 
ke, men m i  sages i foriret 1448. 

For Gyldenstjernerne i Danmark var der siledes endnu hab om en gun- 
stig ordning i det livlandske godsspargs.mil. Det er forstieligt, hvorfor slzg- 
ten satsede p i  Karl Knutsson som kongsemne for den bedste varetagelse af 
akonomiske interesser, samtidig med at andre muligheder blev holdt ibne. 

Godsspargsmilet blev ikke last p i  madet i Reval. Karl Knutsson aner- 
kendte ikke ordensmesterens forslag, og Gyldenstjernerne synes ikke at 
have sendt reprzsentanter, miske p i  grund af det vigtige ridsmade i Ka- 
benhavn i august. Sagen blev udsat et i r  til stor fortrydelse for Karl Knuts- 
son, som opfattede ordensmesterens vzgring ved at udlevere godserne og 
stzendermadets beslutning som et forsag pii at trzekke tiden ud og hindre 
ham i at benytte sin retmzssigt erhvervede ejendom.'1° 

Farst bedringen i Kristians politiske Situation efter arsskiftet 1448-49 skul- 
le formi Gyldenstjernerne til at slutte op om den unge konge og sage deres 
interesser varetaget, eftersom Karl Knutssons forhold til den livlandske 
Orden ikke var det bedste. - Det skulle blive Anders Nielssan (Banner), fra 
begyndelsen af 1450'erne gift med Gotskalk Anderssplns enke, Kirstine 



Eriksdatter (Gyldenstjerne), som for januar 1455 kom i besiddelse af god- 
serne Erras og Amma, idet han fik omriderne i pant p i  samme vilkir som i 
1448. Anders Nielssan overtog Gyldenstjernernes arvekrav p i  de livlandske 
godser og forenede tillige Ordenens og Karl Knutssons krav i sin Person. 
Han synes at have udgjort en acceptabel kompromislosning i det langvarige 
godssp@rgsmil, eftersom Karl Knutssons forbundsplaner rned ordensmeste- 
ren mislykkedes i foraret 1455.''~ 

Med valget af den 22-irige Kristian af Oldenburg til konge genvandt rigssty- 
relsen fasthed og styrke. Allerede for han fik udleveret len og slotte efter 
ankomsten til Kobenhavn, havde Kristian reelt pibegyndt sit hvew som 
regent. Fra Horsens havde han i en skrivelse til Danzig meddelt sit valg til 
dansk konge og anmodet staden om at afbryde sejladsen p i  Sverige og 
handelen rned Karl ~nu t s son . "~  

SAvel udstedelsesstedet som henstillingen viser, at ogsi riderne var rede 
til en skzrpet optrzden mod Karl Knutsson om nodvendigt, og pibegyndte 
en diplomatisk aktion, som i forste omgang var rettet til stcederne naermest 
Sverige. Senere udstedte Kristian 1448 3/10 fra Vejle en skrivelse til Lüne- 
burg, og som det synes tillige til Lübeck og ovrige vendiske hansestceder. 
Karl Knutsson havde bemcegtiget sig Sverige og fart Danmark og Sverige fra 
hinanden uden Danmarks riges riders kendskab og samtykke. Fremgangs- 
mAden var imod de eder, beseglede breve, enighed og forbund, hvormed 
Sverige og Danmarks rige og krone var forbundet til evig tid, hvad Karl 
tidligere personligt havde vzret rned til at stadfzste. Desuden havde Karl 
uden videre ladet belejre Gotland rned Visby slot og stad, sorn horte til 
Danmarks rige. Lüneburg og Lübeck blev opfordret tiI at belcere Karl om at 
lade Kristian og det danske rige uhindret nyde deres friheder, rettigheder og 
privilegier. Henstillingen havde den tilsigtede virkning, og efter at Lüne- 
burgs magistrat havde ansogt om forholdsordrer hos Lübeck 1448 22/10, 
undslog staden 1448 11/12 at sende reprcesentanter til Lübeck til forhandlin- 
ger rned Karl Knutssons udsendinge.'13 Af Kristians brev til Lüneburg frem- 
gar, at han henstillede til staden om at yde ham stotte »wente unse heren und 
redere und vrunde myd jw und gij myd en schollen unser jeghen hern Karl 
van der wegene to rechte yo bistendich sin . . .« Sluttelig blev staden opfordret 
til ikke at sende Karl Knutsson krigsfornodenheder og andre varer. 

Kristians argumentation var i overensstemmelse rned ridets hidtidige po- 
litik overfor Gotland og unionen. Karl Knutsson blev skildret som en Usur- 
pator. Henvisningen til beseglede breve og forbund omfatter bekrzftelsen 
af 1397-unionsbrevet pa Kalmar-modet i 1438. Det blev ganske fortiet, at 
det danske rigsrid i 1440 havde brudt 1438-overenskomsten om det fzlles 
kongevalg. Svenskernes egenhzndige valg af konge ramte det danske rigs- 
rad, sorn overfor unionen havde overtaget flere af Erik af Pommerns mal. 



- Angrebet p i  provinsen Gotland mitte skabe et alvorligt modszetningsfor- 

hold mellem de 2 riger. Hajmesteren opfattede utvivlsomt Situationen rig- 
tigt, n i r  han i en skrivelse til markgrev Hans 1448 6/12 om Kristians breve til 
de preussiske stzeder udtalte frygt for >>grosser krige« mellem de 2 riger den 
folgende sommer.l14 Muligheden for fredelig forhandling var dog endnu til 
stede. De for Kristians valg udsendte rider Joakim Flemming og Anders 
Hak (s. 393) meddelte i november i Kobenhavn resultatet af modet med 
Karl Knutsson. Denne havde nzegtet at trzekke tropperne tilbage fra Got- 
land og fastholdt, at oen retteligt horte til Sverige. Udsendingene havde 
imidlertid modtaget en skrivelse, hvori Karl krzevede et ibent beseglet brev 
fra Kristian om tilslutning til et mode i Halmstad 1449 115. Efter droftelser 
med rigsriderne udstedte Kristian 1448 12/11 det forlangte dokument, hvor- 
efter 6 rider ville indfinde sig p i  modestedet, »ath forhandla medh idhert 
raadh ock sendebud the ~ r i n d e  som j hiit om scriffuit haffue«. Kristian ville 
personligt indfinde sig, hvis det var nodvendigt. Sluttelig formanede han 
Karl til at trzekke sine folk tilbage fra Gotland »som medh rEtto höyir under 
kronen aff Danmarke som oss underwisat er«. 'I5 

Karl Knutsson hibede efter alt at domme ved en aftale om et mode at 
sikre sig storre tryghed, indtil Gotland var erobret, og styrke sin position 
ved forhandlingerne om stridspunkterne mellem rigerne og unionens nyord- 
ning. Heroverfor gik Kristian og det danske rigsrid med til m@det for at 
redde unionen og forsvare retten til Gotland. 

Aftalen forhindrede ikke, at danskerne sogte at styrke deres stilling. 
Norge blev sagt vundet, og efter ridsmodet blev Eggert Frille og Aage 
Axelsson sendt til det norske rigsrad for at formi dem - under henvisning til 
det gamle forbund og broderskab med Danmark - til at vaelge Kristian mod 
lofte om at overholde indbyggernes rettigheder og privilegier.'16 Kristian 
udstedte tillige et formeligt trusselsbrev til.Kar1 Knutsson, som ifolge Vad- 
stena-diariet niede denne i Vadstena efter midten af december 1448.'17 Den 
svenske konge havde blik for muligheden af et dansk angreb p i  Sverige og 
lod istandszette grznsefzstningerne Skagaholm, Rumlaborg, Öresten, Kin- 
daholm og ~kho1m. l '~  Tilstedevzerelsen af flere danske adelige pa den syd- 
hallandske fzestning Laholm i 1448, heriblandt Mogens Ebbessfin (Galt), 
Korfitz Ronnow, Follert van Knob, Jens Due, Knud Trudssan (Has), Eskil 
Slet, Axel Sakstmp og Magnus Bentsson kan have sammenh~ng med dansk 
mi1itm-t beredskab.'lg Det gjaldt for svenskerne om at Soge Gotlandsfeltto- 
get afsluttet s i  hurtigt som muligt. 



Erik af Pommern og Gotland 

Fra Visborg havde Erik i 1447 fortsat overgrebene ph hansestzdernes kab- 
mznd. Det havde ikke hjulpet Stralsund at stille sig villig til en fredelig 
ordning med ham, hvorfor staden udrustede fredsskibe og opfordrede andre 
stzder til at afbryde handelen med Gotland. Lübecks mzglingsbestrzbelser 
lykkedes ikke; Erik synes tvzrtimod at have sendt staden et udfordrende 
brev, som kun agede misstemningen imod ham.' 

Overgrebene farte til, at Lübeck indkaldte til et hansemprde i Rostock i 
begyndelsen af december 1447, som tog beslutning om at udruste fredsskibe 
rnod Eriks udliggere i forhret 1448.~ Stralsund modtog beslutningen med 
g l ~ d e . ~  Lübeck anmodede tillige hajmesteren om at bidrage med 300 mand i 
kampen rnod den gamle konge og hans sprraver~irksomhed.~ 

Allerede inden opfordringen nAede Konrad von Erlichausen, havde den- 
ne efter ordenssendebudenes hjemkomst fra Gotland 1447 18112 og beret- 
ningen om Eriks lidet imadekommende holdning til at indstille udliggernes 
virksomhed taget et eget initiativ. Bevzget af klager samt under hensynta- 
gen til, at Erik agtede at ruste sig i det kommende Ar, havde hajmesteren 
1448 611 skrevet til de  6 vendiske hansestzder om muligheden af et fzlles 
forbud rnod varetilfarsel til Gotland, idet et isoleret handelsforbud fra 
Preussen ikke ville have tilstrzkkelig virkning. Han agtede at tvinge Erik til 
at  betale skadeserstatninger. I en skrivelse 1448 811 blev ordensmesteren i 
Livland anmodet om at vzre beredt til en sAdan blokade.' Samtidig indbprd 
Konrad de preussiske stzder til et made 1448 2511. Ifprlge en Passus i en 
skrivelse til markgrev Hans 1448 1011 var det hans hensigt at gare Erik af 
Pommern mere velvilligt stemt til planerne om Gotlands overgivelse til 
Ordenen, nAr han ved handelsblokaden kom i en yderligere kritisk situa- 
t i ~ n . ~  

Stralsund stillede sig i begyndelsen af februar imadekommende til hprjme- 
sterens forslag om en handelsblokade. Rostock erklzrede sig ogsh villig til 
draftelser h e r ~ m . ~  En fzlles aktion synes dog ikke at vzre kommet i stand, 
og Konrad udstedte efter overvejelser med sine rhdsherrer og de preussiske 
stzder et forbud rnod at bringe varer til Gotland. Den 31. marts blev or- 
densmesteren i Livland anmodet om at udstede en tilsvarende hestemmel- 
se.' - Nhr hajmesteren ikke vandt tilslutning fra de vendiske stzder, skyld- 
tes dette uvilje fra Lübeck rnod en effektiv blokade, som ville indvirke ph 
handelen, hvorfor stzderne fastholdt saudrustningerne rnod Eriks udligge- 
re, og siden sikrede byens Stockholmsfarere trods Wismars a f b ~ d . ~  

Konrad von Erlichausen anskede ikke at blive involveret i en krig mellem 
Erik og hansestzderne.1° Han havde 1448 2011 i en skrivelse til Lübeck 
meddelt, at han farst ville forhare sig om Kristoffers mening, eftersom den 
gamle konges udliggere havde deres tilholdssteder ph Gotland, som hprrte til 



unionsrigerne,ll Den 28. januar nedfzldedes instruktionerne til sendebude- 
ne til Danmark. Rejsen blev imidlertid udskudt ved underretningerne om 
Kristoffers d0d. Fcdrst i begyndelsen af marts 1448 var et nyt gesandtskab 
rede til at afrejse, denne gang til enkedronning Dorothea og det danske 
rigsriid. De nye instruktioner fra 1448 813 havde de gamle som forlceg. 
Jürgen Roghausen skulle, som G Lögdberg og K E Murawski har vist, i 
selskab med borgeren Jakob Kulenberger fra Danzig klage over Magnus 
Gren og andre, som havde tilfcdjet preusserne skade. De skulle krteve godt- 
ggrelse og lohe om, at preusserne ikke fremover blev udsat for hindringer 
eller skade i deres scdfart og handel. Sendebudene skulle anmode Dorothea 
og rigsriidet om at overtale scdroverne pii rigernes cd Gotland til at tage imod 
en godtgprrelse, og for fremtiden lade preussiske skibe i fred. For tilfzldet, 
at dronningen og raderne skulle svare, at formaninger ikke ville hjzlpe, 
men at udliggerne ogsa forgreb sig pii rigernes undersatter, skulle Rog- 
hausen s0ge at f i  Dorotheas og radets samtykke til, at Ordenen pa egen 
hhnd piitog sig at beskytte sine undersitter. De skulle tillige kunne krceve 
godtggrelser, hvor sadanne var at fi.12 Ifcdlgd recessen ved de preussiske 
stzeders mgde 1448 1513 skulle udsendingene ogsa forhcdre sig hos rigsradet i 
Danmark, om raderne ville gcdre fzelles sag med Ordenen, hvis der i Preus- 
sen blev taget forholdsregler mod Erik af Pommern.13 

Under forhandlingerne mellem riiderne og ordensreprzsentanterne en 
gang i slutningen af april - begyndelsen af maj 1448 stillede raderne sig 
imcddekommende til Konrad von Erlichausens anmodning - nar blot Got- 
land ikke kom fra Danmarks krone. Riderne erklzrede, at de snarest ville 
sztte skibe i scden, »iw unde deme ghemenen kopmanen tho beschermende 
alze wy alder best konen.. .C, og udtrykte cdnske om et godt forhold til Orde- 
nen. Hvad angik klagerne over Magnus Gren og andre, ville raderne tale 
med disse. Havde nogen beseglede breve, skulle vedkommende give mcdde. 
RAderne ville stille de skadeslidte tilfreds ved betaling i varer og penge.14 - 
Det var tydeligt, at det danske rigsriid scdgte at varetage egne interesser og 
opretholde venskabelige forbindelser til sttederne og Ordenen. 

Omtrent samtidig med ordenssendebudenes afrejse til Danmark udstedte 
h~jmesteren 1448 1213 en instruktion og 1448 1613 et akkreditiv til en or- 
densreprcesentant Mattis Buchssen til Erik af Pommern. Denne skulle over- 
for den gamle konge bringe hans tidligere forslag til Henrik Hattenick pii 
bane (s. 369). Buchssen skulle sige, at Konrad havde vzret parat til at 
efterleve Eriks cdnske; men at den planlagte sendef~rd til Kristoffer havde 
mattet aflyses ved underretningerne om kongens dprd. - Hensigten med 
Konrads udspil var at stille Erik imcddekommende til en ordning om hans 
udliggeres overgreb. l5 

Under Mattis Buchssens fravcer indfandt sig hos hcdjmesteren udsendinge 
fra Erik af Pommern, heriblandt borgmesteren i Rügenwalde, som for kort 



tid siden havde vzeret hos den gamle konge. De meddelte 1448 1115, at Erik 
hellere overlod Gotland til Ordenen end til nogen anden, skont andre efter- 
tragtede landet. Den gamle konge dnskede oen pantsat for 30.000 nobler, 
hvortil kom et krav om en Arlig betaling pA 5000 rhinske gylden. Belobet 
skulle erstatte Eriks tidligere udgifter ved oens indlosning fra Ordenen og 
slottets bygning samt de Arlige indkomster af @en.l6 

Baggrunden for Eriks udspil var, som G Lögdberg har klarlagt, hans 
fornyede muligheder efter Kristoffers dod. Et svensk parti, efter alt at dom- 
me Oxenstiernerne, havde fremfart hans kandidatur (s. 388). Den gamle 
konge var inviteret til at indfinde sig i Sverige ved midsommertid. Ordens- 
kastellanen Hans von Gleichen, som for kort tid siden havde aflagt et besog 
i Pommern, meddelte 1448 215 til hojmesteren, at den gamle konge samlede 
mandskab (600 svende) i hertugdommet, idet han med 300 af disse - hvoraf 
resten skulle blive pA Gotland - agtede at sejle til Sverige. Her ville han 
indszette hertug Erik den Yngre, son af hertug Vartislav af Wolghast, som 
sin stedfortrzeder, indtil han havde klarhed over, om han kunne blive enig 
med de ovrige riger. 

Meddelelserne viser, at Erik af Pommern tragtede efter Danmark og 
Norges krone og atter sprgte at blive unionskonge. Eftersom situationen var 
s p ~ n d t  pA grund af forholdet til hansestzderne, og Erik ikke ville afskedige 
og indskrzenke sine udliggeres virksomhed, me i  tv~rtimod 1448 115 imode- 
gik Danzigs klager, gjaldt det for ham om at bedre sin Planen om 
Gotlands pantszettelse ville kunne forbedre forholdet til Ordensstaten og 
give ham frie hzender til at fsre forhandlingerne med de nordiske riger til 
ende. Samtidig vilIe der trods alt vzere en mulighed for at afstA @en, hvis alle 
planer svigtede. Realpolitiske overvejelser afgjorde som tidligere Eriks 
politik. 

Konrad von Erlichausen undlod ikke overfor de pommerske udsendinge 
at papege fordelene for Erik og afvigelserne fra droftelserne 8 Ar tidligere (s. 
141). Hojmesteren onskede ikke at ga nzermere ind pA forslaget, forend 
rigsraderne i de nordiske riger havde givet deres samtykke til oens pantsst- 
telse, og enkelte af Ordenens kompthurer tilsluttede sig dette, sA Ordenen 
ikke kom i et modszetningsforhold til rigerne. Konrad anmodede folgelig 
sendebudene om at bevzege Erik til at fa rigsradernes samtykke. Ville kon- 
gen ikke forsoge herpA, var hejmesteren villig hertil, for senere at forhandle 
om vilkArene for Gotlands pantszettelse. Svaret tiltalte ikke de pommerske 
udsendinge; men de lovede at overbringe Konrads mening til Erik, som SA 
skulle give oplysninger om den nzrmere fremgangsmAde.18 

G Lögdberg formoder, at hejmesteren i sit svar kan have vzeret pAvirket 
af det danske rigsrAds holdning til hans sendebud (s. 400). Der vides intet 
herom, og 1448 3014 var Jürgen Roghausen endnu ikke vendt tilbage.lg 
Holdningen fortszetter derimod Konrads tidligere forsigtige holdning om 



opbakning fra unionsrigerne ved en eventuel overenskomst om Gotland. - 
Farst ved midten af august indfandt borgmesteren i RügenWalde sig P& nY 
hos hajmesteren og overbragte en skrivelse fra Erik, hvori denne anmodede 
om, at Konrad ville sende kompthuren i Danzig og en af Ordenens precep- 
torer til sig til forhandlinger om Gotlands afstaelse til Ordenen for 20.000 
nobler. Hajmesteren stillede sig imidlertid denne gang (efter som farhen at 
have indhentet enkelte kompthurers mening om nadvendigheden af Sveri- 
ges og Danmarks samtykke) helt afvisende til Eriks forslag. Planen om 
Gotlands overgang til Ordenen var ~k r in l a~ t .~ '  

Baggrunden for hajmesterens holdning var efterretninger om Karl Knuts- 
sons invasion pa Gotland, som snart bragte det ibne land i svenskernes 
besiddelse, sa Erik alene besad Visby og slottet. Konrad havde under disse 
omstzndigheder ingen interesse i at blande sig i konflikten, idet Karl Knuts- 
sons angreb bedrede handelens vilkar. Det var vigtigere at sta i et godt 
forhold til den svenske konge, hvorved Ordenen tillige havde hab om en 
gunstig lasning i bispestriden pa 0sel. Hajmesteren stillede sig meget ima- 
dekommende overfor Karl og ophzvede i efteriret p i  opfordring sejladsfor- 
budet til Gotland af hensyn til troppernes forsyning. Samtidig ansagte han 
Karl Knutsson og h~rfareren Magnus Gren om ikke at give statte til bisp 
Ludolf p i  0 ~ e 1 . ~ '  

Erik af Pommerns sendebude til Konrad, som ankom 8 dage far Karl 
Knutssons udsendinge 1448 2018, fortalte, at den gamle konge ville blive pa 
G ~ t l a n d . ~ ~  Eriks stilling var under belejringen ikke den bedste. I slutningen 
af september anmodede han Ordenen om rad og bistand. Hajmesteren 
afslog dette, men udstedte 1448 2/10 et lejdebrev til ekskongen rned gyldig- 
hed indtil midsommer 1449,23 hvad der tyder pi ,  at Erik var klar over, at 
han miske ikke kunne blive ved rned at besidde Visby og Visborg. Han var 
dog, da situationen endnu var talelig, opsat pa ikke godvilligt at overgive 
sig. Han anmodede sine slzgtninge i Pommern, hertugerne Vartislav og 
Barnim, hertuginde Maria af Stettin samt hertug Adolf af Slesvig om hjzlp. 
I skrivelser fra henholdsvis 15. og 29. november sagte disse at vinde Konrad 
for Eriks sag ved henvisning til, at Ordenen, som de sagde, var forpligtet 
ved et forbund til at hjzlpe den gamle konge. Hajmesteren blev opfordret 
til at undsatte Erik af Pommern rned en stor hzrstyrke mod Karl 
K n u t ~ s o n . ~ ~  

Konrad von Erlichausen svarede pa opfordringerne 1449 614. Han gjorde 
opmzrksom pa, at han ikke kendte til eksistensen af et forbund. Da Erik 
endnu en gang i slutningen af 1448 far vinteren havde bedt Ordenen om 
hjzlp og redning, forsikrede hajmesteren rned smidighed overfor adressa- 
terne, at han rned bedravelse var blevet bekendt rned Eriks betr~ngte situa- 
tion. Han havde gerne villet gribe ind til fordel for ham, men den forestaen- 
de vinter havde hindret dette. Han var imidlertid kommet overens med den 



gamle konges reprzesentanter om, s i  snart vejret tillod det, ved et gesandt- 
skab at sage at mzegle mellem parterne, hvis Erik anmodede herom, og 
begge konger gav deres ~amtykke.~' 

Det mh bemzerkes, at Erik af Pommern skrev til hertug Adolf af Slesvig. 
Baggrunden var sandsynligvis, at hertugen var garant for vibenstilstandsaf- 
talen fra 1446 (s. 348), og herforuden Adolfs slzegtskab rned Kristian i 
Danmark, hvorfor han - som Erik hibede - ville tale hans sag.26 Forbindel- 
sen tyder endnu en gang p i  nye konstellationer i 0sterscben. Hermed er ogsi 
sagt, at hertug Adolf var klar over det danske rigsrids krav p i  Gotland og 
opfattelsen af aens tilknytning til Danmark. Hans udsagn til hajmesteren 
om, at han selv ville understatte sin »kcere fr~nde« ville gavne scbstersannens 
sag og medvirke til at hindre svensk besiddelse af Gotland. 

Karlskraniken vil vide, at danskerne efter aftalen rned Karl Knutsson p i  
Borgholm henvendte sig til Erik rned tilbud om hjzelp og undszettelse, hvad 
der blev velvilligt modtaget. Kranikens udsagn mh afvises som kronologisk 
urigtige og kun have det formal at retfzerdiggare Karl Knutssons kamp mod 
det forrzederiske danske rigsrid og Erik. Derimod m i  det s t i  klart, at Karl 
Knutsson under indtryk af Kristians trusselsbreve agede belejringspresset 
mod Visby, hvad der sluttelig natten til1448 4/12 farte til stadens overrump- 
ling, sh Erik snart kun var i besiddelse af slottet." 

Den gamle konges situation og levnedsmiddelforsyning var alvorligt tru- 
et. Den 22. december 1448 afsluttede hans reprzesentanter en overenskomst 
rned havedsmanden Birger Trolle og andre svenske bemyndigede. Erik 
skulle ombytte Visborg rned Borgholm p i  @land p i  livstid. Overgivelsen af 
Visborg skulle ske 1449 2014, 8 dage efter Phske, mens ingen frist kom i 
stand for Borgholms og Dlands overgivelse, hvilket len - som var Karl 
Knutssons pantelen for 40.000 mark - Erik skulle holde til Karls og den 
svenske krones hhnd.28 

Svenskerne strakte sig langt for at komme Kristian og danskerne i forka- 
bet. I januar 1449 blev foretaget flere dokumentvidimationer for at styrke 
Sveriges ret til G ~ t l a n d . ~ ~  Den 4. januar hyldede indbyggerne Karl Knuts- 
son ved dennes stedfortrzdere Magnus Gren, Birger Trolle, Erik Axelsscbn 
(Thott), Lage Posse, Johan Karlsson (Färla) og vzebneren Jusse Olofsson. 
Indbyggerne gav sig ind under Sveriges krone til evig tid, fordi Gotland 
tidligere rned rette harte herunder »som vaer cronica oppenbarliga bewuer 
och b e t ~ ~ e r « ~ ~ .  

Fredsoverenskomsten 1448 22/12 hbner forsthelse for Erik af Pommerns 
overvejelser. Ved at betinge sig frist til 1449 2014 ved henvisning til, at han 
matte have ordentligt vejr, farend rejsen fra Visborg phbegyndtes, kunne 
Erik klare sig vinteren over. Han kunne modtage levnedsmidler og stadig 
have udsigt til at styrke sin Position. - Karl Knutsson var sandsynligvis klar 
herover trods oprindelig tilfredshed rned aftalen. Den 25. februar 1449 gav 



han ordre til svigersgnnen Erik Erikssgn om at overgive Borgholm til Birger 
Trolle eller den, som sidstnzevnte skriftligt angav.31 En ny troppestyrke blev 
udrustet under Magnus Grens ledelse, som skulle piskynde Eriks afrejse." 
Sagen var den, at farvandene inden fristens udlob atter var sejlbare, hvad 
der ville give den gamle konge mulighed for at modtage forstzrkninger. 

Karl Knutssons overvejelser var velbegrundede. Erik havde i begyndel- 
sen af januar, muligvis for irsskiftet, sendt et brev til Kristian i Danmark. 
Den gamle konge anmodede om en hjzelp p i  400 bevzbnede svende og 
meddelte, at han holdt Gotland til Danmarks krone - hvad der afsldrer, at 
Erik sogte at udnytte Kristians og rigsridets krav p i  oen. Henvendelsen 
forfejlede ikke sin virkning. Den 25. januar skrev Kristian tilbage. Han 
takkede Erik for erklzeringen om at holde Gotland til kronen og gav oplys- 
ning om, at han »nwe sendte ham et antal folk under ledelse af ridderen 
Folmer Mortensson (Gyrsting) og JQIrgen Lauridsson (Oxe) rned kost og 
spisning, ». . .swa at the skule bliffue hoos ether, ether til hieb oc tr@st, hwor I 
th@m beh~ffue oc tilsighe.. . «. Kristian erklzrede sig villig til at give yderli- 
gere hjzlp, og anmodede Erik om at meddele nyt om sin Situation, s i  han 
kunne rette sig herefter. Sluttelig oplyste den unge konge, at han sendte 
ham nogle fodevarer, som Jorgen Lauridssgn skulle ~ v e r b r i n g e . ~ ~  

Kristians svar viser, at Eriks opfordring om hjzelp kom belejligt. Det 
danske rigsrid omtales ikke, men det m i  pointeres, at ridet stod bag den 
nyvalgte konge. Der var ikke tale om en losrevet politik fra Kristians side. 
Blandt andre rigsrider var marsken Oluf Axelsson, Anders Hak og Knud 
Mikkelsson samt landsdommeren Niels Skave til stede i Kgbenhavn ved 
denne tid.34 - Med kendskab til Oluf Axelssons senere opt r~den  har denne 
kunnet imodekomme Erik af Pommerns anmodninger. Overfor Gotlands 
betydning og konflikten rned svenskerne var det gamle fjendskab glemt (s. 
79). Chancen var for god til at lade sig spille af hzende, nir  det gjaldt vitale 
interesser. Det er muligt, at riderne i Kobenhavn indledningsvis har droftet 
betingelserne for en forsoning rned deres gamle konge i et forsog p5 at bryde 
ethvert tillob til forstaelse mellem Erik og Karl Knutsson (se nedenfor). 

Den danske ekspedition i februar d@jede rned snestorm og uvejr, og 
enkelte af troppetransportskibene synes at vzere forlist rned alt mand~kab.~' 
Flere skibe, heriblandt forsyningsskibene, niede frem, men kunne ikke 
komme ind i Visbys havn. Erik anmodede ifolge den lybske krgnike den 
svenske hovedsmand om tilladelse til at hale en bad med fodevarer fra 
skibene, s i  han kunne klare sig indtil tiden for slottets overgivelse. Anmod- 
ningen blev tilstiet i tillid til overenskomsten af 1448 22112.~~ - Meddelelser- 
ne er rned rette blevet draget i tvivl, og ifQIlge Eriks aftale rned Birger Trolle 
havde han fiet tilladelse til at bringe levnedsmidler til ~lottet .~'  Alligevel 
kan kronikens oplysninger d ~ k k e  over en rigtig kerne (svenskerne mangle- 



de selv levned~midler)~~ om kontakter til Erik, idet en dansk undsztnings- 
hzr  i foraret blev sendt til Gotland. 

I anden halvdel af marts 1449 blev et rigsriidsmade afholdt i Kabenhavn. 
Ti1 stede var blandt flere zerkebisp Tue, bisperne Gert af Barglum, Thorleif 
af Viborg og Oluf Daa af Roskilde, samt Eggert Frille, Peder Hogenskild, 
Aage Axelssan, Evert Moltke og kansleren Oluf ~enssan.~'  Iszr var Got- 
land genstand for forhandlinger. Det blev besluttet at sende en flide til Erik 
af Pommern under anfarsel af Oluf Axelssan. Erkebisp Tue Nielssan og de 
avrige bisper lovede ved radsforhandlingerne at foranstalte processioner og 
messer til fredens bevarelse og for styrken, som skulle sendes til ~ o t l a n d . ~ '  
Endelig kom det i Kabenhavn efter alt at damme til forhandlinger om 
betingelserne for et forlig med Erik, som mundede ud i villighed til at 
overlade den gamle konge Nykabinghus pii Falster, Ravnsborg, Aalholm og 
sandsynligvis hele Lolland samt en iirlig betaling p i  10.000 gylden mod at 
komme i besiddelse af Visborg og rigets klen~dier.~'  - Evert Moltke var 
havedsmand pii Nykabing slot, Tyge Lunge? pa Ravnsborg og Oluf Axels- 
san pii Aalholm. Beslutningen om at udlevere Erik disse fzstninger, som 
han for de lollandske slottes vedkommende havde overdraget sine slzgtnin- 
ge i 1437 (s. 71), viser mere end noget andet Kristians og riidets iver efter at 
besidde Gotland. Oluf Axelssan mii formodes at vzre en af ophavsmzende- 
ne til forslaget. Hans senere besiddelse af Visborg som Kristians fortrolige 
tyder herpa. 

Hajmesteren meddelte 1449 516 til markgrev Hans, at Erik skulle indfin- 
de sig i Danmark ved midsommertid for at modtage de 3 slotte. Samtidig 
skulle Kristian krones til konge, og Erik afstii retten til de 3 riger.42 I be- 
tragtning af Konrad von Erlichausens avrige viden om den danske holdning 
overfor svenskerne mii udsagnene tillzgges vzgt. Oplysningerne, som forsk- 
ningen ikke har fzstnet sig ved, tyder pii, at Kristian og riiderne tilstrzbte en 
endelig forsoning med den gamle konge. Hertil kommer, at Eriks nzrvzrel- 
se ved kroningen og symbolske overdragelse af rettighederne til rigerne - 
som han rigtignok efter egen mening ikke frivilligt havde givet fra sig - 
skulle fastslii kontinuiteten og Kristians ret til at blive unionskonge. Kar1 
Knutssons kongedamme ville blive yderligere underkendt, og Norges til- 
harsforhold til Danmark blive ~ t ~ r k e t . ~ ~  

Planerne om Erik af Pommerns overdragelse af sine rettigheder til Kristi- 
an tydeliggares ved, at forholdet til Norge blev aktuelt pii riidsmadet i 
marts. Eggert Frille og Aage Axelssan var vendt tilbage fra Oslo, og nzervz- 
rende i Kabenhavn 1449 2313 var tillige bisp Jens af Os10 og Hartvig Krum- 
medige.44 E t  tilbageblik pii forholdene i Norge forklarer Situationen og be- 
slutningen i Kabenhavn om, at Kristian ville made det norske rigsriid i 
Marstrand i juni. 



De norske rAders standpunkter var forskellige. To grupper havde udspal- 
tet sig, hvor-f den ene og sandsynligvis starste under ledelse af Erkebisp 
Aslak Bolt, bisp Gunnar af Hamar, Oluf Nielssan og Erik Szemundsson var 
stemt for valg af Karl Knutsson, og den anden under ledelse af bisp Jens af 
Oslo, Hartvig Krummedige og rigsforstanderen Sigurd Jonsson var for Kri- 
stians kandidatur.45 Trods Bohus-konventionen, hvor enkelte rAder, heri- 
blandt Oluf Nielssan og Erik Szemundsson, 1449 2612 afsluttede en overens- 
komst om, at Karl Knutsson skulle komme pA Norges t r ~ n e , ~ ~  og trods det 
at Karl i 1448 skal have modtaget en sAdan ~ ~ f o r d r i n ~ , ~ ~  blev det det dansk- 
sindede parti, som i kraft af en besternt optrzeden og en vis hensynslashed 
sluttelig fik drevet Kristians valg igennem.48 PA et radsmade i Os10 omkring 
februar 1449 var der flertal for at vzlge Kristian. Forklaringen herpa synes i 
hajere grad, end norsk forskning har pointeret, at skulle sages i, at Eggert 
Frille og Aage Axelssan var til stede pA mGdet. At ridsflertallet var for 
Kristian fremgir af, at bisp Jens og Hartvig Krummedige blev udpeget til at 
rejse til Danmark og overbringe kongen radernes beslutning. De indfandt 
sig i Kabenhavn omkring 1449 2313, hvor de hyldede Kristian. Senere rejste 
de med Eggert Frille og Aage Axelssan tilbage til Oslo, hvortil de kom i 
slutningen af maj.49 Den senere phstand fra svensk-orienterede raders side 
om, at en hzer pA 2000 mand omtrent samtidig blev fart til ~ o r ~ e , "  mA 
afvises (s. 407). 

Eggert Frille og Aage Axelssan medbragte til de norske rider et akkredi- 
tiv om, at de var bemyndigede til at tale p i  Kristians vegne, samt endnu et 
brev, hvori Kristian berarte bisp Jens' og Hartvig Krummediges sendelse. 
De 2 udsendinge gentog opfordringen om at vzelge Kristian og forsikrede, at 
han ville overholde rigets og indbyggernes rettigheder .og privilegier. Resul- 
tatet blev, at de forsamlede, heriblandt zrkebisp Aslak Bolt, rigsforstande- 
ren Sigurd Jonsson, provst Alf Thorgardsson, axkeprzesten Sigurd Bj~rns- 
son, Olaf Hakonsson (Stumpe), Kolbjarn Gerst, Mathias Jakobsson (Ra- 
mer) og Simon Bjprrnsson 1449 316 skrev til Kristian og meddelte, at de ville 
made ham i Marstrand 1449 1516.~~ 

Det norske rids hurtige og enstemmige valg af Kristian tyder P&, som 0 
Benedictow har pApeget, at Eggert Frille og Aage Axelssan allerede i febru- 
ar gav tilbud om, at Kristian var villig til at udstede en norsk handfzestning, 
og at bisp Jens og Hartvig Krummedige blev sendt til KGbenhavn for at 
forhandle nzermere herom. Det er sandsynligt, at de 2 danske rAder i slut- 
ningen af maj bragte et udkast til hindf~stning med sig, som fik en positiv 
m o d t a g e l ~ e . ~ ~  

Erik Szemundsson synes ikke at vzre til stede i Oslo. Han var modstander 
af Kristians valg og havde 1449 1915 fra Tansberg anmodet almuen pA Agder 
om at modszette sig valget af den danske k ~ n g e . ~ ~  Hvad angar Aslak Bolt, 
som f ~ r h e n  var tilhznger af Karl Knutsson, besad det dansksindede parti et 



effektivt middel til at holde ham fast pii Kristians kandidatur. Det var lykke- 
des Hartvig Krummediges svende under deres herres rejse til Danmark at 
fratage zrkebispens tjenere nogle breve, som ifolge stridighederne i Kors- 
havn i juli mellem Aslak og Hartvig Krummedige, hvor Sigurd Jonsson, 
Kolbjorn Gerst og Simon Bjornsson sogte at mzgle, var af hojst kompro- 
mitterende karakter, idet de viste, at zrkebispen havde handlet i Karl 
Knutssons i n t e r e s ~ e . ~ ~  

Hvorvidt Aslak Bolt havde sogt at bevzge den svenske konge til at tage 
Norge i besiddelse ved en kup-lignende aktion stottet pii bonderne er ikke 
klart. Derimod fulgtes bestrzbelserne fra dansk side op rned et indfald i 
Sonderbo herred i Sverige omkring 1449 115. Vadstena-diariet ansztter an- 
grebet til tiden for pinse." Hensigten rned indfaldet, der iovrigt ikke var 
heldigt, var at svzkke svenskernes greb om Gotland, samtidig rned at Karl 
Knutssons muligheder i Norge mindskedes. Kom Karl forst i besiddelse af 
Norge, ville Kristians og det danske riids udsigt til at hzvde sig i unionen 
blive sii at sige umuliggjort. 

Modet i Halmstad blev ikke afholdt, og alt tyder pii, at det danske rigsriid 
stod bag kongen. Endvidere fik Kristian hjzlp fra flere nordtyske fyrster, 
som 1449 2313 var modtes i Wilsnack. Ti1 stede var kurfysten af Branden- 
burg, flere pommerske hertuger, heriblandt sandsynligvis Vartislav og Bar- 
nim, samt hertug Adolf af Slesvig. De besluttede at undsztte Erik af Pom- 
mern og hjzelpe Kristian. Ifolge Karlskraniken lovede 14 herrer at bekzmpe 
Karl Knutsson. Hertil kom, at Kristian ved trolovelsen rned Dorothea besad 
kontakter til hendes brandenburgske slzgtninge. Der blev afsendt fejdebre- 
ve til Karl Knutsson, og hansestzderne blev opfordret til at give stotte, hvad 
der dog blev afsliiet. Stzderne onskede at vzre neutrale pii grund af mod- 
szetningsforholdet til fyrsterne, og besluttede af frygt for kommende krigs- 
handlinger at indstille sejladsen 1449 2314, hvor fyrsterne ville vzre fzrdige 
rned deres ~d rus tn in~e r . ' ~  

Striden om Gotland og Norge 

Pa Gotland blev Magnus Grens bestrzbelser pii at fii Erik af Pommern til at 
overgive Visborg fgr tiden fortolket som et brud pii overenskomsten, hvor- 
for Erik opsagde denne. 

Lige efter piisketid inden stilstandens udlob ankom Oluf Axelsson tii 
Visby rned en del skibe. Havnen var blokeret, og svenskerne mente ikke, at 
fliiden kunne forsyne slottet. Alligevel kom en forbindelse i stand, og dan- 
skerne forsynede slottet rned tropper og forriid. Oluf Axelss~n fremlagde 
Kristians og riidets tilbud om 3 slotte og et iirligt belob pii 10.000 gylden til 
gengzld for forsoning og udlevering af Visborg og rigets skatte. Slotsoverta- 



gelsen skulle finde sted ved midsommer, hvor Erik skulle indfinde sig i 
Danmark ved Kristians kroning og afstb sine rettigheder til de 3 riger. Korn 
~ i k  ikke i besiddelse af slottene, skulle han atter komme i besiddelse af 
Visborg. Erik gik ind herpb, sb vidt det kan bedommes af de senere hzndel- 
ser (s. 414), samlede ejendele og klenodier sammen Og sejlede bort under 
dansk eskorte. Ved Bornholm satte han kursen mod pommernl. ~ads tena-  
diariet vil vide, at det skete ~uhilset og mod hans vilje«; men det vides ikke, 
om E i k  sejlede bort i mistro til Kristian og det danske rigsrbd.2 - Karl 
Knutsson sendte pii sin side ved underretningerne om danskernes overtagel- 
se af Visborg endnu flere folk til Gotland, som indesluttede borgen, lukkede 
idens havne og landgangssteder for at hindre en dansk hzr i at komme til 
undszetning og erobre @en.3 Svenskerne agtede ikke at anse spillet for tabt. 

Kristians og det danske rads aktive optrzden i maj 1449 befzster den 
opfattelse, at Gotlands tilhorsforhold og Karl Knutssons valg var et alvorligt 
stridsemne mellem rigerne. Reprzsentanter fra Ordenen, som i maj besagte 
Danmark for at klage over tilbageholdelsen af preussiske kidbmznd i Sun- 
det, modtog 1449 1315 et brev fra Kristian med en anmodning til Konrad von 
Erlichausen om at sorge for, at svenskerne i sommeren ikke fik tilfort gods 
fra Preussen. 'Kongen henstillede om at undervise Karl Knutsson, der havde 
bemzgtiget sig Sverige, til at trzkke sine folk tilbage fra Gotland, den 
danske krones retm~ssige ejendom. Sluttelig erklzrede han sig villig til at 
lade hidjmesteren, andre herrer, Venner og stzder domme i konflikten, men 
szrlig alvorligt ment har dette nzppe vzerete4 Udsagnet skulle snarere ret- 
fzrdiggsre forholdsregler fra danskernes og deres forbundsfzllers side. Kri- 
stian anmodede sbledes 1449 1915 Lübeck om ikke at stotte kong Karl. Han 
meddelte, at han var kommet i besiddelse af Visborg, og at Oluf Axelssidn 
havde opbragt et skib fra Lübeck ved Bornholm med breve, krudt og andre 
krigsfornodenheder til Karl Knutsson. Han modtog ingen tilfredsstillende 
forklaring p5 stadens opfsrsel, som muligvis havde baggrund i et gesandt- 
skab fra Karl Knutsson i december 1448 (s. 397)' 

Det fremgbr af et brev fra hojmesteren til ordensmesteren i Livland 1449 
216, at Kristian fik ststte af rigsradet. Den hjemvendte ordensreprzsentant 
havde berettet, hvordan enkelte rbder i Kobenhavn havde bebrejdet sende- 
budet, at ordensmesteren i Livland skulle have givet Karl Knutsson hjzlp til 
krigen pb Gotland, hvad udsendingen pa det bestemteste havde benzgtet. 
Det var tydeligt, at rigsrbderne ikke agtede at vige i Gotlands~~prr~smblet.~ 

Karl Knutsson havde i bestrzbelser pb at styrke sin stilling tidligere aftalt 
et mode i Kalmar med hansest~derne i forste halvdel af maj for at udbygge 
de venskabelige forbindelser og bilzegge klager. Hvorvidt modet kom i 
stand, og om hertug Adolf og Kristian i Danmark udstedte lejdebreve pb en 
lybsk anmodning, er imidlertid usikkerte7 Karls forvzrrede position gjorde, 
at han fattede en plan, hvorefter konflikten om Gotland skulle afgores af 



hojmesteren og hansestzderne med Lübeck i spidsen. Indtil afgorelsen 
faldt, skulle danskerne og svenskerne overdrage deres omrader pa oen til de 
fuldmzgtige dommere. Forslaget blev sendt til Kristian 1449 415, og Karl 
sprgte at styrke forslaget ved henvisning til Kalmar-modets beslutning i 1436 
om et mprde for afgorelse af Gotlands tilhorsforhold (s. 58) og lagde til, at 
andre klagemal samtidig kunne behandles. Ved skrivelser fra samme dag til 
Konrad von Erlichausen - og ifolge en Passus i en medfolgende afskrift af 
brevet til Kristian tillige til hansestzderne - erklzrede Karl Knutsson sig 
villig til at lade dem domme i konflikten. Han opfordrede samtidig til at 
undervise »deme koninge von Dennemarken unde den synen« til at respekte- 
re en retslig afgorel~e.~ 

Karl Knutssons forslag havde som baggrund, at Halmstad-modet ikke 
kom i stand. Karl sogte at udnytte, at hojmesteren 1449 614 havde skrevet til 
ham og Magnus Gren samt Erik af Pommern og erklzret, at Ordenen var 
villig til at sage at tilvejebringe et forlig i forlzngelse af loftet til Eriks 2 
udsendinge i slutningen af 1448 (s. 401).' Karl Knutsson sprgte at vinde de be- 
tydningsfulde magter ved 0stersoen og lzgge pres pa Kristian og det danske 
rigsrad. Dette lykkedes ikke. Ved underretning om Eriks udlevering af 
Visborg til danskerne, undlod Konrad forelobig at svare pa forslaget. For 
1449 26/5 var hgjmesteren underrettet om udrustning af en dansk hzr  til 
Gotland og en skrivelse fra Kristian med anmodning om, at Ordenen ville 
ga ham bedre til hande end hidtil. For Konrad var det i denne situation ikke 
tilradeligt at blande sig i nordiske forhold, og 1449 1317 meddelte han Karl 
Knutsson, at han ikke kunne tage endelig stilling til hans forslag, fordi han 
havde f i  ordensherrer hos sig.10 Heller ikke fra hansestzderne mzrkes et 
udspil. Kristians brev af 1449 1915 (s. 408) samt hertug Adolfs bestrzbelser 
pA at bearbejde Lübeck i Segeberg i slutningen af maj, matte f5 staden til at 
fastholde en neutral stilling til de 2 rigers stridigheder.ll Forstaelsen mellem 
Kristian og Erik mindskede udsigten til et mgde. Et forslag fra hGjmesteren 
i august om et mode i Wolghast blev ikke virkeliggjort.12 Situationen var i 
Kristians favor. 

Pa et  radsmode i Kobenhavn i maj, hvor hofmesteren Otto Nielsson og 
Evert Moltke blandt andre var til stede, og Oluf Axelsson indfandt sig og 
aflagde beretning om Visborgs overtagelse, blev der taget beslutning om at 
sende 4000 mand til Gotland for at undsztte oen.13 Ved sammb tid udruste- 
de hertug Adolf skibe og mandskab under ledelse af Kristians broder grev 
Gert.14 Hertugerne Vartislav og Barnim af Pommern rustede sig ogsa,15 og 
ogsa Erik af Pommern indvilgede i at deltage i togtet.16 Den samlede flade 
skulle modes ved Bornholm ved midsommer, s5 Kristian efter alt at dprmme 
kunne na tilbage fra mprdet med nordmzndene. Hans kroning i Danmark 
matte forelobig vente, og fandt fsrst sted 1449 28110, et par dage efter 
brylluppet med Dorothea. Ved denne lejlighed uddelte kongen 30 ridder- 
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slag, blandt andet til Axel Lavessgn (Brok), Johan Frille, Mogens Goye, 
Evert Moltke, Ove Lunge, Niels Skave og Jens Torbernsson (sparre).17 

Fgjr 1449 317 var Kristian i Marstrand, hvor norske rider, adelige, kabstads- 
mznd og almuereprzsentanter valgte ham til konge, sk@nt den egentlige 
»kongev~lgende afg#relse« havde fundet sted i Oslo. Samme dag medbeseg- 
lede Kristian sin norske hhndfzstning, og garanter var Otto Nielsson, Eg- 
gert Fnlle, Oluf Lunge, Johan Bjornsson, Laurids Thomess0n, Mogens 
Ebbessan og Aage ~xelsson .~*  Norge blev formelt fastholdt som et valgrige, 
og rigsrhdetsindflydelse blev garanteret. Kristian skulle besage riget hvert 
3. hr, udlevere norske breve og dokumenter i Danmark, ikke pilzgge ulov- 
lig skat og kun i nadsfald kalde ridet til moder udenfor riget. Hertil kom, at 
kongen p i  forbon af Danmarks og Norges rhder forelobig tillod, at begge 
rigers indbyggere »som sigle met sin kiopenskap afl Norige tiill Danmarck 
eller aff Danmarck tiill Norige.. . « skulle vzere fri for alle toldafgifter, nir  
undtoges sildefiskeriet. - Bestemmelsen synes at vise, at hovedinteressen 
blandt flere rilder foruden andel i regeringsstyrelsen og tilgang til forlenin- 
gerne vsr sikring af handelsinteresserne, hvo; Vestjyllands mangel. p i  byg- 
ningstommer og Norges utilstrzkkelige kornproduktion gav gode mulighe- 
der for handel. 

Kristians norske hindfzstning - hvor Haderslevhindfzestningen synes at 
vzre forbillede - og danske rhders garanti for bestemmelsernes opretholdel- 
se var udtryk for en ny politik overfor Norge. Det var ikke tilrildeligt, 
endsige forsvarligt at fore en henholdende politik som ved Kristoffers sven- 
ske hhndfzstning i 1440-1441. Lofter var nodvendige, hvis Kristian skulle 
blive konge og vinde flertal i rhdet mod Kar1 Knutssons tilhzngere. Ekstra 
foranstaltninger og anerkendelse af Norge som valgrige var nadvendigt, hvis 
samhorigheden mellem Norge og Sverige fra Lodose 1441 skulle bflydes. 

I Marstrand blev endvidere besternt, at Kristian ved midsommer 1450 
skulle indfinde sig i Trondhjem for at blive kronet. arkebisp Aslak Bolt og 
Sigurd Jonsson blev udpeget til rigsforstandere i kongens fravzr. Det norske 
rhd meddelte almuen (kun brevet til Skien syssel er bevaret), at det havde 
fundet, at Kristian var fgdt af norsk kongeligt blod og var nzrmeste arving 
til kronen efter Erik af Pommern i£@lge kongearvebalken. De  havde derfor 
valgt ham til konge. Sluttelig blev almuen opfordret til at sende reprzesen- 
tanter til Trondhjem i 1450 for at hylde Kristian og bekrzfte rigsridets 
besl~tning.'~ 

Flere forskere har opfattet de norske riiders genealogiske oplysninger om 
Kristians kongeslzgtskab som urigtigeaZ0 Dronning Margrethe (Olufs mo- 
der) og Kristians morfader forklares sAledes som sgskende, i lighed med 
Erik af Pommerns mormoder og Kristians morfader. - Selv om slzgtstavlen 
muligvis ikke er helt forkert, og udtrykket »f@dda aff sy skynn~c ,  som A 



Taranger har papeget, sandsynligvis skal forsths som nedstammende fra 
~oskende ,~ '  viser handlingen, at Kristians valg besad et moment af arv, og at 
det dansksindede parti sagte at legitimere sin optrzden overfor almuen. 
Kristian blev valgt i politisk forstand, samtidig med at den juridiske fiktion 
om ham som norsk arvekonge blev fastholdt. Kun 7 af 14 norske rader 
medbeseglede cirkulzret. Flere af dem, der undlod at besegle, havde tidli- 
gere tiltradt Bohus-konventionen (s. 406). Det successionsretslige spargs- 
mal om arv og valg medvirkede til opdelingen i rigsradet. Kar1 Knutssons 
valg og kroning til norsk konge i Trondhjem 1449 24111 bekrzfter dette." 

Fra Marstrand rejste Kristian og de danske rader tilbage til Kobenhavn. 
Ved midten af juli kom det til forhandlinger med en engelsk delegation. I 
februar 1448 havde Henrik V1 udstedt et cirkulzre om forhandlinger med 
hansestzderne, de preussiske byer og de nordiske rigers rad. En nyopblus- 
Sen af englzndernes krig rned Frankrig forsinkede udsendingenes afrejse. 
Forst i november 1448 naede delegationen til Lübeck. Det var deres plan at 
rejse til Danmark i begyndelsen af det nye i r ;  men det lykkedes Lübeck at 
fore igennem - sandsynligvis p5 opfordring fra de preussiske byer - at 
englznderne forelobig blev i staden. Uvisheden om, hvem der ville blive 
konge i Norge, kan have spillet i r~d. '~  

Kristian udpegede dekanen Knud Mikkelsson, Eggert Frille og Niels 
Erikssan (Gyldenstjerne) til at forhandle om mulighederne for at tilveje- 
bringe fredelige forhold. Resultatet blev en preliminzrtraktat 1449 1717 (s. 
365). Den 24. juli udstedte Kristian et lejdebrev, hvorefter englznderne 
under stilstanden matte fore skibe og gods igennem hans farvande til Preus- 
Sen, hvad enten godset var ornbord pa engelske eller tyske skibe. Den 
skzerpede holdning overfor hajmesteren 1449 1315 imod transport af engelsk 
gods pa preussiske skibe var mzerkbart ~ n d r e t . ' ~  Hensynet til Norge og 
konstellationerne i gstersoen spillede ind. 

Foruden Knud Mikkelsson, Eggert Frille og Niels Eriksson fremgar det af 
et dokument fra 1449 1817 af Kristian om et pengelan af hertug Adolf, 
godkendt af raderne i Danmark og Norge, at bisp Gert af Borglum, Thorleif 
af Viborg, den udvalgte Oluf Daa til Roskilde, hofrnesteren Otto Nielsson, 
Jep Lunge og Joakim Flemming var til stede i Kobenhavn. Hertil kommer 
kansleren Oluf Jensson og den udenrhdsadelige Niels Pedersson (Gylden- 
stjerne), foruden flere frernmodte til Gotlandsfelttoget sh som Strange 
Nielssan (Bild) og Peder Eriksson (~~ldenst jerne) . '~  

Gyldenstjernernes nzrvzrelse med 4 personer fortjener opmzerksomhed. 
Niels Eriksson, Peder Eriksson og Niels Pedersson trzeffes senere pa Got- 
land, hvad der som tidligere omtalt tyder pa (s. 395f), at slzgten forst i 1449 
gav Kristian sin fulde stgtte og ikke lzngere anskede at sth i skyggen for 
andre rhder. Hertil kom, at slzgtsgruppen efter kongens valg i Norge og 



dansk ovemzgt p5 Gotland havde interesse i at stprtte Kristian I. I betragt- 
ning af Erik Erikssons tilknytning til kong Karl er det endvidere sandsynligt, 
at Gyldenstjernerne foruden at onske en ordning af forholdet mellem Dan- 
rnark og Sverige s5 en mulighed for atter at f5 de Hagenske godser i Livland 
i hznde efter det resultatlose mode i Reval i august 1448 (s. 396). Syns- 
punktet f&r stdtte ved, at Kristian 1449 1517 udstedte en folgeskrivelse til sin 
tjener Niels Gotskalksscbn (hvem Erik Nielsson havde vzret vzrge for), 
hvori kongen anmodede h~jmesteren om at udstede et lejdebrev til brevvi- 
seren og iprvrigt vzre denne b ~ , h j z l ~ e l i ~ . ~ ~  

Brevet er ikke det eneste tegn ph, at Kristian og danske rigsrhder ikke 
havde glemt interessen for Livland. Karl Knutssons sendebudes udtalelser 
til hdjrnesteren i september 1449 phkalder sig interesse. Udsendingene 
fremforte ifolge ordensoptegnelser mundtligt, at Oluf Axelss~n og flere 
danskere efter at vsre kommet i besiddelse af Visborg og Gotland havde 
opsogt Magnus Gren og foreslhet, at de i fzllesskab skulle overfalde Lübeck 
til sos »til dets skade og ford~rv«.  Svenskerne havde vzgret sig heryed, hvad 
der havde udlost et nyt forslag fra dansk side. Eftersom svenskerne af 
hensyn til rigets omddmme ikke ville deltage 5benlyst i feltttoget, kunne de i 
stedet passende stille hjzlpetropper til rhdighed og alligevel bist5 rned at 
skade Lübeck og andre hansestzder. For foretagendet skulle danskerne 
vzre fuldt ansvarlige. De ville til gengzld rned al magt bist5 Sverige ved 
beksmpelsen af Erik af Pommern og hans slzgtninge, hvilket sidste krigsfo- 
retagende skulle vzre svenskernes ansvar. - Ogs5 dette forslag havde sven- 
skerne afsl5et ved henvisning til manglende fuldmagt samt ved at pege p5 
det rolige og venskabelige forhold Sverige havde til Lübeck og andre stz- 
der. De svenske sendebude i Preussen rneddelte sluttelig Konrad von Erlic- 
hausen, at danskerne ved de selvsamme forhandlinger havde Abenbaret 
planer om at bekrige den livlandske Orden og generobre Harrien og Wir- 
land. Hertil havde de anmodet om at f& svensk bi~tand.'~ 

Hvorledes forholder det sig rned rigtigheden af disse udtalelser? Besvarel- 
Sen er af vigtighed for kendskab til Kristians og det danske rhds politik. 

G Lögdberg har vist, at Karl Knutsson ved henvendelse til hojmesteren 
ved kapellanen Erik Iversson og Henrik Richelt samt en medfdlgende skri- 
velse af 1449 23/8 om danskernes forrzderiske IGftebrud og bedragerier 
onskede at fh et forbund i stand rned Ordenen. Han agtede at fortsztte 
kampen mod Kristian og accepterede ikke aftalen 1449 3117 om et mprde i 
Halmstad i maj 1450. Karl magtede ikke alene at sztte sig op imod dansker- 
nes forbundsfzller. Ordensstaten burde yde hjcelp til svenskerne for at hin- 
dre et angreb p5 Livland, mens Karl og hans rige til gengzld evigt ville bist5 
hdjmesteren rned al deres s t ~ r k e . ~ ~  

Forbundsplanerne gzlder rned rimelighed tillige for Sveriges forhold til 
hansestzderne. Karl Knutsson matte ogsii onske at vinde Lübeck og andre 



stzder. Han havde i modsztning til Kristian og det danske rigsrad, hvor 
Oluf Axelssan og grev Gert opbragte enkelte skibe, vzret papasselig rned at 
gare et godt indtryk som kabmzndenes beskytter og vogter af den neutrale 
handel.29 Udtalelserne til hajmesteren fremstar som mist~nkelige. Det er 
ikke klart, om Karl Knutsson kan have modtaget underretning om Kristians 
statte til Niels Gotskalkssan (Hagen), sorn drog til Livland, efter 1449 2817 
at have modtaget et  lejdebrev og en falgeskrivelse af Konrad von Erlic- 
hausen. 30 

Udsagnene om danskernes holdning til Harrien og Wirland kan alligevel 
ikke helt afvises. Planerne danner en fortszttelse af Kristoffers politik og 
indgfir i harmoni rned Kristians senere livlandske politik. Kristoffers d@d og 
den efterfalgende interimsperiode kan have hindret en stort anlagt plan i 
Baltikum i at komme til udfarelse. Det ma dog fastholdes, at et udspil i 
sifald behavede svensk statte med mandskab, skibe og operationsbaser, 
hvorfor planen matte falde bort. Det mA snarere formodes, at det var Karl 
Knutsson, sorn piipegede muligheden af et angreb pA Livland for lettere at 
vinde Ordenen i forlzngelse af hans trussel sidst i 1448 overfor kompthuren 
i A r s t ~  om at intervenere i Narva, Wesenburg og erobre stiftsslottene i 
Riga.31 

Oplysningerne om de danske planer om et angreb pa Lübeck og andre 
hansestzder kan dzekke over lejdeepisoden i 1447 (s. 372). Hvis udsagnet 
godtages, afslarer det, at Kristian og rigsriidet via et hemmeligt forbund 
rned Sverige stadig sagte at fuldfare opstillede mal ved unionens hjzelp og 
samtidig undgi en svensk-hanseatisk koalition. Flere forhold modsiger dog 
sadanne seriase danske overvejelser i 1449. Der eksisterer ingen beviser pi,  
at fyrstemadet i Wilsnack i marts 1449 skulle have vsret rettet mod hanse- 
s t ~ d e r n e . ~ ~  Hertil kommer, at striden om Gotland ikke var endeligt afgjort, 
og at Kristians kontrol rned Norge ikke var ordentligt etableret. Flere perso- 
ner, heriblandt Erik Szmundsson og Herman og Johan Molteke, sorn for 
den sidstnzvntes vedkommende var besvogret rned Aslak Bolt, havde ikke 
vzret til stede i Marstrand, men s@gte fortsat at vinde almuen for Karl 
K n ~ t s s o n . ~ ~  Hensynet til Norge matte frarade fjendtligheder rned stzderne. 
I efteraret 1449 eller muligvis forst i foraret 1450 hjalp tyske kobmznd 
Bergen-fogeden Oluf Nielssan og andre af Kristians tilhzngere i Os10 og 
Tansberg imod almuen og s v e n ~ k e r n e . ~ ~  PA madet i Halmstad i 1450 var det 
tilstedevzrelsen af hansereprzsentanter, sorn farte til de svenske raders 
afstaelse af Karls ret til Norge til gengzld for et bedret unionsforhold af 
frygt for en dansk-hanseatisk koalition vendt mod ~ v e r i g e . ~ ~  

Passer de svenske udsagn overfor hajmesteren om danske planer om et 
angreb pA hansestzederne og Livland saledes ikke, kan sadanne forslag alli- 
gevel vzre bragt pA bane af Oluf AxelssOn overfor Magnus Gren. Bndrin- 
gerne i forslagene kan vzre fremkommet i bestriebelser pa at na til en 



forstaelse med Kar1 Knutssons reprzsentanter, hvad der ville binde en del af 
Sveriges milit~rmandskab, krzve nye forhandlinger og bedre Kristians og 
det danske rads mulighed for at styrke sig pa Gotland Og cbge kontrollen med 
Norge. Muligheden af et taktisk forhandlingsoplzg kan ikke helt udelukkes. 
En undersogelse af de svenske udsagn til Konrad von Erlichausen om dansk 
villighed til mod svensk militzerhjzelp at bista ved bekzempelsen af kong ~ r i k  
og de pommerske hertuger skal vise denne antagelses rigtighed. 

I selskab rned hertug Barnim samt muligvis hertug Vartislav af Wolghast 
madte Erik af Pommern frem ved Bornholm omkring begyndelsen af juli, 
hvor Oluf AxelssGn og andre rader gav mode rned en militzr s t ~ r k e . ~ ~  Den 
danske afdeling, heriblandt en del holstenere, sejlede som planlagt til Got- 
land, mens Erik og hans fztre vendte hjem rned deres 800 svende. Den 
lybske krcbnike giver som forklaring, at den gamle konge og hertugen ikke 
kunne fa bevisbreve p i  den skade, de havde lidt ved at afstA Gotland. 
StralsunderkrGniken angiver derimod som grund, at Erik blev urolig ved 
Kristians udeblivelse og ikke ville deltage i Gotlandstogtet. Det var ham 
nok at have sat danskere og svenskere op imod h inande i~ .~~  

De 2 krcbniketraditioner synes ved en betragtning meget forskellige. Dog 
synes begge at berere den samme kerne, hvilket bliver tydeligt ved inddra- 
gelsen af laftet til Erik om overladelse af slottene Nykcbbing, Ravnsborg og 
Aalholm rned Lolland samt en Arlig betaling pa 10.000 gylden. Erik af 
Pommern kom netop ikke i besiddelse herafS3' Intet tyder pa, at han frem- 
over modtog en sum penge, et tegn pa, at Kristian og raderne efter overta- 
gelsen af Visborg ikke lzengere var stemt for at overholde lofterne, hvorfor 
Erik frygtede for svig. Muligvis havde dette som baggrund, at Erik beholdt 
rigdomme, klenodier og dokumenter, som det forst 1462 2717 ved en traktat 
rned hertugerne Vartislav og Otto af Stettin lykkedes at komme i besiddelse 
af.39 - Kristians valg i Norge gjorde endvidere behovet for Eriks symbolske 
overgivelse af sine formelle rettigheder mindre. Den gamle konge var ikke 
til stede ved Kristians kroning i oktober 1449. 

Havde Kristian og rigsradet efter undsztningen pA Gotland ikke mere 
samme brug for Erik af Pommern, stod de dog ikke pa regulzr krigsfod rned 
ham og hans slzegtninge. Hertug Joakim af Stettin havde endda modtaget 
penge af Kristian til Got land~fe l t to~et .~~ Derimod sa de utvivlsomt gerne, at 
Eriks magtstilling blev svzekket, og at et forlig ikke kom i stand mellem ham 
og svenskerne. En gang i efteraret 1449 blev der ved borgmesteren i Stolp 
og den ekskongen nzrtstaende prior Alf Kruse i Stockholms dominikaner- 
kloster gjort et forsog - omend resultatlcbst - pA at forlige Erik og Karl 
~nu t s son .~ '  I kraft af Eriks arverettigheder til Norge, hvor ikke alle havde 
anerkendt Kristian, men cbnskede Karl til konge, matte en svensk-pom- 
mersk koalition vendt mod Danmark undgis. Ekskongens styrke fremgar 
af, at han i 1456 kunne stille 2000 ryttere til den tyske Ordens undsztning, 



mens hajmesteren samtidig anmodede ham om et kontant lan pa 50.000 
gylden.42 

Kristians og rhdets omgaelse af lafterne til Erik af Pommern sandsynlig- 
gar, at Oluf Axelssan overfor Magnus Gren og andre fremkom rned forslag 
om dansk stdtte ved svensk bekzempelse af den gamIe konge, hvis Sverige 
afgav tropper til danskernes felttog. S ~ r l i g  seriast har forslaget ikke vzeret. 
Derimod ma det bemzrkes, at oplzgget i lighed rned de avrige svenske 
oplysninger om danskernes planer har det ftelles, at de ville binde svenske 
styrker i dansk interesse og muliggare en bedring af Kristians position. 

Sammenfattende ma det phpeges, at de svenske oplysninger til hajmeste- 
ren i September 1449 ma behandles rned varsomhed; men at det rned forsig- 
tighed e r  sandsynligt, at Oluf Axelssan og enkelte andre overfor de svenske 
hzrledere pA Gotland indledningsvis kan have fremlagt forslag og veje til at 
undgi Aben krig mellem rigerne.43 

Ved Oluf Axelssans og fortroppernes ankomst til Vestergarn fandt de 
den velbefzstet, sa de ikke kunne komme i land uden kamp. Hr. Oluf og 
grev Gert indlod sig ifalge den lybske kranike i forhandlinger rned Magnus 
Gren. De  meddelte, at de ville sgge at tilvejebringe et forlig og hindre, at 
det kom til strid rned tab pA begge sider, i saxdeleshed fordi de var forbun- 
det i venskab og indbyrdes beslzgtet, idet mange danskere levede i Sverige 
»unde ere kyndere dar ok beraden hadden«, og Iigesadan rned svenskere i 
D a n m a ~ - k . ~ ~  

Krgnikens oplysninger mA till~gges vzgt trods fejl andetsteds i kronologi- 
en vedrarende Kristians ankomst. Unionen fremhzevedes, som det var sket i 
1436 og sidenhen. Fjendskab mellem rigerne matte undgas. Konflikten skul- 
le lases ved forhandlingsbordet. Resultatet blev en overenskomst mellem 
Oluf Axelssdn og Magnus Gren 1449 1817 i Vestergarn, muligvis pivirket af 
Kar1 Knutssons anske om en rettergang. Visborg skulle blive i Kristians og 
det danske riges besiddelse, mens svenskerne skulle beholde Visby og lan- 
det, indtil afholdelsen af en rettergang inden paske (1450 514) eller senest 
far midsommer 1450. PA dette made skulle 12 rigsrader fra hvert rige valgt 
af kongerne fastsla Gotlands tilh@rsforhold. Den tabende part skulle straks 
udlevere sin del. Indtil afgdrelsen faldt, skulle der herske fred p i  Gotland. 
Oluf Axelssan fik fuldmagt til efter forgodtbefindende at fare levnedsmidler 
og vhben til slottet. Garanter for den danske overholdelse af aftalen var 
ridderne Henrik og Frederik Barsebek, Folmer Mortenssan, Follert van 
Knob og Mikkel Rud, samt vzebnerne Klaus Henrikssgn, Bent Krabbe og 
holstenerne Ghorius von Qualen og Hartvig sp1it.P' 

Overenskomsten ma karakteriseres som en status-quo aftale, som inde- 
bar vigtige fordele for danskerne. Adgangen til Gotland var sikret, og Oluf 
Axelss~n styrkede slottet rned forrhd og mandskab, mens andre blev ind- 
kvarteret i byen. I tillid til fredsaftalen slajfede svenskerne deres forskans- 



ninger.46 - Stralsunder-kroniken vil vide, at Oluf Axelsson optrhdte med 
selvsikkerhed &er ankomsten til Gotland og ikke lzngere spurgte efter 
svenskerne.47 Karlskroniken meddeler, at han sendte bud til Kristian og 
meddelte ham den gunstige situation til at komme i besiddelse af oen." 
Oplysningen ma afvises. 

Omtrent 28. juli ankom Kristian til Visbys havn rned adskillige skibe, og 
&lge Karlskraniken rned en styrke p5 6000 (?) mand. Kongen lod folkene 
sztte i land i harnisk. Foruroliget henvendte Magnus Gren sig til Oluf 
Axelsson rned en foresporgsel, om han skulle holde kongen for fjende, eller 
hvad meningen var, men modtog af flere af garanterne forsikring om fre- 
dens opretholdelse. Kristian sendte kort efter ridderne Folmer Mortenssan 
og Niels Pederssgn samt vzbneren Anders Pedersson (Godov) til Bramslyk- 
ke (Musse H.) til svenskerne for at meddele, at han forst nu og ikke ved 
ankomsten rigtigt havde forstaet overenskomsten af 1449 1817. Han agtede 
fuldt og helt at overholde denne.49 

Kristian synes snart at have indtaget et mere skarpt standpunkt end flere 
af rigsraderne. Ifolge den lybske kronike drog kongen ind i Visby og for- 
langte at blive hyldet uanset stadens tidligere anerkendelse af Karl Knuts- 
son. Udsagnet kan ikke kontrolleres. Derimod kom det til gadekampe mel- 
lem svenskere og danskere, og der blev tzndt ild ph byen flere steder. 
Svenskernes skibe blev beslaglagt. Svenskerne synes kun at have et ringe 
antal drzebte; men mange blev taget til fange, hvorimod danskernes tab 
ifolge den her stzrkt tendentiose Karlskronike anszttes t i l 3 0 0 . ~ ~  

Ved udsigten til fortsat kamp og belejring blev der fra svensk side taget 
initiativ til nye forhandlinger. Resultatet blev en ny overenskomst 1449 3117 
mellem parternes fuldmzgtige. P5 dansk side var det Otto Nielsson, Eggert 
Frille, Niels ErikssOn, Jep Lunge, Oluf Lunge, Laurids Thomesson, Mogens 
Ebbessdn, Peder Eriksspln, Strange Nielsson og den udenrhdsadelige vzb- 
ner Joakim K~rning, der modte op. Sidstnzevnte var specielt udvalgt, fordi 
svenskerne var reprzsenteret ved ridderen Simon Korning, hvortil kom 
Magnus Gren, Johan Karlsson (Färla), Henrik Bitz, Karl Magnusson, Fader 
Ulfsson, Eskil Isaksson (Baner), Lage Posse, Frille Hagensson og Peder 
~värd." - Gyldenstjernernes reprzsentation rned 2 medlemmer i den dan- 
ske forhandlingsdelegation mA opfattes som et onske om tilvejebringelse af 
stabile forhold rigerne imellem. For de ovrige rader, hvoraf de 5 havde 
deltaget i Marstrand som garanter pa Kristians norske handfzstning, gjaldt 
efier alt at domme det samme. 

Ifolge overenskomsten skulle Magnus Gren og hans styrker straks forlade 
Gotland, og en vhbenstilstand trzde i kraft rned gyldighed indtil 1450 11/11. 
Overgreb pa svenskere og Sverige skulle straffes rned fredloshed i Gotlands 
havne, mens overgreb p5 Gotland og dets indbyggere skulle straffes tilsva- 
rende i svenske havne. Freden skulle straks trzde i kraft. Magnus Gren og 



hans folk forpligtede sig til ikke at bekrige Kristian og indbyggerne i Dan- 
mark og Norge under stilstanden. Kristian og hans styrker matte i samme 
tidsrum ikke gare anfald pa Magnus Gren og hans undergivne. En alminde- 
lig vabenstilstand mellem rigernes indbyggere og de 2 konger skulle trzde i 
kraft 1449 819, sa freden kunne kundgares overalt. Kongerne skulle udveks- 
le fredsbreve og overtage ansvaret for aftalens overholdelse. Fra denne dato 
skulle enhver have ret til at bruge sit gods uanset beliggenhed i de 3 riger 
indtil stilstandens udlab, »Thet schall Engen haue macht at selie eller aff- 
hende syt gotz innen forne tidha. Kristian og Karl skulle hver iszr sende 12 
fuldmzgtige rader til Halmstad 1450 115 for at tilvejebringe et forlig om 
Gotland og andre stridspunkter mellem rigerne. Kongerne skulle vzre per- 
sonligt til stede for at stadfzste aftalen, men kunne de 24 ikke enes, skulle 
Karl og Kristian efter deres rads samtykke udpege nye fuldmzgtige. Freden 
skulle have gyldighed og madet finde sted, selv om en af kongerne faldt fra. 

Aftalen i Visby vidner om Kristians og det danske rads stzrke stilling. 
Magnus Gren og hans folk blev pacificerede, sa de ikke udgjorde en fare i 
det kommende ar for Danmark og Norge. En almindelig fred mellem riger- 
ne skulle trzede i kraft. Aristokratiets akonomiske interesser blev sikret i 
lighed rned tidligere unionsoverenskomster. Via Halmstad-madet i forlzn- 
gelse af Oluf Axelssprns overenskomst var der udsigt til et ordnet unionsfor- 
hold rned 2 konger. Gotland var i realiteten tabt for Sverige, og at Kristian 
og raderne ikke agtede at afsti herfra og var klar over Karl Knutssons 
vzegring ved at anerkende forligsaftalen fremghr af, at 12 af de mest frem- 
trzdende svenskere for at slippe fra aen matte besegle et dokument om at 
indfinde sig til fangenskab i Helsingborg 1449 819, hvis Karl Knutsson und- 
Iod at ratificere overenskomsten. De forpligtede sig til indlager og kunne 
kun frigives rned samtykke af Kristian og det danske rad.52 

Ved dette skridt lagde Kristian og radet yderligere pres p i  kong Karl. 
Denne ratificerede fredsaftalen 1449 2418 under henvisning til sine r ~ d e r , ~ ~  
og matte 1449 219 afsla hajmesterens tilbud om mzgling i Wolghast i Pom- 
mern (s. 4 0 9 ) . ~ ~  Da Kristian havde stadf~stet aftalen p& Visborg slot 1449 
118, vendte han og rigsraderne og stprrsteparten af militzropbudet tilbage til 
Danmark.55 Oluf Axelssan blev Kristians havedsmand pa Visborg. Den nye 
hprvedsmand pa Aalholm blev ridderen Johan Frille, Eggert Frilles broder. 
Claus Rannow blev ny rigsmarsk, en stilling han beholdt til 1 4 8 0 . ~ ~  

Det danske rigsrad rned slzgterne Frille, Gyldenstjerne, Rosenkrantz og 
Thott i spidsen var sandsynligvis tilfredse rned slutresultatet pa Gotland, 
trods oprindelig anerkendelse af Oluf Axelss~ns aftale rned Magnus Gren 
1449 1817. Norges opregning i overenskomsten 1449 3117 styrkede mulighe- 
derne for Kristians overtagelse af dette rige i sommeren 1450. Karl Knuts- 
sons valg og angreb pa Gotland gjorde det af rned den henholdende politik 
under Kristoffer. Forbindelsen mellem Danmark og hertugdammet bidrog 



hertil. Der kunne blive tale om et angreb p i  Sverige, hvis en udsoning af de 
stdrste stridspunkter mellem rigerne ikke kom i stand. Fredstanken og 
unionsforbindelsen spillede ind, og forst skulle forhandlingsvejen praves i 
Halmstad. Det svenske rigsrids lejdebrev til de danske udsendinge blev 
udstedt i Arboga 1449 7/10, mens det danske rigsrids tilsvarende lejde blev 
udfzrdiget 1449 29/10 .~~ 

Inden modet i Halmstad var der skabt nye uoverensstemmelser mellem 
Danmark og Sverige. I september 1449 1& Erik Szmundsson i iben Krig 
med Sigurd Jonsson og Hartvig Krummedige, og hovedsmanden p i  ~ o h u s  
erfarede, at flere hundrede mand, som Karl Knutsson havde samlet i L@d@- 
se, skulle overfores fra Elfsborg til Erik ~ z m u n d s s o n . ~ ~  For udgangen af 
september havde Karl modtaget opfordring af sine tilhzengere i Norge om at 
blive valgt til konge, og i begyndelsen af oktober pibegyndte han rejsen 
med 500 ryttere. Efter hyldninger. af almuen kronedes Karl Knutsson 1449 
20111 til norsk konge i Trondhjem af Aslak ~ o l t . ~ '  Hans hindfzstning tilgo- 
desi zrkebispen i starre grad, end det var tilfzeldet i Kristians hindfzestning 
fra ~ a r s t r a n d . ~ ~  Ved nytirstid blev Hartvig Krummedige p i  Akershus udsat 
for en belejring, hvorunder Erik Szmundsson blev drzbt. Slottet holdt 
imidlertid stand, og en vibenstilstand blev indgiet med gyldighed til Halm- 
stad-madet.61 - I efteriret 1449 sogte Karl samtidig at vinde hojmesteren og 
den tyske Orden for sig (s. 412) imod Kristian og danskerne. 

Forskningen har pipeget Kristians og det danske rigsrAds opposition til 
Karl ~nutsson .~ '  Det m i  imidlertid sti  klart, at Karl Knutssons forsog pA at 
vinde Norge, som bristede ved den resultatlose belejring af Akershus, var et 
brud p i  aftalen fra Gotland 1449 3117. Allerede i oktober 1449 for kronin- 
gen i Danmark havde Kristian anmodet om rid hos hertug Adolf ved de 
forste underretninger om Karls norske tilhzngeres voksende ~ t ~ r k e . ~ ~  I for- 
Aret 1450 foretog Kristian og rigsrhdet begyndende foranstaltninger til at 
erobre Norge. Riderne var enige om at lzgge Norge under Kristian om 
nodvendigt med magt. I marts 1450 gik rygtet i Danzig, at der til Kristians 
togt mod Norge skulle udkommanderes hver 4. mand.64 Kristian og Oluf 
Axelsson anmodede Lübeck og de preussiske stzeder om at deltage i en 
handelsspzerring mod ~verige.~'  Ti1 krig mellem rigerne kom det dog ikke af 
hensyn til m ~ d e t  i Halmstad. Hertil kom, at de vendiske hansestzeder i en 
skrivelse 1450 612 formodentlig efter pres fra hertug Adolf tilbod at mzgle 
mellem kongerne i Halmstad, hvad der blev anerkendt af begge parter.66 

Resultatet af Halmstad-modet i begyndelsen af maj 1450 er velkendt. 
Ved udsigten til en dansk-hanseatisk koalition ofrede de svenske fuldmzgti- 
ge rider Norge til Kristian mod bibeholdelsen af unionen og freden mellem 
rigerne. De lovede tillige at frigive fanger taget i Norge. De danske &der 
(~rkebisp Tue, Oluf Daa i Roskilde, Henning Ulfeldt i Odense, Jens Ivers- 



son (Lange) i Aarhus, Henrik Knudsson, Otto Nielsson, Eggert Frille, 
Klaus Nielsson, Peder Hogenskild, Aage Axelsson, Jep Lunge, Torben 
Bille) markerede sig i forhandlingerne, og traktaten fastslog blandt andet, at 
safremt den ene konge dade, skulle den anden soges valgt eller ved rigsfor- 
standere i det kongeledige rige vente, til begge riger var uden konge, hvor- 
efter 12 rider fra hvert rige senest 12 uger efter skulle vzlge en konge i 
Halmstad. Danmark og Sverige skulle herefter forblive evigt under kn. kon- 
ge. Hvert rige skulle blive ved sit navn, love, privilegier og gode gamle 
szdvaner, og styres ved indenlandske mznd. I forlzengelse af et svensk 
forslag blev fastslaet, at enhver i de 3 riger efter 1450 2917 matte rejse frit i 
de ovrige riger og nyde eget gods, ejendele, privilegier og ovrige rettigheder 
under hensyn til loven. Hjzlpeforpligtelsen i krig indskzrpedes, hvortil 
fojedes, at det andet riges samtykke skulle indhentes, hvis der blev k r ~ v e t  
hjzlp, og den ene part onskede at pabegynde krig. Fredloshedsbestemmel- 
sen gentoges, og den fremtidige fzelles konge skulle have skatkammer og en 
indenlandsk kammermester i hvert rige. Bestemmelsen var sandsynligvis 
montet p5 Kristoffers optrzeden i lighed med den efterfdgende artikel, at 
kongen ikke matte fore rente (skat) ud af riget uden tvingende begrundelse 
og uden rigsradets samtykke. Fra 29. juli skulle en evig fred trzede i kraft 
mellem rigerne, inklusive kong Karl og kong Kristian. Niir rigerne kom 
under 6n konge, skulle Norge modtage opfordring om at deltage pii lige fod 
i f ~ r b u n d e t . ~ ~  

Halmstad-aftalen 1450 1315 var, som E Lönnroth har udtalt, en af 1400- 
tallets mest helstobte statsakter i Norden, og et udtryk for aristokratiets 
konstitutionalistiske program. For forste gang reguleredes juridisk binden- 
de regler for kongevalget for at undgii hzndelser som i 1448. De ovrige 
bestemmeiser var hentet fra 1436-unionsforslaget og 1438-dokumentet fra 
Kalmar.68 

Den danske radsdelegation, som afspejler radsflertallets forhandlingspo- 
litik, viste imodekommenhed til unionstanken. Realpolitisk ma det pointe- 
res, at det var riiderne, som uden svzerdslag hjemforte Norge, eftersom 
svenskerne havde brudt stilstandsaftalen fra Gotland. De svenske rigsrader 
overskred deres instrukser. De betalte for fredens og unionens opretholdel- 
Se, efter alt at domme fordi tabet af Norge ikke blev anset for szrlig alvorligt 
pa grund af dette riges medlemskab af ~nionen.~ '  Faren for krig med Dan- 
mark og hertug Adolf, hvor bisp Claus af Slesvig var til stede i Halmstad, 
samt strid med hansest~derne manede til eftergivenhed. Unionsaftalen ind- 
skzrpede fred og sameksistens, men under forudsztning af, at Karl Knuts- 
son inden 1450 2917 anerkendte Norges afstaelse til Kristian. De svenske 
radsudsendinge garanterede dette mod lofte om frivilligt fangenskab i Hel- 
singborg. 70 

Derimod kom det ikke i Halmstad til en endelig afgorelse om Gotland og 



andre stridspunkter rigerne imellem. Disse blev henvist til et mode mellem 
kongerne i Ronneby 1451 2416." Som udtryk for interne unionsanliggender 
modtog hansestzdernes reprzsentanter ikke en afskrift af overenskomsten 
1450 1315. Svenskerne undgik ved henvisning til, at de ikke besad et ek- 
semplar af aftalen. PA dansk side bestrzbte Otto Nielsson, Eggert Frille og 
Niels Jenssan (Galen) sig ifolge den hanseatiske sendebudsberetning p i  at 
undga at tage stilling til en anmodning om stadfzstelse af privilegierne p i  
Norge ved at pipege, at Kristian endnu ikke var kronet i dette rige. Pa en 
foresporgsel om en afskrift af fredstraktaten svarede de 3 rader, at de farst 
matte forhandle rned »des rikes rade van Dennemarken«. Sagen blev holdt 
hen. Stzderne fik ikke mulighed for at @ve indflydelse p i  unionens udform- 
ning.72 

Karl Knutsson var ikke tilfreds rned forhandlingsresultatet i Halmstad. I 
juni matte 41 fremtrzdende adelige i Arboga udstede en skriftlig forsikring 
om, at de og ikke kongen bar hele ansvaret for, at Norge blev overladt til 
Kristian »för swadanna merckeliga falla skull, som nu pa färde äre, för 
hwilket alle thenne riiken i et stort fordefl komma.. . « Den 10. juni ratificere- 
de Karl Knutsson overenskomsten, sifremt Sverige og Danmark forblev 
sammen i endrzegtighed og kzerlighed. Endelig fastholdt han sin rettighed til 
at bzre Norge i sin titel." Han havde herved under bedrede forhold mulig- 
hed for atter at vinde dette rige. Det danske rigsrid var efter modtagelsen af 
dokumentet ved Joakim Flemming klar herover. I en skrivelse 1450 29/11 til 
det svenske rigsrhd patalte ridet (zerkebisp Tue, Oluf Daa og Eggert Frille 
var nzrvzrende i Kobenhavn ved denne tid), at Karl Knutssons brev ikke 
var enslydende rned de svenske rAders brev. De habede, at freden og for- 
bundet mellem rigerne var tilstrzekkelig stadfzstet. Sluttelig patalte dan- 
skerne Karls fastholdelse af Norge i sin t i t e ~ . ~ ~  

Mistilliden til Karl var levende. Det vides ikke, om Kristian pressede pi;  
men overfor sidstn~vnte gav riderne udtryk for et (6nske om at vzre til 
stede ved m(6det mellem kongerne i Ronnebyq7' Fredsviljen var endnu til 
stede. Tanken om at vinde Sverige rned magt indfandt sig dog s i  smht. 
Muligheden herfor var bedret ved Karls rokeringer af personerne i lenssty- 
relsen og begyndende forsog pA at kontrollere gejstlighedens mandskab. 
Oppositionen i Sverige fik tilfart nye medlemmer, samtidig rned at Karls 
udenrigspolitiske kontakter til den nye hojmester Ludvig von Erlichausen 
blev forringet ved hans indgriben i Dorpat ~ t i f t . ~ ~  

Derimod formaede Karl Knutsson at vinde paven, som i begyndelsen af 
juni 1450 anmodede zrkebispen i Riga, bispen i Lübeck og hajmesteren om 
at arbejde for at skabe fred mellem kongerne. Nicolaus V's indblanding 
indebar en farlig udvikling for Kristian, som ikke onskede dom i striden rned 
Sverige fra Rom. Kristian tragtede selv efter pavelig bekrzftelse pa de 3 
rigers forening. Den 7. april 1451 skrev han til hajmesteren og takkede for 



modtagelsen af pavens brev. Kristian henviste til mcddet i Halmstad og det 
nye mcdde i Ronneby i Blekinge og udtalte hab om, at alle stridspunkter 
matte blive bilagt. - Sagen blev holdt hen." 

P i  mcddet i Avaskär ved midsommertid (henlagt fra Ronneby), som endte 
resultatlcdst, viste begge konger personlig zrgerrighed. Den cdjeblikkelige 
krigsfare forcdgedes ved Kristians uvilje til en diplomatisk afgcdrelse: Kristian 
havde imidlertid fra starten det danske rigsrfid bag sig. I Avaskär krzevede 
raderne hardnakket som fcdrste punkt at fii opfyldt bestemmelserne i dron- 
ning Dorotheas latinske morgengavebrev, hvad de svenske riider ikke kun- 
ne opfylde uden mere indgiiende f~rhandlin~er .~ '  Krigen var uundgiielig. 

Knstians og riidernes position var bedret ved Kristians kroning til konge i 
Norge og unionstraktaten 1450 2918 i Bergen mellem Danmarks og Norges 
rigsriider, hvortil kom forhandlinger med hansestzederne i Odense i april 
1451.79 Allerede i september 1451 var den iibne krig mellem Danmark- 
Norge og Sverige brudt ud ved et indfald i Värmland fra Viken, hvorfra man 
dog snart trak sig tilbage.'O Ved midten af august blev Eggert Frille og Niels 
Eriksscdn med rigsriidets samtykke sendt til Erik af Pommern. Hensigten var 
at forpurre forhandlinger om et zegteskab mellem kong Karl og en af hertug 
Bugislavs dgtre, hvilket ville styrke Karl Knutssons muligheder for at vinde 
Norge. Egteskabsplanerne gik i sig selv, da den zldste af dcdtrene efter 1451 
11/11 blev gift med hertug Erik 11, og den yngste ,dcdde ved midten af okto- 
ber. Omtrent 1451 21/10 var Niels Eriksson tilbage i ~anmark." 

PA et velbescdgt riidsrncdde i Slagelse i november 1451 tog rigsrfidet og 
nzervzrende norske riider, heriblandt Hartvig Krumrnedige, beslutning om 
at bekrige Sverige i det fcdlgende iir. Mandskab blev udskrevet til april1452, 
og rigsriidet gav samtykke tilatudskrive en ~ k a t . ~ ~  Riidets hidtidige fredspo- 
litik triidte i baggrunden. Kristian skrev til hcdjmesteren og forbcdd preusser- 
ne at handle pii Sverige. Den 24. november 1451 skrev Oluf Axelsscdn til 
pundmesteren i Danzig og bad ham advare hcdjmesteren og de preussiske 
stzeder i samme anledning.83 Rigsrfidet var enig med Kristian i hurtigt at 
vinde Sverige, hvad der ville befzeste Danmarks cdkonomiske og politiske 
magt i unionen. Riidet anerkendte en cdjeblikkelig krig, fremfor fortsat at 
leve i uvished for Karl Knutsson. Det skulle imidlertid ikke gii sfi hurtigt 
som beregnet. En ny epoke - Unionskrigenes tidsalder - var begyndt. 

Sammenf atning 

Kristoffers dad i januar 1448 bragte tronspcdrgsmfilet i forgrunden. Det 
danske rigsrad indbcdd de cdvrige rigers riid til et kongevalgmcdde, men sven- 
skerne cdnskede en udszettelse, indtil en herredag havde vzret afholdt i 
Stockholm. 



Unionskongen Kristoffer dode barnlos, hvorfor indenlandske kandidater 
besad mulighed for at n i  kongevzerdighed. Slzegten Gyldenstjerne var stemt 
for sin egen kandidat, efter alt at domme Karl Knutsson ~ i b o r g ,  af 
hensyn til unionen og okonomiske interesser i Baltikum. Et ridsflertal un- 
der ledelse af Otto Nielsson (Rosenkrantz), Oluf Axelsson (Thott) og Eg- 
gert Frille var imod slzegtsgruppens politik og henvendte sig til hertug Adolf 
af Slesvig i forlzngelse af linien fra Kristoffers dage og tilbod ham kronen. 
Hertugen var langt ude beslzegtet rned den gamle kongezt. Riget ville til- 
rned uden svzerdslag kunne vinde Slesvig tilbage. 

Den eksisterende opfattelse, at henvendelsen til hertug Adolf udelukken- 
de var besternt af nationale interesser, m i  afvises. Det er sandsynligt, at 
onsket om at vinde Slesvig tilbage spillede ind, men hensynet til Kalmar- 
unionen og hertug Adolfs muligheder i kraft af Norges arveretslige status 
indtog en stgrre rolle i rigsridets overvejelser. I kraft af Norges statsretslige 
position ville danskerne have storre chance for at f i  deres kandidat valgt til 
ny unionskonge p i  det fzelles kongevalgmode. Beslutningen om at henvende 
sig til hertug Adolf blev efter alt at domme taget i Kobenhavn p i  et  ridsmcd- 
de i anden halvdel af maj 1448, men hofmesteren Otto Nielsson, marsken 
Oluf Axelsscdn og den nye kammermester Eggert Frille synes allerede i april 
at vzere stemt herfor. Hertugen henviste i stedet til sin sosterscdn grev Kristi- 
an af Oldenburg, og dennes kandidatur blev for alvor aktuelt ved ridsfor- 
handlingerne i Kobenhavn i juni. Kristian var som morbroderen beslzgtet 
rned det gamle danske kongehus, og ridet ville ved et zegteskab mellem den 
unge fyrst'e og enkedronning Dorothea kunne spare den Store affindelses- 
sum, som Kristoffers morgengavebrev hjemlede hende. Gyldenstjernerne 
blev trzengt i baggrunden, og gav forst i foriret 1449 Kristian deres stcdtte. 

Samtidig rned forhandlingerne i Kobenhavn blev et storre mode afholdt i 
Stockholm. Splittelsen i det svenske r id  gik mellem Karl Knutsson og Oxen- 
stiernerne. De vanskelige forhandlinger drejede sig om et rigsforstander- 
valg. Nir Karl Knutsson i sidste instans blev valgt til Sveriges konge 1448 
2016 skyldtes dette, at der p i  grund af Nils Jönssons forhandlinger rned Erik 
af Pommern, hvis svenske tronkandidatur var p i  tale i foriret, var skabt 
mistillid til Oxenstiernernes intentioner, idet slzegten uanset kongevalgets 
udfald besad mulighed for at bevare deres magtposition. 

Gotlandssp0rgsmilet og nodvendigheden af en fast optrzeden matte yder- 
ligere skabe et riidsflertal til fordel for Karl Knutsson. Unionsforholdet var 
dog p i  ingen miide glemt, men spillede efter alt at d@mme en dorre rolle i 
Karl Knutssons argumentation end tidligere bemzerket. Han havde til at 
begynde rned vzret stemt for et rigsforstandervalg, som kunne danne 
springbrzet til unionstronen. Ved et f~llesnordisk kongevalgm~de ville Karls 
forbindelser til Gyldenstjernerne i Danmark og Norges interesse for samho- 



righed med Sverige give ham store muligheder for at na sit mal, idet Erik af 
Pommern ingen haj stjerne besad i Danmark. Nar Karl alligevel uden magt- 
anvendelse, men muligvis ved demonstration af sin styrke fik drevet konge- 
valget igennem, uden at de avrige rigers rad blev adspurgt, kan dette skyl- 
des underretninger om det danske rigsrtids forhandlinger om grev Kristian. 
Dette indebar en fare, idet Karl i kraft af den danske tronkandidats s l~gts-  
forhold og Norges arveretslige status matte se sine chancer forringet, hvis 
han ventede lzngere. Hans argumentation for at skride til kongevalg gik 
muligvis pa det danske rigsrads egenhzndige valg af Kristoffer i 1440. Hvor- 
for skulle det ikke vzre Sveriges tur? Svenskernes egne interesser blev 
kzdet sammen med unionshensynet. 

Efterretningerne om det svenske kongevalg og om Karl Knutssons hasti- 
ge milit~rekspedition til Gotland for at vinde (den for Sverige, satte fart i det 
danske rigsrads kongevalg. Den 1. septernber beseglede Kristian i Hader- 
slev sin forelabige handfzstning, og i slutningen af maneden blev han hyldet 
pa Viborg landsting. Hensynet til Gotland og Norge tradte herefter frem i 
forreste rzkke. Karl Knutsson blev af danske radssendebude allerede far 
Kristians valg anmodet om at trzkke tropperne tilbage fra Gotland. Samti- 
dig blev forhandlingsvejen ved aftalen om et made i Halmstad 1449 115 
holdt Gben for en mulig forstaelse om Gotlands tilharsforhold og unionsfor- 
holdet, uden at en styrkelse af Danmarks position bliv afskrevet. Karl 
Knutssons kongevalg blev betragtet som ulovligt og imod tidligere aftaler, 
idet Kristian og det danske rigsrGd ans2 det gamle unionsbrev og Kalmar- 
aftalen fra 1438 som eneste legitime unionsoverenskomster. Det danske 
brud i 1440 blev fortiet. Norge blev s@gt vundet ved henvisning til det gamle 
forbund og broderskab med Danmark og Kristians villighed til at udstede en 
handfzstning. Ved skrivelser ved indgangen til oktober 1448 blev de preus- 
siske og vendiske hansestzder anmodet om at statte Kristian og rigsradet. 

Erik af Pommerns situation ved svenskernes erobring af Visby i begyndel- 
sen af december 1448 var alvorligt forvzrret. Den 22. december afsluttede 
han en overenskomst med den svenske hzrs averstbefalende. Aftalens vz- 
sentligste punkt var en overgivelse af Visborg 1449 2014 til gengzld for 
Borgholm. - Omkring arsskiftet sagte den gamle konge at bedre sin position 
og anmodede Kristian i Danmark om hjzlp, og foresp@rgselen blev modta- 
get med udstrakt h h d  ogsa af det danske rad. Det gamle fjendskab tradte i 
baggrunden. Muligheden for at styrke sig overfor Sverige var afgarende 
forbedret. Gotlands betydning fremgir af det danske forligsforslag til Erik 
af Pommern, hvorefter denne mod at udlevere Visborg og rigets klenodier 
skulle have tre slotte samt Lolland foruden en starre arlig pengesum. Samti- 
dig var det planen, at Erik skulle deltage ved Kristians danske kroning ved 
midsommer 1449 og symbolsk overdrage sin ret til de tre riger. Kristians ret 



til at blive unionskonge skulle slhs fast og legitimeres. Karl Knutssons kon- 
gevalg ville blive yderligere underkendt, og Norges tilknytning til Kristian 
blive styrket. 

Hensynet til Norge blev i begyndelsen af 1449 aktuelt efter hjemkomsten 
af et gesandtskab til det norske rigsrhd. Nordm~ndene var imidlertid ikke 
enige, og to gmpper havde udspaltet sig til fordel for henholdsvis Kristian 
og Karl Knutsson. Det lykkedes imidlertid den dansk-sindede rhdsgruppe at 
fh Kristians valg fort igennem ved en virksom og hhndfast optrzden. Et 
udkast til hhndfzstning overbragt ved et nyt dansk gesandtskab blev positivt 
modtaget, og den 3. juli 1449 beseglede Kristian sin norske hhndfzstning i 
Marstrand. 

Knstian og det danske rigsrhd agtede ikke ph baggrund af den styrkede 
position i forhret at overholde aftalen om et mgde med det svenske rhd i 
Halmstad. Hertil kom, at de nordtyske fyrster ved hertug Adolfs mellem- 
komst havde vendt sig imod Karl Knutsson og var rede til at deltage i et togt 
tii Gotland. 

Erik af Pommern gik ved marsken Oluf Axelssons ankomst for vhbenstil- 
standens udlob med til at udlevere Visborg mod de tre danske slotte og en 
5rlig pengesum. Det var meningen, at Erik og hans fztre senere ph somme- 
ren skulle deltage i et krigstogt mod svenskerne ph Gotland; men han fryg- 
tede for svig og rejste tilbage til Pommern. Kristian og rigsradet var ogsh 
efter besiddelsen af Visborg mindre tilbojelige til at opfylde lofterne om 
erstatning. Eriks symbolske overdragelse af rettigheder til rigerne var min- 
dre nodvendig efter Kristians valg i Norge. 

I hojsommeren 1449 kom det til dansk besiddelse af Gotland. Oluf Axels- 
son havde i Kristians f r a v ~ r  fart forhandlinger med Magnus Gren for at 
undga hben krig mellem rigerne. Svenskerne skulle beholde Visby og oplan- 
det, mens Visborg skulle forblive i dansk besiddelse indtil en rettergang i 
1450. Danskernes position blev konsolideret. Med Norges valg af Kristian 
kunne krzfterne samles om Gotland. Ved omgielse af overenskomsten 
kom det efter Kristians ankomst til Visby til gadekampe med dansk sejr. En 
ny fredsaftale kom i stand, denne gang inklusive Norge. Det danske rigsrad 
var enigt heri trods oprindelig tilfredshed med Oluf Axelssons overens- 
komst. Et nyt m@de om stridspunkterne rigerne imellem skulle afholdes i 
1450. 

Nye uoverensstemmelser trhdte snart frem mellem Danmark og Sverige. 
Karl Knutssons valg og kroning i Norge efter indkaldelse af Kristians mod- 
standere var et brud pa fredsaftalen mellem rigerne, og Kristian og rigsrhdet 
foretog begyndende forberedelser til et togt mod Norge, og fik stgtte af 
hertug Adolf. F~lgen  var, at de svenske rigsrhder i maj 1450 i Halmstad 
ofrede Norge til Kristian af frygt for krig og udsigt til en dansk-hanseatisk 
koalition. Karl Knutsson sogte at holde en mulighed aben for senere krav ph 



Norge, hvad det danske rigsrad patalte. Mistilliden til Karl var stor, og efter 
det resultatlase made i Avaskär i juni 1451, hvor det danske rad optradte 
udfordrende, var krigen uundgaelig. I slutningen af Aret tog raderne og 
nzrvzrende norske rader beslutning om krig med Sverige i 1452. Hovedind- 
flydelsen pa unionen skulle bevares. I genetableringen af unionen under den 
danske konge var radet og Kristian enige. Frygten for Karl Knutsson gjorde 
det af med det danske rigsrads hidtidige fredspolitik. 

30 RigsrAd - Kongemngt - Union 



Slutning 

Et forsgg pa at samle resultaterne af disse Ars (1434-1449) politik, som den 
kom til udtryk fra kongemagtens og radskredsens side, kan naturligt ikke 
blive udt@mmende, ligesom enkelte gentagelser ikke kan undgas. Kun nogle 
af de mest betydningsfylde resultater, som tillige peger ud over den om- 
handlede periode, skal fremdrages. 

Hovedresultatet samler sig omkring unionspolitikken. Det danske rigsrad 
rna tillzgges starre betydning for udformningen af den danske politik. Det 
hidtidige syn pA unionskonflikten fra 1434 (iszr fra svensk side) som en strid 
mellem den danske konge (unionskongen) og det svenske rigsrad ma vige 
for en tredeling, hvor det stzrke danske rigsrad tilkendes en vigtig udslaggi- 
vende politisk position og rolle. I hgjere grad tegner sig et nuanceret billede 
af periodens politiske indhold. 

Erik Lönnroth har dokumenteret, at den ideologiske modsztning mellem 
aristokrati og kongemagt udgjorde hovedindholdet i Sveriges politiske liv i 
unionstiden, og at denne modsztning i szrdeleshed kom til udtryk i det 
svenske rigsrads opposition mod Erik af Pommern fra 1434. Ogsa for Dan- 
mark gjorde en magtkamp sig gzldende. Det danske rigsrad var imidlertid 
ikke helt enig i svenskernes konstitutionelle synspunkter i den forste tid 
efter Engelbrekts opror og i det svenske rads tilslutning hertil. Danskerne 
matte naturligt anske riidskonstitutionalismen gennemfgrt i hdjere grad i 
Danmark. Undersogelser af diinsk aristokratis interesser abner ikke desto 
mindre for forstaelsen af en modsztning meilem danske og svenske aristo- 
kratiske unionsinteresser. Erik af Pommerns brug af danske rigsrader og 
udenradsadelige og inddragelse af rhderne i hojere grad i rigs- og unionssty- 
relsen samt overdragelse af flere norske og svenske slotte til danskere, 
havde fAet dansk aristokrati til at g& ind for kongens unionspolitik. Det 
monarkiske unionsprogram gav udfoldelsesmuligheder for danskerne. Rigs- 
radet vznnede sig til og overtog flere af kongemagtens miil i henseende til 
Danmarks okonomiske og politiske dominans i unionen. De okonomiske 
interesser i retning af gods og handel, ogsa i grznseomraderne mod Sverige, 
fzstnede sig og blev udbygget stadigt mere. Den konkrete politik matte i en 
krisesituation tilstrzbe opretholdelsen af ro og fredelige forhold rigerne 
imellem. Svenskernes vilje til under unionskrisen fra 1434 at gennemfore de 
radskonstitutionelle krav, specielt i henseende til brugen af indenlandske 
mznd i rigsstyrelsen, gjorde omsider det unionsinieresserede danske rigsrad 
stemt for at give efter og fravige Erik af Pommerns mangeirige politik, men 
dette var endnu ikke tilfzldet ved forhandlingerne i 1434, 1435 og i foraret 
1436. 



Rigsriidets holdning pii Kalmar-mprdet i august-september 1436 mh karak- 
teriseres som realpolitisk. Overgangen til de svenske standpunkter og spe- 
cielt fortolkningen af begrebet aindenlandsk mand« fandt fprrst sted efter 
svenske garantier af godsinteresserne. Den danske stgtte til det svenske 
rigsrhd betegnede dybest set en „politisk handel<<, hvor riidet kom til at sth 
som garant for bestemmelsernes opretholdelse og kunne forfprlge egne inte- 
resser fremover. Rigsriidet kom til at indtage en nprgleposition. 

Erik af Pommerns uvilje mod at opfylde garanterede aftaler og hans 
fortsatte bestrzebelser p& at fii hertug Bugislav som sin efterfglger, beredte 
vejen for hans afszttelse. Det danske rigsriid gik her i spidsen. Af hensyn til 
unionens opretholdeIse, gsterspr-politikkens udbygning, og stabile forhold 
var det nprdvendigt at fastholde valgriget. Konsekvensen var Erik af Pom- 
merns afszttelse, hvad en stor del af rigsriidets medlemmer havde indset far 
Kalmar-mprdet 1438 efter Eriks forsprg pii statskup, mens et ridsmindretal 
bestiiende af Erik Nielssprn (Gyldenstjerne) og enkelte andre stadig i den 
gamle konge sii en mulighed for at bevare unionen og sikre egne interesser, 
indtil de alle i sommeren 1439 anerkendte det nye kongsemne. 

Som rigets og unionens nye hersker havde flertallet i det danske rigsriid 
udvalgt den unge hertug Kristoffer af Bayern, en sgn af Erik af Pommerns 
sgster. Kristoffer var beslzgtet med den gamle danske kongezet, hvad der 
tillige var af betydning for at vinde Norge med dets statsretslige status af 
arverige. Norge anerkendte imidlertid fortsat Erik af Pommern, og det 
svenske rigsriid holdt forelgbig et kongevalg hen af hensyn til nordmzendene 
og egne indrepolitiske forhold. - Det blev det danske rigsriid, som 9. april 
1440 brgd Kalmar-aftalen 1438 om et fzelles kongevalg. Den skzrpede 
udenrigspolitiske situation, hvor Erik af bmmern havde indgiiet forbund 
med de hollandske byer, hansestzedernes fjender, samt det tungtvejende 
hensyn til den utilfredse hertug Adolf og danskernes egne forbundsfzeller, 
de vendiske hansestzder, indbprd til en prjeblikkelig styrkelse af rigsstyrel- 
Sen. Forleningen af hertugdprmmet 30. april 1440 til hertug Adolf opfyldte 
tidligere lprfter og iibnede for en ny politik. Hertugen blev sprgt knyttet til 
Danmark. 

Pii dansk side var riidet klar over bruddet pii aftalen fra 1438 ved 
egenhzendigt at v ~ l g e  Kristoffer til dansk konge. Valget skete muligvis i 
visheden om, at unionsiveren var til stede i Sverige hos et flertal af dette 
riges riider. I det mindste blev der spillet herpii fra den fiitallige danske 
riidsdelegations side i Kalmar i juni-juli 1440, samtidig med at den betyd- 
ningsfulde marsk Kar1 Knutsson blev s@gt vundet ved hjzlp af lgfter om rige 
forleninger. Bestrzbelserne kronedes med held, og i slutningen af 1440 
valgte svenskerne Kristoffer til konge, mod at han undertegnede en hiind- 
fzestning. Nordmzendene holdt endnu fast ved Erik af Pommern, men nzr- 
mede sig under dansk og svensk pres langsomt til Kristoffer. Nordmzndene 



kom ikke i 1440 i forbindelse rned Erik af Pommern p i  grund af dansk 
hindring. Hensigten var, at svenskerne fgrst skulle vzelge Kristoffer. Et  
samvirke mellem Sverige og Norge vendt imod Danmark blev undgiet. 

Kravet om en svensk hindfzestning var ikke velset i Danmark. Kristoffer 
og rigsridet var enige om at sgge at omgh dette, og til det internordiske 
mgde i Lgdgse i februar 1441, som var fastsat af svenskerne for drgftelser 
om unionsforholdet, mgdte kun en lille dansk ridsdelegation. Udsendinge- 
ne var uden fuldmagt til at beslutte noget, hvorimod de anbefalede Kristof- 
fer overfor nordmzendene og arimodede om at f i  udleveret de svenske hind- 
fzestningskrav. Hensigten rned dette - som naturligt affgdte bebrejdelser fra 
svensk side - var at  forhindre en sammensmeltning af unionstraktat og 
hindfzestning og udskyde forhandlingerne om hindfzstningen til et senere 
tidspunkt. Kristoffer og det danske rigsrid gnskede de udenrigspolitiske 
problemer afgjort i en taktisk rzkkefglge. F@rst skulle der sluttes fred rned 
hollzenderne, herefter skulle hansestzederne som mellemmzend mildne de 
svenske hindfzestningsvilkhr, hvorefter man p i  egne betingelser ville stad- 
fzeste hansestzedernes privilegier i Danmark. 

Den taktiske plan, som strandede p i  det nordjyske bondeoprar i foriret 
1441 og muligvis tillige p i  udsatte fredsforhandlinger rned hollzenderne, var 
ikke kun begrundet i en veltilrettelagt afvikling af problemerne i irene 1440- 
1441, .men indgik ifalge de senere Ars hzendelser i en langsigtet dansk politik 
rned bestrzebelser p i  at kontrollere unionen uden at skabe hben konfronta- 
tion rned de gvrige rigers aristokrati. 

Med Kristoffers valg i Norge ph Lcjdose-mgdet i juni 1442 var unionen 
genetableret. Rigerne fremtrhdte udadtil i en personalunion af ligestillede 
stater rned iagttagelse af hvert riges konstitutionelle rettigheder. Kristoffers 
svenske regeringsudcjvelse var przget af midehold. Alligevel sagte kongen i 
forstielse rned det danske rigsrhd under dominans af slzegterne Gyldenstjer- 
ne, Laxmand, Frille, Rosenkrantz og Thott langsomt at dirigere unionen i 
retning som tidligere. Den unge Kristoffer og ridets flertal sggte i fzellesskab 
at dominere ledelsen af unionen og gge egen politisk og gkonomisk magt. 
Kongen var interesseret i at frig@re sig fra sin svenske hindfzstning af 1441, 
og hvad det danske rigsrid angik, s@gte.det at undgi en uddybet unionstrak- 
tat. En sidan aftale ville mindske Danmarks lederstilling indenfor unionen. 
En unionstraktat synes ikke at have set dagens lys i Kristoffers regeringstid. 
Et  svensk unionsforslag fra 1436 blev trzngt tilbage. Norges statsretslige 
arvestatus blev sggt bibeholdt for at skabe dominans og modvzegt mod 
Svenge - hvilket ogsi kom til udtryk i 1448 - s k ~ n t  Norge formelt blev 
anerkendt som valgrige. 

Det gamle unionsbrev fra 1397 blev fra dansk side opfattet som den 
eneste legitime unionstraktat. Nye aftaler og tidligere magtkoncentrationer 
blev langsomt undergravet for at n i  opstillede mal. Rokeringer af hgveds- 



mznd i lensstyrelsen og nye ledende grupperinger indenfor det svenske 
ridsaristokrati (bisperne, brodrene Oxenstierna, Magnus Gren) blev stprttet 
i begyndelsen af Kristoffers regeringstid p i  bekostning af Kar1 Knutsson og 
enkelte af hans tilhzngere. De norske rigsriders antal blev forprget med 
flere reprzsentanter fra mindre hprjadelige slzegter, og der var ikke tale om 
et norsk rigsarkiv. 

Det m i  pointeres, at Gotland har vzret en langt mere betydningsfuld 
faktor for udformningen af det danske rigsrids politik i perioden 1434-1449 
end hidtil antaget. Gens strategiske betydning som stprttepunkt og dens 
kontrol over handelslinjerne i 0sterspr-omridet til Novgorod, Livland og 
hansestaederne, var ikke de danske rader ukendt. Bestrzebelserne gik ud p i  
at hindre prens overgang til anerkendt svensk omride, hvad Kristoffer havde 
lovet i sin svenske hindfzstning. Gotland skulle i stedet opfattes som alle 
tre rigers unionsejendom. Dette ville give mulighed for at udbygge eksiste- 
rende politisk indflydelse og sikre prkonomiske interesser. Et militzrt opgor 
med Erik af Pommern blev holdt hen i en irrzkke, vel ogsi ved udsigten til 
hans snarlige bortgang. En domstolsafgprrelse med den gamle konge blev 
tillige undg5et ph grund af de mange lose anklager ved hans afstettelse i 
Danmark. 

Af hensyn til Baltikum var det af betydning at fastholde Gotland, som var 
vigtig ved forsag p5 at opnA @get indflydelse i de livlandske provinser, der 
indtog en central position som mellemstation i handelen mellem Novgorod 
og Vesteuropa. Raderne, isaer Gyldenstjernerne, stprttede Kristoffer i gen- 
optagelsen af Erik af Pommerns livlandske politik. Kristoffer stprttede en- 
kelte af de separatistisk indstillede livlandske bisper, eksempelvis p5 @sei 
og i Reval stift, til stor fortrydelse for den tyske Ordens hprjmester. Et 
forbund med den livlandske Orden rettet imod omriderne ved Neva p i  
vejen mod Novgorod blev samtidig planlagt i 1446. Dette blev dog forpurret 
i sidste ~jeblik, .sandsynligvis p i  grund af hensynet til Erik af Pommern. 
Ordenen var bundet i kampen mod republikken Novgorod. De nordiske 
riger havde frit spil. 

En plan om Gotlands pantszttelse til Ordenen udarbejdet i 1447 af Kri- 
stoffer og svigerfaderen var fra fprrstnzvntes side hovedsagelig politisk-tak- 
tisk besternt og skulle beskzftige hojmesteren, mens Kristoffer og riderne 
traf krigsforberedelser til at erobre gen. Kristoffers dprd i januar 1448 hin- 
drede udfarelsen af denne plan. Livland synes oprindelig ikke at vzre ind- 
befattet i militaxopgprrelsen, men interessen for de livlandske omrider eksi- 
sterede fortsat og kom senere til udtryk i et kaplprb mellem Kristian I og 
Kar1 Knutsson, som farrstnzvnte vandt. 

Det danske rigsrids unions- (herunder Gotlands-) og Baltikumpolitik 
under Kristoffer ma betegnes som et forsgg p i  at forbedre dansk aristokratis 
udf~ldelsesmuli~heder. havde tydeligere end fprrhen overtaget flere 



af Erik af Pommerns mal. Et lettere skjult supremati blev udbygget indenfor 
det rhdskonstitutionelle unionsstyres rammer. Kontakten til hertug Adolf 
betegner en ny konstellation i gstersoen. Kar1 Knutssons svenske konge- 
valg i 1448 blev betragtet sorn ulovligt og imod den oprindelige unionsaftale, 
det danske rigsrhds flertal onskede sin egen kandidat valgt for at fastholde 
indflydelsen over unionen og 0stersoen. Danmark og den danske konge 
skulle fortsat besidde den egentlige politiske ledelse i unionen. Det var ikke 
Sonderjylland, men hovedsagelig hensynet til unionen, sorn foranledigede 
et tilbud til hertug Adolf om at blive konge i 1448, og til hertug Kristian 
efter fgrstnzevntes afslag. - Det svenske angreb ph Gotland og senere erob- 
ring af Visby forte til kontakter mellem Erik af Pommern og danskerne. Det 
danske rigsrad og Kristian I agtede ikke at give slip pa denne provins og 
kom den gamle konge til undsstning. 0en  kom pa danske hzender. 

Det danske rigsrhds unionspolitik mA - sorn det vil vzere fremghet - ikke 
betragtes isoleret, men i forbindelse med Baltikum-politikken og tidens 
muligheder for handelsvirksomhed. Sundtrafikkens betydning for forbindel- 
Sen mellem 0stersgbyerne og de hollandske stzder var voksende. Det. var 
naturligt, at Danmark i kraft af sin geografiske beliggenhed, sorn ikke tidli- 
gere er levnet megen opmzrksomhed, blev inddraget i dette spil. Flere 
gejstlige og verdslige rigsrader (eksempelvis slzgterne Gyldenstjerne, Lax- 
mand og Thott) drev regul~rt  storre handel med de vendiske stzeder, preus- 
siske og hollandske byer. Rigets tyngdepunkt blev forflyttet mod ost. Ko- 
benhavn (fastslhet sorn regeringsby), Malmo og Landskrona blomstrede op 
sorn folge af Sundtrafikken, Aalborg fik tillige stor betydning i kraft af sin 
beliggenhed og den efterspurgte vAr-sild, hvad slzgtsgruppen Gyldenstjerne 
havde blik for. Montprzegningen blev flyttet fra Lund til det nzrmere Sun- 
det liggende Malm@, og montsystemet efterlignede med lavere montkurs 
hansestzedernes system. 

Hollzndernes voksende tilstedevzrelse i 0stersaen blev af betydning for 
det politiske spil og mulighederne for en dansk frigorelsespolitik fra hanse- 
stzedernes handelsdominans. Den hollandsk-hanseatiske konflikt op til 
fredsslutningen i 1441 afslorede, at Danmark ved at stotte en af parterne 
eller fore en balancepolitik havde udmzrkede mulighedet for at hsvde sig 
pa en mere effektiv mhde. Arene under Kristoffer betegner en smidig vide- 
reforelse af Erik af Pommerns bestrzbelser pA at trzenge hansestzderne 
tilbage og ove storre kontrol med deres handel og fzrden i de danske byer, 
s k ~ n t  bestemmelser rettet imod udlzendinge ikke blev indsat i byprivile- 
gierne i anden halvdel af Kristoffers regeringstid for at bevare en forstaelse 
med stzederne, ogsh af hensyn til Erik af Pommern. Det danske rigsrad stod 
bag kongen. 

I henseende til pad@mmelse af privilegiebrud blev med held fort en hen- 
holdende politik. Sundtolden blev dog ikke opkrsvet grundet fqgt for et 



forvzerret forhold til hansestzderne. Rigsraderne havde ikke glemt mulighe- 
derne i tolden, og hindrede ikke Kristoffer i at opkrzeve Sundtold af de 
preussiske stzeder i 1447. - I forholdet til Norge blev fart en balancepolitik 
pa grund af den fremherskende uvilje mod fremmede.kabmznd i dette rige, 
hvilken blev anset for skadelig for forholdet til hansestzderne. En tilnzr- 
melse mellem stzederne og Erik af Pommern matte tilmed for enhver pris 
undghs. Derfor privilegiestadfzestelserne i 1445, og derfor ogsi.Kristoffers 
og det danske rigsrids bestrzebelser pa at mildne det norske rads optrzeden 
mod de fremmede kabmznd. Politikken overfor Norge viste sig i en henlzg- 
gelse af forhandlingerne rned hansestadernes reprzesentanter i 1447 til Ka- 
benhavn, som betegnede et kompromis. - Den samtidige lybske opfattelse, 
at Kristoffer i efteriret 1447 patzenkte et angreb pa denne stad, mA afvises 
som urealistisk. Rygterne synes alene at vzere fremstiet som falge af andre 
fyrsters samtidige forsag p i  at knzegte endnu eksisterende frie stzder. 

Forholdet mellem Kristoffer og det danske rigsrid var godt, og starre 
uoverensstemmelser kan ikke dokumenteres. Kongens bestrzbelser pa at 
etablere et forbund rned de vendiske hansestzeder var hovedsagelig vendt 
imod det norske rigsriids anti-hanseatiske politik. Derimod skabte Kristof- 
fers bayriske Iandsmzend ved hoffet, kongens radslagning rned bayriske ri- 
der samt hensynet til styrelsen af B.ayern mishag hos rigernes rid. Kristoffer 
gav efter for henstillinger om at rette pa disse forhold. Presserende politiske 
problerner i Norden og hensynet til hertugd~mmet Oberpfaltz medfprrte, at 
Kristoffer i 1447 overlod sine bayriske lande til farbroderen pfaltzgrev Otto 
for tre iir. Om et modszetningsforhold til det danske rigsrad var der ikke 
tale. Det lykkedes aldrig Kristoffer at undergrave ridets stilling trods en 
styrket position. RAdernes antal var omtrent en fjerdedel fzrre end i Erik af 
Pommerns tid og udtrykker hajadelens sociale konsolidering. Magtpositio- 
nen erhveget ved tronskiftet 1439 blev fastholdt. De vigtigste rigsembeder 
forblev i aristokraternes hznder, hvilket ogsa var tilfzldet rned slotslenene, 
sorn gav riiderne militzere magtmidler i h ~ n d e  og i sammenhzeng rned avrige 
forleninger tillige bedrede deres indtzgter. 

Enkelte verdslige riider, der tidligere havde stiet Erik af Pommern nzer, 
og som havde indtaget en forsigtig afventende holdning i de kritiske Ar ved 
den gamle konges afszettelse, modtog ingen slette. De matte vige for magt- 
fulde fremadstrzebende, undertiden indbyrdes konkurrerende kolleger sorn 
slzegten Gyldenstjerne rned fire medlemmeri riidet, Otto Nielssan (Rosen- 
krantz), Oluf Axelssan (Thott), Eggert Frille', Claus Rannow og deres re- 
spektive venskabs- og tilknytningsgrupper, hvoraf mange som tegn p i  deres 
Position modtog ridderslaget af Kristoffer og senere af Kristian I. Fldre 
rader sorn Anders Nielssen (Jernskzeg) (T ca 1447), der havde staet grik af 
Pommern nzr, stod i et godt forhold til kong Kristoffer, og blev iszer an- 
vendt ved forhandlinger rned den gamle konge pii Gotland, i lighed med 



grev Hans af Ebersten (t. 1446), der ikke lzngere besad riidsstatus. 
Af raderne besad Erik Nielssan (Gyldenstjerne) hofmesterposten i be- 

gyndelsen af Kristoffers regeringsperiode. Pa grund af sl~gtens interesser 
indenfor unionen og Baltikum, blev den, efter at Erik Nielssan omsider 
havde brudt forbindelsen rned Erik af Pommern i efteraret 1438, sammen 
rned bisperne en af de farende ved indkaldelsen af Kristoffer, hvilket gar 
hans og slzgtens position forstaelig. Tillige synes Otto Nielssans overtagelse 
af hofmesterembedet i 1444 at afspejle en mindre zndring i rigsridets poli- 
tik, til fordel for en mere hansa-orienteret og unionspolitisk retning rned 
st(dtte fra blandt andre zrkebisp Tue Nielsson, marsken Oluf Axelssan, 
Eggert Frille, Claus Rannow og Roskildebispen Jens Pederssan (Jernskzg). 
Disse slzgtsgrupper, hvor Rosenkrantzerne trznger frem pA enkelte forle- 
ninger i slutningen af kong Kristoffers regeringstid, var ledende ved indkal- 
delsen af Kristian I. Gyldenstjernerne, som i 1448 ved forhandlingerne om 
kongevalget gjorde sig til talsmznd for en nordisk tronkandidat og en mere 
smidig hensyntagen til Sverige og Norge i lyset af Lad~rse- og Kalmartrakta- 
terne fra 1441, blev trzngt til side, for farst i 1449 helt at slutte op om 
Kristian. 

Danehof-institutionens bortfald og landstingenes svindende betydning - 
der var en falge af strukturzndringerne i samfundet rned voksende stands- 
adskillelse ogsa indenfor adelens kreds - bidrog til radsinstitutionens starre 
betydning. Opfattelsen af rigsriidet som bzrer af landets suverznitet fzstne- 
de sig. Magtpositionen blev i samarbejde rned kongemagten anvendt til at 
pacificere b@nderne ved forbud mod at bzre vaben og udstedelse af lande- 
fredsforordninger efter nedkzmpelsen af bonderejsningerne (som var ble- 
vet benyttet i kampen mod Erik af Pommern) og til at sikre overgangen til 
fzstesystemet rned en stabiliseret landgilde. - Enkelte abbeder blev trzngt 
ud fra den gamle radskreds pa grund af flere klostres stadige fastholden ved 
paven i perioden for Baselkonciliet. De aristokratiske bisper sikrede sig i 
1443 en gennemfarelse af tiendepligten i Jylland og pii Fyn. Klosterforord- 
ningen bragte ligeledes ogede muligheder for kontrol og alternative ind- 
komster, sk0nt den som andre steder i Europa kun kom i stand mod at give 
kongemagten medindflydelse. Samregimentet mellem Kristoffer og bisper- 
ne i Baselkonciliets and skete uden szrlig tilsideszttelse af de mzgtige 
verdslige rader. Der var ikke tale om en s ~ r l i g  »Hans Laksmands Rege- 
ring.« Erkebispens lederskikkelse som dansk statsmand har vzret udsat for 
en vis idealisering. 

Trods rigsradernes betydningsfulde akonomisk-sociale position i sam- 
fundslivet rned heraf falgende rettigheder og politisk magt, lykkedes det 
Kristoffer i sine sidste leveiir at vinde indflydelse pii radets bekostning. 
Baggrunden var forhold som bedrede lanemuligheder, forandrede militzre 
krav, udbygningen af centraladministrationen og Baselkonciliets svindende 



betydning. Hertil kom muligvis i mindre grad enkelte radsmedlemmers 
bortfald, samt at flertallet af raderne ikke lzengere var helt unge. Dette 
matte bevirke, at kontrollen med kongens daglige styrelse blev losnet. Ud- 
viklingen betegner en stigning i kongemagtens styrke overfor de aristokrati- 
ske dominerede regeringer. En egentlig magtkamp var der ikke tale om, og 
under Kristian I samarbejdede kongen i begyndelsen med hele rigsradet. 
Begge parter var enige i holdningen overfor unionen og Baltikum i bes t r~ -  
belser pa gget politisk og okonomisk indflydelse. Der var ikke tale om en 
adelsskandinavisme. Fra 1451 tradte rigsradets hidtidige fredspolitik i bag- 
grunden. De gamle tilstande med dansk ledelse i unionen blev fortsat s$gt 
naet. - Det danske rigsrads indflydelse i Arene far og efter Kristoffers dod i 
januar 1448 er  vzsentlig for forstiielsen af dansk og nordisk senmiddelalder- 
lig politik. 



Schlussfolgerung 

Ein Versuch, die Ergebnisse der Politik jener Jahre (1434-1449) aufzuzäh- 
len, so wie sie von seiten des Königs und des Ratskreises zum ~usd ruck  
kamen, wird natürlich keine Zusammenstellung sämtlicher ~ r ~ e b n i s s e  wer- 
den können, ebenso wie einzelne Wiederholungen nicht zu vermeiden sind. 
Nur einige der bedeutendsten Ergebnisse, die zugleich über den betreffen- 
den Zeitraum hinausreichen, sind hier vorzubringen. 

Das Hauptergebnis konzentriert sich hier um die Unionspolitik. Dem 
dänischen Reichsrat muss eine grössere Bedeutung in bezug auf die Abfas- 
sung der dänischen Politik zugeschrieben werden. Die bisherige Ansicht 
über den Unionskonflikt im Jahre 1434 (besonders aus schwedischer Sicht) 
- dass dieser ein Streit zwischen dem dänischen König (dem Unionskönig)) 
und dem schwedischen Reichsrat gewesen sei - muss einer Dreiteilung wei- 
chen, bei der dem starken dänischen Reichsrat eine wichtige ausschlagge- 
bende politische Stellung und Rolle zugeschrieben werden muss. In weit 
höherem Mass als bisher zeichnet sich ein nuanciertes Bild der politischen 
Verhältnisse der Epoche ab. 

Erik Lönnroth har urkundlich belegt, dass der ideologische Gegensatz 
zwischen Aristokratie und königlicher Gewalt die Basis des politischen Le- 
bens in Schweden während der Unionszeit darstellte, und das dieser Gegen- 
satz insbesondere in der Opposition des schwedischen Reichsrats im Jahre 
1434 gegen Erik von Pommern zum Ausdruck kam. Auch in Dänemark 
fand ein Machtkampf statt. Der dänische Reichsrat teilte jedoch in der 
ersten Zeit nach Engelbrekts Aufstand, dem der schwedische Reichsrat 
zugestimmt hatte, nicht ganz die konstitutionellen Gesichtspunkte der 
Schweden. Die Dänen mussten aber auch ganz natürlich den Wunsch he- 
gen, den Ratskonstitutionalismus in höherem Mass in Dänemark durchzu- 
setzen. Nichtdestoweniger gewinnt man durch Untersuchungen über die 
Interessen der dänischen Aristokratie Einsicht in einen Gegensatz zwischen 
den Interessen der schwedischen und der dänischen Aristokratie an der 
Union. Der Umstand, dass Erik von Pommern dänische Reichsräte und 
Adlige ausserhalb des Rates benutzte und die Räte ip höherem Mass in die 
Leitung des Reiches und der Union einbezog und mehrere schwedische und 
norwegische Schlösser an Dänen übertrug, hatte die Unterstützung der 
Unionspolitik des Königs durch die dänische Aristokratie zur Folge gehabt. 
Das monarchische Unionsprogramm gewährte den Dänen gute Entfaltungs- 
möglichkeiten. Der Reichsrat akzeptierte allmählich mehrere Ziele der kö- 
niglichen Gewalt und übernahm sie - es handelte sich dabei um die dänische 
politische und wirtschaftliche Dominanz innerhalb der Union. Die Wirt- 



schaftlichen Interessen in bezug auf Güter und Handel in den an Schweden 
grenzenden Gebieten befestigten sich und wurden immer mehr ausgebaut. 
Ziel der konkreten Politik in einer Krisensituation musste deswegen die 
Aufrechterhaltung von Ruhe und einem friedlichen Verhältnis zwischen 
den Reichen sein. Die Bereitschaft der Schweden, während der Unionskrise 
im Jahre 1434 die ratskonstitutionellen Forderungen zu erfüllen, besonders 
in bezug auf die Verwendung heimischer Männer an der Leitung des Rei- 
ches, stimmte endlich den unionsinteressierten dänischen Reichsrat dafür, 
nachzugeben und von der langjährigen Politik Eriks von Pommern abzuwei- 
chen. Bei den Verhandlungen 1434, 1435 und im Frühling 1436 hatte der 
Reichsrat die Politik Eriks von Pommern noch nicht völlig aufgegeben. 

Das Verhalten des Reichsrats in den Monaten August und September 
1436 bei der Kalmarer Tagung muss als eine realpolitische Haltung charak- 
terisiert werden. Der Übergang zu den schwedischen Standpunkten, dabei 
insbesondere zur Interpretation des Begriffes #heimischer Mann, « fand erst 
statt, nachdem schwedische Garantien für die Gutsinteressen erhalten wor- 
den waren. Die dänische Unterstützung des schwedischen Reichsrats be- 
deutete letzten Endes einen »politischen Handel,« bei dem der Rat selber 
als Bürge für die Aufrechterhaltung der Bestimmungen bei gleichzeitiger 
Verfolgung eigener Interessen dastehen konnte. Somit konnte der Reichs- 
rat eine Schlüsselstellung einnehmen. 

Die Abneigung Eriks von Pommern gegen die Erfüllung fester Vereinba- 
rungen sowie seine andauernden Bemühungen, den Herzog Bugislav zu 
seinem Nachfolger ernennen zu lassen, bahnte seine Absetzung an. Dabei 
trat in erster Linie der dänische Reichsrat auf. Wegen der Aufrechterhal- 
tung der Union, des Ausbaus der Ostsee-Politik und der Stabilisierung der 
Verhältnisse war es notwendig, das Wahlreich beizubehalten. Die logische 
Konsequenz war die Absetzung Eriks von Pommern, welches etliche Mit- 
glieder des dänischen Reichsrats schon vor der Kalrnarer Tagung im Jahre 
1438 nach dem gescheiterten Putsch König Eriks eingesehen hatten, wäh- 
rend eine Minderheit im Rat, bestehend aus Erik Nielssan (Gyldenstjerne) 
und einigen anderen immer noch im alten König eine Möglichkeit sah, die 
Union beizubehalten und die eigenen Interessen zu sichern, bis sie alle im 
Sommer 1439 den neuen Kronprätendenten anerkennen würden. 

Als neuen Herrscher über Reich und Union hatte die Mehrheit des däni- 
schen Reichsrats den jungen Herzog Kristoffer von Bayern auserwählt, 
einen Sohn der Schwester Eriks von Pommern. Kristoffer war ein Nach- 
komme des alten dänischen königlichen Stamms, welches ausserdem von 
Bedeutung war, um Norwegen mit dessen staatsrechtlichem Status eines 
Erbreichs zu gewinnen. In Norwegen wurde aber immer noch Erik von 
Pommern anerkannt, und der Schwedische Reichsrat stellte vorläufig die 
Wahl eines Königs zurück aus Rücksicht auf die Norweger und*die eigenen 



innenpolitischen Verhältnisse. Der dänische Reichsrat brach dann am 9. 
April 1440 das Kalmarer Abkommen von 1438 über die gemeinsame Wahl 
eines Königs. Die verschärfte aussenpolitische Lage, bei der Erik von Pom- 
mern sich mit den holländischen Städten, den Feinden der Hansestädte, 
verbündet hatte, sowie die schwerwiegende Rücksicht auf den unzufridenen 
Herzog Adolf und die Verbündeten der Dänen selbst, die wendischen Han- 
sestädte, erforderten eine augenblickliche Stärkung der Leitung des Rei- 
ches. Die Belehnung des Herzogtums an Adolf am 30. April 1440 bedeutete 
eine Erfüllung früherer Versprechungen und leitete eine neue Politik in die 
Wege. Man versuchte, den Herzog an Dänemark zu knüpfen. 

Von dänischer Seite war sich der Rat ganz gut über den Bruch des getroff- 
enen Abkommens von 1438 durch die eigenhändige Ernennung Kristoffers 
von Bayern zum dänischen König klar. Die Wahl erfolgte möglicherweise 
bei gleichzeitiger Gewissheit darüber, dass sich in Schweden eine Mehrheit 
der Räte dieses Reichs fur die Union einsetzte. Wenigstens nutzte man in 
den Monaten Juni und Juli 1440 in Kalmar diesen Umstand von Seiten der 
dänischen Ratsdelegation aus, die klein an Zahl war, während man gleich- 
zeitig versuchte, den bedeutenden schwedischen Marschall Kar1 Knutsson 
zu gewinnen, indem man ihm reiche Belehnungen versprach. Diese Bestre- 
bungen wurden von Erfolg gekrönt, und Ende des Jahres 1440 wählten die 
Schweden Kristoffer zum König, wobei er eine Handfeste unterzeichnen 
musste. Die Norweger hielten immer noch an Erik von Pommern fest, 
kamen aber unter dänischem und schwedischem Druck langsam der Kandi- 
datur des Königs Kristoffer entgegen. Die Norweger bekamen im Jahre 
1440 keinen Kontakt mit Erik von Pommern, weil die Dänen dies verhin- 
derten. Ihre Absicht war es, die Schweden zuerst Kristoffer wählen zu 
lassen. Somit wurde eine Zusammenarbeit zwischen Schweden und Norwe- 
gen gegen Dänemark vermieden. 

Das Verlangen nach einer schwedischen Handfeste war in Dänemark 
nicht gern gesehen. Kristoffer und der dänische Reichsrat waren sich dar- 
über einig, dass man diesen Umstand zu umgehen versuchen sollte, und bei 
der internordischen Tagung in Lod~se  im Februar 1441 - die zwecks einer 
Erörterung des Unionsverhältnisses von den Schweden erwünscht war - 
erschien nur eine' kleine dänische Ratsdelegation. Die Abgesandten hatten 
keine Vollmacht, etwas zu beschliessen; dagegen empfahlen sie den Norwe- 
gern Kristoffer und beantragte die Auslieferung der schwedischen Handfe- 
ste-Forderungen. Die Absicht damit - welches natürlich Vorwürfe von 
schwedischer Seite hervorrief - war die Verhinderung einer Verschmelzung 
von Unionsvertrag und Handfeste und eine Verschiebung der Verhandlun- 
gen über die Handfeste auf einen späteren Zeitpunkt. Kristoffer und der 
dänische Reichsrat wünschten, die aussenpolitischen Probleme in einer tak- 
tischen Reihenfolge zu lösen. Zuerst wäre der Friede mit den Holländern zu 



schliessen, dann sollten die Hansestädte als Vermittler die schwedischen 
Handfeste-Bedingungen mildern, und danach würde man zu selbstgewähl- 
ten Bedingungen die Privilegien der Hansestädte in Dänemark bestätigen. 

Der taktische Plan, der an dem gewaltsamen Bauernaufstand im Frühling 
1441 im nördlichen Jütland und vielleicht auch an der Verschiebung der 
Friedensverhandlungen mit den Holländern scheiterte, war nicht nur durch 
eine gut vorbereitete Erledigung der Probleme in den Jahren 1440-1441 
begründet, sondern war auch, wie die Ereignisse der folgenden Jahre es 
zeigen, Teil einer langfristigen dänischen Politik, bei der man sich darum 
bemühte, die Union zu kontrollieren, ohne dass es zu einer offenen Kon- 
frontation mit der Aristokratie der beiden anderen Reiche käme. 

Durch die Wahl Kristoffers in Norwegen bei der Tagung von L@d@se im 
Juni 1442 war die Union wieder hergestellt. Die Reiche bildeten nach 
aussen eine Personalunion gleichberechtigter Staaten bei Beachtung der 
konstitutionellen Rechte jedes Reichs. Die Regierungsführung Kristoffers 
in Schweden war durch Mässigkeit gekennzeichnet. Nichtsdestoweniger 
versuchte der König im Einvernehmen mit den dänischen Reichsrat unter 
Anleitung der Familien Gyldenstjerne, Laxmand, Frille, Rosenkrantz und 
Thott langsam die Union in die vorher bekannte Richtung zu dirigieren. 
Der junge Kristoffer und die Mehrheit des Rates versuchten gemeinsam, 
die Leitung der Union zu beherrschen und die eigene politische und wirt- 
schaftliche Macht zu steigern. Der König hatte ein Interesse daran, sich 
langsam von seiner schwedischen Handfeste von 1441 freizumachen, und 
was den dänischen Reichsrat anbelangt, so versuchten die Räte, einen de- 
taillierteren Unions-Vertrag zu vermeiden. Ein solches Abkommen würde 
die führende Position Dänemarks innerhalb der Union verringern. Kein 
Unions-Vertrag scheint während der Regierungszeit Kristoffers von Bayern 
zustande gekommen zu sein. Ein schwedischer Unions-Entwurf von 1436 
wurde zurückgedrängt. Man versuchte, den staatsrechtlichen Status Norwe- 
gens als Erbreich beizubehalten, damit eine Dominanz und ein Gegenge- 
wicht gegen Schweden geschaffen würden, - welches auch im Jahre 1448 
zum Ausdruck kam, obwohl Norwegen formell als Wahlreich anerkannt 
wurde. 

Der alte Unions-Brief von 1397 wurde von Seiten Dänemarks als der 
einzige legitime Unions-Vertrag betrachtet. Neue Abkommen und frühere 
Machtkonzentrationen wurden langsam untergraben, damit die aufgestell- 
ten Ziele erreicht würden. Rochaden der Oberhäupter in der Leitung der 
Lehen und neue führende Gruppierungen innerhalb der schwedischen Rats- 
aristokratie (die Bischöfe, die Brüder Oxenstierna, Magnus Gren) wurden 
zu Anfang der Regierungszeit Kristoffers unterstützt zu Ungunsten Kar1 
Knutssons und einiger seiner Anhänger. Die Zahl der norwegischen Reichs- 
räte wurde durch mehrere Vertreter aus weniger hochadligen Familien er- 



höht, und von einem norwegischen Reichsarchiv war nicht die Rede. 
Es muss betont werden, dass Gotland ein viel bedeutenderer Faktor für 

die Gestaltung der Politik des dänischen Reichsrats im Zeitraum 1434-1449 
war als bisher angenommen. Die strategische und kommerzielle Bedeutung 
der Insel als Stützpunkt bei der Kontrolle mit den Handelswegen im Ostsee- 
Gebiet nach Novgorod, Livland und den Hansestädten war den dänischen 
Räten wohlbekannt. Ziel ihrer Bemühungen war es, den Übergang der 
Insel zum anerkannten schwedischen Gebiet zu verhindern, so wie es Kri- 
stoffer in seiner schwedischen Handfeste versprochen hatte. Statt dessen 
wäre Gotland als das Unions-Eigentum aller drei Reiche aufiufassen. Da- 
durch ergäben sich die erwünschten Möglichkeiten, den existierenden poli- 
tischen Einfluss auszubauen und wirtschaftliche Interessen zu sichern. Eine 
militärische Auseinandersetzung mit Erik von Pommern wurde einige Jahre 
aufgeschoben, wahrscheinlich auch wegen seines voraussichtlich baldigen 
Hinscheidens. Ein Gerichtsverfahren gegen den alten König wurde 
aufgrund der vielen losen Anklagen bei seiner Absetzung in Dänemark 
auch vermieden. 

Wegen der Baltikum-Politik war es von Bedeutung, Gotland festzuhal- 
ten, weil die Insel ausserordentlich wichtig sein würde bei umfassenderen 
Versuchen, in den livländischen Provinzen Einfluss zu gewinnen; denn für 
den Handel zwischen Novgorod und Westeuropa nahmen diese eine zentra- 
le Stellung als Zwischenstation ein. Die Räte und besonders die Familie 
Gyldenstjerne unterstützten Kristoffer bei der Wiederaufnahme der frühe- 
ren Politik Eriks von Pommern in bezug auf Livland und bei seiner 
Aufmerksamkeit in bezug auf diese Gebiete. Kristoffer von Bayern unter- 
stützte einige von den separatistisch eingestellten livländischen Bischöfen, 
beispielsweise denjenigen auf Öse1 und im Bistum Reval, welches den 
Hochmeister des Deutschen Ordens sehr verdross. Ein Bund mit dem liv- 
ländischen Orden auf die Gebiete an der Neva auf dem Weg nach Novgorod 
bezogen wurde gleichzeitig im Jahre 1446 geplant. Im letzten Augenblick 
wurde dies aber vereitelt, wahrscheinlich aus Rücksicht auf Erik von Pom- 
mern. Der Orden war indem durch den Kampf gegen die Republik Novgo- 
rod gebunden. Die nordischen Reiche hatten freie Hände. Ein Plan für die 
Pfändung Gotlands an den Orden, der 1447 von Kristoffer und seinem 
Schwiegervater ausgearbeitet worden war, war von seiten des ersteren 
hauptsächlich politisch-taktisch bestimmt und zielte darauf ab, den Hoch- 
meister zu beschäftigen, während Kristoffer und die Räte gleichzeitig einen 
Krieg vorbereiteten, um die Insel zu erobern. Kristoffers Tod im Januar 
1448 verhinderte die Ausführung des Plans. Livland scheint ursprünglich 
kein Teil der militärischen Gesamtlösung gewesen zu sein; aber das Interes- 
se an den livländischen Gebieten existierte wieterhin und manifestierte sich 



später in einem »Wettlauf« zwischen Kristian dem Ersten und Karl Knuts- 
son zugunsten des ersteren. 

Die Politik des dänischen Reichsrats in bezug auf die Union (einschliess- 
lich Gotlands) und das Baltikum während Kristoffers Regierungszeit muss 
als ein Versuch gesehen werden, die Entfaltungsmöglichkeiten der däni- 
schen Aristokratie zu erweitern. Der Rat hatte deutlicher als vorher mehre- 
re Ziele Eriks von Pommern übernommen. Im Rahmen der ratskonstitutio- 
nellen Unionsleitung versuchte man, eine leicht verborgene dänische Supre- 
matie auszubauen. Der Kontakt mit dem Herzog Adolf bezeichnet eine 
neue Konstellation im Ostsee-Gebiet. Die Wahl Karl Knutssons zum schwe- 
dischen König im Jahre 1448 wurde für ungesetzlich gehalten und im Wider- 
spruch zum ursprünglichen Unionsabkornmen. Eine Mehrheit des däni- 
schen Reichsrats wollte ihren eigenen Kandidaten gewählt sehen, um den 
Einfluss auf die Union und das Ostsee-Gebiet festzuhalten. Dänemark und 
der dänische König sollten weiterhin die eigentliche politische Führung der 
Union innehaben. Nicht der südliche Teil von Jütland (Schleswig), sondern 
hauptsächlich die Rücksicht auf die Union war im Jahre 1448 der Anlass 
eines Antrages an den Herzog Adolf, sich zum König ernennen zu lassen, 
und nach dessen Absage der Anlass eines ähnlichen Antrags an den Herzog 
Kristian. 

Der schwedische Angriff auf Gotland und die spätere Eroberung von 
Visby lösten Kontakte zwischen Erik von Pommern und den Dänen aus. 
Der dänische Reichsrat und Kristian der Erste wollten keineswegs auf diese 
Provinz verzichten und kamen deshalb dem alten König zu Hilfe. Die Insel 
wurde dänischer Besitz. 

Die Unionspolitik des dänischen Reichsrats darf, wie aus dem oben Er- 
wähnten hervorgegangen sein muss, nicht für sich allein betrachtet werden, 
sondern im Zusammenhang mit der Baltikum-Politik und den damaligen 
Möglichkeiten für kaufmännische Tätigkeit. Die Bedeutung des Sundver- 
kehrs für die Beziehungen zwischen den Ostsee-Städten und den holländi- 
schen Städten steigerte sich. Es war natürlich, dass Dänemark kraft seiner 
geografischen Lage, der keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wor- 
den ist, in dieses Spiel einbezogen wurde. Mehrere geistliche und weltliche 
Reichsräte (beispielsweise die Familien Gyldenstjerne, Laxmand und 
Thott) trieben einfach Grosshandel sowohl mit den wendischen Städten als 
auch mit den preussischen und niederländischen Städten. Der Schwerpunkt 
des Reiches wurde gegen Osten verschoben. mpenhagen (als Regierungs- 
Stadt festgelegt), Malmpl und Landskrona blühten wegen des Su~dverkehrs 
auf, und ausserdem gewann Aalborg in diesem Zusammenhang kraft seiner 
Lage und des sehr gefragten Frühlings-Heerings eine grosse Bedeutung; für 
diese Tatsache hatte die Familiengruppe Gyldenstjerne einen guten Blick. 



Die Prägung von Münzen wurde von Lund nach dem näher am Sund gelege- 
nen Malm@ verlegt, und das Münzsystem war durch einen niedrigen Kurs 
der Münzen eine Nachahmung des .Systems der Hansestädte. 

Die zunehmende Anwesenheit der Holländer in der Ostsee erhielt eine 
grosse Bedeutung für das politische Spiel und die Möglichkeit einer däni- 
schen Politik zur Befreiung von der bisherigen Handelsdominanz der Han- 
sestädte. Der holländisch-hanseatische Konflikt vor dem Friedensschluss 
1441 zeigte, dass Dänemark durch die Unterstützung einer der Parteien 
oder durch eine Gleichgewichtspolitik ausgezeichnete Möglichkeiten hatte, 
sich in einer viel effektiveren Weise geltend zu machen. Die Jahre unter 
Kristoffer von Bayern bezeichnen eine geschmeidige Weiterführung der 
Versuche Eriks von Pommern, die Hansestädte zurückzudrängen und eine 
grössere Kontrolle über ihr Treiben und ihren Handel in den dänischen 
Städten auszuüben, obwohl keine Bestimmungen, die gegen Ausländer ge- 
richtet waren, in der zweiten Hälfte der Regierungszeit Kristoffers in die 
Städteprivilegien aufgenommen wurden, weil man sich auch wegen Erik 
von Pommern weiterhin mit den Städten verständigen wollte. Der dänische 
Reichsrat unterstützte den König. 

Was eine etwaige Verurteilung wegen Privilegienverletzung anbelangt, 
wurde eine hinhaltende Politik mit Erfolg betrieben. Der Sundzoll wurde 
aber weiterhin aus Furcht vor einem verschlechterten Verhältnis zu den 
Hansestädten nicht erhoben. Die ~eichsräte '  hatten keineswegs die Mög- 
lichkeiten des betreffenden Zolls vergessen und verhinderten nicht, dass 
König Kristoffer im Jahre 1447 Sundzoll von den preussischen Städten er- 
hob. Was die Beziehungen zu Norwegen betrifft, wurde eine Gleichge- 
wichtspolitik betrieben wegen der vorherrschenden norwegischen Abnei- 
gung gegen fremde Kaufleute, die für schädlich für das Verhältnis zu den 
Hansestädten gehalten wurde. Eine Annäherung zwischen den Städten und 
Erik von Pommern musste dazu noch um jeden Preis vermieden werden. 
Deswegen wurden die Privilegien in Jahre 1445 bestätigt, und deswegen 
bemühten sich Kristoffer und der dänische Reichsrat gemeinsam, das 
Auftreten des norwegischen Reichsrats gegenüber den fremden Kaufleuten 
zu mildern. Die Politik gegenüber Norwegen äusserte sich durch eine Verle- 
gung der Verhandlungen 1447 mit den Vertretern der Hansestädte nach 
Kopenhagen, welches ein Kompromiss darstellte. - Die gleichzeitige lübi- 
sche Auffassung, Kristoffer habe im Jahre 1447 beabsichtigt, die Stadt Lü- 
beck anzugreifen, muss als unrealistisch abgewiesen werden. Die Gerüchte 
scheinen ausschliesslich dadurch entstanden zu sein, dass andre Fürsten zur 
gleichen Zeit Versuche unternahmen, noch existierende freie Städte zu 
knechten. 

Das Verhältnis zwischen Kristoffer und dem dänischen Reichsrat war gut, 
und keine grösseren Unstimmigkeiten können urkundlich belegt werden. 



Die Bemühungen des Königs, ein Bündnis mit den wendischen Hansestäd- 
ten einzugehen, richtete sich hauptsächlich gegen die anti-hanseatische Poli- 
tik des norwegischen Reichsrats. Dagegen missfielen den Räten der Reiche 
die bayerischen Landsleute Kristoffers am Hofe, das Beraten des Königs 
mit bayerischen Räten sowie die Rücksicht auf die Leitung von Bayern. 
Kristoffer gab den Aufforderungen nach, die Verhältnisse in Ordnung zu 
bringen. 

Zwingende politische Probleme im Norden und die Rücksicht auf das 
Herzogtum Oberpfaltz bewirkten, dass Kristoffer 1447 seine bayerischen 
Länder seinem Onkel Väterlicherseits, dem Pfaltzgrafen Otto, für drei Jah- 
re überliess. Von einem Gegensatz zum dänischen Reichsrat war nicht die 
Rede. Es gelang nie Kristoffer trotzt einer gestärkten Position, die Stellung 
des Rates zu untergraben. Die Zahl der Räte war im Verhältnis zur Zeit 
Eriks von Pommern um ungefähr ein Viertel vermindert, welches die sozia- 
le Konsolidierung des Hochadels zeigt. Die beim Thronwechsel 1439 erwor- 
bene Machtstellung wurde festgehalten. Die wichtigsten Reichsämter 
blieben in den Händen der Aristokraten; dasselbe gilt für die Schlosslehen, 
die den Räten militärische Machtmittel in die Hände gaben und im Zusam- 
menhang mit den übrigen Belehnungen ihre wirtschaftlichen Einnahmen 
zugleich verbesserten. 

Einzelne weltliche Räte, die vorher Erik von Pommern nahegestanden 
hatten, und die in den kritischen Jahren bei der Absetzung des alten Königs 
eine vorsichtige, abwartende Haltung eingenommen hatten, erhielten keine 
Schlösser. Sie mussten den machtvollen, nach vorwärts strebenden und 
manchmal rivalisierenden Kollegen weichen, wie zum Beispiel der Familie 
Gyldenstjerne mit vier Ratsmitgliedern, Otto Nielss~n (Rosenkrantz), Oluf 
Axelssan (Thott), Eggert Frille, Claus Rannow und ihren betreffenden 
Freundschafts-bzw. Interessengruppen, von denen viele als Anzeichen ihrer 
Stellung den Ritterschlag durch Kristoffer von Bayern und später Kristian 
den Ersten erhielten. Ältere Räte wie zum Beispiel Anders Nielsson (Jern- 
s k ~ g )  (gest. Ca. 1447), die Erik von Pommern nahe gestanden hatten, stan- 
den in einem guten Verhältnis zu König Kristoffer und wurden besonders 
für Verhandlungen mit dem alten König auf Gotland verwendet, wie es mit 
dem Grafen Hans von Eberstein (gest. 1446) der Fall gewesen war, der den 
Status eines Rats nicht mehr besass. 

Von den Räten bekleidete Erik Nielsson (Gyldenstjerne) die Stellung des 
Hofvorstehers zu Anfang der Regierungszeit Kristoffers. Die Interessen der 
Familie innerhalb der Union und in Baltikum, wo Erik Nielsson, nachdem 
er endlich die Verbindung mit Erik von Pommern im Nachsommer 1438 
abgebrochen hatte, zusammen mit den ~ischöfen einer der Führenden bei 
der Einberufung von Kristoffer war, machen seine Stellung und die seiner 
Familie verständlich. Ausserdem scheint die Übernahme des Hofvorsteher- 
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amtes im Jahre 1444 durch Otto Nielsson einer kleineren Änderung der 
Politik des Reichsrats zu entsprechen zugunsten einer eher hanse-orien- 
tierten und unionspolitischen Richtung, die von u.a. dem ~rzbischof Tue 
Nielsson, dem Marschall Oluf Axelss@n, Eggert Frille, Claus R@nnow und 
dem Roskilder Bischof Jens Pedersson (Jernskzeg) unterstützt wurde. Diese 
Familiengruppen, von denen die Rosenkrantz am Ende der ~egierungszeit 
Kristoffers in einige Lehen hervordringen, waren massgebend bei der Ein- 
berufung Kristian des Ersten. Die Gyldenstjerne, die sich 1448 bei den 
Verhandlungen über die Königswahl für einen nordischen Thronfolger und 
eine grössere Rücksichtsnahme auf Schweden und Norwegen aussprachen 
im Licht der L@d@ser und Kalmarer Abkommen von 1441, wurden beiseite- 
geschoben, bis sie sich erst 1449 ganz und gar um Kristian scharten. 

Der Wegfall des Danehofs als Institution und die entschwindende Bedeu- 
tung der Lander-Thinge - eine Folge der Strukturänderungen in der Ge- 
sellschaft bei einer wachsenden Trennung der Stände, sogar innerhalb des 
Adel's - trugen zur erhöhten Bedeutung der Ratsinstitution bei. Die Auffas- 
sung vom Reichsrat als Träger der Souveränität des Landes befestigte sich. 
Die Machtposition wurde in Zusammenarbeit mit der königlichen Gewalt 
dazu verwendet, die Bauern zu pazifizieren, indem man ihnen verbot, Waf- 
fen zu tragen, ebenso wie nach der Niederkämpfung der Bauernaufstände 
(deren man sich im Kampf gegen Erik von Pommern bedient hatte) Landes- 
friedensverordnungen erlassen worden waren; gleichzeitig wurde der Über- 
gang zum Pachtsystem dadurch gesichert, dass eine Landgilde festgesetzt 
wurde. - Einige Äbte wurden aus dem alten Ratskreis hinausgedrängt, weil 
mehrere Klöster sich immer noch im Zeitraum des Baseler Konzils am Papst 
orientierten. Die aristokratischen Bischöfe sicherten im Jahre 1443 die 
Durchführung der Zehntenpflicht in Jütland und auf Fünen./Die Kloster- 
verordnung öffnete ebenfalls grössere Möglichkeiten für Kontrolle und al- 
ternative Einkommen, obwohl die letztere Verordnung wie anderswo in 
Europa nur dadurch zustande kam, dass der königlichen Gewalt ein Mite- 
influss eingeräumt wurde. Die Kooperation zwischen Kristoffer und den 
Bischöfen im Geiste des Baseler Konzils erfolgte, ohne dass die mächtigen 
weltlichen Räte dadurch ihren Einfluss verloren. Es war keineswegs von 
einer besonderen »Hans Laksmand-Regierung« die Rede. Der Führerge- 
stalt des Erzbichofs als dänischer Staatsmann ist eine gewisse Idealisierung 
zuteil geworden. 

Trotz der bedeutenden sozio-ökonomischen Stellung der Reichsräte in 
der Gesellschaft und der Rechte und der politischen Macht, die daraus 
erfolgten, gelang es König Kristoffer in dessen allerletzten Lebensjahren, 
auf Kosten des Rates Einfluss zu gewinnen. Die Gründe dazu waren unter 
anderem: verbesserte Möglichkeiten für Anleihen, veränderte militärische 
Erfordernisse, der Ausbau der Zentralverwaltung und die entschwindende 



Bedeutung des Baseler Konzils. Hinzu kämen möglicherweise in geringe- 
rem Grad das Hinscheiden einiger Ratsmitglieder ebenso wie der Umstand, 
dass die Mehrheit der Räte nicht mehr ganz jung waren. Dies musste zur 
Folge haben, dass die Kontrolle mit der täglichen Führung des Königs ge- 
lockert wurde. - Die Entwicklung zeigt eine Verstärkung der königlichen 
Gewalt der aristokratisch dominierten Regierungen gegenüber. Von einem 
eigentlichen Machtkampf war nicht die Rede, und unter König Kristian dem 
Ersten arbeitete der könig am Anfang mit dem ganzen Reichsrat zusam- 
men. Beide Parteien waren sich über die Stellung zur Union bzw. zum 
Baltikum einig bei ihren Bemühungen einen wachsenden politisch-ökono- 
mischen Einfluss zu gewinnen. Es war von keinem Adels-skandinavismus 
die Rede. Seit 1451 trat die bisherige Friedenspolitik des Reichsrats in den 
Hintergrund. Die alten Zustände, wo die Dänen die Leitung der Union 
innehatten, wurden weiterhin angestrebt. - Der Einfluss des dänischen 
Reichsrats in den Jahren vor und nach den Tod Kristoffers im Januar 1448 
ist von grosser Bedeutung, um die dänische und nordische Politik im Spät- 
mittelalter verstehen zu können. 



Appendix: 
Sagen om Eggert Frille 1438 

Erik af Pommern skrev 26. marts 1438 fra Nykobing til raderne i ~ y b o r g  om 
en presserende sag: vzebneren Eggert Frilles fzngsling. Det fremgir, at 
riderne havde sendt ham meddelelse om, at Eggert Frille var blevet fzngs- 
let af vzbnerne Mathias Jensson og Henrik Pors. Erik forsikrede, at han 
ikke havde kendskab hertil, fgrend de 2 skrev til ham herom: »af hvilke 
Breve vi sender Eder en Udskrift af her udi lukte og s6 Udskrift af de Svar, 
som vi dem derom tilskrev efter vort Raads Raad, som da hos OS vare. 
Sluttelig bad kongen om riidets betzenkning for sagens videre behandling.l 

Her ibenbares et kompliceret forhold mellem konge og rigsrid, hvorfor 
sagen Eggert Frille i det f~lgende skal undersoges nzrmere. Dette s i  meget 
mere, som flere forskere har Set et samvirke mellem Erik og de 2 omtalte 
vzebnere og hzvdet, at Eggert Frille skulle vzre en af de forste, der konspi- 
rerede imod kongen. Hans forholdsvis hurtige avancement under efterfolge- 
ren Kristoffer tages som bevis herfor.' 

Af dokumentmaterialet fremgir, at Eggert Frille i februar 1438 opholdt 
sig i Flensborg hos hertug Adolf af Slesvig. Pa hjemvejen blev han fzngslet 
af Henrik Pors og Mathias JenssGn, anklaget for at have drevet forrzederiske 
planer mod kongen og riget.3 Som Erik af Pommern's brev viser, var dette 
en alvorlig sag. Raderne i Nyborg m i  have bedt om at f i  Eggert Frille 
frigivet, hvis han kunne skaffe beviser p i  sin uskyld. I et brev af 24. april 
anmodede Eggert Frille hertug Adolf om at bevidne, at han ikke under sit 
ophold havde fort forrzderiske forhandlinger med ham, som han blev be- 
skyldt f ~ r . ~  Hertugen bevidnede 4. maj, at samtalerne med Eggert Frille kun 
havde drejet sig om nogle godser i hertugdommet, som Eggert havde anmo- 
det om at f i  tilbage. Dagen efter afgav bisp Claus af Slesvig en lignende 
erklaxing og lagde til, at det var ham ubekendt, at Eggert Frille havde talt 
imod kongen af Danmark.' 

Var disse breve end gunstige, matte Eggert Frille yderligere forsvare sig 
ved 3 landstingsvidner, hvor det farste optoges p i  Fyns landsting 10. maj 
1438. Henrik Pors og Mathias Jensson modte ikke op og sendte heller ikke 
reprzesentanter. Eggert Frille var i oktober for rigsridet, som besternte, at 
han skulle vzere renset for beskyldningerne, hvis han p& 3 tingmoder blev 
frikendt. Kansleren Iven Foss udstedte dokumentet »vpa alle rkens radhes 
wegne, som ther j Korss@re samelde wore«. Den 22. november var Eggert 
Frille p i  Fyns landsting, hvor 14 adelsmznd i overvzerelse af Odensebispen 
Naune Jensson aflagde ed p i  hans ~ s k ~ l d . ~  



W Mollerup pipegede i 1885, at Eggert Frille havde interesser at varetage 
i hertugdcdmmet, idet han der besad arvegods og ligeledes via hustmen 
Anna Juel, datter af den scdnderjyske vzebner Iver Juel (T tidligst 1421) 
havde gods her.7 Ifprlge Vordingborg-traktaten 1435 var der iibnet udsigt til 
efter landslov at generhverve tabt gods.' Eggert Frille kan have vzret hos 
hertug Adolf for at varetage godsinteresser, men tilbage stAr Henrik Pors' 
og Mathias JenssGns beskyldninger. Hvorfor lod de Eggert Frille fzngsle og 
udpege som konspirator imod kongen, der rned hensyn til sit forhold til 
hertug Adolf ikke var til at spprge med? 

Dokumentmaterialet oplyser, at Eggert Frille ved februar mAneds slut- 
ning 1438 befandt sig i Ribe. Her udstedtes den 22. et bytingsvidne, hvori 
Eggert Frille og hans brGdre, zrkedegnen Klaus Kristiernsson og Johan 
Frille samt deres brgdrebarn var forligte om arven efter deres far og bedste- 
far Kristiern Frellavsscdn? Da sidstnzvnte allerede dprde i 1418 2011, mA det 
formodes, at der har vzret strid om arven.1° Kristiern Frellavssans anden 
hustru var Ermegard Eggertsdatter (Altena), og af hans dcdtre af begge 
zegteskaber blev Hildeborg gift rned Berneke Skinke1 (Sprblad) af Iversnzs, 
Kirsten rned Henning van Hagen til Bramslykke pii Lolland, og Tale rned 
Peder Pors (Stjerne-Pors) af vrandrup.ll - Henrik Pors var imidlertid ikke 
beslzgtet rned den sidstnzvnte. Han tilhprrte den langelandske linie af slzg- 
ten Pors og farte i sit vaben et lindetrze.12 Heller ikke hans hustrus navn 
Telse13 gar det muligt at pApege en forbindelse rned Frille-slzegten, hvilket 
ogsA gzelder for Mathias Jenssprn. Henrik Pors havde derimod kontakter til 
Ulfeldt-slzgten, idet han i 1432 benzevnte den drzbte Mathias Anderssprn 
(Ulfeldt) sin frznde. En datter af Henrik Pors blev senere gift rned Anders 
Klaussprn til ~mmerbolle. l4 

Det mA bemzerkes, at Henrik Pors fprrte samme vAben som slzgten Krum- 
medige, hvor Erik Segebodssgn tidligere besad Runtoft (Sydslesvig), og 
anden gang var gift med Kathrine Hakonsdatter (Frille). Eggert Frilles 
hustru Anna Juel besad ogsa part i Runtoft efter faderens moder ~ e t t e . "  
Denne var en scdster til Erik Krummedige og blev gift rned Peder Juel. - 
Sammen havde de blandt andre bprrn sprnnerne Iver og Thomas. Iver Pe- 
dersscdns datre blev gift rned Eggert Frille og Niels Mandrup til Barritskov, 
som rned deres hustruer arvede Thomas Juel ( t  1444).16 Denne havde i 1431 
afstaet jord og skov i Skam herred til Eggert Frille og givet ham forkprbsret 
til sin herregard Krogsbolle (Skam H), som han og hustruen Bodil havde 
erhvervet Ar forinden. Kort fprr 1438 212 skprdede Thomas Juel pA Fyns 
landsting alt sit fynske gods til Eggert Frille.17 

Eftersom Eggert Frille 1438 1618 lod optage et landstingsvidne over han- 
delen,I8 Abenbares modstand mod godsoverdragelsen, som kan stamme fra 
Henrik Pors og Mathias Jenssprn. De to7s relationer til Juel-slzegten kan have 
vzret stgrre, end dokumentmaterialet giver udsagn om. Den 28. juli 1444 



efter Thomas Juels dod udstedtes et vidne af Flensborg byting, at Thomas 
Juel, tidligere borger i byen, dode sorn en fattig mand.lg Han havde ikke 
levet odselt, som enken Bodil og hendes moder Kristine Nielsdatter pitalte, 
- men havde kun handlet af nod og nodvendighed. Desvzrre kendes fru 
Bodils slzgt ikke, men Henrik Pors eller Mathias Jensson kan trods ukend- 
skabet have vzret impliceret i striden om Thomas Juels gods.20 I 1445 til- 
domte rigskansleren Jens Torbernsson (Sparre) Eggert Frille nogle skove i 
Skam herred i henhold til Thomas Juels skodebrev 1431 2513. I 1447 kobte 
Eggert Frille svogeren Niels Mandrups arveandel efter Thomas ~uel." 

Kan der ikke med sikkerhed pipeges en grund til uoverensstemmelser 
mellem Mathias Jensson og Henrik Pors p i  den ene side og Eggert Frille p i  
den anden, henledes opmzrksomheden p i  Hindsgavl slot, som Skinkel- 
slzgten tidligere besad. Her var Henrik Pors hovedsmand i Arene 1434-35, 
og usandsynligt er det ikke, at han besad slottet i Arene herefter, og at det 
var her, Eggert Frille for en tid sad fzngslet, og ikke p i  Tranekzr, som 
Mollerup og Lütken mener.22 F0r 1440 31110 og i de folgende mange 5r 
besad Eggert Frille Hindsgavl. Fra 1431 havde han Orebirk (Skovby H) og 
sandsynligvis Skam herred i pant af Erik af ~ o m m e r n . ~ ~  Efter Eggert Frilles 
dod havde Ebbe Andersson (Ulfeldt) til Kogsbglle (Vinding H) Orebirk i 
pant.24 Disse forhold peger pA konkurrence og tidligere interesse for omri- 
det fra de omtalte slzgters side, hvorfor det, da Ulfeldt-slzgten fra gammel 
tid besad adskilligt gods p i  ~ ~ n ~ ~ ,  er vzrd at omtale Eggert Frille nojere. 

Frille-slzgten var af lavadelig herkomst fra Ribe-egnen, men Eggerts 
sostres giftermAl samt brgdrene Frellav og Hikons (sidenhen bosat i Fin- 
land) ophold p i  Fyn i 1418 og 1425 viser, som E Ulsig har dokumenteret, at 
slzgten var i fremgang.26 Eggert Frille arvede rede penge efter faderen, og 
her ligger miske forklaringen p i ,  at han flyttede til Fyn senest 1431, hvor 
moderen iovrigt havde lidt gods. Fra denne tid befzstede han sin position 
sorn godskober p i  Fyn og Langeland. Som Spekulant ofte p5 grznsen til det 
kriminelle, og sorn lensmand og politiker lykkedes det ham at blive en af de 
betydeligste personer i Danmark i det 15. irhundrede." Hans opstigning, 
stottet af sin slzgtsgruppe og andre,28 kan ikke have undgAet at berare andre 
og zldre adelsslzgter. Det er her fzngslingen af Eggert Frille i 1438 pikal- 
der sig interesse, idet anklager for forr~deri  afgorende ville hindre opkom- 
lingens fortsatte succes. Synspunktet stattes af, at modstanden mod Eggert 
Frilles fremgang var s5 hird, at rygter sogte at underkende hans adelskab. 
Eggert Frille afvzrgede denne alvorlige trussel, idet han fik byridet i Ribe 
til at udstede et vidnesbyrd 1442 27111, om at hans fader var adelig og ikke 
borger. Ogsi faderen havde i 1408 set sig nodsaget til at tage et tilsvarende 
vidne." 

Henrik Pors' og Mathias Jenssgns okonomiske Situation i 1438 kan bidra- 
ge til at forklare, hvorfor de sogte at kzmpe mod Eggert Frilles voksende 



indflydelse. Henrik Pors' slzegtninge optog efter hans dod 1455 27/10 et Ihn 
hos Eggert Frille mod pant i en gird p i  ~ a n ~ e l a n d ? ~  og Mathias Jensson og 
hans broder deltog i bonderejsningerne p i  Fyn omkring 1440, hvor adelige, 
ofte de mindre formuende, deltog i kampen mod de mere velstillede stands- 
kolleger, som de ofte stod i tjeneste- og afhzngighedsforhold til3l. I 1443 var 
Eggert Frille med til p i  kongens vegne at krzeve gods udleveret fra Mathias 
Jenssans og broderens arvinger, »fordi de har aabenbare og tit f@rt Avind- 
skjold mod deres Herre og ~ i ~ e t « ~ ~ .  Eggert Frille gik sejrrigt ud af striden. 

Nar Erik af Pommern i foraret 1438 skrev til rigsriderne i Nyborg og 
anmodede om stillingtagen til sagen om Eggert Frille samt medsendte en 
brevudskrift, er det muligt, at den opfattelse, at kongen skulle have haft 
kendskab til fzengslingen, m i  fratrzedes. Desvzrre tillader dokumenterne 
ikke at afdzkke problemerne nzermere, skont enkelte rider i Nyborg med 
Johannes Laxmand i spidsen kan have varet mistroiske overfor Eriks oplys- 
ninger om manglende kendskab til fzengslingen, hvad dennes successians- 
planer og forleningspolitik i efterhret 1437 gav grobund for. Forskningens 
tilslutning til, at Eggert Frille i kraft af sit hastige avancement til rigsrid 
under Kristoffer maske ikke var s i  uskyldig i 1438, som han gav det udseen- 
de af, kan ikke ganske afvises. I tilknytning til ovennzevnte betragtninger 
peger dog flere forhold herimod. Farst og fremmest var Eggert Frille ikke 
rigsrad i 1438. Hans senere ridsstatus tillader ikke at slutte, at hans hold- 
ning til Erik af Pommern i februar 1438 var fjendtlig. Kun relativt @kono- 
misk velstillede og reprzesentanter fra gamle fremsthende slzegter blev som 
oftest rider.33 Nir  Eggert Frille i 1441 blev rigsrid, skyldtes det, at han 
siden 1430'erne havde skaffet sig den rigdom og indflydelse, som gjorde 
ham brugbar. Nir han efter alt at damme deltog i nedkzempelsen af bonde- 
oprorene p i  Fyn var det, fordi han i kraft af sin position havde interesse 
heri.34 Han havde p& denne tid udbygget sine kontakter og ved slzegtskabs- 
forbindelser placeret sig blandt de gverste i den fynske adel. Netop derfor 
blev Erik af Pommern's afszttelse en medvirkende irsag til hans ophojelse. 
Utvivlsomt skyldes forskningens tillid til anklagerne imod ham den kends- 
gerning, at Erik i forsommeren 1438 sogte at sikre slottene p i  Fyn for hertug 
Bugislav, og at Eggert Frille i 1440 blev hovedsmand p i  Hindsgavl. Disse 
begivenheder havde endnu ikke udspillet sig, hvorfor det sammenfattende 
m i  fremhzeves, at pistanden om Eggert Frilles konspiration imod Erik af 
Pommern i februar 1438 hviler p i  et svagt fundament. 
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Danske rigsrader 1434 - 1450 

Oluf Mortenss@n, zrkedegn i Roskilde, kongens 
kansler. 
RR: Sept 1445,1445 31112,1448 18/11. i. 1485 2517. 

Niels Erikss@n til Vinstrup ( 0  Flakkebj H) og Asdal 
(Vennebj H), gift med Johanne Andersdt (Panter). 
RR: f@r 1435 14/10?, 1436 119 - t tidligst 1444. 

Jakob Nielsspn til Nielstrup (Sunds H), g m Jytte af 
0verup og 2) Cecilie Jensdt (Brok). 
RR: 1435 15-1717 - 1439 2316. 
Sten Tygessdn til Tybjerg (Tybj H). R 1425 1019. g m 
Helene Johansdt (B j@rn) . 
RR: 1417 1912 - 1448 mellem 1814 og 1915. 

Strange NielssOn til Norholm ( 0  Horne H), g m, 
Anne Klausdt (Lange). 
RR: 1449 3117? 1450 2918. Lever 1498. 

Peder Lykke, bisp i Ribe 1409-1418 og zerkebisp i 
Lund til1436. 
RR: 1408 2719 - t fOr 1436 1118. 
Torben Bentssdn til Allingemagle (Ringsted H), 
Svanholm og Abrahamstrup (Horns H),g m 1) 
Beate Axelsdt (Thott) og 2) ,Sidsel Ovesdt (Lunge). 
RR: u Kristoffer?, 1448 18111. t 1465 25/11. 

Johan B jdrnssan til Valby (Stevns H), g m Sophie 
Jakobsdt (Lunge). 
RR: 1449 317, Lever 1472. t 1475. 

Esge JenssOn til Estrup (SOnderhald H). R 1432 
2218, g m Sophie Andersdt (Hak) og 2) Ellen 
Henriksdt (Gyldenstjerne). 
RR: 1432 2218 - 1441. 

Gert Hartvigssdn, g m en Rdnnow (sOster til Eler 
R?) og 2) Else Henningsdt (Kabel). 
RR: 1432 2218 - 1440 3014. t 1441 2817. 

Albrekt Ottessdn, g m Anne Eriksdt 
(Krummedige) . 
RR: 1436 119,1441 2211, Lever 1458. 

Peder Mogenssdn. R 1408 1012, g m Elene. 
RR: 1409 2017 - 1435 2217. Lever 1436. 



Daa 

Ebersten 

Flemming 

Foss 

Frille 

Galen 

Galt 

Oluf Henrikssprn, bisp i Roskilde. 
RR: 1448 18/11. T 1461 1312. 

grev Hans, g m Ermegard Bylow og 2) Helene 
Folmersdt (Lunge). 
RR: 1429 2616 - 1438 forsommer. T 1446 august. 
grev Vitslav. 
RR: 1434 15111,1435 14110,1438 1814. 

Joakim Hermanssprn til Knudstrup (Lprve H), g m 
Inger Andersdt (Hvide) 1444 1916 og 2) Karen 
Eilersdt (Rantzau). 
RR: 1447 5-6/7? fprr 1448 12/11. T 1458. 

Iven Foss til Aalstrup (Lol17s Sdr H), rigskansler. 
RR: 1421 2316 - 1441 2717. 

Eggert Kristiernssprn til Orebirk (Skovby H), g m 
Anna Iversdt (Juel). 
RR: 1441 2717 - 1472 512. 
Johan Kristiernsson, g m Margrethe Limbek. 
RR: 1451 23/11, J- efter 14'71 26111. 

Niels Jenssprn til Hammar (Gzrds H), g m Else 
Poulsdt (Laxmand). 
RR: 1449 3111. Lever 1454. 

Mogens Ebbessan til Tyrrestrup (Vor H) og 
Rudbjerggard (Loll's Sdr H), g m Anna Andersdt 
(Hvide) 1444 1916 og 2) Dorothea Eriksdt 
(Rosenkrantz). 
RR: 1447 15/11? 1449 317. "f481. 

Gyldenstjerne Erik Nielssprn til Tiim (Hind H). R fprr 1401 1311. g m 
N N Stormvasa og 2) Gprrvel Andersdt (Lunge). 
RR: 1409 2017 - 1448 2816. T f@r 1455 1316. 
Niels Erikssprn til Langtind (Ginding H), g m Mette 
Jensdt (Banner). 
RR: 1441 2717. 1484 ml812 og 1316. 
Peder Erikssprn, g m Hebele Lydekesdt. 
RR: 1449 3111,1450 2918. T fprr 1458. 
Henrik Knudssprn til Restrup (Hornum H) og Boller 
(Bjerre H). R 1401 1317. g rn Anna Mogensdt 
(Munk) . 
RR: 1421 14112. mellem 1456 912 og 2815 
Gert Pederssprn, bisp i Bprrglum. 
RR: 1432 2218 - T fprr 1453 1015. 



Hagen 

Hak 

Has 

Jul 

Kabel 

Gyrsting Morten Jenss0n til Kragerup (Love H) og Hastrup 
(N~rvang H). R f@r 1411 15/12. g m Ellen Olufsdt 
(Lunge) og 2) Kirsten Pedersdt (Gyldenstjerne). 
RR: 1417 218 - f0r 1447 1511 1 
Naune JenssGn, bisp i Odense. 
RR: 1421 2718 - 1440. 

Herman van Hagen, g m Katarina Klausdt van Hafn 
og 2) Kirstine Hartvigsdt (Bryske). 
RR: 1429 1713 - U436 sept. 

Anders Andersson til Hzckaberga (Bara H) og 
Mogenstrup (Oxie H), g m Gertrud Mogensdt 
(Munk) . 
RR: 1443 7-811. Lever 1460. 

Trud Has til0rtofta (Harjagers H). R 1406? 141 1 
2513. g m Kristine Engelbrektsdt (Bydelsbak) og 2) 
Magda? 
RR: 1423 15/6?, 1436 119, t 1437. 
Jens Grim til Tosterup (Ingelstads H). R 1400 1812. g 
m Kathrine Jensdt (Rud) og 2) ca 1439-40 m Kristine 
Stigsdt (Thott). 
RR: 1420 3016?, 1423 1519 - t efter 1449 2511. 

Hogenskild Peder Pederssm til Dallund og Langeso (Skovby 
H), g m Cecilie Bernekesdt (Skinkel). 
RR: 1447 5/7?, for 1448 2816. Lever sands okt 1473, 
Tl474 118. 

Jernskzeg Anders Nielss~n til Dronningholm (Stro H). R 1413. 
g m Margrethe Hennekesdt (Bekman). 
RR: 1419?, 1420 30/6?, 1423 15/6?, 1429 2516 - Ufprr 
1449 2511. 
Jens Pederssan, bisp i Roskilde, rigets overste 
kansler. 
RR: 1432 28110- t 1448 1319. 

Tue Nielssgn, zrkebisp i Lund. 
RR: 1443 sommer - t 1472 914. 

Lyder Kabel til Fuglsang (Musse H). R 1411 2513. g 
f0r 1408 m Ide Lydersdt (Holk) og 2) fprr 1435 m 
Mette Jensdt (Due). 
RR: 1435 15/7? 1436 119 - .F 1441142. 



Knob 

Krognos 

Krummedige 

Lange 

Laxmand 

Liljesparre 

Lunge 

Lykke 

Niels Klemmentsson, abbed i Soro. 
RR: 1417 1912,1429 2516,1430 30111-8/12. t for 1444 
2516. 

Follert van Knob til Vadsted (Arstads H) og Gyllebo 
(Jerrestads H), g m Birgitte Bondesdt (Thott). 
RR: 1451 23111 - t for 1452 1719. 

Stig Olufsson til Krapperup (Luggude H) og 
Bollerup (Ingelstads H), g m Barbara Thorkildsdt 
(Brahe). 
RR: 1451 23111 - i. for 1461 9110. 

Erik Segebodsson til Runtoft (Kappe1 H). R for 
1406. g m Beate von Thienen og 2) Kathrine 
HAkonsdt (Frille). 
RR: 1417 1912 - t 1439 1419. 

Jens Iversson, bisp i Aarhus 
RR: 1449 3111,1450 1315 - t 1482 915. 

Johannes Pedersson, zerkedegn i Lund og zrkebisp 
1436 sammesteds. 
RR: 1435 315 - i. 1443 3015. 
Poul Pedersson til Vallen (Hoks H) og Knabstrup 
(Merlose H), g m Lisbeth Eriksdt (Krummedige). 
RR: 1428 2716 - i. efter 1439 818. 

Kristian Hemmingsscdn, bisp i Ribe. 
RR: 1418 - 1454. t efter januar 1455. 

Jep Andersson til Nzesby (Tybjerg H), g m Elitze 
Jensdt (Finkenow). 
RR: 1447 517? 1448 18/11 - T1453 15111. 
OIuf Andersson til Odden og Knivholt (Vennebj H), 
g m Christence Axelsdt (Thott). 
RR: 1448 18/11 - t 1471 913. 
Ove Jakobssdn til Nielstrup (Musse H), g m Marine 
Tygesdt (Basse). 
RR: 1435 15-1717,1436 119- t efter 1451 23111. 

Peder Erikssdn til StadsgArd (Ning H), g m Kirsten 
Kristiernsdt (Skram) og 2) Johanne Nielsdt (Bild). 
Landsdommer i Jylland 1433-1446. 
RR: 1423 1516,1432 1016 - t for 1461. 



Moltke 

----? 

----? 

Podebusk 

Present 

Rosenkrantz 

Rynkeb y 

Schepelitz 

Knud MikkelssGn, dekan i Kobenhavn, 
kammermester og bisp i Viborg 1450 - t 1476. 
RR: 1443 30/1?, sept 1445. 

Evert Johansson til Bavelse (Tybjerg H), g m 
Ingeborg Kristiernsdt (Vendelbo) 2) Beate Ronnow . 
RR: 1449 2213- 1456. 

Peder Nielsson, abbed i Ringsted. 
RR: 1429 2516. Lever 1440 1815 og sands endnu 1445 
1617. 

Oluf Jenssan, kantor i Kabenhavn, kongens kansler 
indtil1450 20112. 
RR: 1448 2816. 

Henning Henningsson af Skern (Middelsom H). R 
1419 29/10. g m Kirstine Jensdt (Falk). 
RR: 1435 1717 - for 1437 1115. 

Bent Pedersson, prior i Antvorskov Kloster. 
RR: 1435 17M - t efter 1454 1119. 

Otto Nielsson til Bjflrnholm (Sdr Djurs H), g m Else 
Holgersdt (Krognos) . 
RR: 1434 15111,1435 1012,1435 1517,1436 119 - 7 
1477. 

Claus Markvardsson til Hvidkilde (Sunds H), g m 
Kirstine Henriksdt (Gyldenstjerne) og 2) f@r 1454 
med Birgitta Kristersson (Vasa) og 3) ca 1477 med ? 
Mette Bertelsdt (Bydelsbak). 
RR: 1439 217 - 1486. 
Eler Nikolausson. R 1417 14111. g m Birgitte 
Limbek. 
RR: 1419 2719 - t efter 1434 15111. 
Korfitz Tonnesson, g april1447 med Ellen 
Henriksdt (Gyldenstjerne) og 2) Birgitte Joakimsdt 
(Flemming) . 
RR: 1450 2918 - i. 1494 mellem 22/1-1116. 

Herman Rynkeby, bisp i Viborg. 
RR: 1429 26/8 - .F 1437. 

Joakim Schepelitz. 
RR: 1435 15-1717,1435 2217 - ca 1436. 



Thott 

Ulfeldt 

Skave Niels (Jens) Jensson til Eskilstrup (Ringsted H), g m 
Sidsel Wohnsfleth og 2) Dorothea Herlufsdt 
(Snekken). Landsdommer i Sjzlland 1443-1451. 
RR: 1448 18/11 - 1- 1452. 

Sparre (i Sjzll) Jens Torbernsson til Bringstrup (Ringsted H) g m 
Sophie Pedersdt (Sparre) til Vibygird. Rigskansler 
1443 2816 - 1460 19/11. 
RR: 1451 23/11. Lever 1471 2015. 

Sparre (i Skine) Niels Svendsson til Ellinge (Harjagers H) g for 1395 
1215 m Pernille Pedersdt (Thott) og 2) for 1417 1016 
med Merete Jonsdt (Hjärne). R 1416 14/12. 
RR: 141 1. Lever 1434 2214 og sands 1434 3011 1. 
Klaus Nielsson til Ellinge g m Cecilia Dode og 2) fra 
1438 Katarina Stensdt (Bielke). 
RR: 1439 3/11 - t 1451 619. 

Ulrik Stygge, bisp i Aarhus. 
RR: 1424 - 1449 816. 

Thorleif Olafsson (nordmand), bisp i Viborg 1438- 
1450, Bergen 1450 - 7 1456. 
RR: 1438 711 - 1450 2318. 

Axel Pedersson til H ~ r l o v  og Li110 (Gzrds H). R 
1397 617. g m Katarina Axelsdt (Krognos) og 2) 
Ingeborg Ivarsdt (Rod). 
RR: 1401 - 1- mellem 1446 24/11 og 1447 2511. 
Iver Axelsson til Lillo (Gzrds H), g m Margrethe 
Poulsdt (Laxmand), 2) Maren Torbensdt (Bille) og 
3) Magdalena Karlsdt (Bonde). 
RR: 1451 23/11. t 1487. 
Oluf Axelsson til Val10 (Bjeverskov H), g ca 1420 m 
Katarina Jensdt (Falk), 2) sands i 14307erne m Johan- 
ne (Jens) Nielsdt (Brok), 3) Anne Jensdt (Present). 
RR: 1434 15111,1435 15-1717 - t 1464 1619. 
Aage Axelsson til Hjuleberg (Aarstads H) g m 
Märta Bengtsdt (Vinstorpa-ätten). 
RR: 1447? 1448 18/11. Lever 1477 215, V/8 .  

Henning Nielsscdn, bisp i Odense 
RR: 1440 sommer - t 1459. 



Vesteni 

Vitzen 

Laurids Thomess@n, landsdommer i Jylland 1453 
2116, g m Margrethe Munk. 
RR: 1449 317. "ffter 1456 1112. 

Ficke van Vitzen af Vemmetofte (Fakse H), g m 
Johanne (Jens) Nielsdt (Brok)? 
RR: 1421 14/12 - "ffter 1435 14110. 



Noter til bilag I 

Baden: DN 6 nr 496. Rep Dan 7830. DAA 
1884 s 42. 

Banner: ST 3 nr 473a, 475. DAA 1885 s 47, 
1898 s 245,1945:2 s 8. APD 3 nr 1386. 

Basse: LUB 7 nr 649. Hude: Aktstk s 11. 
Helms s 190. Läu 3 s 61. KD 1 nr 106. Rep 
Dan 7850. Mollerup 1893 s 180. ST 3 s 85- 
6. DBL 2 s 224-5 har S Basse som RR se- 
nest 1432. 

Bild: DCP nr 9,21. DAA 1888 s 64-5,1901 s 
240-1. HATA 1916 s 19. 

Bille: SD 2 nr 1002. Mollerup 1893 s 49,99, 
173-5,196. DAA 1890 s 61,64; 1900 s 428. 

Bj0rn: NGL 2:2 nr 3. DAA 1887 s 92. Ulsig s 
259. 

Brok: HR 2:l nr 139. Barner s 87. Jahn s 504. 
DAA 1889 s 103; 1926:2 s 14 er fejlagtig 
vedr Ellen Gyldenstjernes senere zegte- 
skab. Ubig s 218. 

Bryske: HR 2:l nr 139. Priv der SHR nr 2. 
HR 2:7 nr 468. SRD 1 s 331. DAA 1889 s 
121-2. 

Bydelsbak: ST 3 nr 475. DN 5 nr 702. RDRF 
2 s 14. DAA 1890 s 138. 

Due: ST 3 nr 438. DM 5:4 s 362-3. DAA 1891 
s 132. Rep Dan 4948. 

Daa: Rep Dan 7830. DAA 1890 s 169. 
Ebersten: Rep Dan 6407. HR 2:2 nr 213. Hu- 

de: Aktstk s 16,30. DAA 1892 s 101. - 
Vitslav: ST 3 nr 468,473a. HR 2:2 nr 213. 

Flemming: Rep Dan 7707. Da Sa 1 s 172. DN 
5 nr 757. Barner dipl nr 70. DAA 1892 s 
146. 

Foss: Rep Dan 5921. LUB 8 nr 29. Statsfor- 
valtn s 692. 

Frille: LUB 8 nr 29. Rep Dan 7248. DHT 
10:2 s 89. DAA 1893 s 154. DBL7 s 459. 
DCP nr 31. 

Galen: Barner dipl nr 78. DCP nr 49. Styffe 
1911 s 88-9. Ulsig s 286,417. Kraft 1971 s 
54. 

Galt: Rep Dan 7733. NGL 2:2 nr 3. Barner s 
125 og dipl nr 70. 

Gyldenstjerne: SD 1 nr 8; 2 nr 1080. Missiver 
1 nr 17. DAA 1926:2 s 9'ff. DBL 8 s 487. 
MP nr 81. Rep Dan 7795. LUB 8 nr 29. 
Barner s 99 og dipl nr 78. DCP nr 9,21. 
HR 1:7 nr 411. Jahn s 504. Rep Dan 2:l nr 
247. 

Gyrsting: Rep Dan 5669,7733. DAA 1896 s 
136-7. DBL 8 s 521. Rep Dan 5181,5936. 
SRD 7 s 405. DM 3 s 266. 

Hagen: Rep Dan 6389. KK V 3282 ff. DAA 
1896 s 161. 

Hak: Läu 3 nr 245-6. DAA 1896 s 166. 
Has: ST 3 nr 455,475. SRS 1 s 38. SRD 1 s 

263,265. DAA 1896 jvf 1897 s 508. Erslev s 
378. Lindström s 447. - Rep Dan 4321. 
NGL 2: 1 nr 54. Lecub 7 nr 33. APD 2 nr 
1477. Rep Dan 7848. DPHT 3 s 34. DAA 
1896 s 183-4. 

Hogenskild: Rep Dan 7707,7795. DM 5:2 s 
122 n 1. DAA 1887 s 215. 

Jernskeg: DM 5:2 s 122. DAA 1899 s 184-6. 
NGL 2:l nr 54. Rep Dan 6407. HR 2:l nr 
451. Rep Dan 7848 jvf Erslev: Testamenter 
nr 91. APD 3 nr 1634-6. DN 6 nr 445. SRD 
7 s 162. 

Jul: DAA 1890 s 262. 
Kabel: ST 3 nr 470,475. Barner s 106. DAA 

1899 s 222. Ulsig s 275. 
Niels Klemm: KD 1 nr 106. Rep Dan 6407. 

HR 1:8 nr 8436 11. SRD 4 s 573. DKirker, 
Sor0 Amt 1 s 89. 

Knob: DCP nr 31. Rep Dan 2:l nr 164. DAA 
1899 s 241. 

Krognos: DCP nr 31. DAA 1893 s 274. DBL 
13 s 367. 

Krummedige: KD 1 s 144. DAA 1900 s 235. 
DBL 13 s 389. 

Lange: Barner dipl nr 78. DCP nr 14. DAA 
1901 s 245. 

Laxmand: ST 3 nr 469. Erslev s 385. Lind- 
hardt s 87. DBL 4 s 179-80. DAA 1902 s 
227. Huitfeldt fol824. HR 1:8 nr 323. Dah- 
lerup 1971 s 53 har Poul L som RR, efter at 
Jhs L var blevet ~rkebisp. 

Liljesparre: Rep Dan 5783. Haars 50. DGS s 
21. APD 3 nr 2021-3. 

Lunge: Rep Dan 7707,7830; 2:2 nr 2914. 
DAA 1902 s 313. Bob& Da Herregde 3 s 
562. LUB 7 nr 649. ST 3 nr 475. DAA 1902 
s 311. DBL 14 s 589. Ulsig s 173,252. 

Lykke: ST 3 nr 455. LUB 7 nr 497. DAA 
1903 s 264. Statsforvaltn s 704. DBL 15 s 1 
har fejlagtigt, at Peder L d0de efter 1444. 

Knud Mikk: (delt skjold m en springende 
hund i hvert felt): HR 2:2 nr 484, Rep Dan 
2:l nr 1978,2:2 nr 3282. DBL 15 s 600. 

Moltke: DCP nr 3. Langhorn s 8. DAA 
1921:2 s 503. Rep Dan 2:l nr 675,888. 

Peder Nielss: Rep Dan 6407,7078. Du Dip1 s 
160-1. 

Oluf Jenss: Rep Dan 7795. Statsforvaltn s 
688. 

Podebusk: Rep Dan 5809. LUB 7 nr 649. 
HUB 7 , l  nr 267. B A  2 s 8. 



Present: LUB 7 nr 649. Rep Dan 2:l nr 392. 
Rosenkrantz: ST 3 nr 468,475. Rep Dan 

6748. Barner slzgtsregister. DAA 1900 s 
289. DBL 20 s 124. 

RGnnow: Rep Dan 5681. Jahn s 506,509. 
DAA 1913 s 483-4. DBL20 s 412 ff. HR 
1:7 nr 92. ST 3 nr 468. DCP nr 21. DMR s 
20. DM 7:6 s 210-1. 

Rynkeby: APD 3 nr 1572,1793. 
Schepelitz: LUB 7 nr 649. DM 5:4 s 362-3. 

Rep Dan 6830 jvf 7842. 
Skave: Rep Dan 7830; 2:4 nr 6629. DBL 22 s 

77. 
Sparre (Sjell): DCP nr 31. DAA 1917 s 505. 

Statsforvaltn s 692. 
Sparre (Skdne): Rep Dan 5629,6690,6740. 

DAA 1917 s 513. Wernstedt s 82f. ST 3 nr 

478 jvf FMU 3 nr 2346 og KD 2 nr 57. Rep 
Dan 2:l nr 73,114. 

Stygge: NDA s 285. DBL s 88. 
ThorleifO: Rep Dan 6920. NGL 2:2 nr. 21. 

DN 6 nr 551. DGS tavle XXXVIII nr 679 
(viben: bispehue over 3 stremme). 

Thott: Rep Dan 7641,7662,7830. DCP nr 31. 
ST 3 nr 468. LUB 7 nr 648-9. P V Möller 1 
(1874) s 101 ff. DAA 1900 s 417-21. DBL 
24 s 44,52. 

Ulfeldt: Kinch 1 s 349. DBL 24 s 478. 
Vesteni: NGL 2:2 nr 3. Rep Dan 2:l nr 573. 

DV s 346. DCP nr 45. Hvass 3 s 57. Stats- 
forvaltn s 704. 

Vitzen: HR 1:7 nr 411; 1:8 nr615 5 3. ST3 nr 
473a. DBL 24 s 52. 



Bilag I1 

JYLLAND 

Bygholm 

Hpinborg 

Kala 

Kolding 

H@vedsmzend p i  danske slotslen 
tilherende kronen 1419-70, i 
szrdeleshed 1419-50 

Peder Mogensspin (Due) 1411? 
Bisp Bo af Aarhus 1417. 
Mikkel Ebbesspin foged 1417 2414. 
Mikkel Munk husfoged 1446 2718 - 1459 2811. 
Johan Bjgrnsspin fpir 1451 2516. 
Henrik Knudsspin (Gyldenstjerne) 1451 2516. 
Knud Henriksspin (Gyldenstjerne) 1463 2511, 

Hillerslevl0rum Niels Strangesspin (Bild) 1406 2515,1408 1212. 
Kristiern Vendelbo p i  0 fpir 1418 1215? 
Henrik Knudsscdn (Gyldenstjerne) p5 0 1419 2316. 
Henrik Knudsspin (Gyldenstjerne) p5 H 1423 1516. 
Strange Nielsspin (Bild) p i  0 1440)? 
Strange Nielsspin (Bild) p i  H 1447?, 1449 1511 - 
1484? 
Lars Abildgird foged p5 0 1469 2119. 
Ebbe Strangesscdn (Bild) pA Q)  1497-1501. 

Folmer Mortensspin (Gyrsting) 1445 2719. 
Peder Jepsspin foged 1476 317. 

Peder Mogensspin (Due) 1423 1614,1423 1516,1433 
2515. 
Bo Hpig 1439 2616. 
Otto Nielsspin (Rosenkrantz) 1439 1219 - 1462 20112 

1477. 
?Oluf Stigsspin 1483. 
Oluf Friis 1484?, 1488 414 - 1498 29110. 

Mogens Munk 1406 519. 
Klaus Jonsspin (Lange) 1419 2316- 1423 15/6. 
Morten Jensspin (Gyrsting) 1437 23/10. 
Niels Eriksspin (Gyldenstjerne) 1442 1713. 
Morten Jensspin foged 1445 2915. 
Timme Nielsspin (Rosenkrantz) 1449 1/5?, 1453 315 - 
1466. 

31 Rigsrlid - Kongemogt - Union 4.57 



Ribe 

Skive 

Tordrup 

Varde 

Aalborg 

Lave Esgesson (Brok) 1469 1514. 
Mogens Ebbesson (Galt) 1477?, 1480 2514. 
Niels Eriksson (Rosenkrantz) 1488 2714 - 1511 
10112. 

Jakob (Jeppe) Therkildsson foged 1416 116. 
Eler Ronnow 1422? 1423 1516. 
Niels Eriksson (Gyldenstjerne) 1443 2816. 
Peder Hdg (Banner-Hog) 1466 1214. 
Anders Friis (Haraldskj~r) 1467?, 1472-1483. 
Mourids Nielssan (Gyldenstjerne) 1484 515 - 1489 
612. 

Peder Nielsson (Gyldenstjerne) 1404 2516 - 1406. 
Niels Eriksson (Banner-Hag) husfoged 1406 619. 
Erik Nielssan (Gyldenstjerne) 1419 2316 - 1443 711. 
Erik Eriksson 1443 forsommer. 
Ludvig Nielssdn (Rosenkrantz) 1454 2819. 
Gunde Nielssdn (Lange) efter 1468. 
Jes Quie 1477 919 - 1486 1818. 
Niels Hog 1486 1818. 

Skanderborg Peder Eriksson foged 1417 2414. 
Bisp Bo Mogenssdn (Lange) 1420. 
Johannes Palnesson (Munk) 1420-1425. 
Henrik Knudssan (Gyldenstjerne) 1442 1713 - 1446 
816. 
Erik Ottessdn (Rosenkrantz) 1452 2614 - 1474 1015, 
1476. 

Johan Skarpenberg 1407 30111. 
Niels Erikssdn (Banner) 1439 2316. 
Oluf Anderssfln (Lunge) 1442 711. 
Keld, foged 1452. 
Johan Bjdrnssdn 1460 2713. 
Erik Bjarnsson 1461 15/10 - 1468 715. 
Oluf Pedersson (Gyldenstjerne) 1497, 

Peder Lykke til Stadsgard 1419 2316 - 1423 1516, 
1429 617 - .i for 1461. 
Otto Nielss@n (Rosenkrantz) 1458 12/12? 
Jens Poulss@n husfoged 1467 2615. 

Henrik Rantzau 1433 2911. 

Mogens Munk 1401 318. 
?Tue Bagge 1418. 



Vendsyssel? 

EYN 

Hagenskov 

Hindsgavl 

Erik Eriksson (Banner) 1419 2316 - 1426 516. 
Asger Nielsson foged 1435. 
?Esge Jensson (Brok) 1435? 
Jens Kanne foged 1436. 
Otto Nielsson (Rosenkrantz) 1438 2411. 
?Esge Jensscdn (Brok) 1441? 
Niels Eriksson (Banner) 1442 1713-26110. 
Kristiern Stygge foged 1443 19/8? 
Erik Nielsson (Gyldenstjerne) 1444 - 1446 816. 
Kristiern Mikkelsson (Tornekrans) foged 1449 313 - 
1451 1814. 
Knud Henriksson (Gyldenstjerne) 1453 
Niels Jepsson (Vare) foged 1454 212-116. 
Hans Lerke foged 1456 517 - 4/12. 
Klaus Josefsson foged 1457. 
Anders Nielssprn (Banner) 1470. 
Jep Friis (Haraldskj~r) i pant 1475. 
Lars Lunov 1478,1481. 
Mourids Nielsson (Gyldenstjerne) 1479-1484. 
Erik Andersson (Banner) 1490. 
Mourids Nielsson 1490 1713 - 1494 1912. 

Erik Eriksson (Banner) 1423. 
?Niels Eriksson (Banner)? Ca. 1443 2816 - t tidligst 
1444? 
Johanne Andersdatter (Panter) 1462 6110- 1463 
2119. 

Niels Svendsson (Sparre) 1409,1424. 
Rikman van Lanken 1425 3014 - t for 1436 26/4? 
Hertug Bugislav 1438-1439. 
Peder Hogenskild 1449 - 1460 2713,1464 1015. 

Albrekt Bydelsbak 1419 2316. 
?Otto Nielsson (Rosenkrantz) 1426 10/1? 
Henrik Pors 1434 912 - 1435 2415. 
Hertug Bugislav 1438 - 1439. 
Eggert Frille 1440 31/10 - 1467. 
Eggert Andersson (Ulfeldt) 1482. 
Erik Aagesson (Thott) 1488 2714 - 1490 1115. 



Nyborg 

Rug ard 

SJELLAND 

Sten Basse 1419 2316 - 1432 413 - 1438? 
Hertug Bugislav 1438 - 1439. 
Claus Ronnow 1442 2715 - 1446 12/10 - 1458, - 1462 
217. 

Bjorn Olufss~n (Bjgrn) 1402. 
Bisp Peder Jensson (Lodehat) af Roskilde 1412-1419 
1018. 
Dronning Philippa - 1420 3016. 
Thomas Kinkel husfoged 1423 2814. 
Otto Smeger 1430. 
Gert Bryske 1441. 
Jakob Ravn foged 1442 1616. 
Jens MathiassGn (Goye) foged 1450 1518 - 1451 115. 
Iven Bryske 1453?, 1460 2713. 
Klaus Gertsson (Bryske) 147314 - 1476. 
Bent Bille 1484 416 - 1484 18/11. 

Otto Skinke1 (Sgblad) 1418 713 - 1449. 
Knud Henriksson (Gyldenstjerne) 1449 -? 
Johan Hvitkop (Krummedige) 147314 - 1475 716. 

Anders Jakobssgn (Lunge) 1419 2316 - 1423 1516 - "F 
f0r 1429 216. 
Grev Hans af Ebersten i pant for 1437?, 1437-1446 
aug . 
Philip Axelsson (Thott) 1456 2317 - J. 1464 4/11. 
Ermegard Frille u.Eggert Frilles v~rgemil1464- 
1467. 
Erik Sture 1467 1015. 
Axel Valkendorf 1473 518. 
prins Hans far 1477 1919. 
Bent Bille 1477 1919- 1478 2019. 
Johan Venstermand 1479 2114, 

Tonne Ronnow 1419 2316. 
Claus(Niels?) Eriksson (Banner, Bolle?) 1439 1317. 

Abrahamstrup? Ficke van Vitzen (+H@jstrup) 1419 2316. 
Peder Jenss0n 1428 717. 
Torben Bille 1449 2511 - "f472. 
Henrik Friis 1480. 



Haraldsborg 

Hol bzek 

Jungshoved 

Kalundborg 

Korsar 

Kdbenhavn 

Jesse Pederssan 1424 813. 
Asger Nielssan foged 1435 14/12. 
Dronning Dorotheas livgeding 1445 sept - 1- 1494. 
Henrik Fynne foged 1448 815. 
Jep Jenssan (Ravensberg) 1449 513 - 1458 219. 
Erik Jenssdn (Godov) 1459 3111. 
Keld Nielssan (Algudsen) 1460 2913 - 1469 1319. 
Jep Jenssan (Ravensberg) 1469 13/9? 
Johan Fikkessan 1473 1415 - 1475 1314. 

Goos van Hitzacker 1413 2215 eller 2818. 
Markvard Barsebek 1439 2616. 
Verner Barsebek 1443 20110. 
Verner Parsberg 1456 2715 - 1473 2711. 

Mogens Axelssdn (Gdye) 1440 2014. 
Korfitz Tannessan (Rannow) U Kristoffer?, 1483 
1719 - 1486 9111,1493 6/12? 

Klaus Grubendal1410 2212. 
Mikkel Rud 1422 3013. 
Torben Jenssan (Sparre) 1424 - 1430 517. . 
Jens Torbernssdn (Sparre) 1437 111 - 1439. 
Morten Jenssan (Gyrsting) 1439 20112. 
Joakim Flemming 1442 1716 - 1445 1914. 
Mikkel Jargenssan (Rud) far 1448 1511 - 1448 1911 1 -? 
Anders Jenssan (Passov) 1454 20112- 1458 1115. 
Didrik Jenssan (Quitzow) 1465 412. 
Hans Navl1473 2711 - 1486 1815. 
Jep Lang 1490 1511 1. 

Anders Skytte 1420 - 1425 2511. 
Iver Jenssdn (Dyre) 1439 818. 
Jep Lunge ca. 1443 - 1450. 
Oluf Anderssan (Lunge) 1464 1019. 
Henrik Meinstrup 1471 115 - 1496 12/10. 

Krogen (Helsingar) Albrekt Bydelsbak p i  Flynderborg 1419? 
Peder Oxe 1425?, 1430 315 - 1440 3017. 
Morten Jensspin [I443 30151 - 1445 113. 
Follert van Knob 1446 112 - 1452 2416. 
Jargen Lauridssan (Oxe) 1453 1816. 
Johan Oxe 1454 1118 - 1466 117. 

Anders Nielssdn (Jernskzg) 1419 2316 - 1423 1516. 
Esge Jenssan (Brok) 1429 1311. 



Axel Pedersson (Thott) 1432 518 - 1433 1614. 
Mogens Goye 1434 12/9?, 1435 12/9?, 1437 2214 - 
1438 2813. 
Evert Moltke 1447 2315. 
Eggert Frille 1451 24/11 - 1453 2116. 
Joakim Griis 1454 28/10 - 1464. 
Skelm Pedersson foged? 1455 1017. 
Erik Jensson (Godov) 1472 1515,1479 918 - 1481 
1414. 

Skjoldenzs Jorgen Rud 1429. 
Jens Mathiasson (Ulfeldt) 1430 517. 
?Peder Nielsson Metrorh for 1431 2319. 
Peder Jensson 1434 3016,1436 2218. 
Dronning Dorotheas livgeding 1445 sept - T 1494. 
?Jens Torbernssqin (Sparre) 1460 - 1463. 
Kristoffer Jensson (Sparre) 1471 2517. 
Jens Pedersson (Jernskzeg) 1473 2316. 
Herluf Skave 1477 1511 - 1481 3115. 

Stege Valdemar Bydelsbak 1419 2316. 
?Niels Jensson (Bjorn?) foged 1420. 
Grev Vitslav i begyndelsen af 1430'erne?, 1437- 
1438. 
Bisp Jens Pedersson (Jernskzg) af Roskilde 1447, 
1448 1317. 
Erik Aagesson (Thott) 1457 212 - 1462. 
Laurens Axelsson (Thott) 1465 2418. 

Predbjorn Podebusk 1419 2316. 
Peder Oxe 1422 317. 
Follert van Knob - T 1452 1719 og enken 
Birgitte Bondesdatter (Thott). 
Johan Oxe 1465 - Ca. 1490. 
Oluf Johansson (Oxe) 1492 23/11 - 1496 413. 

Vordingborg Bjorn Olufsson (Bjorn) 1409. 
Jakob Brymle 1423 1516 - 1434 317. 
Henning van Hagen 1439 28/10. 
Oluf Axelsson (Thott) 1442 2113. 
Joakim Griis 1475 1419. 
Palle Andersson (Ulfeldt) 1487 16/11. 



LOLLAND-FALSTER 

Nykabing Iven Bryske 1414 1413 - 1419 2316. 
Gert Bryske 1423 1516. 
Mogens Gaye 1444/5 - 1446 - 1448 711? 
Evert Moltke 1449 29/12. 
Lars Jenssan far 1458 11110. 
Johan Frille 1458 11110,1460 2413 - 1466 2514. 
Oluf Folmerssan (Baad) 1473 13/5, 1118. 

Ravnsborg 

Aalholm 

SKANE 

Beridsholm 

Gladsaxe 

Anders Jakobssan (Lunge) 1419 2316 - 1423 1516. 
?Lyder Kabel 1436. 
Hertug Vartislav 1437-1438. 
Morten Jenssan (Gyrsting) 1446 1516. 
Tyge Ovessan (Lunge) 1449 5/11? 
Anders Ebbessan (Galt) 1457 1317,29111. 
Jep Jensson (Ravensberg) 1459 - 1480 2915. 
Johan Fikkessan 1481 1711 - 1494 2/11. 

Erik Krummedige 1419 2316- 1432 1614 - 1437? 
Hertug Barnim af Barth 1437 - 1438 2014. 
Henning van Hagen 1440 714. 
Oluf Axelssan 1445 2314- 1448 2519. 
Johan Frille 1449 29112. 
Mogens Ebbessan (Galt) 1452 - 1466 117. 
Mogens Ingvarssan 1466 29/12. 
Hans Paiske 1472 1511,3/11. 
Eskil Mogenssan (Gaye) 1476 1916 - 1478 2618. 

Mogens Munk far 1401. 
?Peder Ovessan (Hvide) 1415? 
Kar1 Aagessan (Skytte) ca 1421 
Erik Nielssan (Rotfeld) 1422 - t 1452. 
Niels Pederssprn (Brahe) 1468 2511. 
Claus Erikssan (Bjarn) 1477 2319- 1487 16/11. 
Oluf Jepssan (Sparre) 1500- 1510. 

Jens Grim for 1427 1719,1443 1414 - 1449 25/1 
Kristine Stigsdatter (Thott) far 1450 2317 - 1453 
2416. 
Trud Pederssan (Galen) 1453 2416 -? 



Lindholm 

Eskil Mogenssen (Gaye) 1471 2119. 
Sten Bille 1490 17/10. 

Helsingborg Jens Rudbek 1411 9/11 - 1423 1516,1427 2914? 
Peder Oxe 1435 419 - 1440 217. 
Joakim Flemming 1447?, f@r 1449 28112 -? 
Knud Trudssprn (Has) 1465 511. 
Johan Oxe 1468 1517 - 1485 1919. 
Bent Bille 1490 2616 - 1494 1114. 

Magnus van Alen 1406 11110. 
Jens Grim 1419 2316 - 1423 1516,1427 2914? 
Frederik Wardenberg ca 1435. 
Erkebisp Johannes Laxmand i Lund 1442 13110 - t 
1443 3015. 
Stig Olufssen (Krognos) 1460 1111. 
Peder Nielssprn (Thott) 1466 117 - 1482 1319. 

Lyckei Klaus Nielssan (Sparre) 1447 - 1449 112,1449 1012. 
Sv. Birger Trolle 1452. 
Eggert Krummedige 1476 1511 - 1479 2916. 

Skan@/Falsterbo Magnus van Alen 1406 11/10. 
Frellav Kristiernssprn (Frille) p i  S. 1410 2514. 
Keld, foged p i  F. 1415 14/11. 
Axel Pederssprn (Thott) 1419 2316. 
Tem Temessan 1437 2214. 
Anders Hak 1440 1116. 
Skelm Pederss@n 1451 8-1519,1457 21110 p i  S. 
Mogens Hak 1464 513 p i  F. 

HALLAND 

Laholm 

Varberg 

Henning Wodarges - piiske 1436. 
Sv. Arvid Svan 1436. 
Erik Ged 1445 1418. 
Claus R@nnow 1452 15110. 
Niels Aagessan (Thott) 1474 711. 

Axel Pederssprn (Thott) 1415 - 1446 24/11. 
Aage Axelssprn (Thott) 1447 - 1468,1476 719 - t 
1477 718. 
Erik Sture 1468 617. 
Erik Axelss0n (Thott) 1482? 2313. 
Oluf Stigssgn (Krognos) 1491 12111. 



BLEKINGE 

Salvitsborg 

GOTLAND 

Visborg 

Niels Jenssan (Galen) 1446 1512 - 1451? 
Iver Axelssan (Thott) 1464? 1467 
Mikkel Nielssan (Tornekrans) 1470. 
Knud Trudss@n (Has) 1476 1511. 
~ o u l  Laxmand 1479 515 eller 2219 - 1502. 

Trud Has 1423 1516 - t1437. 
Erik af Pommern 1438 - 1449 Sommer. 
Oluf Axelssen (Thott) 1449 3117 - 1464 1619. 
Philip Axelssgn (Thott) - U464  4/11 
Iver Axelssan (Thott) 1466 - 1487 



Noter til Bilag I1 

JYLLAND 
Bygholm: DAA 1891 s 132. Statsforvaltn s 

202. Rep Dan 5656,7615,2:1 nr 56,938. 
DCP nr 112. 

Hillerslevl@rum:MP nr 166. Reg Dan 4126. 
Statsforvaltn s 205. Matzen 1869 s 223. ST 
3 nr 450,455. DAA 1888 s 64. DMR s 18 L 
14. Rep Dan 7845. Trap V1 s 641 har Str 
Nielssan fra 1484 og muligvis 1470. Rep 
Dan 2:2 nr 2645. Trap V1 s 641. 

H@nborg: Rep Dan 7553,2:2 nr 3874. 
Kai@: Rep Dan 6015. ST 3 nr 455. Rep Dan 

6623. HR 2:2 nr 306. Barner dipl nr 69. 
Trap VI1.s 1031. Rep Dan 2:3 nr 6240,2:5 
nr 8669,8778. 

Kolding: NDM 6 s 236. Statsforvaltn s 205. 
ST 3 nr 450,455. Rep Dan 6901. Poelman 
I, 1 nr 1569. Barner dipl nr 77,86. DGK 2 s 
160-1. RDRF 1 s 801. Jy S 6 s 28-9. Rep 
Dan 2 2  nr 2205,2575. Eliassen (1910) s 40. 
Rep Dan 2:3 nr 4602,6256,2:7 nr 11974. 

Lundenres: Matzen 1869 s 479. HD nr 20. Jy S 
3:6 s 16. ST 3 nr 455. DAA 1926:2 s 12 har 
Enk Rdnnow i 1442. Rep Dan 7341,2:1 nr 
2051. DAA 1949:2 s 21. Nielsen: L0nborg 
S s 12. GJT nr 109. DAA 1886 s 130. Trap 
IX s 167 har A Friis 1477-83. Missiver 1 nr 
105,129. Rep Dan 2:3 nr 5693. Statsfor- 
valtn s 403. DAA 1926:2 s 14. 

Ribe: MP nr 126. Hübertz 1 nr 1. MP nr 180, 
184. ST 3 nr 450. Rep Dan 7306. Lecub 9 
nr 979. APD 3 nr 2030. Kinch 1 s 351 og 
DAA 1901 s 248 har Gunde N som H@v 
efter 1443, hvad der mh afvises, skdnt han 
senere opholder sig i Ribe: Rep Dan 7553, 
7622. Om hans H@v7s tid se Da Sa 1 s 49. - 
Rep Dan 2 2  nr 4093,2:3 nr 5926. 

Skanderborg: Rep Dan 5656. DM 3 s 181. 
Hoffrneyer 1 s 164-5. Statsforvaltn s 202. 
MPnr 115. DaAtl4~241.DAA1905s 
296. Jes Olssdn er foged 1425 612: Rep Dan 
6168. - Poelman I, 1 nr 1569 og I,2 nr 1809. 
Rep Dan 2:l nr 137-8. Barner dipl nr 136. 
E A  1 s 192. 

Skive: MP nr 213. Barner dipl nr 58. Hude: 
Aktstk s 12. DV s 347 jfr Rep Dan 7312s, - 
2: 1 nr 1109,1353. DCP nr 141. E A  3 s 224. 
Trap V11 s 128. 

Tordrup:ST 3 nr 450,455. Rep Dan 6410. 
DAA 1903 s 264. Rep Dan 2:l nr 910,2:2 
nr 2274. Brask s 105,108. 

Varde: Rep Dan 6598. Erslev s 136. Kinch 1 s 
299. 0 Nielsen (1867) s 67. 

Vendryssel?: Rep Dan 6070,7341?, 2:1 nr 
1515,1641. DAA 1949:2 s 8. 

Aalborg: MP nr 88. DAA 1905 s 297. Jy S 3:6 
s 12-4. ST 3 nr 450. Rep Dan 6261. E A  4 s 
7. DAA 1889 s 109. DHT 7:2 s 503 n 2, som 
folges af Rebas i Sc 1977 s 166. - DV s 346. 
BA 2 s 95. DHD nr 31. Da At1 5 s 189 har 
Erik NielssGn (Rotfeld) som Hdv 1439, 
hvilket sands er fejl for Otto N (Rosenkr) 
jvf DHD nr 31. Grautoff 2 s 84 jvf Nyrop 1 
s 655. Rep Dan 7353. Poelman 1,1 nr 1569. 
DHD nr 37. DAA 1885 s 47 har Niels E 
(B) sorn HGv atter 1447, hvad der mgl, be- 
vis. Synspktet om 1447 fulgt i Sc 1977 s 166. 
- RDRF 1 s 102. DM 5:2 s 185. Poelman 
1,2 nr 1809. Nyrop 1 s 655 uden Ar. Rep 
Dan 2:3 nr 4615. Rep Dan 7856,2:1 nr 31. 
Da At15 s 152,189. Vedel Sim: Rugds Hist 
1,2 s 14. DBL 8 s 493. Rep Dan 2:l nr 317, 
363,621,798. DBL 2 s 130. Sc 1977 s 167. 
DAA 1886 s 131,1901 s 535. Statsforvaltn s 
204 m n 4. Missiver 1 nr 94. DM 3:3 s 253, 
274. DAA 1926:2 s 14. Missiver 1 nr 130, 
164. Ulsig s 234-5. 

FYN 
Hagenskov: DF 1 s 300,313. DAA 1917 s 

513. DM 5:2 s 120. SRD 7 s 280. Rep Dan 
6188. DM 6 s 269. Vedel Sirn: Farn.eftretn 
. . . Ruderne s 21. Rep Dan 6817. Erslev s 
136. Hude: Aktstk s 5. Bob& Da herregde 
2 s 79. DM 5:2 s 120. Rep Dan 2:l nr 1109, 
1744. 

Hindsgavl: ST 3 nr 450. Reg Dan 4755. Rep 
Dan 6676,6763. Hude: Aktstk s 5,17. 
Statsforvaltn s 401. Vedel Sim: Borgruiner 
s 112. Jahn s 511-3. DAA 1892 s 153. Trap 
V s 170. Rep Dan 2:3 nr 6256,2:4 nr 6722. 

Nyborg: ST 3 nr 450. Rep Dan 6546. Hude: 
Aktstk s 5,29. Rep Dan 7246,7624. Rep 
Dan 2:l nr 1485. DBL XIV s 508. DBL 20 s 
412. 

Naosbyhoved: Vedel Sim: Odense 1 s 89 og 
Rugds Hist s 135. DAA 1887 s 89. Trap V s 
114. A D J0rgensen (1884) tillzg 1 s 199. 
Statsfomaltn s 200. NGL2:l nr 54. Vedel 
Sim: Borgruiner s 26 ff. samt Odense 1 s 
105. Matzen 1869 s 484. DAA 1889 s 121 ff. 
Rep Dan 7251,7998,2:1 nr 38,1109. DM 
5:2 s 122. Rep Dan 2:2 nr 3600,3638. Trap 
V s 114 har Klaus B som Hdv 1471-8, Rep 
Dan 2:3 nr 5488,5563. 

Rugdrd: Rep Dan 5702. Vedel Sim: Rugds 
Hist 1,2 s 2. B A  5 s 31. DM 5:2 s 124. Rep 
Dan 2:2 nr 3632. 

Tranekcer: ST 3 nr 450,455. Hude: Aktstk s 
4. Lütken 1909 s 59, Grautoff 2 s 102. Ros- 



man s 297. Rep Dan 2:l nr 628,2:2 nr 
2268. Trap V s 938-9. Rep Dan 2:2 nr 4128, 
4205,4285,2:3 nr 4437. Nye KS 4 s 439. 
Missiver 1 nr 78. 

BrGhus: ST 3 nr 450. DM 5:2 s 183-4. 
SJBLLAND 
Abrahamstrup: DM 5 s 319-20. ST 3 nr 450. 

Rep Dan 7848. Rep Dan 2:2 nr 3137,2:3 nr 
4783. 

Haraldsborg: til kronen 1419 (BA 1 s 36). 
Reg Dan 4686. Rep Dan 6795. DN 7 nr 
426. Statsfowaltn s 14-5. Rep Dan 7784, 
7858,2:1 nr 887,940,1112,2:2 nr 2644, 
3251,3603. DM5:2s 124n 1. 

Holbrek: Rep Dan 5256,2:4 nr 7173. Erslev s 
136-7. Reg Dan 5230. AB s 72. DCP nr 55. 
Rep Dan 2:2 nr 3194. 

Jungshoved: KD 1 nr 124. Brasch (1859) s 24. 
Rep Dan 2:3 nr 5292,5958,2:4 nr 7510. 

Kalundborg: Rep Dan 5075,5966. DM 3 s 
181. Rep Dan 6278,6448,6855. DPHT 4 s 
4. LUB 8 nr 266 jvf W Christensen s 37 n 4. 
Rep Dan 7252,7500,7759. DCP nr 2. Da 
At1 6 s 237 samt Vedel Sim: Farn. eftretn ... 
Ruderne s 17,49 og Algreen s 11 har M 
Rud fra 1446. Rep Dan 2:l nr 413,850, 
1850,2:2 nr 3194,2:3 nr 5882,2:4 nr 6796. 
Algreen s 11 har Jep Lang som foged 1439. 

KorsGr: Rep Dan 5883,6165. Huitf fol824. 
Rep Dan 7496. DGK 3 s 275. DAA 1902 s 
313. CE nr 232. Rep Dan 2:2 nr 2941,2:4 
nr 8233. 

Krogen: Da At1 6 s 49. AN0 1851 s 224 n 3. 
Lecub 8 nr 202. HR 2:2 nr 401 s 321. Poel- 
man 1,1 nr 1736 s 509. W Christensen s 49. 
LUB 8 nr 332. Poelman 1,2 nr 2038. HUB 8 
nr 259,1160. DCP nr 51. Rep Dan 2:l nr 
2104. 

KGbenhavn: ST 3 nr 450,455. HR 1:8 nr 555. 
Nyrop 2 s 65 nr 15. HUB 6 nr 1029,1073. 
E1 G0ye s 119. HR 2:l nr 458. KD 1 nr 123. 
Kgl B K: Add 122 B1 61r 4". Nyrop 1 s 714. 
Rep Dan 2:l'nr 96,176,180. AB s 107. 
Rep Dan 2:l nr 400. DPHT 5:4 s 14. AN0 
1851 s 227 har 1454 Johan Oxe. Rep Dan 
2:l nr 502. DAA 1907 s 340. Rep Dan 2:2 
nr 3097,2:3 nr 4827. KD 2 nr 149. 

Skjoldences: til kronen 1429: B A  1 s 55. Ulsig 
s 260. Rep Dan 6448. Reg Dan 4930. Rep 
Dan 6704,6837. DN 7 nr 426. DAA 1917 s 
505. Rep Dan 2:2 nr 2966,3277,3978,2:3 
nr 4874. Trap I11 s 768. 

Stege: ST 3 nr 450. Bojsen: Stege Bys Bog s 9- 
11,123-4. Hude: Aktstk s 4. B A  3 s 359. 
KD 1 nr 144. DAA 1900 s 421. Rep Dan 
2:l nr 1155,1294. SRD 4 s 385. Trap IV s 

120. Rep Dan 2:l nr 1940. 
SGborg: ST 3 nr 450. Reg Dan 4617. AN0 

1851 s 319-20,323. DAA 1907 s 340. Trap 
111 s 159. Rep Dan 2:4 nr 7253,8111. 

Vordingborg: DAA 1887 s 89. ST 3 nr 455. 
Rep Dan 6707. KD 4 nr 44. Rep Dan 7232, 
2:2 nr 3696,2:3 nr 6157. 

LOLLAND-FALSTER 
Nyk@bing: Rep Dan 5374. ST 3 nr 450,455. 

Trap IV s 700. Oxenvad s 141. E1 G0ye s 
92,110-1,126,151. Rep Dan 7938. DCP nr 
81. Rep Dan 2:l nr 1105,2066,2:2 nr 3249, 
3295. 

Ravnsborg: ST3 nr 450,455. Vedel Sim: 
Rugds Hist 1,2 s 8. Hude: Aktstk s 4,14. 
AB 5 s 62. Rep Dan 7926,2:1 nr 745,1056, 
2:3 nr 4626,4809,2:4 nr 7754. HUB 8 nr 
652. DM 3:3 s 226. DM 5:2 s 124 n 1. 

Aalholm: ST 3 nr 450. E1 G0ye s 91. Hude: 
Aktstk s 4,14. Pomm Kr0nike (Balt Stud 
1889) s 330. Rep Dan 7068,7501,7819, 
7938. DAA 1892 s 154 har fejlagtigf Johan 
Frille fra 1440. Rep Dan 2:l nr 202,2104, 
2192. E1 G ~ y e  s 108,421. Rep Dan 2:2 nr 
3033,3153,4276. 

SKANE 
Beridsholm: til kronen 1363 ( E A  4 s 21). E A  

1 s 64. Styffe 1911 s 70. AB s 181,185. Rep 
Dan 5964. Lundberg 1905 s 11. Lau 4 nr 
115. Rep Dan 2:2 nr 4101,2:3 nr 6157,2:6 
nr 11642. Roussell: Slotte 18 s 149,152. 

Gladsaxe: Rep Dan 6329. E1 G@ye s 409. Rep 
Dan 7848. DAA 1893 s 163. DAA 1896 s 
183-4. Rep Dan 2:l ni 263,2:2 nr 2981,2:4 
nr 6790. 

Helsingborg: Rep Dan 5169. ST 3 nr 455. Rep 
Dan 6312,6763. HR 2:2 nr 401 s 321 - 1447 
jvf M Rud pA Kalundborg. DCP nr 26. Läu 
4 nr 58. Rep Dan 2:2 nr 2458,2:3 nr 5745, 
2:4'nr 6747,7627. 

Lindholm: SD 1 nr 772. ST 3 nr 450,455. Rep 
Dan 6312. AB s 145. Läu 3 nr 241 s 243. 
DBL 14 s 179-80. LUB 9 nr 898. Rep Dan 
2:l nr 2104,2:3 nr 5079. 

Lycked: TS 2 s 264. Rep Dan 7852,7855. 
Styffe 3 s LIII. DCP nr 213. E1 G@ye s 127. 

Skan@rlFalsterbo: SD 1 nr 772. Statsfowaltn s 
205. SD 1 nr 1288. DAA 1892 s 153. SD 3 
nr 2155. ST 3 nr 450. KD 1 nr 123. HUB 
7,l s 253 n 1. HUB 8 nr 90. Läu 3 nr 381. 
Helms (1940) s 545. Läu 4 nr 45. 

HALLAND 
Laholm: Rep Dan U582. KK V 2470,2520 ff. 

Erslev s 357. KK V 2538. Rep Dan 7534. 
Reg Dan 3892. Styffe 4 nr 22. 

Varberg: SD 3 nr 2079. Rep Dan 7639,7640, 



7662,7755. Skoglund s 163. Rep Dan 2:3 GOTLAND 
nr 4999,2:4 nr 7002. Virborg: ST 3 nr 455. Paulsson: Annales s 

BLEKINGE 325. Erslev s 422. Ericsson s 15 nr 120. 
S@lvitsborg: Rep Dan 7581. DCP nr 181,213. LUB 8 nr 674. DAA 1900 s 419. LUB 10 nr 

MHD 1 s 273. Weibull(1945) s 26.29. Rep 632. DBL 24 s 49,52,61. 
Dan 2:3 nr 4446,6256,2:7 nr 13031. 

Bilag I11 Oversigt over rigsrgders besegling af 
dokumenter og tilstedev~relse ved 
m@der 1434-1451 

tegnforklaring: besegler I til stede 1 er rigsrtid 
besegler I til stede I er endnu ikke rigsrad 

4 besegler ikke I til stede 1 er rigsrtid 
? sandsynlig tilstedev~relse 

Noter: 
Vordingborgmedet juni-juli 1434: HR 2:l nr 

364-75. Rep Dan 6698,6700-01,6703, 
6705,6710-11,6715 iflg SRD 1 s 328. Rep 
Dan U 557. DN 1 nr 745-7; 4 nr 855; 6 nr 
453-7; 7 nr 387,393; 18 nr 57. Reg Dan 
5050,5059. Pontoppidan 2 s 554. Terpager 
s 88-9. 

Kebenhavn oktober 1449 (Kristian I's bryl- 
lup): se tillige Barner dipl nr 78. 

0vrige henvisninger f0lger bogens tekst og 
noteapperat. 



Oversigt over RRAders beseg- 
llng af dokumenter og tilstede- 
vereise ved msder 1434-1451. 

Peder Lykke (Bille) 
Jhs. Laxmand 
Tue Nielsssn 
Jens Pedersssn 
Kristian Hemmlngsssn 
Ulrik Stygge 
Gert Pedersssn 
Naune Jensssn 
Thorleif Olafsson 
Herman Rynkeby 
Henning Ulfeldt 
Bent Pedersssn 
Oluf Mor!ensssn 
Knud Mlkkelsssn 
Oluf Jensssn 
Jens lverssan 
Oluf Daa 
Axel Pedersssn 
Peder Mogens,Due 
Erik Nlelsssn Gyldstj. 
Erik Krummedige 
Sten Basse 
Morten Jensssn 
Eler Rsnnow 
lven Foss 
Henrik Knudsssn Gyldstj. 
Ficke van Vitzen 
Trud Has 
Peder Lykke 
Jens Grlm 
Poul Laxmand 
Anders Nlelsssn 
Herman van Hagen 
grev Hans af Ebersten 
Esge Brok 
Gert Bryske 
grev Vitslav 
Otto Nielsssn Rosenkr. 
Oluf Axelssnn Thott 
Ove Lunge 
Jakob Basse 
Joaklm Schepelltz 
Lyder Kabel 
Henning Podebusk 
Albrekt Bydelsbak 
Nlels Eriksssn Banner 
Claus Rsnnow 
Klaus Nlelsssn Sparre 
Eggert Frllle 
Niels Erlkssan Gyldstj. 
Anders Hak 
Jep Lunge 
Peder Hogenskild 
Joaklm Flemming 
Mogens Ebbesssn Galt 
Aage Axelsssn Thott 
Torben Bille 
Nlels Skave 
Oluf Lunge 
Evert Moltke 
Johan Bjernsssn 
Peder Eriksan Gyldstj. 
Laurlds Vesteni 
Strange Nielsssn Bild 
Niels Jenssnn Galen 
Johan Frille 
Follert van Knob 
Stig Olufsssn Knognos 
Korfitz Rsnnow 
Jens Torbernssan Sparre 
lver Axelssan Thott 

4 I I I 

Erlk af Pommern b 
Krlstoffer af Bayern 'lnterlm Kristian I 

1448 



Forkortelser 

ADB 
A ASF 
AB 
ACUT 

AFV 
A N 0  
APD 
AV 
BS 
BS N F 
CDB 
CE 
CMH 
DAA 
DAS 
DaSa 
DB 
DBL I-XIX 
DBL 1-27 
DCP 
DF 
Deutsche 
R Akten 
DGF 
DGK 
DGS 
DHD 
DHT 
D1 
Dipl Da1 
Dipl Dan 
DKirker 
DKS 
DM 
DMR 
DO-Reg I 
DPHT 
DRA 

Allgemeine deutsche Biographie 1-56 (1875-1912) 
Annales Academiz Scientiarum Fennic~ 
Adelige Brevkister 
Acta et Commendationes Universitatis Tartuensis 
(Dorpatensis) 
(Ad) Fortids Veje 
Aarbager for Nordisk Oldkyndighed 
Acta Pontificum Danica 
Acta Visbyensia 
Baltische Studien 
Baltische Studien Neue Folge 
Codex Diplomaticus Brandenburgensis 
Codex Esromensis 
Cambridge Medieval History 
Dansk Adels Aarbog 
Danske Adelige Sigiller 
Danske Samlinger 
Dänische Bibliotec 
Dansk Biografisk Leksikon 1887ff 
Dansk Biografisk Leksikon 1933ff 
Diplomatarium Christierni Primi 
Diplomatarium Flensburgense 

Deutsche Reichstags Akten 
Danmarks Gamle Folkeviser 
Danmarks Gamle K~bstadlovgivning 
Danske Gejstlige Sigiller 
Danske HelligAndsklostres Diplomatarium 
(Dansk) Historisk Tidsskrift 
Diplomatarium Islandicum 
Diplomatarium Dalekarlicum 
Diplomatarium Danicum 
Danmarks Kirker 
Danske Kongelige Sigiller 
Danske Magazin 
Danske Middelalderlige Regnskaber 1:1 
Regesta Historico-Diplomatica 
(Dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 
Danmarks Rigsarkiv 



DRH 
Du Dip1 
DV 
FHT 
FKA 
FMU 
FWA 
FRA 
FA 
G A  
GBA 
GDD 
gde 
GGA 
GHA 
GJT 
H D  
HerT 
HGBL 
Hgd 
HGQ 
H H  
HM 
HMK 
HR 
HRSH 
HRSKH 
HUB 
H Z  
H Z N F  
HA 
HATA 
JY s 
KD 
Kgl B K 
KHL 
KR 
KK 
KS 
KVHAAH 

Ldipl 

Danmarks Riges Historie (se K Erslev) 
Dueholms Diplomatarium 
Diplomatarium Vibergense 
Finsk Historisk Tidsskrift 
Fra Kobenhavns Amt 
Finlands Medeltidsurkunder 
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 
Fra Ribe Amt 
Fynske &boger 
Gotländskt Arkiv 
Genealogisk og Biographisk Arckiv 
Gamle Danske Diplomer 
g arde 
Göttingische Gelehrte Anzeigen 
Göteborg Högskolas Arsskrift 
Gamle Jyske Tingsvidner 
Harsyssels Diplomatarium 
Heraldisk Tidsskrift 
Hansische Geschichtsblätter 
Hovedgird 
Hansische Geschichtsquellen 
Historiska Handlingar 
Hojmester 
Historiske Meddelelser fra Ktibenhavn 
Hanserecesse 
Handlingar Rörande Sveriges Historia 
Handlingar Rörande Skandinaviens Historia 
Hansisches Urkundenbuch 
Historische Zeitschrift 
Historische Zeitschrift Neue Folge 
Hardsyssels Arbog 
Historisk Arbog for Thisted Amt 
Jyske Samlinger 
Kjobenhavns Diplomatarium 
Kongelige Bibliotek, Ktibenhavn 
Kulturhistorisk Leksikon 
Konigsbergske Registrant i DRA 
Karlskroniken (Rimkrönikor) 
Kirkehistoriske Samlinger 
Kungl Vitterhets - Hist och Antikvitets Akademiens 
Hand1 
Langbeks diplomatarium i Rigsarkivet, Kbh 



Lecub 
LFHSA 
LT 
LUB 
Läu 
MDA 
MELL 
MF A 
MHD 
MLUHM 
MP 
MSU 
NBL 
NDM 
NFM 
NGL 
NHT 
NK 
N KS 
NMT 
NNA 
NT 
OB 
OM 
PBHG 
Priv 
der SHR 
R 
RDRF 
Reg Dan 
Rep Dan 
RK 
RR 
SaFHT 
SBL 
Sc 
Sc M 
SD 
SHDM 
SHT 
SKA 
SMR 

Liv- Esth- und Curländisches Urkundenbuch 
Lolland-Falsters Historiske Samfunds &bog 
Landsting 
Lübeckisches Urkundenbuch 
Lunds Ärkestifts Urkundsbok 
Magazin til den Danske Adelstands Historie 
Magnus Erikssons Landslag 
Malm@ Fornminnesförenings Arsskrift 
Monumenta Historiz D a n i c ~  
Meddelanden friin Lunds Universitets Historiska Museum 
Molbech & Petersen, Udvalg af hidtil utr Da Diplomer 
Malm@ Stads Urkunder 
Norsk Biografisk Leksion. 
Nye Danske Magazin 
Numismatisk Forenings Medlemsblad 
Norges Gamle Love 
(Norsk) Historisk Tidsskrift 
Nordisk Kultur 
Nye Kirkehistoriske Samlinger 
Norsk Militzrt Tidsskrift 
Nordisk Numismatisk Arsskrift 
Nordisk Tidsskrift, udg af Letterstedtska Föreningen 
Ord och Bild 
Ordensmester 
Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins 

Privilegien der Schlesw-Holsten Ritterschaft 
Ridder 
(Det kgl) Rettertings Domme og Rigens Forfolgninger 
Regesta Diplomatica Historicz Danicz 
Repertorium diplomaticum regni Danici medizvalis 
Rimkranike 
Rigsriid 
Samlinger til Fyens Historie og Topographie 
Svensk Biografisk Lexikon 
Scandia 
Scripta Minora 
Svenskt Diplomatariurn 
Scriptores Minores Historiz Danicz Medii E v i  
(Svensk) Historisk Tidsskrift 
(Svensk) Kyrkohistorisk Arsskrift 
Svenska Medeltidsregester 1434-1441 



SPHT 
SRA 
SRD 
SRP 
SRS 
SSFS 
ST 
s A 
THA 
TS 
UUB 
uuA 
VA 
VA A 
Vends A 
ZGSH 
ZGSHL 
A5A 
AB 

(Svensk) Personhistorisk ~idsskrift 
Sveriges Riksarkiv 
Scriptores Rerum Danicarum 
Scriptores Rerum Prussicarum 
Scriptores Rerum Sueciacarum 
Samlinger utg av Svenska Fornskriftssällskapet 
Sverges Traktater med främmande magter 
S~nderjyske Arb@ger 
Turun Historiallinen Arkisto 
Historisk Tidsskrift för Skineland 
.Uppsala Universitetsbibliotek 
Upsala Universitets Arsskrift 
Vejledende Arkivregistraturer 
Vejle Amts Arb~ger  
Vendsysselske ArbGger 
Zeitschr der Gesellsch Schl Holst Geschichte 
Zeitschr der Gesellsch Schl Holst Lauenb Geschichte 
&ldste (danske) Archivregistraturer 
~arsberetnin~er  fra det kgl Geheimearchiv 



Kilder og Litteratur: 

UTRYKTE KILDER 

Rigsarkivet, K@benhavn (DRA): 

Pergament- og papirsdokumenter i original og fotografisk gengivelselmi- 
krofilm. 

C 3 Domme 
Egeskabssamlingen - (Viborg Kobstadsarkiv, 1440 1114 perg) 
Hhndskriftsamlingen XVI: V A Sechers afskrifter af dokumenter i arkiver- 

ne i München og Ansperg vedrgrende Kristoffer af Bayerns styrelse af 
hans bayerske lande 1442-1448. 

Kgnigsbergske Registrant (KR) 16-17 (vol. 3-4). 
Langebeks Diplomatarium (Ldipl) XXV-XXVIII. 
Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling, Speciel Del: Spanske Nederlande A 

I1 pkt 4. Afskrift af overenskomst med afsendinge fra Holland, Zeeland 
og Friesland 1447 25111. 

Det Kongelige Bibliotek, K@benhavn (Kgl B K): 

Add. 122 B1 61r 4' 
Add. 246, 1 fol 
Add. 452 a-b fol: Car@e, K: Rostocks Matrikel 
G1 kgl Samling 2444 4' (Hans Svanings hist. optegnelser) 
Ny kgl Samling 4, 2469: Pfaltzgrev Philip Ludvig: Oratio de Christophoro 

Palatino rege Daniz, Sveciz, et Nortvegiz. 1563 (cit pfaltzgrev Philip 
Ludvig) . 

Ny kg1,Samling 303 a 2' (Reimar Kochs Krgnike). 
Rostgaard 50 B1 3v-4v 4'. 118 S 5-11 44 
Thotts Samling 4', 1390. Nr 15. 

Riksarkivet, Stockholm (SRA): 

Pergament- og papirbreve i original og fotostat 
Fotostatkopier af pergament- og papirbreve i Linköpings Stifts- och Lands- 

bibliotek 

32 Rigsrad - Kongemagt - Union 473 



Fotostatkopier af Uppsala Universitets Biblioteks pergamentsbrev (UUB). 
Hindskrifter (Kopieböcker): A 20 fol301, A 26 fol 307, B 14 s 43, B 15 fol 

42v-43r, 122v, B 16 fol46v, 313v, 469v, E 102 a Sextern 8 nr 150, G 29 s 
20-26. 

K H Karlssons afskrift af papirsdokument 1447 1018 i Wismars stadsarkiv 
Medeltidssektionens Samling af Fotostatkopier: Serie 1 hefte 3: Kopier af 

dokumenter i Riksarkivet. Serie 2: Kopier af dokurnenter i svenske arki- 
ver udenfor Riksarkivet. 4. Kopier 1441-1465. Hefte 85. 

Vitterhets-akademiens pergamentsbrev. 
Örnhielms Diplomatarium IX s 425-426. 

Trykte Kilder og Kildeperiodika 

Acta Pontificum Danica. Pavelige Aktstykker vedr Danmark 1316-1536, I-VII. Udg 
af J Krarup og J Lindb~k. Kbh 1904-1943. Cit APD 

Acta Poqificum Svecica I. Acta Cameralia 11. Appendix til Dip1 Suecanum. Utg av 
L M BAath. Holmiae 1957. Cit APS 1:II. 

Akten und Rezesse der livländischen Ständetage. Bd I:4 (1424-1450). Bearbeitet 
von L Arbusow Jr. Riga 1928. Cit Arbusow I:4. 

Aktenstücke zur Geschichte der Jahre 1440 und 1443. P. Hasse i ZGSHL 11 (1881) s 
153-164 

Akter rörende Ärkebiskopsvalet i Uppsala 1432 samt Striden därom mellan Konung 
Erik och Svenska Kyrkan. Utg av A Lindblom. Uppsala 1903. Skr.utg av 
Kyrkohist. Fören IY:2. Cit Lindblom: Akter 

Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus I. Sam1 og udg af J K Hübertz. 
Kbh 1845. Cit Hübertz I 

Aktstykker vedr$rende Erik af Pommerns Afszettelse som Konge af Danmark. Udg 
ved A Hude. Kbh 1897. Optr 1971 ved Selsk for Udg af Kilder til dansk Hist. Cit 
Hude: Aktstk 

Altmann, se Regesta Imperii 
Annales Ecclesice Danicze Diplomatici, bd 2-3 ved E Pontoppidan. Copenhagen 

1744. Cit Pontoppidan 
Annales Episcoporum Slesvicensium, ved J A Cypr~us. K$ln 1634. Cit Cyprzeus. 
Annales Suecici Medii Aevi. Svensk Medeltidsannalistik, kommenterad och utg av 

G Paulsson. Lund 1974 (disp). Cit Paulsson 
Antiquarisk Tidsskrift 1846-48. Udg af Det Kgl Nordiske Oldskrift-Selskab. TI Kjbh 

1847 
Archivet, De la Gardiska 1-17. Utg av P Wieselgren. Stockholm 1831, Lund 1832- 

1842 
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451- 

1480. Utg av K H Karlsson, Stockholm 1908. SSFS 134 

Bewis, Skriftelige hörande til Swenska Kyrckio-Historien eller Biskops Chrönikan. 
Utg av H Spegel. Ups 1716. Cit Spegel 



Bibelen, udg af Det Danske Bibelselskab. Kbh 1964 
Bibelen, Det gl Testamente. Med tekstkritisk noteapparat. Udg ved F F Hvidberg. 

Kbh 1942 
Bidrag till Skandinaviens Historia ur utländska Arkiver 1-4. Saml och utg av C G 

Styffe. Stockholm 1859-75. Cit Styffe 
Bjärköa Rätten. Thett är: Then äldsta Stadz Lag i Sweriges Rjke: Först brukat i 

Björköö mAnga Hundrade Ahr sedan. Utg av J Hadorph. Stockholm 1687. 
Bring, se Saml af Atskill handl. 
Bronnen tot de Geschiedenis van den Oostzeehandel. Eerste Deel, Bd 1-2. (1122- 

1499). Verzameld door H A Poelman. S'Gravenhage 1917. Cit Poelman 
Böhmer, se Chronik von Pommern 

Christiern Pedersscbns Samlede Skrifter, Bd 5. Udg af C J Brandt. Kbh 1856 
Christopher Parsbergs Hofholdningsregnskaber 1447. Udg af G Galster. DM 7:6 

(1956) s 204-220 
Chronicle of Novgorod 1016-1471. Trans1 by R Michell, N Forbes. Camden Third 

Series, vol XXV. London 1914 
Chronik des Franciscaner Lesemeisters Detmar, Bd 11. Hrsg von F H Grautoff. 

Hamburg 1830. Cit Grautoff 2 
Chronik der nordelbischen Sassen. Hrsg von J M Lappenberg. Kiel 1865. 

Quellensamml der Schl-Holst-Lauenb Gesellsch f Vaterl Gesch Bd 3. Cit 
Lappenberg 

(Th Kantzows) Chronik von Pommern in Niederdeutscher Mundart. Hrsg von W 
Böhmer. Stettin 1835. Cit Böhmer 

Chroniken der Deutschen Städte vom 14 bis ins 16. Jahrhundert. Bd 1-3: Die 
Fränkischen Städte, Nürnberg 1-3 (Leipzig 1862-64), Bd 30: Die 
Niedersächsischen Städte, Lübeck 4 (Leipzig 1910) 

Chronikon Holtzatiae auctore presbytero Bremensi. Hrsg von J M Lappenberg. Kiel 
1862. Quellensamml der Schl-Holst-Lauenb Gesellsch f Vaterl Gesch Bd 1 

Codex Diplomaticus Brandenburgensis. 2 Hauptth Bd 4. Hrsg von A Riedel. Berlin 
1847. Cit CDB 

Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog. Udg ved 0 Nielsen for Selsk f Udg af 
Kilder til da Hist. Kbh 1880-81. Optr 1973 Viborg. Cit CE 

Collijn, se Handlingar rörande Helga Lekamens Gille 
Cyprzus, se Annales Episcoporum 

Danmarks Gamle Folkeviser, Bd 111, X. Udg af S Grundtvig, H Grüner-Nielsen og 
afsluttet af K-I Hildeman. Kbh 1861,1933-58. Cit DGF 

Danmarks Gamle K@bstadlovgivning 1-5. ~ d i a f  E Kroman. Kbh 1951-61. Cit DGK 
Danmarks Gamle Landskabslove. Bd V: Eriks s j ~ l l  Lov. Red af J Brcbndum 

Nielsen. Kbh 1937 
Danmarks Riges Breve 2:8 (1318-22), 2:9 (1323-27) U ledelse af F Blatt. Kbh 1953, 

1946. 
Danske Adelige Brevkister. Registraturer fra det 15-17 Aarhundrede. Udg af A 

Thiset for Det Kgl da Selsk f Fzdrelandets Hist og Sprog. Kbh 1897. Cit AB 
Danske Adelige Sigiller fra det XV, XVI og XVII Aarhundrede. Udg af A Thiset. 

Kbh 1905. Cit DAS 
Danske Gejstlige Sigiller. Udg af H Petersen. Kbh 1886. Cit DGS 
Danske Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen. Udg af C Nyrop 1-11. Kbh 1895- 

1904. Cit Nyrop 



Danske HelligAndsklostres Diplomatarium (tr bagest i vzrket Da Helligandsklostre) 
af J Lindbzk og G Steman. Kbh 1906. Cit DHD 

Danske Kongelige Sigiller. Saml af H Petersen og udg af A Thiset. Kbh 1917. Cit 
DKS 

Danske Magazin, indeholdende Allehaande Smaastykker og Anmerkninger til 
Historiens og Sprogets Oplysning. Ki0b 1745 ff. Cit DM 

Danske Middelalderlige Regnskaber. I rzkke bd 1. Hof og Centralstyre. Udg ved G 
Galster af Selsk f Udg af Kilder til da Hist. Kbh 1944. Cit DMR 

Danske Samlinger for Hist, Topogr, Personal- og Litt hist Bd 1-6,2:1-6 Kbh 1865- 
79. Cit DaSa 

Den danske Rigslovgivning indtil1400. Udg af Det da Sprog- og Litt Selskab ved E 
Kroman. Kbh 1971 

Den danske Rimkronike. Udg af C J Brandt. Kbh 1858, og H Toldberg 1-3. Kbh 
1958-61 

Den Hellige Birgitta. Kilderne til hendes Historie og Udvalg af hendes Skrifter. Kbh 
1921. Udg ved J Skovgaard for Selsk f Kildeskrifters Oversztt 

Deutsche Reichstagsakten, Bd 12-17. Hrsg von G Beckmann og W Kaemmerer m fl. 
Göttingen 1956-63. Cit Deutsche R Akten 

Diarium Vadstenense. Ed. E Nygren, Hafniae 1963. Corpus Codicum Suecicorum 
Medii Aevi vol XVI. 

Dikter och Rim, Svenska Medeltids. Udg af G E Klemming. Stockholm 1881-82. 
SSFS 25 

Diplomatarium Christierni Primi. Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve, 
henh6rende til Kong Christiern den Forstes Historie. Saml af Registrator H 
Knudsen. Udg af C F Wegener. Kbh 1856. Cit DCP 

Diplomatarium Civitatis Malmogiensis. Malm0 Stads Urkundsbok. Udg af L 
Weibull. Malm0 1917. Cit MSU 

Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande Landskapet Dalarne. Saml og udg 
af C G Kröningswärd og J Liden. Stockholm 1842. Cit Dipl Da1 

Diplomatarium Danicum III:4 (1353-56). Udg af Det danske Sprog- og 
Litteraturselskab V C A Christensen og H Nielsen. Kbh 1966. Cit Dipl Dan 

Diplomatarium Diocesis Lundensis. Lunds Ärkestifts Urkundsbok. Bd 111-IV. Udg 
af L Weibull. Lund 1900,1909. Cit Läu 

Diplomatarium Flensburgense. Samling af Aktstykker til Staden Flensborgs Historie 
indtil Aret 1559.1-2. Udg af H C P Seidelin. Kbh 1865,1873. Cit DF. 

Diplomatarium Islandicum. Bd 4 (1265-1449), bd 5 (1330-1476). Kaupmannahöfn 
1897-1902. Udg af Hinu islenzka bokmentafklagi. Cit D1 

Diplomatarium Norvegicum 1-21. Udg af C C A Lange med mange flere. Kristiania- 
Bergen 1849-1970. Cit DN 

Diplomatarium Suecanum. Svenskt Diplomatarium. Utg av Kungl Vitterhets Hist 
och Antikvitetsakademien och Riksarkivet. Bd 8 (1361-65). Stockholm 1953-1976 

Diplomatarium, Svenskt, frAn och med Ar 1401. Utg ved C Silfverstolpe bd 1-3 
(1401-1420). Stockholm 1875-1902. Cit SD 

Diplomatarium Vibergense. Breve og Aktstykker af zldre viborgske Arkiver til 
Viborg Bys og Stifts Historie 1200-1559. Udg af A Heise. Kbh 1879. Cit DV 

Dokumente und Untersuchungen zur inneren Geschichte der drei Birgittinerklö~te~ 
Bayerns 1420-1570. Udg af T Nyberg. Quellen und Erörterungen zur Bayerischen 
Geschichte Neue Folge Bd XXVI, erster Theil. München 1972. Cit Nyberg: 
Dokumente 

Dueholms Diplomatarium. Samling af Breve 1371-1539, der i sin Tid ere opbevarede 



i St Johannesklostret Dueholm paa Mors@. Udg af 0 Nielsen for Det kgl da Selsk f 
Fzdrelandets,Hist og Sprog. Kjbh 1872. Cit Du Dip1 

Dänische Bibliotec, oder Sammlung von alten und neuen gelehrten Sachen aus 
Dännemarch. Bd 2,6. Kbh 1738,1745. Cit DB 

Engberg, se Kilder til da Historie i eng1 arkiver. 
Eline G@ye, se Jordebog 
Ericsson, se Handlingar och Brev.. 
Erkebiskop Henrik Kalteisens Kopibog. Christiania 1899. Udg f Det Norske Hist 

Kildeskriftfond V A Bugge. 
(Die) Estlandliste des Liber census Daniae. 1 halvbd. Udg af P Johansen. Kbh Reval 

1933 

Falck, se Sammlung der wichtigsten Urkunden 
Fleetwood 3, se Svenska Medeltida Kungasigill 
Flores och Blanzeflor. Kritisk Upplaga. Utg av E Olson. Lund 1921. SSFS nr 157 

(Udvalg af) Gamle danske Domme afsagte paa Kongens Retterting og paa 
Landsting (1466-1562). Bd I. Udg af J L A  Kolderup-Rosenvinge. Kbh 1842 

Gamle Danske Diplomer, 2 rtekke (1411-1435) bd 1-4. Udg af Det da Sprog- og Litt 
selskab. Kbh 1968-69. Cit GDD 

Gamle Jydske Tingsvidner. Samlede og udg af 0 Nielsen. Kbh 1882. Cit GJT 
Groenwall, F: Thomas Kantzow und seine Pommersche Chronik. BS 39 (1889). Cit 

Pommerske Krani ke 

Hadorph, J: TwA gambla swenske Rijm-krönikor ... 2. Tillteg af Aktstykker. Stock- 
holm 1676. Cit Hadorph 2. 

Halmstads radhusarkiv 1307-1645. L Weibull i TS 1. Lund 1901-03. 
Handlingar och Brev i Danzigs Arkiv till Sveriges Medeltidshistoria. Utg av G J V 

Ericsson. Göteborg 1923. Cit Ericsson 
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393-1487. 
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el Linton p5 grundlag af skriftligt referat 
af Lönnroths foredrag. - 1977 10110 holdt 
Erik Lönnroth et inspirerende foredrag i 
Hist Forening i Aarhus om Landbrugs- 
krisen. 

17. Dahlerup 1971 s 45 samt i DHT 12:6 s 
232. Se ogsi A E Christensen 1968 s 242. 

18. Se Iitt.listen, spec Abel, C A  Christensen, 
Gissel, Schreiner 1948, Norborg 1958 og 
diskussionen med J Weibull. Ulsig, 
Österberg. 

19. Erslev s 374. Tunberg 1921 spec s 84-5. 
Kellerman (1935) s 96. Carlgren i NT 
(1937) s 279. C P 0 Christiansen (1941) s 
292,295 f. Carlsson (1945) s 97. Bruun i 
NT (1951) s 218 f, (1958) s 89 ff. 

20. Erslev s 374,419-20. 
21. DBL X s 153. 
22. Lönnroth s 181-2,287 og 1949 s 120. 
23. Se kapitel IX note 26. 
24. C P 0 Christiansen 1941 s 295 f, 307 jvf 

Carlsson i SHT 1957 s 42 om ncbdvendig- 
heden af at frigore sig fra enkelte landes 
historie til fordel for st@rre synsvinkler. 



Fremstillingsform, Kildemateria- 
le og enkelte metodiske pro- 
blerner 

I .  Stavningen af Person- og stednavne er for 
DK's vedk vejl anlagt efter DAA, Nyt 
Dansk Adelslexikon og Dansk Stednav- 
nefortegnelse, idet dog navne-endelsen - 
son er valgt af nordiske hensyn. Norge: 
DN, Sverige: SMR, skcbnt enkelte for- 
danskninger, sisom Malmcb, L0d0se er 
foretrukket. 

2. Karlskrcbn udg af Klemming 1866. Lybske 
kronike V Grautoff 2 (1830) og i Chron d 
D Städte 30 (1910). Stralsunderkrcbn tr i 
uddrag SRS 3 s 295 ff. Nordelbischen Sas- 
sen udg af Lappenberg (1865). H Korner 
V Schwalm (1895). Bneas Sylvius tr i ud- 
drag SRS 3 s 324-6. E Olai tr SRS 2,l s 1- 
166.0 Petri udg af Klemming 1860 og af 
Sahlgren 4 (1917). 

3. Ny kgl Sam1 303 a 2'. Se ogsi Pa1 Müller, 
C i  DHT 3:1(1879) s 54-93. Sjödin i SHT 
1936 s 277-80. -Se eks kroniken s 466, 
477-8,508-9 for anvend af Krantz, og s 
488,492 m henvisn til den lybske krcbnike. 
Se ogsi Grautoff 2 s XXII-XXIII og C Pa1 
Müller i DHT3:l s 81. Krantz bygger i 
Chronica Regn Aquil'for perioden 1434- 
49 pii den lybske kronike (Detmars fort- 
sztter) og Korner (Nordman i AASF 
1936 s 109,117,121-2). Tendensen i dette 
vzrk er sympatisk for Kristoffer og 01- 
denborgerne (Nordman cit s 60 ff jvf tilli- 
ge KHL 9 sp 248-50). 

4. Lappenberg s I ff, XXIV. Schwalms V111 
ff, spec s XII, XV, XVII og XXVI. Vedr 
Korner og D-hindskriften, se diskus- 
sionen ml Ahnlund og Lönnroth: -Ahn- 
lund i festskrift til S Tunberg 1942 s 187 ff 
samt i SHT 1934 s 167 ff, 1935 s 236 ff, 
1942 s 270 ff. Lönnroth s 115 f m n I samt i 

Sc 1935 s 80 ff, 147 ff, 1936 s 89 ff, 1942 s 
149 ff. 

5. Koppmann i HGBL (1871) s 83, (1872) s 
158-9. Bruns (1900) s 328-9 samt i Chron 
d D Städte 30 s XII-XIV, XXVII ff og i 
HGBL (1902) s 183 ff, 195 ff. Om Johan 
Hertze, se iovrigt Bruns i HGBL (1903) s 
59-63. 

6. Krcbniken foruden Klemming tr af Ha- 
dorph 1674. For en kortfattet oversigt se 
KHL 8 sp 291 ff jvf eks G V der Ropp 
1876 s 128 ff. I Andersson 1928. Kumlien 
i SPHT 1932 s 78 ff og i SHT 1933 s 145. 
Lönnroth s 342 ff (dat til1460'erne opret- 
holdes ikke Izngere), Kraft i SHT 1937 s 
1 ff;som daterer til Karls farste kongere- 
gime, Norborg 1968 s 106-7,110-1. 

7. H Schück (1976) s 244-6. 
8. G V der Ropp 1876 s 166-77. Sahlgren 4 s 

IX. Löw 1 (1908) s 30-41. Westin 1946 s 
62 ff, 100 ff. Arnoldsson i GHA 1952 s 41 
ff, Nygren i SBL 14 s 216-42, spec s 225 ff. 
Lönnroth 1959 spec s 127-8,132. Norborg 
1968 s 115-6. Paulsson: Annales (1974) s 
6, 175 ff. 

9. Löw 1 (1908) s 41 ff. Sahlgren 4 s IX-X 
iflg 111. Sjödin i SHT 1921 s 48 ff. Westin 
1946 s 64 ff, 107 ff. Norborg 1968 s 117-9. 
Paulsson: Annales s 6. 

10. Vadstena-diariet og zndringen af indhol- 
det i politisk retning fra 1439, se Nygren: 
Diarium Vadstenense (1963) s XXIII- 
XXIV og eks Nyberg i SKA 1971 s 9 ff, 
40-1. Om Vadstena klosters bestrzbelser 
p i  at skaffe oplysninger og dok afskrifter, 
se H Schück (1976) s 239-44.344. 

11. Erslev i DRH 2 s 717 ff. Ahnlund 1956 s 
31 iflg tillige Lagerroth 1947 s 203. 

12. Aschehoug s 282. Erslev s 111. 
13. Erslev s 127 og i DRH 2 s 694. Statsfor- 

valtn (Will Christensen) s 117 ff. Taran- 
ger 3,l s 272-3. C P 0 Christiansen 1941 s 
401. KHL 8 sp 203. 

Forspil: Det danske rigsriid og forholdet til Erik af 
Pommern 1425-1434 

Aristokrati og kongemagt i Eriks 7 5  s 378. Lagerroth 1947 s 185 ff. A E 

kongetid Christensen 1968 s 91,93,98. P J Jcbrgen- 
sen 1971 s 489,491 f, 501 iflg 296. - En 

1. Eden i SHT 1905 s 5. Tunberg i SHT 1917 starre undersogelse savnes over det dan- 
s 159 ff. Kleberg 1917 s 6. Erslev i DHT ske riids opstaen, hvilket utvivlsomt skyl- 



des interessen for Danehof-institutionen 
(jvf K Helle: Konge og Gode Menn s 313- 
4). 

2. Arup 2 s 55. A E Christensen 1968 s 98. P 
J Jorgensen 1971 s 490. - K G Westmann 
(1904), at Consiliarius-termen alene er 
knyttet til medl af en formynderstyrelse, 
er usands, som allerede pipeget af Eden i 
SHT 1905 s 1-7, spec s 5 samt Tunberg i 
SHT 1917 s 157. 

3. Erslev: Dr Margr s 79 ff. A E Christensen 
1968 s 223 ff. Linton s 24 ff. 

4. A E Christensen 1968 s 226 ff. -Se ogsi S 
Clausen 1953 s 75. 

5. C A  Christensens arbejder i DHT 10:1, 
11:6,12:1 samt om DK i 0degirder og ny 
bosetning . . . spec s 22 ff. A Nielsen 1933 s 
56. Kjersgaard 4 s 403 ff. Ulsig s 213 ff, 
301,304. - Om def af Adel se Dahlerup 
1971 s 47 f jvf nedenfor note 27. 

6. Erslev: Dr Margr s 103 ff, 133. A E Chri- 
stensen 1968 s 229 ff. Linton s 67 ff og i Sc 
1973 s 39 ff, som folger diskussionen op m 
B Losman om dr Margr's pol (SHT 1972 s 
86-92,308-13). 

7. NGL 2:l nr 2,21-2. Erslev: Dr Margr s 
135 ff jvf dog Carlsson 1924 s 47 ff samt i 
SHT 1951 s 393 ff for Eriks myndigheds- 
alder V hyldn p i  Mora Eng og SHT 1957 s 
42 ff for Eriksvej til kongevzrdighed. 
Rosen i Sc 1950 s 169 ff. Koht 1956 s 56 ff, 
spec s 61-3. Carlsson & Rosen 1 s 219 ff, 
239. Linton s 162 ff. H Schück (1976) s 
194-5,201 ff m vigtige detaljer for 
Margr's forhandlinger m de SV stormznd, 
og at der ikke var tale om forhandl p i  
Dalaborg. 

8. Alin 1872 s 15. Erslev: Dr Margr s 245, 
262 ff, 291,317. Tunberg 6 (1929) s 198-9. 
Holmsen 1 s 440. Koht 1956 s 107-8,110- 
1,131. N K Andersen 2 s 182 ff. Carlsson 
& Rosen 1 s 252. Linton s 201 ff. Fritz 1 s 
130 ff. -Se ogsi Tunberg 1931 s 45-6, at 
dr Margr ikke onsker et stzrkt SV RR. - 
DK's storre befolkn se DHT 5:5 s 570-1. 
Om da adels overvzgt V Erik af P's kro- 
ning, se Löfquist s 267. 

9. Koht i NHT 5:8 s. 78-9. Losman s 15 f, 63, 
97,103 samt Lindemans anm i FHT 1973 
hefte 2 s 72, at det er nodvendigt at poin- 
tere en skelnen ml dr Margr's og efterfol- 
gerens kirkepolitik. 

10. Skoglund s 3 f. Lönnroth s 63 ff og i GHA 
1940 s 188. Carlsson 3 s 42,211-4 og i SBL 
8 s 277 og 1945 s 91, jvf dog Linton s 202- 
3,205. Carlsson & Rosen 1 s 266. Rosen 

1966 s 169 f. Fritz 1 s 130 ff, 144 ff, 148, 
154. 

11. Generel Oversigt: Erslev s 110 ff, 279 ff. 
Hasund 1934 s 241. Carlsson 3 s 206 ff og 
1945 s 90 ff. Carlsson & Rosen 1 s 266. - 
Arkiv: Sv dok til DK 1408: SRS 3,l s 80 m 
note. I Andersson (1928) s 189 n 1. Om dr 
Margr's udtagn af no dok til DK, se H 
Schück (1976) s 117 ff, 141. Rddsmeder 
for unionen: Larsen: Sam1 Skr 1,2 s 239. 
Styffe 2 s LIV. Y Nielsen s 275. Erslev s 
110. DRH 2 s 718. Taranger 3,l s 274. 
NBL 3 s 558. Om det no rids hensygn 
tilvzrelse, se foruden Nielsen ogsi Sars 3 
(1887) s 125. Rigsfane, skjold og sigil: 
Dok af 1430 1512,1430 1913 hos Huitfeldt 
fol744-6 og iflg Lindgren 1951 s 17 m n 
12. Toll i DPHT 8:5 s 173-7 om unions- 
skjolde og bannere, og samme i DPHT 
8:s s 3-8, spec s 7 m n 2. H Bruhn (1949) s 
39. H Petersen i AN0 1882 s 1-56 jvf dog 
Toll i NHT 31 s 40-6,533 f m justeringer 
vedr sammensztning af unionsbanner, 
skjold og sigil. Om det da segls brug og 
kgs segl, som oftest fortrznger andre, se 
Y Nielsen s 297. Erslev s 281. Trztteberg 
s 484 ff, 568 ff. KHL 9 sp 58-9. Herold: 
Verwohlt i DPHT 13:6 s 10 og atter i 
HerT 1 s 27 ff. Orden: Mackeprang i 
FNA 1932 s 78-80 jvf Achen i HerT 2 s 
199-200. Engquist 1951 s 50-1. 

12. Sundtold: Fridericia i DHT 4:s s 16 m n 2 
jvf Schäfers korrigeringer i art Zur Frage 
nach der Einführung des Sundzolls, spec s 
34-6. Erslev s 164,240. Horby s 245 ff. - 
Om oksetolden V Niehuus, se Gregersen i 
SA 1973, spec s 7. SdrJyll's krig: Daehne 
s 3 ff. Erslev s 382,479 ff. Lindhardt s 47. 
Gregersen s 143. Flere da RR's udsagn 
om Slesvigs tilh0rsforhold i SRD 7 s 399 
ff. Olrik 2 s 75. Rosendal 1 s 29-31. Uni- 
on: Y Nielsen s 280 ff. Baltikum: Erslev s 
77. Vasar s 108 ff. Carlsson i BS 1940. 

13. Striden om Kbh: DM 5 s 300-02. KD 1 nr 
96,100-09.0 Nielsen 1 (1877) s 37-9. Hel- 
veg 2 s 269-70. Erslev s 119 ff. G Nissen i 
HMK 3:3 s 64-86. P J Jorgensen i HMK 
3:3 s 273-305. Arhnung 2 s 110 ff og 
Bruuni DHT 11:6s432ff. 

14. APD 7 nr 5709 af 1420 1611. 
15. Om Jens Gereksson, se Djurklou i SHT 

1894 s 189 ff. Brilioth 2 s 329 ff. Carlsson 
& Rosen 1 s 269. Losman s 50 ff. Linde- 
man i FHT 1973 s 74. Thorsteinsson 1974 
s 497 ff. 

16. Bruun i DHT 11:6 s 445. 



17. Losman s 77 ff. 
18. H R  1:6 s 156 ff, 250 ff. Daenell1902 s 312 

ff. Bruun i DHT 11:6 s 446 ff. Fritze 1964 
s 82. 

19. DGK 3 s 73-5. Pasternak i Sc 1960 s 329 
ff. Vestergaard 1966 s 185 ff. Bruun i 
DHT 11:6 s 427 ff, spec s 442 f, 452,454 f ,  
imod f eks Erslev s 119 ff, 147 ff. Arup 2 s 
196. NK 16 s 120. 

20. Handelmann (1853) s. 20. Pasternak s 
331. KHL 5 sp 9-12 jvf 692. 

21. Pasternak s 335 ff. 
22. Hude (1893) s 214. 
23. Udenlandsrejsen synes i kraft af Kejser- 

dommen og Eriks senere besvzer m at fi 
dommen anerkendt, at matte bedßmmes 
som et midtpkt i kgs reg'speriode. Om 
rejsen se Mollerup i DHT 5:3 s 713-44. P 
V Möller 1 (1874) s 103. Erslev s 95 f og i 
DRH 2 s 718,729. Vangensten i DM 6: 1 s 
72 ff. Carlsson 3 s 167 ff og i Sc M 1963- 
4:4 s 34-5 samt Sv och Polen (1961) s 13 f. 
Niitema s 149 ff. 

24. Om Henn Kßnigsmark, Benedikt Pog- 
wisch og Hans Krßpelin, se eks NGL 2: 1 s 
98-105. Vasar s 104. KD 1 nr 106. Hude: 
Aktstk s 29. Grev Hans: Styffe 2 s XCIV. 
Rep Dan 6407. 

25. Erslev s 109 ff. Losman s 85. - Dr Margr 
havde 1401 af pave Bonifacius IX fiet til- 
ladelse til, at alle gejstlige embeder, som 
kongerne engang havde haft patronatsret 
til, skulle overga til den kgl patronatsret 
(Losman s 1 17). Dahlerup 1971 s 52-3. 

26. Erslev s 127 ff, 137, som er tilbagevist af 
Bruun i DHT 11:6 s 452. - Udsagnet om 
at hßvedsmzndene ofte blev flyttet fra 
den ene borg til den anden har ikke gyl- 
dighed for fl RR's vedk (sk 'bilag 11). For 
gejstlige lensmzend se DRH 2 s 671 samt 
Statsforvaltn s 199 ff. 

27. Se Larsen: Saml Skr 1,2 s 238 ff. Statsfor- 
valtn s 23 ff. P J Jargensen 1971 s 50,492 
ff. Valg af Rdder: Schlyter: Konung Chri- 
stoffers Landslag Fi 8 jvf Sigurd Jonssons 
valg b13 i 1439 (Jahn s 516-7 nr 16). Alin 
1872 s 19 ff, 1877 s 1 f f .  Aschehoug s 230 
ff. Rddsed: Schlyter: MELL Kgbalken IX 
s 19 og Kg Christoffers Landslag: Kgbal- 
ken V111 s 25. Ed 1521 i Sv, »som dhe af 
iilder gjort hafwe*, se HRSH första seri- 
en 1861 s 1. Kr Friis' kanslered 1596, se 
DM 4:4 s 349-50. Abbeder: SD 1 nr 1511. 
HR 1 :8 nr 843 D 11. Rep Dan 6641,6407 
og KD 1 nr 106. Se ogs% Nßrlund: Sorß I s 
113. Kongens kansler: Erslev s 125. Social 

Status: Om riddertitelen som kriterium 
for en tilnzrmelsesvis vurdering af haj- 
adel-lavadel, se Ulsig s 159. Den af Dah- 
lerup 1971 s 48 foretagne opdeling af ade- 
len i 5 grupper e r  ikke anvendt her, men 
en deling i hßjadel, ml lag og lavadel er 
lagt til grund. Rddrtitel: Ratgeuer og 
Radh er henholdsvis den tyske og da form 
og medforer ingen stßrre forskel, se for 
eks LUB 8 nr 29. Uddannelse: Om udd 
rejser i 16 arh: se S Aa Hansen 1964 s 182 
ff. KHL 17 sp 336-9.0 Mortenssan (Ba- 
den), Kristoffers kansler og RR, studerer 
1432 i Leipzig (KS Ny Rk 2 s 5 14. DBL 1 
s 613). Egg Frille har studeret i Rostock 
(DHT 5:6 s 858-60. DBL 7 s 459). M 
Jenssßn (Gyrstiag) vistnok studeret 1398 
V univ i Prag (DAA 1896 s 136), Naune 
Jenssßn (Gyrsting) og Kr Hemmingss0n 
(Liljesparre) har studeret i Paris 1401 
(SD 4 nr 2884,2898,2973 bl fl. DHT 8:s s 
358). Tue Nielssßn (Jul), äb fra 1443, stu- 
derede 1426-39 i Erfurt og var magister 
og univ's rektor 1439-40 (KS 4:s s 99. 
Carlsson: Lunds Domkyrka s 513. I An- 
dersson 1974 s 238,364. KHL 17 sp 338. 
Jhs Laxmand, ä b  1436-43, studerede 
1412-3 i Prag og Erfurt og 1424-5 i Kßln 
(Erslev s 385. DPHT 3:5 s 293. DBL 14 s 
180. N K Andersen 2 s 264.1 Andersson 
1974 s 238 iflg 354. DHT 8:6 s 206). Ove 
Lunge studerer 1416 i Leipzig (KS Ny Rk 
2 s 514). Knud Mikkelssßn, kammerme- 
Ster 1445, blev 1421 immatrikuleret i Ro- 
stock. Magistergrad i Erfurt 1425. Rektor 
i vinteren 1434-5 og doktor juris utriusqu- 
e (KS 4:s s 99. Carße s 1. DBL 15 s 600. 
KHL 17 sp 338. Muligvis ogsa studier i 
Paris: R6rdam 1859-63 s 99-100). Klaus 
Nielssßn (Sparre) til Ellinge var 1425-7 
foged pa Varberg for morbroderen Axel 
P (Thott) (Rep Dan 6197,6328). Ulrik 
Stygge studerede i Heidelberg 1409. 141 1 
417 var han baccal art (KS 5:s s 139. DBL 
23 s 88). Oluf Ax (Thott) studerede 1414 i 
Leipzig sammen rn broderen Peder (KS 
Ny Rk 2 s 5 13-4). Sidstn studerede 1418 - 
juni 1419 i Heidelberg og senere i Wien 
og 1437 i Bologna (KS 5:s s 139, SHT 
1960 s 147). Oluf Jenssßn, Kristoffers og 
Kristians kansler, studerede 1420 i Leip- 
zig (KS Ny Rk 2 s 514). Henning Ulfeldt, 
bisp i Odense fra 1440, havde sands ogsa 
studeret i udlandet (DBL 24 s 478) m.fl. 

28. Dahlerup 1971 spec s 64 ff ,  DHT 12:4 s 1- 
43, HerT 2 s 68-80,303-11,345-53. Se 



ogsa Raneke i HerT 1 s 105 ff. - Om Ri- 
ders geogr fordeling se for eks Hude: 
Aktstk nr 1. NDM 6 s 113. DCP nr 145, 
237. Heise 2 dipl nr 96. Rep Dan 2:l nr 
2013. Larsen: Saml Skr 1,2 s 261. Asche- 
houg s 241,369. Alin 1877 s 6,21. 

29. Molbech i DHT 6 s 41. Aschehoug s 237. 
Hude 1893 s 87. DRH 2 s 721 f. Kleberg s 
6. P J Jorgensen 1971 s 50,298 ff, 522. 
KHL 14sp220ff. 

30. Erslev s 179 ff og i DHT7:5 s 384. DRH 2 
s 719,721. 

Svensk og norsk opposition mod 
kongemagten 

1. Se eks Rep Dan 6312. Styffe 2 nr 90. Er- 
slev s 200,303. Daenell(1902) s. 318. 

2. NGL 2: 1 nr 48. Se ogsi Lagerbring 4 s 51. 
Rydberg s 45 n 2. Styffe 2 s LXXVI. Er- 
slev s 300-1. Steinnes 2 s 83. Bruun i DHT 
11:6 s 565. Lönnroth i Sc 1958 s 35 og 
Bohusläns Medeltid (1963) s 135. Kjers- 
gaard 1966 s 138. 

3. GDD 2 (1418-23) s 113. H Schuck (1976) 
s 216. 

4. Erslev s 302,306. - 1420 klager Nordlan- 
denes og Finmarkens indb over overgreb 
af russere og englzndere, mens Norge var 
blottet for krigsfolk (DN 1 nr 670). Se 
iovrigt Aschehoug s 218. Selnes s 67. 

5. Daae 1879 s 2 n I. Rydberg s 41 m n 2. 
Styffe 2 s XCI. Erslev s 200,303. Bruun i 
DHT 11:6 s 568. - Abo havde reprzs m i 
Kbh (HR 1:7 nr 815). 1425 218 var Krister 
Nilsson (Vasa), Anund Sture, Nils Eren- 
gislesson, Hans Kropelin og Asger Jeps- 
son i Kbh (Styffe 2 s XCII f). Om A Jeps- 
son, se Losman s 71. 

6. NGL 2: 1 s 36-7 (ogsa tr C Pal Müller 1840 
s 53-62. Rydberg s 97-9). Styffe 2 s XCIII. 
Bruun i DHT 11:6 s 521 ff, spec s 528, 
543,551,568,570 jvf dog Schreiner i 
NHT 1966 s 18-30, hvis omtale af bisp 
Jens Lodehat rn; foretrzkkes. - Ryd- 
bergs synspkt s 43, om at man V vidime- 
ringen i 1425 forsigtigt fjernede forsten- 
kelte sigiller for at aflzse den underlig- 
gende tekst og senere de ovrige, m i  fore- 
trzkkes fremfor Mohlin (SHT 1950 s 
366), at sigillerne forst blev cidelagt og 
fjernet efter Eriks afszttelse p g a udste- 
delsen af nyt unionsbrev. 0delzggelse af 
seglene var dog sands sket for 1425 1119 

(Schreiner i NHT 1966 s 22). Om Vidisse, 
se KHL 19 sp 693-8. 

7. L Weibull1949 s 75 (Unionsmötet i Kal- 
mar). Bruun i DHT 11:6 s 567. 

8. Koht i NHT 41 (1961-2) s 412 ff. 
9. Lönnroth i Sc 1958 s 45. - Rydberg s 40. 

Erslev s 303. Se ogsi Schreiner i NHT 
1966 s 29-30. 

10. DN 1 nr 696-7. Taranger 3,l s 278-9. 
Johnsen 1919 s 169. Steinnes 2 s 15 f, 22. 
Koht 1926 s 28-9. Hasund 1934 s 240. 

11. Lönnroth i Sc 1958 s 39-40. Sjögren i SHT 
1946 s 268. Welander i Sc 1960 s 151 ff. 
Bruun i DHT 11:6 s 550. 

12. Schreiner i SHT 1951 s 249-76. Koht 1956 
s 103. Carlsson 1945 s 75 f og i SHT 1964 s 
267. Tunberg i SHT 1946 s 223-5. Mohlin 
i SHT 1950 s 369-72. 

13. Jvf Sjögren i SHT 1946 s 265 ff. - Storm 
antager i NHT 3:2 (1892) s 105, at Toke 
Nilsson ( t  1448) var af dansk afstamning. 

14. H Schück (1976) s 196 nr 20. Lagerbring 4 
bilag nr 2 s 572-4. Erslev s 303-4. Lönroth 
s 89. 

15. 1426 6-15/10 erklzrede stzderne krig 
(HR 1:8 nr 102 ff jvf 96 ff), og 1426 18110 
skal Erik af P have modtaget Lübecks 
brev (Grautoff 2 s 41). 1426 211 1 anmode- 
de de vendiske stzder de livlandske om at 
afbryde handelen pi  rigerne (Lecub 7 nr 
534). 

16. Styffe 2 nr 90. Wichman i SKA 1937 s 
207. 

17. Protesten tr Statuta Synodalia s 119-20 og 
anfart sammesteds s 11. Se iovrigt Erslev 
s 305. Lönnroth s 92. N K Andersen 2 s 
252. Losman s 94. H Schück (1976) s 218. 

18. Erslev s 305-6. Lönnroth s 91-2 og 1966 s 
64-6. Losman s 94. - F  Krarup udtalte 
fejlagtigt i DHT 4:2 s 941, at Oluf K var 
nordmand. - Om W Occam ( t  1347) og 
hans opfatt af livets og fornuftens krav 
matte szttes over kirkeautoriteten, se 
Lexikon f Theol u Kirche 10 sp 1142-5. 
Holmquist & N0rregird 1 (1946) s 491-5. 

19. Soderlind i SKA 1932 s 20-1. Ortved 2 s 
1 17. Carlsson 3 s 225. Lönnroth 1966 s 1 1. 
- Bisp Arnolds valg 1420 i Strängnas sy- 
nes ikke at have holdt problemer: SRS 
1,l s 141. Wichman i SKA 1937 s 205. Om 
flvrige bispeudnzvn se eks Erslev s 306 ff. 
Westman 1918 s 52 ff. 

20. Dommen om bisp Bo ( t  juleaftensdag 
1423, jvf P Holm 1932 s 16), se DM 4: 1 s 
353 ff, Läu 3 nr 43-4,49. Losman s 105 ff. 
- Gert Pedersspin (Gyldenstjerne) fra 



1432 bisp i BOrglum, deltog aktivt i Sdr- 
Jyllandskrigen: Erslev s 264. HGBL 2 
(1876) s 128. Olrik 2 s 83. Mzrk at Oluf 
Knob betragtede krigen som en »fzdre- 
landets sag« (DHT 4:2 s 942. Lönnroth 
1966 s 64-5). 

21. SRS 1,l s 151. - Om striden se Lindblom: 
Akter .. . , Erslev s 310 ff. Söderlind i SKA 
1932 s 3-104. Lönnroth s 92 ff og i Sc 7 s 6. 
Wichman i SKA 1937 s 213 ff. Losman s 
166 ff. 

22. Lindblom: Akter nr 16. - 1415 og 1422 
anes en genoplivelse af primatrettighe- 
den: SD 3 nr 2165. APD 2 nr 1400. 
Djurklou i SHT 1894 s 199. Erslev s 307. 
Carlsson: Lunds Domkyrka s 515 iflg 501. 
Bruun i NT 1958 s 102. Inger s 332-4. 

23. Lindblom: Akter nr 15-6. Söderlind i 
SKA 1932 s 39 ff. N K Andersen 2 s 254. 

24. Lindblom: Akter nr 14. Söderlind i SKA 
1932 s 38-9,41. Lönnroth s 96. 

25. Se note 21. 
26. Lindblom: Akter nr 30 a. 
27. Lindblom: Akter nr 35-6. Söderlind i 

SKA 1932 s 49 m n 3. Bob6 1935 s 28. 
28. Se den omfattende da instruktion til brug 

V forhandl i Vordingborg (HR 2:l nr 
365). 1434 2913 meddelte Lübeck til Dan- 
zig, at flere slotsh@vedsmznd m folk 1i i 
saen. - Heribl var sands flere RRider, 
(HR 2:l nr 283 iflg 262). 

29. Lindblom: Akter nr 63 iflg nr 20. West- 
man 1918 s 56-7. Sjödin i SHT 1925 s 202 
m n 3. Lönnroth i Sc 7 s 6. Kumlien s 28 f. 

30. DHT 4:2 s 946. Kellerman 1935 s 94 f. 
Lagerroth 1947 s 145. Carlsson & Rosen 1 
s 266. Peters i AV 4 s 63-9 samt diskus- 
sionsref s 278-80. 

31. Westman 1918 s 56-7, at gejstlige fra 
Upps domkpt direkte medvirkede i forbe- 
redelserne til rejsningen mi afvises. Se 
tillige Bruun i NT 1958 s 96. 

32. Dalarna er i unionstiden hele det nuv 
landskab D, samt Ovre dalsogne, bergsla- 
garna og Norberg: Höjer i SHT 1897 s 
221. Boethius i SHT 1916 s 221 ff. 

33. SRS 1 s 236. Carlsson i SHT 1934 s 241- 
57. - Om Engelbrekts slzgtsforhold og 
hjemsted, se eks K H Karlsson i SHT 
1891 s 362 ff. H Schück 1915 s 86 ff. Nor- 
berg i SPHT 1931 s 194-5. Carlsson i Tvi- 
stefrigor (1964) s 27 ff. 

34. Lönnroth s 66 ff (mzrk at de 3 klageskr er 
tendenti~se), 125 ff, Sc 7 s 4 og 1940 s 
190. - Kumlien mente i HGBL 1952 s 9, 
at standsningen af metaludf@rselen med- 

virkede til opraret. I bogen Sv och Han- 
seaterna (1953) havde han zndret opfat- 
telse (s 341 ff, 352). Se ogsi Carlsson i 
SHT 1955 s 498. 

35. Lönnroth s 82-3 jvf s 76, samt i Sc 1938 s 
188 og GHA 1940 s 188 ff. Moberg 1971 s 
20 ff. - Om skatter i naturalier og SV mark 
se Gotl1412 1015 (GDD 1 (1411-7) s 53 ff, 
SD 2 nr 1572), Abo len 1419 (SD 3 nr 
2678, Alin 1872 s 47), @land 1414 (Styffe 
2 nr 95. Styffe 1911 s 266. Carlsson 3 s 
216-7). - Baggr for skatternes fixering i 
penge skal sands ofte soges i, om skatten 
skulle underholde et slot eller ej (Dovring 
1951 s 327 f, 167 m n 47 samt i SHT 1953 s 
405). - Om smim$nt og problemer m 
veksling etc, se Sprandel spec s 124 ff, 156 
ff. 

36. Lönnroth s 145 iflg 126 for bondernes ten- 
denti0se argumentation. Sc 7 s 11. NT 
1947 s 321, Lönnroth (1949) s 118-9 og 
(1959) s 105. Se i0vrigt allen 1 (1864) s 51. 
Brilioth 1948 s 189. Carlsson & Rosen 1 s 
286. Moberg (1971) s 46-7. - Tunberg 6 
(1929) s 211 har ikke ret i, at Engelbrekt 
strzbte efter et nationalt konged0mme. 

Danske aristokratiske godsinte- 
resser i Sverige og ~ o r g e  

1. A E Christensen i NK 2 s 41. C A Chri- 
stensen i DHT 12:l s 306-7. Gisse1 1968 s 
280-3 og i F N  1972 s 12. - Om en lign 
bef's vandring i 14-15 irh fra Livland mod 
Preussen, se Ivinskis s 145 ff, spec s 149 f. 

2. Erslev i DPHT 3 s 18-39, spec s 25-6,30- 
1. Skoglund s 5. 

3. Erslev: Dr Margr s 270. Bruun i NT 1951 
s 210 ff. Lundholm 1971 s 100. 

4. H Schück 1915 s 52-3. A E Christensen i 
NK 2 s 48 f. Anthoni s 207,211. Linton s 
186 ff, 192 ff. - Frille: Hikon F lever 
1434, t 1442, var 1410 2316 herredsfoged i 
Halikko H: DAA 1897 s 499. SD 2 nr 
1320. Anthoni s 107,122,138 f, 173,202- 
3,211-2,232. Gyldenstjerne: Erik Eriks- 
s0n: Rep Dan 7602. FMU 3 nr 2698. Ry- 
ning: DPHT 3 s 21-2. Den mangeirige 
foged p i  @land Peder R, hvis broder 
Gert ogsi havde vzret foged her, blev g 
m Sigrid Karlsdt (Sture): Messenius 
(1616) s 69. SPHT 1920 s 106. 

5. DHT 5:s s 570-1. - Mzrk for eks, at der i 
1407 i Finland lever en Jens Tranekzr, 
som af kong Erik 1435 28110 modtog fräl- 



sebrev p i  gods (FMU 3 nr 2157. Anthoni 
s 202-3). 

6. Sjögren 1950 s 22 ff. 
7. Lage Dus: Rep Dan 6954-5. KK V 5890. 

DN 16 nr 134. - 1452-4 er han herreds- 
hovding i Björkekind i astergötl. 
(HRSKH 17: A L Stjernfelds perg brev- 
saml nr 32. Almquist 1955 s 37). 1451 om- 
tales en Magnus Dus i Arboga (Ljung: 
Arboga Stads Hist s 62-3). Jakob Tiby: 
SMR 952. Gillingstam s 221 n 333. Han er 
endnu 1448 10110 i Kar1 Knutssons tjene- 
ste (SRA A 26 fol307). 1453-8 er han 
herredshovding i 0stkind (Almquist 1955 
s 133. SHT 1956 s 341). 

8. Skoglund s 19 ff. Kumlien i SPHT 1932 s 
84. Sjögren 1944 s 162. 

9. Bo Dyre: SD 3 nr 2448-9. Kumlien s 19. 
Datteren Cecilie zgter Kar1 Tordsson 
Bonde: Rep Dan 6750,6790. Anders I: 
SMR 1469. Om deres hovedsmandstid, se 
Erslev: Dr Margr s 269. Fritz 2 s 149. 

10. Rep Dan 6750. Styffe 2 s XCIV. Erslev s 
294. DBL 13 s 428-9. Hans K trzcffes ikke 
i Stockholm for 1420 2516 (SD 3 nr 2789). 
Se i ovrigt Carlsson i SHT 1956 s 154 m 
omdat af enkelte dok. 

11. SMR 1276. DN 16 nr 159. Thiset i DPHT 
2:5 s 109 ff. SPHT 1909 s 82-3,86. Erslev 
s 397. Norborg 1958 s 90. 

12. Wernstedt s 16. Fritz 1 s 148 n 24,151, Bd 
2 s 76. 

13. Styffe 1911 s 127,162. Erslev s 293. B 
Hildebrand i SPHT 1934 s 69-70. Welan- 
der: Jordebok s 66 ff. - H  Bekman besad 
Axeval1405-30 (Fritz 1 s 148). 

14. P V Möller 1 (1874) s 108-9. Karlsson i 
SPHT 1 (1900) s 21-3. Skoglund s 8 ff.  
SBL 5 s 310 f. Gillingstam s 203-4. Wern- 
stedt s 66. 

15. Rosman s 296-7. SBL 12 s 25-7. 
16. SD 3 nr 2379,2398. Rep Dan U 583. Er- 

slev: Dr Margr s 269. Wernstedt s 82 iflg 
Reg Dan 3830. Jon Hjärne benzvnte Abr 
B sin frznde. Niels S var tidl g m Pernille 
Pedersdt (Thott). 

17. Wernstedt s 83. Klaus N tidl g m Cecilia 
Dode. 

18. Sjögren 1944 s 49 n 1. Bruun i NT 1951 s 
216. Gillingstam s 97 n 541. 

19. DAA 1900 s 235. DBL 13 s 389 f. Kjers- 
gaard 4 s 500. Kathrine Frille zgtede se- 
nere Joakim Henriksson (Reventlow). 

20. Gillingstam s 204-6. DAA 1900 s 235,237 
har flere fejl vedr Erik Krummediges 
b ~ r n .  A Bydelsbak: Rep Dan 6410. DAA 

1890 s 138 opgiver fejlagtigt Bergen 1436. 
Engelbrekt A solgte 1437 gods i Bohuslen 
til Henneke Gmbendal (DN 6 nr 458. 
Johnsen 1905 s 128). P Laxmand: DAA 
1902 s 227. 

21. SD 1 nr 802. Bruun i DHT 11:3 s 97 ff. 
Jens Falk tidl g m Margr Holgersdt 
(DAA 1892 s 119-20). Om Abr B (SV: 
Tjurhuvud) se P V Möller 1 (1874) s 88 ff. 
Erslev: Dr Margr s 267-9,320-3. DBL 1 s 
584-5. Bruun i DHT 11:3 s 48 ff. Hären- 
stam s 72 ff, 164 ff, 326 ff. Tunberg i SHT 
1952 s 49. Carlsson i SHT 1962 s 441 ff. 

22. AiA 1 s 40,65. Bd 4 s 24-5. P V Möller 1 
(1874) s 96 ff. DAA 1884 s 38. DHT 11:3 
s 101 iflg 99. Kraft 1956 s 55. Ulsig s 283. 
Om Jens G se DAA 1896 s 181,183-4, 
1899 s 185. Erslev i DPHT 3 s 34-5. 

23. SD 2 nr 1713,1886. Dok af 1414 2611 op- 
regner som vidner Jens Due, Ture 
Bengtsson, Jens Grim, Axel Pedersson, 
Anders Nielsson, Henning Podebusk og 
Peder Finvedsson. - Se ogsi Härenstam s 
332. 

24. SD 2 nr 2662,2668 (vidimation 1419 
2217). DHT 11:3 s 100. 

25. 1409 319 var zgteskab aftalt ml Kirstine 
Jensdt og Henning Podebusk d Yngre 
(Rep Dan 5049). Oluf Ax's giftermil m 
Katarina bragte ham halvdelen af Val10 
gird og gods, og han kom senere via svo- 
geren i besidd af resten: Brasch 1859 s 22. 
Ulsig s 171. -Jens Falks soster var g m 
Anders Jakobsson Stygge (Galen), som 
1417 gav Axel Pedersson afkald p i  en- 
hver ret til Jens Falks gods: Ulsig s 171. 
Om Axel P's bestrzbelser se tillige AB s 
128-9. A Petersen 1877 s 26-7. 

26. Karlsson: Arfstvisten, spec s IX, XII-- 
XIII. Om Claus Ronnow, se Rep Dan 2: 1 
nr 380, DBL 20 s 412. Gillingstam s 244, 
374. 

27. Om Margr Dume, som senere blev g m 
Bengt Nilsson, se SBL 3 s 195,l l  s 510-2. 
SHT 1925 s 293. SHT 1946 s 144 ff m 
v~sentlige amdr i SHT 1947 s 159 ff. 
Ljung: Söderköp's Hist s 51-2. - Bo Jons- 
son var 1. gang g m Margr Porse (t 1360): 
SBL 5 s 82. Engström 1935 s 32-4. 

28. Rosman s 294 ff. Alrnquist i SHT 1954 s 
395. Om sl~gtskabsforholdene i 1442, se 
Styffe 2 nr 119. Om Nils Erengislesson se 
O ~ S ~  SBL 18 s 225, SPHT 1956 s 139 ff. 
Ingeborg Gregersdt, se Wernstedt s 14. - 
Den s k Codex Hammarstad, som blev 
pibegyndt af Erengisle Nilsson, har p i  



blad 133 r en optegn om Bo Jonssons 
slzgtskabsforhold (Beckman 1917 s 139). 

29. Gripsholm var 1404 315 solgt til kronen af 
Knut Bosson (Grip): SD 1 nr 450-1. 

30. Styffe 2 s XCIV. Rosman s 295 ff, 302, 
304-5,311. Almquist i SHT 1954 s 395. 
SBL 12 s 25 ff. KKv 826 ff, 1388 ff. - Om 
Sigurd J, se DN 8 nr 295. Y Nielsen s 272. 
Benedictow 1971 s 32. Imsen 4 s 370. 
Grev Hans' virksomhed: HRSKH 17 (Ar- 
kivet p5 Krapperup, dok nr 18), 36 (Säf- 
staholms arkiv, dok nr 25). Stiernman 1 s. 
180. SMR 1476. - Endnu 1414 1516 var 
Ermegard Bylow enke efter Knut Bosson 
og pantsatte 1 gd til Arnold Styke (SD 2 
nr 1960). Om Stykeslzgtens forb og inter- 
esse f Bo Jonssons ejendom, se SD 2 nr 
1143,2293. Om Arnold Styke og Henrik 
Styke se SMR 661,694. Erslev s 294. 
Fritz 2 s 89. KK V 1097-1103,1479,1623, 
- 1108-21,1181-93. 

31. Rosman s 309 ff. SBL 7 s 1 ff. Almquist i 
SHT 1954 s 395-6. 

32. Rosman s 310-1,356. SBL 2 s 397. Wern- 
stedt s 15-6. Om Laurens Ulfssons d0d og 
skifte 1447, se SRS 1 ,1 s 162. SRA B 16 f .  
46 V. 

33. Wernstedt s 16. Aage Laxmd var f0r 1410 
2312 g m en Cecilie (SD 2 nr 1262). 

34. Fritz 2 s 75-6. - Om E Kettilsson, se Ro- 
sen i Sc 1950 s 201. Linton s 168,173,256, 
272,280. 

35. SD 3 nr 2665. Se ogsi P V Möller 1871 s 
10. Wernstedt s 16. Laxmand-familiens 
gods: B A  1 s 64. Suhm: Hist af DK 14 s 
459. - Peder Laxmd var d@d f@r 1405 813 
(SD 1 nr 547). 

36. Rosman s 298. 
37. K H Karlsson formoder, at hun tidl var g 

m Erik Nilsson (Puke), men Lundegard 
benzgter (s 245-6) og antager, at han sna- 
rere var g m en dt Anna (s 258-9). Se ogsa 
SHT 1916 s 259-61. SPHT 1934 s 58 m n 
75 m. - Nye unders0gelser hindrer ikke, 
at Birgitta Nilsdt var g m Erik Puke 
(SPHT 1956 s 141-2). 

38. Rep Dan 6205. Bendix i SPHT 1956 s 141, 

147. Wernstedt s 21. 
39. SMR 1197,1486. SRA perg 1445 2913 for 

arveskifte efter Nils Erengislesson. Lun- 
degard s 258. Om Nils E's 1. hustru, Se 
SBL 18 s 225 iflg SMR 184 og SPHT 1956 
s 139-40. 

40. SRA G 29 s 22 ff af 1442 1511. Styffe 4 s 
CXIII. SPHT 1956 s 144 m n 60. SBL 18 s 
226. Rystad i Sc 23 (1955-6) s 188 ff. P g a 
tvivl om morgengavebrevets zgthed har 
zldre forskn ansat brylluppet til f0r 1440 
(P V Möller 1 (1874) s 111 jvf Rep Dan 
7136 s 853. Heise 2 s 57) og 1446 2817 (P V 

Möller 1 s 114. DAA 1900 s 419. Sjögren 
1944 s 162). - Om mgl arveopg0r efter Bo 
Jonsson, se Rosman s 299,303. Engström 
i SHT 1925 s 293. 

41. Dok 1446 2817 indtaget i 1484 1019 perg 
(DRA C 3 Domme). Rystad i Sc 23 s 194- 
5,25 s. 108 ff. SPHT 1956 s. 156. 

42. Oluf Ax's SV gods: Heise 2 s 57. - Skog- 
lund s 15-6. DHT 11:3 s 87. Lönnroth i Sc 
1938 s 165 ff. Wernstedt s 104. 

43. Rosman s 360 iflg 245. Engström 1935 s 4 
m n 11. 

44. SD 2 nr 1091,1259. Rep Dan 5049. 
45. Welander: Jordebok, spec s 48-50,54 ff, 

65 ff, 73 ff iflg SPHT 1 s 169 f.  Rep Dan 
7572 a, 7644. Svend Tordssan var fOr 
1415 15111 g m Kristine Bentsdt Pig og 
senere m en dt af Peder Ribbing (SD 2 nr 
2150. DBL 1 s 585). Cecilie Jensdt (Uf), 
som Aage Ax ogsh handlede m (Welan- 
der s 57), var 2. gang g m Bent Pig, en 
stedson til Abr B (Karlsson i SPHT 1909 s 
17). - M ~ r k  at Staffan Bengtsson, en bro- 
der til Hr Aages hustru, i 1460 var g m 
Berete Trudsdt (Has) , se Rep Dan 2: 1 nr 
1134. DAA 1896 s 183. Wernstedt s 104 
omtaler ikke dette ~gteskab. 

46. Erslev: Dr Margr s 266 ff. 
47. Jvf DHT 11:3 s70-1. 
48. Kumlien (1953) s 251-2,320 ff. 
49. Vejde s 165-6. Lönnroth i Sc 1938 s 167-8 

og GHA 1940 s 186. G Ilsae (1966) s 311. 
Linge s 24 ff . 

50. Kumlien (1953) s 337. 



I Rigsrid og Unionshensyn 1434-1436 

Fra Vordingborg til Stockholm 
1434 
1. Erslev s 271 ff, 340 ff. 
2. HR 2: 1 nr 366-7,372. 
3. Erslev s 343 (tidl opfatt i DHT 4:6 s 12). 

Daenell 1 s 253 f og 1902 s 370. Carlsson 3 
s 265 ff. - 1434 2017 havde efterretn fra 
Sverige niet Vordingborg (DN 5 nr 643). 

.Om bisp Thomas og Sigges brev se iprvrigt 
Schück, H 1915 s 114-5. Lönnroth s 106 
og 1966 s 19-20. Brilioth 2 s 360. 

4. DN 5 nr 643: P--- cum consiliariis suis . . . 
super negociis regnorurn diversis«. 

5. ST 3 nr 467. Erslev s 329 f. Tunberg 1931 
s 50. Lönnroth s 207 f. Losman s 130. 

6. Lönnroth s 108-9. 
7. DN 5 nr 646. NHT 4 s 64. Y Nielsen s 287. 

Hasund 1934 s 244. Carlsson 3 s 281. 
Schück, H 1915 s 145 tolker Eriks hand- 
ling som vilkirlighed. Blom, G A i AV 4 s 
71 ff opstiller formodningen, hvorvidt 
nordmzndene blev presset til visse for- 
muleringer i skrivelsen, men nir p i  baggr 
af nordmzndenes langvarige fastholden V 

kongen frem til, at dette ikke var til- 
fzldet. 

8. DN 5 nr 645,2 nr 717. - NHT4 s 63 ff. 
Losman s 130. 

9. Jvf DN 5 nr 643, Styffe 2 nr 103. Simson 1 
s 178 f. 

10. Lau 3 nr 156. Se ogsa Carlsson 3 s 281. 
Smlgn m Engelbrekts skrivelse 1434 1019 
til bisp Thomas m fl (HRSKH 8 s 3-5). 

11. Bruun i NT 1958s 101. HRSKH 8 s 3-5. 
KK V 1316 ff, 1404 ff, 1460 ff. Fritz 2 s 64. 
Anders Nielssan er i zldre fremstillinger 
blevet ben~vn t  Anders Eriksson, se La- 
gerbring 4 s 89. SBL 8 N F s 291. Se tillige 
Lundahl1961 s 106,161,224. Om Engel- 
brekts aftale m skaningerne se tillige 
Klemmings zndr til KK V 1463 s 333. 
Lindberg i TS 7 s 7-8. Carlsson 3 s 280 
antager m rimelighed, at skaningerne var 
udkommanderet af kg Erik, og at skhnin- 
gerne af frygt for SV hzrmagt eller snarere 
af uvilje efter at blprde for kgs sag gik m til 
en vibenstilstand. 

12. SMR 138. Lönnroth s 109 ff. 
13. DN 5 nr 647. Schuck, H (1976) s 225 nr 

13. Daae i NHT 4 s 64. Söderlind i SKA 
1932 s 92. Imsen 4 s 358. - Om sammen- 
hzngen ml valgrige og kongeed, se La- 
gerroth s 81 f. 

14. SMR 140. Hadorph 2 s 80-4. HR2:l nr 
389. Se ogsi Schück, H (1976) s 225-6 nr 
14-6. G V der Ropp 1875 s 24. Carlsson: 
Arboga (1962) s 190 n 70. 

15. Styffe 2 nr 104 iflg HR 2:l nr 389. G V der 
Ropp 1875 s 24. Carlsson: Arboga (1962) 
s 190 n 71. 

16. Lindblom: Akter nr 65. Dok er dat 1119, 
hvad der sands skyldes en afskriverfejl 
(Akter s 131 n 2). Söderlind i SKA 1932 s 
93. - Erik af P benzvnes »Dominus rex 
Dacie« som det ogsa var tilfzldet i opsi- 
gelsesbrevet 1434 1618 (Tunberg 1931 s 
54). 

17. Carlsson: Arboga (1962) s 27. - Lagerbr 4 
s 87 regnede brevene for afsendt. 

18. Schuck, H (1976) s 268. 
19. Hadorph 2 s 79. HR 2:l nr 389 s 305. Se 

ogsi det s k klageskrift af almuen fra 1435 
hos Huitfeldt fol781-3, spec s 782. 

20. Styffe 2 nr 104 s 262. 
21. HRSKH 8 s 3 ff. Carlsson 3 s 276 ff og 

Arboga (1962) s 9,22 iflg KK V 1623 m 
Klemmings zndr s 335. Fi tz  2 s 90. 

22. KK V 1576 hat 500 mand og 600 V 1607. 
Erslev s 334, Ottesen 1902 s 45, Schück, 
H 1915 s 151 og Christiansen, C P 0 1941 
s 222 regner med, at Erik havde en lille 
styrke m sig, mens Styffe 2 s CI1 mener, 
at det var en ikke ubetydelig da krigsstyr- 
ke, og G V der Ropp 1875 s 25 udtaler, at 
det var en anselig hzrmagt. De 2 sidst- 
nwnte er sands pivirket af 0 Petri: 
»stoor skeps Flottas (Sahlgren 4 s 158). 

23. Styffe 2 nr 103 for B Osenbrugges brev til 
Danzig. KK V 1050 ff iflg 1522 ff. I An- 
dersson 1946 s 94. Carlsson: Arboga 
(1962) s 10-1. 

24. KK V 1530 ff, 1556 ff. Carlsson 3 s 282 f. 
25. ST 3 nr 468. Schück, H (1915) s 226 nr 18. 

Se ogsa Lindblom: Akter s 141. Erslev s 
335. Lönnroth s 147. Carlsson 3 s 283-4. 

26. Hude: Aktstk s 26. KK V 1582 jvf Schück, 
H 1976 s 226 nr 17, I 1436 p i  Kalmar- 
mprdet udtalte de sv RR: »--- we dede ene 
bescreven claghe to dem Holm an deme 



hilghen gheste aver twen jaren« (HR 2:l 
nr 606 $6). Schück, H 1915 s 153 antager, 
at det var kongen, sorn begyndte forhand- 
lingerne, og at det sands var den af par- 
terne hajt skattede H Krapelin, sorn ind- 
ledte draftelserne. 

27. HR 2:l nr 389. 
28. Erslev s 293-6. Carlsson & Rosen 1 s 265- 

6. - Smlgn m dr Margrethes s k forsikring 
1388 2213: ST 2 nr 412. Schück, H (1976) s 
194nrll,s201ff. 

29. Hude: Aktstk s 26. 
30. Bruun i NT 1951 s 216-8, NT 1958 s 92 ff. 

Birgittinerordenen og unionssamh0righe- 
den: Krarup, F i DHT 4:2 s 941-2. Lind- 
blom i OB 1942 s 241-8. Losman s 244 f .  
For de m ordenen flg internord forb eks- 
vis V kirkebygn og pilgrimsrejser, - mzr- 
ker, se SMR 991. Aldal s 45-8. Uldall s 
188 iflg s 327. Liebgott s 207 ff. 

31. Carlsson: Arboga (1962) s 12. -Tunberg 
1931 s 58 opfatter 1434 15/11 sorn et vzrk 
af det SV ridsaristokrati. 

32. HR 2:l nr 387 jvf Korner (ed Schwalm) s 
558 $ 1606 U. 1435. Erslev s 343-4. Dae- 
nell 1 s 254 f og 1902 s'372-4,434 n 452. 
Om baggr for m ~ d e t  se HR 2:l nr 321 8 6, 
324,359,357 $16,382. Grautoff2 s 67. 

33. Kjersgaard 4 s 536. 
34. Erslev s 335. Lönnroth s 146,1959 s 107 

og Sc 7 s 8. Carlsson 3 s 284-5 og Arboga 
(1962) s 13-4 samt Tvistefrigor (1964) s 
34. -Se tillige Kumlien s 31 n 21. 

35. Lönnroth s 148. 
36. Erslev s 335. Schück, H 1915 s 154. Lönn- 

roth s 148. Carlsson & Rosen 1 s 276. 
Carlsson: Arboga (1962) s 14 argumente- 
rer imod de norske og spec de da rids- 
dommeres loyalitet, et synspkt som pi  
grlag af slutninger iflg de senere irs hzn- 
delser ikke kan tillzgges s t ~ r r e  vzegt. 

37. Carlsson: Arboga (1962) s 14. Tunberg 
1931 s 58-9 opfatter 1434 15/11 sorn en 
status-quo aftale p g a dok's ufuldst 
bestemm. 

38. KK V 1596-9. Lindblom: Akter s 141. 
Schück 1915 s 154. Lönnroth s 147. Carls- 
son 3 s 286. 

39. KK V 1606-7, sorn falges af 0 Petri (Sahl- 
gren 4 s 159). Carlsson: Arboga (1962) s 
21. 

Halmstad-m~det 1435 
1. Carlsson: Arboga (1962) spec s 41,47 i- 

mod for eks Tunberg 1931 s 60 om m0det 
sorn rigsdag. - Om Engelbr og E Puke se 
ogsi Ljung: Arboga Stads Hist s 50 ff. - 
En egl rigsdag synes farst at eksistere ca 
1464 (Lönnroth i Sc 15 s 1 ff). 

2. KK V 1608 ff rn Klemmings zndr til V 1623 
s 335. Schück, H (1976) s 226-7 nr 19. 
Carlsson 3 s 287 ff og i Arboga (1962) s 22 
ff, 29. 

3. Carlsson: Arboga (1962) s 27 ff m n 76 a s 
190. 

4. KK V 1624 ff. Schück, H (1976) s 227 nr 
20. 

5. Carlsson 3 s 292 og i Arboga (1962) s 190- 
1 m n 78, hvor det antages, at oplysn om 
Haderslev-m@det kan vzre niet Sv ikke 
kun via den preuss kompthur, men ogsi 
via den hjemvendte äb Olof. 

6. KK V 1640 ff. Kumlien s 34. Carlsson: 
Arboga (1962) s 31,191 m n 79. Vedr 
Kompthuren, se ogsi Styffe 2 s 267-70. 

7. Rep Dan 6750. SMR 197. Klemmings 
zndr til KK V 1661 s 336. 

8. KK V 1669 ff. 
9. Läu 3 nr 163. 

10. Carlsson 3 s 293. 
11. Styffe 2 nr 107. Eimers 101. 
12. Jvf tillige Kumlien s 35 n 35. 
13. Lindblom: Akter nr 69. Se ogsi nr 70. - 

Äb Olof var hjemkommet f@r 1435 713 
(SMR tillzg nr 1525). 

14. Lindblom: Akter nr 67. Dok er dat til413, 
hvilket er fejl for 414 (Carlsson: Arboga 
(1962) s 191 n 81). Soderlind i SKA 1932 s 
100 og Losman s 175,186 dat til413. 

15. Losman s 120 ff, 177. 
16. Styffe 2 nr 105. Se ogsi Carlsson 3 s 295. 
17. Styffe 2 nr 106 s 266 iflg HR 2:l nr 447 s 

397. 
18. Carlsson: Arboga (1962) s 34. 
19. ST 3 nr 469.0 Petri (Klemming 1860 s 

179) mener, at nordmzend ogsi deltog i 
rnadet, et synspkt, sorn alene grunder sig 
p i  hans dat af unionsforslaget til dette 
made. 

20. Om Jhs Laxmand, se Lau 3 nr 173 ff. Er- 
slev s 385. Synspktet om hans ridsstatus 
allerede sorn dekan ogsi akcepteret af E 
Jargensen i DBL 14 s 130 og af N K An- 
dersen 2 s 264. Arup 2 s 202 har ham 
fejlagtigt sorn RR 1420. 

21. Klemming 1860 s 179 (ogsa i Sahlgren 4 s 
160). 

22. ST 3 s 154. 
23. KK V 1404 ff. P V Möller 1 (1874) s 105. 

Carlsson 3 s 280. 



24. Lönnroth i Sc 7 s 9 og 1959 s 108. Carlsson 
3 s 298. 

25. Erslev s 345. Carlsson & Rosen 1 s 277. 
26. Unionsbrevet tr NGL 2: 1 nr 22 (tidl bl a 

AB 2 s 28-31, ST 2 s 563-7, Rydberg 1886 
s 93-7). - Rydberg 1886 s 56. Erslev s 339. 
Carlsson i SHT 1930 s 455. Lönnroth i Sc 
1958 s 66. Olsson 1954 s 277. 

27. Erslev s 338-9. Kumlien s 35. Lönnroth s 
151. Carlsson & Rosen 1 s 278. 

28. Wichmann i SKA 1937 s 230. Losman s 
186. 

29. Kumlien s 35. Ahnlund 1953 s 253. 
30. Erslevs 350 har ikke ubetinget ret, nir  

han udtaler: »og Kongen har nzppe for- 
stiet, hvilke Indskrenkninger i hans hele 
Magtstilling, der gemte sig i Overens- 
komstena. 

31. Schuck, H 1915 s 169. - Om de sv for- 
handleres vilje til en overenskomst se eks 
G V der Ropp 1875 s 28. Losman s 186. 

32. SMR 239. Kumlien s 36 n 36. 
33. Styffe 2 s CIV. Carlsson 3 s 299. Losman s 

186. 
34. ST 3 nr 469 a. Schuck, H (1976) s 227 nr 

22. Carlsson 3 s 299 ff. 
35. HH 7 nr 2 s 10-1 jvf SMR 133 og SHT 

1937 s 176. Schück, H (1976) s 227 nr 23. 
Carlsson 3 s 301. 

36. Lecub 8 nr 931. LUB 7 nr 639. 
37. HR 2: 1 nr 456. 
38. Styffe 2 nr 108. Se ogsi Voigt 7 s 695 n 1. 
39. Styffe 2 nr 105. 
40. Grautoff 2 s 69-70. Om Hamburgs udsen- 

dinge, se Koppmann 2 s 59. - ~ r i l e v  s 
345. 

41. DM 5:4 s 362-3. Erslev s 347. Arup 2 s 
204. 

42. Erslev s 346 og i DHT 4:6 s 13-4, 18. 
43. Hg Adolf: ST 3 nr 470 og Seglbeskriv i 

Rep Dan 6770. Stzederne: HR 2: 1 nr 451, 
453-5 iflg 456-8. - Om tidl szrfred m Ro- 
stock, Stralsund og Bremen, se ST 3 nr 
462. NGL 2:l s 148 n 1. Vogel 1915 s 325. 

44. Rep Dan 6774-5 (jvf tillige ÄB s 141), 
6776. 

Forliget i Stockholm 1435 

1. ST 3 nr 469 b. Bisp Jens af Oslo trzffes 
forst 1435 14110i Stockholm (ST3 nr473a 
s 150). Under bes@get synes Sigurd Jons- 
son at have optaget et pengelin af Mark- 
vard Buk (DN 2 nr 725). 

2. KK V 1754 ff samt Klemmings zndr til V 

1759 s 336-7. G V der Ropp 1875 s 29-30. 
3. ST 3 nr 469 b. Svenskernes modbrev i 

Huitfeldt fol780. Ahnlund 1953 s 255 op- 
fatter 1435 718 som Hans Kropelins vzrk. 

4. Erslev s 351. Lönnroth s 153. 
5. SMR 278-83. Carlsson 3 s 306. Anthoni s 

209. 
6. ST 3 nr 469 C. Tunberg 1931 s 68. 
7. FMU 3 nr 2139. 
8. HR 2:l nr 456: H Gripeshorn til Lübeck 

1435 119 meddeler, at bl de 62 skibe var 5 
m forkasteller: »de weren nycht overrych 
grota rn 1600 md foruden gods etc. - KK 
angiver (Klemrning (1866) s 337 V 20), at 
Erik V ank til Stockholm havde 60 skibe 
m sig. Se ogsi DRH 2 s 456. Carlsson 3 s 
306. Styffe 2 s CV n 1 formoder, at kon- 
gen forst ankom 8110. 

9. HR 2: 1 nr 456. H Gripeshorn var lybsk 
foged i Skine 1435-45: HUB 7.1 s 303 n 1. 
Schäfer 1927 s 152 n 1. 

10. LUB 7 nr 658 (enkelte afvigelser i HR 2:l 
nr 457). 

11. HR 2: 1 nr 458. H Gripeshorn til H Rapes- 
ulver 1435 1219. 

12. Aarhus-bispen deltog ofte p i  rejser til 
Sverige, og Ulrik Stygge var i 1420 blevet 
provideret m et kanonikat i Strängnäs 
(APD 2 nr 1325). Om forb ml Aarhus 
stift og Sverige, se ogsi Dahlerup: Sys- 
selprovsti (1968) s 282-3. - 1441 411 1 var 
den irhusianske zrkedegn Jens Iversson 
(Lange) i Arnö, hvor han gav äb Nils 
kvitt p i  Baselkonciliets vegne for modt 
pengesum (SMR 1188. SHT 1903 s 53-4). 

13. ST 3 nr 473 a. 
14. Rep Dan 6786,6792. Se ogsi Erslev: Dr 

Margrethe s 324-5. Arup 2 s 179. Holboll 
1968 s 199-200. Linton s 13. - Om M 
Munk se DAA 1905 s 297-8. Reg Dan 
5119 oplyser for 1435 U dato, at bisp Jens 
af Oslo, H Kropelin og J Grim i fzlles- 
skab skal have bevidnet dr Margr's optrze- 
den overfor M Munks arvinger. Dette er 
fejlagtigt, og grunder sig kun p i  en sam- 
menszetning af dok af 2819 og 2211 1 af J H 
Begtrup i GBA I (1840) s 2 n 1. 

15. De implicerede kendes ikke. Thott-slzg- 
ten kan have vzeret involveret, idet M 
Munk var g m Kirsten Pedersdt (Thott), 
en spister til Axel P. SkuIle mon Hr Axels 
afstielse af pladsen i dommerkollegiet 
18110 have forb hermed? Sands stamme- 
de kravene snarere fra M Munks dotres 
indgiftede slzgtsgrupper: Gertrud Mo- 

35 RigsrAd - Kongemagt - Union 



gensdt var g m den i Stockholm 1435 nzN 
Anders Hak i hendes 2. zgteskab efter 
Klaus Jonssan (Lange) (1417-23), og Per- 
nille Mogensdt var g m Lave Brok, som 
dßde i 1435, hvorefter hun senere indgik 
nyt zgteskab m Niels Pederss~n Gyl- 
denstj (DAA 1905 s 298). 

16. ST 3 nr 473 a. Molbech i DHT 6 s 45 
benzvner forliget en fornyelse af rigernes 
forbund. 

17. Erslev s 352. 
18. KK V 1767 ff. 
19. Huitfeldt fo1781-3. Se ogsi Lagerbring 4 s 

105-7. Widmark s 106. Tunberg 1931 s 69- 
70. - Skriftet er formelt udformet af al- 
muen, men trods et tilsyneladende for- 
svar for almuen er dokumentet udtryk for 
klager fra ridderskabet som stand (Lönn- 
roth s 70-1,88-9). Det er muligt, at en 
Uppsala-klerk var affatteren p i  foranled- 
ning og i samrid m rider, men at Engel- 
brekt alene skal have inspireret skrivel- 
Sen, som hzvdet af Söderlind, mi afvises 
(SKA 1932 s 99 iflg 103). 

20. Lecub 8 nr 998: ndat ed hir im Lande lei- 
der nu so ovele steit unde gelegen is«. 

21. SMR 308. Carlsson 3 s 318. 
22. Lönnroth s 154. Se ogsi Aschehoug s 195. 
23. Carlsson i SHT 1930 s 455. Lönnroth s 

154 mener kroningsbrev mod unionsbrev. 
24. Styffe 2 nr 109. - Om Rowerder se ogsi 

Voigt 7 s 695 n 1. Lögdberg s 13-4. 
25. ST 3 nr 473 a jvf nr 368-9. 
26. Aschehoug s 272. 
27. ST 3 nr 473 b. 
28. Aschehoug s 265. Carlsson 3 s 309. 
29. Huitfeldt fol s 783. 
30. DN 18 nr 87. SBL 12 s 27-8. Benedictow 

1971 s 32. Imsen 4 s 370 f. 
31. Hirschs 152 m noter. Sjobergi GA 1961 s 

84 og Bohman i GA 1961 s 72,76 ff. 
32. Carlsson 3 s 309 f regner forst striden om 

Gotland for opstaet i Stockholm 1435, 
hvilket han sands hai overtaget fra Skog- 
lund s 24. 

33. Kumlien s 39 iflg 40-1, mens Schück, H 
1915 s 178 mener nederlag for Erik. Tun- 
berg 1931 s 72-3. Lönnroth i Sc 7 s 9 og 
1949 s 142. Carlsson & Rosen 1 s 279. I 
Andersson 1946 s 97 opfatter mOdets re- 
sultat som et kompromis. 

34. KK v 1809 ff. Kumlien s 41-2. Carlsson 3 s 
310-1. 

35. KK V 1869 ff for Eriks svar om Okon st0t- 
te til embedets varetagelse. - Om Karls 
slzgtskab m Kr Nilsson, se Lagerbring 4 s 

111, Gillingstam s 205-6. SPHT 1955 s 
137. 

36. KKv 1849 ff. Statsfo~altningen s 3440, 
680. 

37. FMU 3 nr 2157-8. Svartboken nr 456-7. 
Carlsson 3 s 311-2. - 1435 30110 forlenede 
Erik af P Olof Ragvaldsson m en gird i 
Vesteris len (DRA Mipl). 

38. KKv 1911 ff, Rep Dan 6792. Lönnroth s 
155. Carlsson 3 s 313-4. Styffe (1911) s 
344 har fejlagtigt, at H Kr~pelin 1435 
matte dele magten m Erik NielssOn. Den 
zldre lit ben~vnte E N for Erik ROnnow. 

39. Erslev s 354. - 1435 26/10 bekrzftede det 
SV RR og rigets indb Hans K som en ret- 
skaffen dannemand og tog ham under de- 
res beskytt (SMR 321). -Tilslutn til Er- 
slev: Schück, H 1915 s 178. Bruun i DBL 
13 s 428 f. Carlsson 3 s 313. Ahnlund 1953 
s 252-3,256. 

40. Mzrk, at Erik NielssOn 1435 29/10 er rela- 
tor p5 et kongebrev fra Stockholm slot 
(FMU 3 nr 2158). 

41. Jvf Lönnroth s 155 n 3. 
42. Om Stockholm slots forstzrkning se m 

forsigtighed HR 2:l nr 448. - Stockholm 
m dets len havde vieret det fßrste omride 
Mecklenburgerne satte sig i besiddelse af, 
og uden denne indgangsport og sikre for- 
bindelsesstation havde dette styre nzppe 
kunnet forts~tte (Fritz 2 s 19). 

43. Lönnroth 1940 s 187. Kumlien 1953 s 330 
ff, spec s 335, samt i HGBL 1952 s 9-29, 
spec 12-3,23,28. 

44. KK V 1915-6. Tallet 500 synes at vzre en 
senere tilfOjelse i stedet for 400 iflg Klem- 

' mings zndr til V 1916 s 338. 
45. KK V 1928 ff. 
46. Carlsson 3 s 314. 
47. HR 2:l nr 606 $9 1,3. Hadorph2 s 104. Se 

ogsi KK V 1877 ff. - Baden 2 s 143. G V 

der Ropp 1875 s 32. Henvendelsen fra SV 

side foregik mundtligt og ikke skriftligt 
(Lönnroth s 156 n 4). 

48. Chr P's Sam1 Skr 5 s 480 jvf KK V 1893-4. 
Om Chr P se Brandt, C J 1882 spec s l l l f .  

49. DHT 5:5 s 6 n 4. KK V 1917 ff. ¿agerbring 
4 s 117. 

50. SRS 2,l s 135. SRS 1,l s 152. Kumlien s 
45 m n 65. 

51. Klemmings ~ndringer til KK V 1956 s 338. 

Fra Arboga til Vadstena 1436, 
1. HH 7 s 12. Tunberg 1931 s 79. Kumlien s 

47. 



2. Carlsson 3 s 318. 
3. HH 7 s 12 ff. Tunberg 1931 s 78. Kumlien 

s 47 f. Carlsson 3 s 317. 
4. HH 7 nr 6 s 15-6. Kumlien s 48-50. Carls- 

son 3 s 319-20. 
5. HR 2: 1 s 542 8 7. Klemmings zndr til KK 

V 1971 s 339-40. Hausen 1934 s 11-2. 
Carlsson 3 s 320-2. 

6. Losman s 188-9. 
7. Kumlien s 50 f. - Huitfeldt fol s 792 lader 

fejlagtigt den sv herredag afholde i Abo 
1436 2611. 

8. Hadorph 2 s 103-6. - Det i De la Gardi 2 s 
74-7 aftr aktstk mgl flere detaljer. - 
Schück, H 1915 s 182-3. Tunberg 1931 s 
82. Kumlien s 51-2. - Erik af P opfattede 
dok som et opsigelsesbrev og beklagede 
sig p i  Kalmarmcbdet 1436 over den korte 
tidsfrist: »Ok screven se uns nene stede, 
dar we se vinden mochten«. (HR 2:l s 
542). Lagerbr 4 s 104 anser brevet fra fcbr 
1436 2011. Styffe 2 s CV har f0r 1436 1311. 

9. Bauer: Calender s 46. Carlsson 3 s 323. 
Carlsson & Rosen 1 s 280. Erslev s 355 
mener frist til5. febr i lighed m Styffe 2 s 
CV. Barthold 4,l s 110 mener frist til 1. 
marts. Schück, H 1915 s 183 har 2612. 

10. Lönnroth s 156 og i Sc 7 s 10. Ljung: Ar- 
boga Stads Hist s 55. 

11. Hadorph 2 s 105-6. Schück, H 1915 s 183. 
12. Lönnroth s 157. Carlsson 3 s 323. Bruun i 

NT 1951 s 218. 
13. Bruun i NT 1958 s 96. Ljung: Arboga 

Stads Hist s 55: »man ville helt enkelt stif- 
ta split mellan konung Erik och det dan- 
ska riksr&det«. - Schück, H 1915 s 184 har 
ikke ret i, at modedeltagerne besluttede 
at afsztte Erik og bryde unionen. Syns- 
punktet tilhcbrer zldre nationalistisk-- 
unionistisk forskning. 

14. HR 2:l nr 605 § 9. KK V 2228 ff. Lönn- 
roth s 157. Kumlien 1953 s 351, dog uden 
at omtale Axeval. 

15. HR 2:l nr 605 § 3. SMR 370. - Kumlien 
mener s 53,56 n 100, at Arboga-mcbdet 
sluttede V udgangen af januar, men dette 
er, som Carlsson har vist, ikke rigtigt. Et 
priv til Vadstena kl1436 2211 er fra 1435 
i rs  Arboga-mcbde, ikke fra 1436. (Carls- 
son: Arboga 1962 s 24-7). Priv tr Herlitz 1 
nr 78. 

16. KK V 2002 ff iflg m forsigtighed HR 2:l nr 
606 O 7. - KK scbger at lade Karl Knutsson 
fremsti som initiativtager til felttoget 
mod Stockholm, mens E Olai - som giver 
Karl en neutral pluralform - lader Engel- 

brekt vcere den ledende drivkraft (Kälve- 
mark i SPHT 1974 s 48 iflg Lönnroth 1959 
s 133). - Om Stockholms indtagelse se 
KK V 2026 ff. Schück, H 1915 s 184 ff. 
Kumlien s 54 ff. Carlsson 3 s 325. 

17. KK V 2147 ff. HR 2:l nr 606 6 7 iflg 3. E 
Olai og 0 Petri vil vide, at Erik N sendte 
en regulzr krigserklzring (SRS 2 s 137, 
Sahlgren 4 s 166). 

18. KK V 2166 ff og Klemmings zndr til V 

2239 s 341-2. 
19. KK V 2235 ff, 2339 ff samt Klemmings 

zndr til V 2238 s 341. 
20. KK V 2327 ff. Carlsson 3 s 338 f. 
21. KK V 2330. 
22. Br@rnsehus: KK V 2421 ff samt Klem- 

mings zndr til V 2435-6 s 342. HR 2:l nr 
605 B 8. Styffe 1911 s 96. Carlsson 3 s 329- 
30. Wernstedt s 112. - I  1415 var Klaus 
Kabel hovedsmand (SD 3 s 69) og 1441 
1717 var Klaus Nielsscbn (Sparre) til Ellin- 
ge hovedsmd (SMR 1440). Laho1m:'KK V 

6461 ff. Om fogeden H Wodarges se ogsi 
Rep Dan U 582. Carlsson 3 s 333. Halm- 
stad: KK V 2540-71 og Klemmings zndr til 
V 2572 s 344. Om irsagen til udraderingen 
af disse Vers, se Kumlien i SPHT 1932 s 
84. Om Engelbrekts aftaler m staden, se 
Schück, H (1976) s 230 nr 46, s 290 og 298 
nr II:9. Varberg: KK V 2573-8 jvf SMR 
1440. P V Möller 1 (1874) s 106. Carlsson 
3 s 335-6. Aftaler m skdningerne: KK V 

2498 ff, 2510 ff samt Klemmings zndr til V 

2530,2531,2536 s 344. Carlsson 3 s 335. 
Schück, H (1976) s 230. Stille i TS 7 s 8, 
44 ff for vadesteder og vejforb. -r Ved en 
grzensefred kunne hzrgninger forhindres 
over grcensen og handelen holdes igang 
(Rosen 2 (1966) s 192). 

23. KK V 2437 ff. Carlsson 3 s 331-2 og i Tvi- 
stefrigor 1964 s 37-8. Om handelen i 
Ronneby og betydn herfor for Värend, se 
Vejde s 163. Linge s 27 m n 26. 

24. Klemmings cendr til KK V 2462 s 342-4. - 
Axel P (Thott) havde 1410-30 haft Elle- 
holm slot i pant for 1000 hvide sterlinge 
(Rep Dan 5129-30. DAA 1900 s 417). 

25. Läu 3 nr 199. 
26. Rep Dan 6494. Se tillige Rep Dan 5946, 

6006,6684. SD 3 nr 2379. SMR 647. W 
Christiansen s 91 n 5,92 n 1 og tillzg 2 s 
446-7. Jens S's segl i DAS LXXIIJ 1. 

27. Mollerup 1893 s 133 ff. 
28. Lindberg i SHT 1928 s 10. 
29. Rep Dan 7414,7529,7661,7739,7907, 

7934. 



30. Lindberg i SHT 1928 s 9. Bruun i NT 1958 
s 101. 

31. KK V 2479 ff. Carlsson 3 s 334. - Knud 
Sakstrup er vzbner til Hgd Vramb, 0st 
for Helsingborg (Rep Dan 7186,7196). 
Han er  hofsinde 1447 hos kg Kristoffer 
(DMR s 32). - Peder Oxe blev i samtiden 
af preusserne opfattet som RR (HUB 7,l 
nr 704 s 357). og forskningen har ligeledes 
opfattet ham som RR: Ryge s 3. Wegener 
i A N 0  1851 s 224. Aschehoug s 194. Er- 
slev s 115. UIsig s 272. - Synspunktet om 
hans ridsstatus grunder sig alene p i  dr 
Philippas livgedingsbreve fra 1420 (NGL 
2:1 s 102,104-5), hvor P Oxe nwnes bl 
r id  og m ~ n d .  

32. HR 2:1 nr 591 m fejl dat til 1913 i lighed rn 
Ericsson s 5 nr 34. Storm i NHT 3:2 s 107 
n 1. SMR 382. 

33. DN 3 nr 736. Daae i NHT4 s 81. Storm i 
NHT 3:2 s 107. Erslev s 379. Bull 1922 s 
293-4. Johnsen 1919 s 170 og 1924 s 123. 
Hasund 1934 s 245 ff. Aldener s 414. Im- 
Sen 4 s 359 f. 

34. Allen 1 (1864) s 47. Aldener s 41 1-2 afvi- 
ser m rimelighed teorien om, at A S 
(Bolt) er i slzgt m Peder Ulfsson (Roos) 
til Ervalla. -Se bvrigt Johnsen 1924 s 
123. Kumlien s 93 n 92. Carlsson 3 s 337- 
8, som formoder, at Broder Svensson 
med gods i Värmland kan have optridt 
som formidler fra SV side til nordmznde- 
ne. Intet vides herom. 

35. Aldener s 412. 
36. NHT 3:l s 491 samt Johnsen 1924 s 124 og 

Holmsen 1 s 445. Marmoy 4 s 39 f mener, 
at brevet fra Norge med al sands var skre- 
vet af A S (Bolt). 

37. DN 3 nr 735. SMR 788. Storm i NHT 3:2 
s 108. Bull1922 s 293. - Det er berettiget 
m Erslev s 489 og Aldener s 415 at pipe- 
ge, at det no RR matte Onske at opni 
fordele V opr@ret, men intet tyder p i  en 
hastig zndring i forholdet til Erik af P 
trods en indledningsvis forsigtig holdning 
overfor A S. Om Svarte Jöns og hans for- 
handlingstaktik, se NBL 15 s 327-9. 

38. Carlsson 3 s 338-9. Erslev s 379. Johnsen 
1924 s 124. Aldener s 417 pkt A.  Schück, 
H (1976) s 229 n 4 mener, at en SV-no 
aftale virkelig blev tilvejebragt. 

39. Grautoff 2 s 71. Korner (ed Schwalm) s 
562 8 1612 meddeler udforligere: »To de- 
me lesten wart dat orlige in vruntlike da- 
ge gesettet unde do helden se up to ener 
tiid van deme stormendea, hvad der hen- 

tyder til Vadstena-aftalen 1436 316 (ST 3 
nr 474). 

40. HR 2:l nr 605 Ei 3. 
41. DGK 2 s 237-8. - Bisp Jens af Roskilde 

var 1436 2612 i Kbhvn (KD 4 nr 42). 1436 
2614 var Erik stadig i Kalundborg (Rep 
Dan 6817). 

42. Erslev s 361. 
43. Hude: Aktstk nr 1 iflg ST 3 nr 474. Se 

ogsi Bruun i NT 1951 s 218-9. 
44. Lönnroth s 158. Carlsson 3 s 352. 
45. Hude: Aktstk nr l s 1-2. 
46. Carlsson 3 s 350 iflg SHT 1964 s 266 og i 

Lunds Domkyrka s 505-6 samt s 552, hvor 
dat anszttes til terminus post quem 1436 
2614, hvor Erik opholdt sig i Kalundborg 
(se n 41). Bruun i NT 1951 s 219 dat dok 
til pvistnok allerede fra 1436~. Erslev s 
482 n 6 folges af A E Christensen i Sc 21 s 
46. Erslev var sands vildledt af oplysr) om 
hg Bugislav, som forst blev aktuelle i 
slutn af 1437. I Andersson 1974 s 357 dat 
dok til f0r Erik vendte hjem i efteriret 
1437. 

47. Lönnroth s 158 synes ikke ganske at have 
ret i, a t  kilderne tier om Eriks forholds- 
regler i foriret 1436. 

48. Bruun i NT 1958 s 97. N K Andersen 2 s 
263. I Andersson 1974 s 356. 

49. Styffe (191 1) s 50. Salomonsens Leks 21 
(1926) s 482. 

50. Rep Dan 6690. DAA 1917 s 513. 
51. APD 3 nr 1763-5. Rep Dan 6820. Molle- 

rup 1893 s 99. 
52. Carlsson: Lunds Domkyrka s 506 og i 

SHT 1964 s 266. Bruun i NT 1958 s 97. - 
Om Poul Laxmand, se Rep Dan 6805. 

53. Erslev s 362. Lönnroth s 158-9. 
54. HR 2: 1 nr 552. W Christensen s 25. Lönn- 

roth s 158. 
55. Se n 54 samt Brandt, A 1962 s 29-30. Om 

S t ~ d e r n e s  udsendinge hos kongen, se ST 
3 nr 474 s 157. Hude: Aktstk nr 1 s 2. 

56. KK V 3010 ff. - I  et dok fra Abo 1436 1815 
til Reval oplyste vzbner Hans Wilde, at 
Hans Kropelin var hos kongen (Lecub 9 
nr 50). 

57. KK V 2882 ff, 3020 ff. 
58. SMR 41 1. Kumlien s 70 n 15. KK's ud- 

sagn i V 3033 om Johan Karlsson p i  Ny- 
köping m i  opfattes som en slags underho- 
vedsmand. - Om Jon Jenssan (Gere) i 
Gisleberga 1445, se Rep Dan 7525,7527, 
7530. Styffe (1911) s 65. Han er 1447 efter 
alt at d@rnme hofsinde p i  3. i r  (DMR s 
33). 



59. KK V 2593 ff samt Klemmings zndr til V 

1971 s 339-40. Schück, H (1976) s 230 nr 
47, s 263. Orn Magnus Bengtssons opbr af 
skibe, se Styffe 2 nr 112. - Vedr Engel- 
brekts dsdsdag mener Grandinson i SHT 
1933 s 184, at 415 bsr fastholdes, og han 
folges af Carlsson 3 s 342 og i Tvistefrigor 
(1964) s 38. Carlsson & Rosen 1 s 280. 
Ljung: Arboga Stads Hist 1 s 56. Rosen 
1966s 197. Olaus Petri harved korsmesse- 
tid 315 (Klemming 1860 s 189), hvorimod 
E Olai (SRS 2,l s 139) mener, at mordet 
skete 1436 2714, et synspkt som eks er 
fulgt af Styffe 2 s CVL. G V der Ropp 
1875 s 37. Daae i NHT 4 s 68. Ottesen 
1902 s 47. Tunberg 1931 s 88. Lönnroth 
1959 s 110. Kumlien s 65-6. Sidstn ststter 
sig p i  et priv. brev 1436 115 fra Stockholm 
(Herlitz 1 nr 79). E Olais dat synes at 
matte foretrzkkes, idet der eksisterer et 
SV RR's brev fra Stockholm 1436 315 i af- 
skrift, som omtaler Engelbrekts d0d 
(SMR 400). - E blev af bflnderne fort til 
Örebro, som blev centrum for Engel- 
brektkulten: Klemming: Sv Medeltids- 
dikter s 387. SRS 1,l s 151. Carlsson i 
SKA 1920-1 s 236 og i Tvistefrigor (1964) 
s 41-2. Brilioth 1948 s 189. Lönnroth 1949 
s 147-8. Carlsson & Rosen 1 s 288. Brolin 
1969 art Engelbr s 38-49. 

60. SMR 400. Tunberg 1931 s 89. Kumlien s 
68 n 9. Staf 1935 s 14-5. 

61. Oplysn stammer Fra E Olai, som mi god- 
tages i kraft af dennes tillsb til kritik af 
Kar1 Knutsson (SRS 2,l s 139). 0 Petri 
fslger E Olai (Klemming 1860 s 190). 
Kumlien s 67. 

62. Jvf SMR 416 af 1436 616. 
63. ST 3 nr 474. KK V 3015-8,3070 lader Pe- 

der Wilde fejlagtigt reprzsentere Ham- 
burg (G V der Ropp 1876 s 140 m n 1). 

64. Kumlien s 70-1. Tunberg 1931 s 90. 
65. KK V 2745 ff, 2778 ff. • 

66. KK V 3061 ff. ST 3 nr 474. HR 2: 1 nr 593. 
SMR 409. 

67. Bisp Jens af Roskilde og Sten Basse: Rep 
Dan 6813-4,6827,6830. 

68. Lönnroth s 158. Erslev s 361. 
69. KK V 3068-74,3172-99. Tallet tyder p i  

god underretning fra krsnikeforfatterens 
side (G V der Ropp 1876 s 140). 

2. HR2:l nr603 $5 1-2,609-11. HUB 7,l nr 
210 m n 2,267 m n 3 iflg s 132 n 1-3 jvf 
Koppmann 2 s 61. - DHT 4:s s 18 m n 3- 
5. Schäfer i HGBL 1876 s 37-8,40. Erslev 
s 362. W Christensen s 25.27-8. - Aftalen 
om pid0mmelse af fredsbrud og overgreb 
var kommet i stand i Vordingborg 1435 
(HR 2:l nr 453 og 533 8 14). Vedr Sund- 
told se i0vrigt HR 2:l nr 533 $6,550,552 
samt 609-11. Bd 2:2 nr 124. Om stzder- 
nes anvendelse af mzglerrollen til at prz- 
cisere Vordingborg-aftalens bestemm, se 
Fritze 1964 s 85. 

3. HR 2:2 s 11 n 1 af 1436 1717, nr 132 $ 3, 
133. - 1436 717 var bisp Jens p i  Rügen 
(Rep Dan 6833). 

4. HR 2:l nr 607 s 546-7. 
5. HR 2:l nr 603 $ 2,609. 
6. Styffe 2 nr 110. 
7. Lecub 9 nr 77. Svartboken nr 459-60. 
8. ST 3 nr 475. Gillingstam s 209-10. 
9. Kumlien s 73. 

10. Carlsson 3 s 354. 
11. Erslev s 362-70. Lönnroth s 158-60. Carls- 

son 3 s 354-60. A E Christensen i Sc 21 s 
51 ff. I Andersson 1974 s 355. 

12. Lönnroth s 162-3. Carlsson 3 s 358-9. I 
Andersson 1946 s 102. -Se ogsi Carlsson 
& Rosen 1 s 282 og Rosen 1966 s 198. 

13. HR 2:l nr 603-10. ST3 s 160 ff. 
14. HR 2:l nr 602,603 $ 2,609 s 552. - Om 

hansereprzs i Kalmar, se ogsi HR 2:l nr 
612. Lecub 9 nr 177. Korner (ed 
Schwalm) s 562 $ 1612 oplyser fejlagtigt, 
at stzdernes reprzs rejste »in Sweden to 
Wisbu, dar koning Erich do lach«. 

15. HR 2:l nr 603,605,608, hvor dog Hans 
Krspelin ikke mi opfattes som dansk 
RR. - ST 3 nr 475. 

16. Läu 3 nr 173-4,178. Mollerup 1 (1893) s 
99. 

17. HR 2:l nr 609 s 552. Det da RR's omtale i 
1439 overfor kg Erik, at de 3 rigers rid 
var til stede i Kalmar 1436, var bevidst 
tendentiast for at bebrejde monarken 
ham hans holdning (Hude: Aktstk s 9). 
Diar Vatsten's oplysn (SRS 1,l s 155) u 
1439 2517, at alle 3 rigers rider samt han- 
sestzderne havde delt i Kalmar 1436 er 
ogsi fejlagtigt. 

18. Carlsson 3 s 354-5. 
19. DN 3 nr 733-4. Storm i NHT 3:2 s 109-11. 

Johnsen 1919 s 170-1. Blom, G A i AV 4 s 
72. 

20. HR 2:l nr 603 $ 2,609. W Christensen s 
25. Om Erik Kr se ogsi Arup 2 s 205. 



Gillingstam s 210. -W Stein i GGA 1907 
s 370-1 kritiserer Daenell for udsagnet, at 
Erik af P lovede alle hansestzder privile- 
gier i Norden. Talen var efter alt at d0m- 
me kun om stzder, ikke om alle hanse- 
stzder. 

21. HR 2:7 nr 454 iflg HR 2:l nr 609. - Se 
Styffe 2 nr 111 og HR 2:2 nr 10,13-4 for 
Eriks senere holdning. 

22. HR 2:l nr 603 $5 4-6 jvf 609 s 551. 
23. HR 2:l nr 604. Lönnroth s 159. 
24. Erslev s 364-5. Lönnroths 159. 
25. Lönnroth s 160 m n 1 synes piyirket af W 

Christensen s 25: »Hans (kgs) Eftergiven- 
hed mod St~derne  bragte ham ingen For- 
del over for Svenskerne, hvad han vel dog 
havde hibet«. 

26. HR 2:l nr 609 s 552: »De van Bard heft 
des riikes rad van Denemarken unde uns 
to gaste gehat . ..«. 

27. HR 2:l nr 604 F, 1 s 539. 
28. Aschehoug s 208-9. Styffe 2 s LVI. Er- 

slev: Dr Margr s 251. 
29. HR 2:l nr 603 F, 7. Erslev s 364-5. Lönn- 

roth s 159-60. 
30. HR 2:l nr 605. 
31. Jvf Lönnroth s 160. 
32. HR 2:l nr 606. 
33. Erslev s 365. 
34. HR 2:l nr 603 5 7. Det SV 0nske om at 

undgi rettergang fremtrzder tidl, se nr 
603 0 4. 

35. HR 2:l nr 603 F,§ 7-8. 
36. HR 2:l nr 608 F, 8. 
37. Lönnroth s 161-2. 
38. ST 3 s 165-7. Se tillige Alin i UUA 1877 s 

15-7. Erslev s 365-6. Lönnroth s 161 m n 
1. - Magnus E's Landslag, - iszr Kunga- 
balken art 4 i kgs ed (Schlyter: MELL s 7- 
8). - Lönnroth 1966 s 68 fremholder mu- 
ligheden af, at bisp Thomas' indtryk fra 
Konstanz-konciliet gar igen i udrednin- 
gen. Om bisp Thomas se ogsi Carlsson 3 
s 357. 

39. ST 3,s 165 m 2 sidste linier samt HR 2:l nr 
607 s 545 L. 10. 

40. HR 2:l nr 603 § 9. Erslev s 267. Taranger 
3,1 s 301. 

41. Lönnroth s 163. 
42. HR 2:l nr 603 § 10 jvf 607 F,§ 1-5. - Kong 

Albrekt havde 1371 918 i sin forsikring til 
det SV RR bl a lovet, at de i No eller DK 
bosatte herrer, som ejede gods i SV, skul- 
le beholde dem, hvis de gjorde beh0rig 
tjeneste for dem og under forudsztning af 
gensidighed (Hadorph 2 s 34-7. Engström 

1 (1935) s 175-6. Lönnroth 1940 s 173). 
43. HR 2:l nr 607 F, 6. Af da udenridsadelige 

i Kalmar 1436 kendes Peder Ryning, den 
mangeirige foged p i  Borgholm (SMR 
453. LUB 7 nr 403. Gillingstam s 275), 
Jens Olufss@n (Godov) til Hesle (Eline 
Goye s 174 (ogsi tr Hvass 3 s 124. Jens 0 
hed egl Jens Jensson: Eline Goye s 86-7 n 
1)). 

44. HR 2:l nr 607 $0 7-8. - Om hzndelserne i 
Oslo i okt 1436, se NGL 2:l nr 89 for 
fornyet vibenstilstand ml12 af rigets 
mznd p i  kg Eriks vegne m Amund S 
(Bolt) og hans tilhzngere, indtil zrkebis- 
pen, Rider og andre kunne mgdes i Oslo. 
- I  et dok af 1436 15/10 af Oslo Kpt blev 
Svarte Jöns erklzret udelagtig i A S's op- 
rar (DN 3 nr 735). Svarte Jöns havde alle- 
rede 1432 27/10 tilbudt at opfylde klager 
(DN 16 nr 96). Gnidninger havde allere- 
de p i  dette tidspkt vzret i vzkst (jvf DN 
3 nr 721). 

45. HR 2:l nr 603 $0 11-2. Forliget tr ST 3 nr 
475. 

46. Se Schück, H i UUA 1914: Upsala Öd, 
ang de ~ I d r e  forvaltningsgde. Lönnroth 
1940 s 42 f. Sv Uppslagsbok 30 (1958) sp 
600-1. 

47. Grautoff 2 s 71. 
48. Lönnroth s 164-5 jvf tillige Westman 1918 

s 60. - Gillingstam s 210 opstiller formod- 
ningen, at Erik Krummediges forb til det 
SV RR's verdslige leder Krister Nilsson 
(Vasa), som var gift m en af Hr Eriks 
dotre, har betydet mere, end det nu kan 
bevises. Henriksson 1 (1963) s 164 opfat- 
ter Kalmar-forliget som Kr Nilssons 
vzrk. 

49. ST 3 nr 475 s 160-5 iflg HR 2:l nr 608 s 
547-51, spec s 551. Erslev s 374 og i DHT 
7:3 s 86. -Huitfeldts udsagn fol2 s 482, at 
unionsforb blev renoveret og stadfzstet 
af Erik af P i Kalmar, henviser efter alt at 
domme kun til det udat unionsforslag (fol 
1 s797ff). 

50. Jvf Styffe 3 nr 5 s 9. -Se tillige Kpt I1 afsn 
Konge og rigsrid n 46-7. 

Det udaterede unionsforslag 
1. NGL 2:l nr 88. Erslev s 371 og i DHT 7:3 

s 91. Lönnroth s 193-4. Carlsson 3 s 361, 
364. B0gholm 1944 s 52-3. 

2. Erslev i DHT 7:3 s 87. 
3. ST 2 nr 423. Rydberg 1886 s 56. 



4. Läu 3 nr 178. DN 1 nr 757. Daae i NHT 4 
s 70. 

5. Klemming 1860 s 179 ff (ogs6 i Sahlgren 4 
s 159). Westin 1946 s 234. Om 0 Petris 
mulige kilde, se Schuck, H (1976) s 249. - 
Erslev citerer 0 Petri galt, n6r han henvi- 
ser til Stockholm 1435 (DHT7:3 s 81). 

6. Lagerbring 4 s 166. 
7. Aschehoug s 177. Jahn s 193. Molbech i 

DHT 6 s 50 (Söderköp eller senere). G V 

der Ropp 1875 s 43. Daae i NHT s 70. Y 
Nielsen s 288-9. Sars 3 s 73,132 (har kun 
1436). Rydberg i ST 3 s 168. Johnsen 1924 
s 127-9. 

8. Arup 2 s 208. Bruun i NT 1958 s 97. Los- 
man s 192. Lönnroth s 191 dat udkastet til 
m11435-8. 

9. Erslev i DHT 7:3 s 86 m n 1. - Beviset for 
1437 beror pk enkelte SV r6ders ophold i 
Lund i nov (Rep Dan 6907. SMR 647). 
Om Söderköp.m@det, se DHT 7:3 s 84-5. 

10. ST2 s 566. Carlsson 1945 s 100. 
11. Statsfowaltn s 53,82ff, 91 ff. 
12. Lönnroth s 191. 
13. Linton s 283-5. 
14. Se tillige Storm i NHT 3:2 s 114 ff. Erslev 

s 379 ff. 
15. Lönnroth s 192. Carlsson 1945 s 102. 
16. Erslev s 372. Taranger 3,l s 304-5. Lönn- 

roth s 192-3. Carlsson 3 s 362-4. Bagholm 
1944 s 53,59-61. . 

17. ST2 s 564. Carlsson 1945 s 103. 
18. Erslev s 372. Lönnroth s 194-5. 
19. Carlsson 3 s 365 og 1945 s 104. Bogholm 

1944 s 53. Bruun i NT 1951 s 219. Konkla- 
vetanken fremtr~der senere i krh fra 
svensk side, se DN 5 nr 765 med fejl date- 
ring. 

20. Carlsson 1945 s 99. Om bisp Thomas' be- 
tydn, se H Schück i AV 4 s 210-1 og 
(1976) s 219 ff, 280 ff. Problematisk m h t 
bisp Thomas' som forfatter er, at Sträng- 
näs-bispen ikke ifdge unionsforslaget 
skal vzre medlem hverken af valgforsaml 
eller -udvalg. 

21. Lönnroth s 193-4. - Erslev s 371 og i DHT 
7:3 s 92 ff. DRH 2 s 205,208. Bogholm 
1944 s 52-3. 

22. Carlsson 1945 s 99. - Om udfcerdigernes 
evt inddragelse af 1319-forbundet mellem 
Sv og No, se ST 1 nr 192 og Werlauff 1829 
s 513-4, Ahnlund 1 (1956) s 51,53. 

23. Lönnroth s 193-4. 
24. Molbech i DHT 6 s 51. Aschehoug s 177- 

99. Erslev s 374-5 og i DHT7:3 s 97. 
Huitfeldt fol797 ff tillcegger lovkraft. 

25. Carlsson 3 s 365 og 1945 s 98-9. 
26. Se eks Taranger 3,2 s 3. Imsen 1972 s 12 

ff, 38-9 og i NHT 55 (1976) s 102 ff. 
27. Jvf Sars 3 (1887) s 132. Ottesen 1902 s 49. 

-Se iovrigt n. 22 for 1319-forbundet. 

Statskup og Riidsopposition 1436-1439 

Erik af Pommern's manovrer 
1. Erslev s 376-7. 
2. Rydberg 1886 s 57. Johnsen 1924 s 128-9. 

Carlsson 1945 s 104. 
3. KK V 3251-3. Om Bo Stensson i Kalmar, 

se Kalmar Stads Tänkebok s 153. 
4. Kumlien s 75 n 32. Carlsson 3 s 366. 
5. Jvf Carlsson 3 s 366. 
6. KK V 3313 nzvner et tab p6 200 mand og 

V 3298 hvert 2, skib. Korner (ed 
Schwalm) s 564 a 1616 omtaler, at Erik 
sejlede afsted med 24 skibe fyldt med 
folk, og at han under stormen mistede 
over 500 mand »alse men sede«. 

7. Girgensohn i HGBL 1902 s 166,173-4. 
Wehrmann 1904 s 204. Om Stargards po- 
sition, se Assmann s 47. - Om betydnin- 
gen af fid, se SRD 7 s 589 n 636 og Schä- 
fer 1927 s CVI n 3. 

8. KK V 3254 ff. Carlsson & Rosen 1 s 281. 
9, KK V 3257-77,3282. Eriks rejse kan skyl- 

des, at Gotlands tilharsforhold havde V%- 

ret p6 tale i Kalmar ogsenere skulle be- 
handle~. 

10. Erslev i DHT 7:3 s 84-5. 
11. KK V 3278 ff, 3292 ff. 
12. KK V 3348 ff. Erslev s 387. Kumlien s 76- 

7. 



13. KKv4506-11. 
14. Lönnroth s 167 n 3 . 0  Petri (Klemming 

1860 s 191 og Sahlgren 4 s 170) mener, at 
det var ~Danska herremän«. Tunberg 
1931 s 92 mener danske »fullmäktige«. 
Carlsson 3 s 393 og Ljung: Söderköpings 
Hist s 54 regner med danske rigsrider. 

15. SMR 1053. Rosman s 304. 
16. KK V 3378 ff. Carlsson 3 s 367. Gilling- 

stam s 275. Ljung: Söderköp's Hist s 56-7. 
- Om lenenes betydning se Lönnroth 
1940 s 209-10. Carlsson & Rosen 1 s 247, 
266. Kjersgaard 4 s 554. Fritz 2 s 80. Be- 
nedictow 1971 s 24-5. 

17. KK V 3464-75. Gillingstam s 275. 
18. SRS 2,l s 142. Se ogsi dok af 1447 1018 (K 

H Karlssons afskrift i SRA, spec s 248). 
Broder S blev begravet i Vadstena (SRS 
1,l s 153). Han var sandsynligvis broder- 
s@n til Abraham Brodersson: SHT 1962 s 
443 jvf dog Welander s 54 og Bruun i 
DHT 11:3 s 52 ff. 

19. KK V 3444 ff, 4428 ff. Reuterdahl3,2 s 
534 ff, SBL 8 N F s 298. Kumlien s 69 ff. 
Carlsson 3 s 374 ff. 

20. SRS 2,l s 140. Kumlien s 91. Carlssons 
idealiserende betragtninger i bd 3 s 374, 
377, som folges af Moberg 1971 s 50 mi 
afvises. At Erik Puke skulle have strzbt . 
efter kongekronen som fremf@rt af Carls- 
son 3 s 385 m?t ligeledes afvises. 

21. KK V 3832 ff. - Mzrk Karl Knutssons ud- 
talelse fra 1435, at Erik Puke overfor ham 
skal have udtalt: »Jagh skall haffua godtz 
och penninga, skulle jagh och rned wilia 
och wittskap gA y mitt egitt forderffa (HH 
7 s 13). I den s k Puke-vise Izgges Karl 
Knutsson flg ord i munden: »Hand (E Pu- 
ke) haffuer r@ffuit mit fzderne godz« --- 
noch kommen mig selff i n@d« (DGF 3 s 
598 V 14-5). Hildemans opfattelse, at vi- 
Sens digter har villet sztte Karl K i dirligt 
lys m?t godtages (1950 s 105-6). Hvorvidt 
det imidlertid f0rst skete i 1460'erne f&r 
sth hen. 

22. Kroon i Sc 1946 s 281-2. 
23. SRS 1,l s 153. SMR466,476,481. Kroon 

i Sc 1946 s 281. Ljung: Söderköp's Hist s 
56. Losman s 227 ff. 

24. Lindblom: Akter nr 74. Om dateringen se 
ogsi Kumlien s 78-9 n 43. At der ikke er 
tale om et reelt priv. - brev har Schück, H 
(1976) s 270-1 klarlagt. 

25. Herlitz 1 nr 79. Carlsson 3 s 369. Ljung: 
Söderköp's Hist s 55. 

26. Carlsson 3 s 369. 

27. Hadorph: Bjärköa-Ratten s 43-5. Se 0gsi 
Lagerbring 4 s 168. Lönnroth 1940 s 214- 
6. Carlsson 3 s 389-90. Carlsson & Rosen 
1 s 281. Rosen 1966 s 200. 

28. Lecub 9 nr 118 s 74. Se ogsi Lögdberg s 
14 n 13. 

29. DGK 4 s 65-6. 1438 2916 beseglede Mal- 
m@ for forste gang m »thet Secret, som 
thet Wapn staar vti, wor nathuge Herre 
Koning Erik gaff ossu (SRD 7 s 245). - 
Afbildn af stadsvibenet findes foruden i 
MSU i Bjurling 1971 s 176. 

30. Lecub 9 nr 151. 
31. Lögdberg s 122 ff. Rebas (1976) s 57 ff. 
32. G V der Ropp 1875 s 60 ff. Lönnroth s 169 

ff. Carlsson 3 s 395 ff. 
33. HR 2:2 s 102-3 n 3. DO-Reg I nr 7318. 

Voigt 7 s 695. Styffe 2 s 319. Simson 1 s 
194. 

34. HR 2:2 s 102-3 n 3. Muligvis er der tale 
om hg Bugislav den IX's (1418-46) svoger 
Henrik den Bldrq, hg af Mecklenburg- 
Stargard (Carlsson 3 s 396). 

35. HR 2:2 s 102-3 m n 3. Voigt 7 s 695-6. 
Niitema s 198. 

36. HR 2:2 nr 125 m n 2. DO-Reg I nr 7341-2. 
SHT 1950 s 293 n 1. 

37. Grautoff 2 s 76. Krantz i Chronica lib 8 s 
340 har intet tal, men blot ninstructa clas- 
se, magno militum numero«. 

38. Jvf DO-Reg I nr 7318. Hr 2:2 s 102 n 3 og 
nr 120. 

39. Lögdberg s 14. 
40. HR 2:2 nr 125 m n 2. DO-Reg I nr 7342. 

Voigt 7 s 696. . 
41. HR 2:2 nr 120 (Hirschs 137-8 er ufuld- 

stzndig). Danzigs 0nske om Sundtoldop- 
lysn fra Lübeck 1437 1616, se HR 2:2 nr 
121 (Hirschs 138-9 ikke fuldstzndig). Se 
ogsA HR 2:2 nr 122,126-7. Poelman I,1 
nr 1293. - Om Eriks ophold i Danzig, 
hvor han 1437 1516 udstedte et brev vedr 
Sundtolden fra Hildebr Tannenbergs hus, 
se SRP 4 s 654.1437 3117 takkede Dan- 
zigs rid og 218 et antal fruer for bes@get i 
staden (HR 2:2 nr 127-8). 

42. Carlsson 3 s 440. Niitema s 198-9. Erik 
var muligvis klar over ftetterens nervosi- 
tet for ham og fik HM til ikke at berette 
om sin ankomst til Preussen 1437 718 (HR 
2:2 s 102-3 n 3). 1437 1019 takkede Sigis- 
mund HM for brevet og anmodede om 
yderligere oplysninger (Altmann 2 nr 
12075). Om Eriks tidl forb til Sigismund, 
se Erslev s 97 ff, Seeliger s 7-60. 

43. Lönnroth s 169. 



44. HR 2:2 nr 118. 
45. Grautoff 2 s 75. Lönnroth s 169. -Skulle 

den af det SV RR til HM 1438 1517 omtalte 
sendefzrd til Erik »nw to vorjarenq V bisp 
Nils og Hans Kr0pelin vzre at indpasse til 
dette tidspunkt (Styffe 2 nr 114)? 

46. Se note 44. 
47. HR 2:2 nr 124-5,129. 
48. HUB 7,l nr 210 med n 2,267 m n 3 jvf s 

132 n 1-3. Korner (ed Schwalm) $1549 s 
514. Koppmann 2 s 61. 

49. KK V 4527 ff og V 4534, at det SV RR 
modtog kongens brev i Idösund. 1437 
2217 opholdt Krister Nilsson og Kar1 
Knutsson sig i Idö (Herlitz 1 nr 82). 

Konge og Rigsrid 
1. Grautoff 2 s 76. SRS 3 s 296. Carlsson 3 s 

96 mener, at Erik blev ved Hiddensee i 
det mindste til slutningen af okt. 

2. Hude: Aktstk s 16 5 10. Pomm Kronike s 
329. Carlsson 3 s 396. 

3. HUB 7,l nr 311 s 153 m n I. 
4. Grautoff 2 s 76. Korner (ed Schwalm) s 

568-9 9 1630. SRS 3 s 296. 
5. Grautoff 2 s 76-7. Korner (ed Schwalm) s 

569 8 1630. 
6. Carlsson 3 s 396 (~troligt . . . att en hän- 

vendelse frin DK's RR piverkat hans be- 
slute). 

7. HR 2:7 nr 454 jvf LUB 7 nr 779. Erslev s 
482 n 11. - 1436 25/10 havde reprzs fra 
Lübeck, Hamburg, Wismar skrevet til 
Erik af P om at efterleve afgivne 10fter og 
ikke st0tte det nye r&d i Rostock (HR 2:2 
nr 13). Om J Grim 1437 2416,1437 2217, 
se Eline Goye s 409, TS 2 s 259 nr 26. 

8. Bisp Naune J afioldt m0de og herredag i 
Odense iflg Huitfeldt: Bispekranike s 42. 
Vedel Sim: Odense Byes Hist 1,2 s 123. 
Sa FHT 1 (1859) s 306. - 1437 2513 var 
bisp Jens i Roskilde: Rep Dan 6867. 

9. Rep Dan 6878. Se ogs4 E A  3 s 336. - Sct 
Gertruds Kapel: Kgl Bibl Kbh: Thotts 
Sam1 4", 1390. Nr 15. H J Hansen i Ark 
og Mus I11 s 142. 

10. Rep Dan 6891-2. CE nr 261. 
11. Rep Dan 6899. Suhm 13 s 873-5 aftrykker 

et dok af 1437 2019, hvorefter kongen lod 
optage en vidisse over dok af 1374 2613. 
Dok er dat kgs retterting i Aalstrup; men 
et blik pA perg dok i Sten Basses arkiv i 
DRA g$r det klart, at kongen ikke har 
vzret til stede, i betragtning af piskriften 

p i  dok's bagside, at brevet er udstedt af 
rigskansleren. - Kumlien s 100 lader Erik 
rejse til Kbh. - P i  overfarten til DK skal 
Erik vzre blevet overrasket af en vold- 
som storm, og 12 skibe skal vzre giet tabt 
(Grautoff 2 s 77). Udsagnet m i  betvivles 
og henharer sandsynligvis til1436. 

12. Rep Dan 6911. 
13. Bisp Herman synes endnu at leve 1437 

3015 (APD 3 nr 1793). Om Thorleif se 
Läu 3 nr 197. Rep Dan 6920. 

14. Rep Dan 6197,6909. W Christensen s 89 
n 2. 

15. Rep Dan 6911. 
16. HUB 7,l nr 317 m n 1 s 156. Brudstk i 

DHT 4:5 s 19 m n 1. W Christensen s 28- 
9. Statsfomaltn s 657. - Jahn s 175 n 3 
misforstir ganske brevet. 

17. Hude: Aktstk s 4,14,29. - Om Aalholms 
og Ravnsborgs styrke som kystborge, se 
Lorenzen V i LFHSA 1961-3 s 274 ff inkl 
enkelte oplysn om Tranekzr og Stegehus. 
Stege, se Trap IV,1 s 120. Ravnsborg 
IV,3 s 792 ff. Aalholm IV,3 s 919. Trane- 
kzr V,2 s 938. 

18. A E Christensen i Sc 21 (1951-2) s 48 ff. 
19. Hude: Aktstk s 8,34-5 $ 10. 
20. Hude: Aktstk s 29. Om bispeszdets tidl 

forb til hg Barnim, se Rep Dan 6491. 
21. APD 3 nr 1805 f, 1823,1835. Läu 3 nr 

211. - 1437 18/10 var bisp Jens i Roskilde 
og atter 1438 3011 (Rep Dan 6900,6924. 
Arhnung 2 s 44). Bradley s 151 lader fejl- 
agtigt bisp Jens rejse til Rom i 1439. 

22. Carlsson 3 s 398. 
23. Rhode (1859) s 52 f, 557 ff. Vedel Sim: 

Rugds Hist 1,2 s 8 n 1 jvf Rep Dan 6801. 
24. ST 3 nr 450,455. Eline G0ye s 91. 
25. Om Eriks baltiske pol se Carlsson i BS 40 

(1938) s 1-17, jvf dog H Bruuns kritiske 
bem i DHT 11:2s 166-8. 

26. Hude: Aktstk s 29. 
27. SRS 1,l s 151. Styffe2 s XCIV. Statsfor- 

valtn s 209. 
28. Erslev s 389. Lönnroth s 170. Carlsson 3 s 

401. 
29. Bojsen: Stege Bys Bog s 8,lO-1,123-5, 

159. Bruun i DHT 11:6 s 554-5. 
30. Hude: Aktstk s 5,10,30. 
31. Hude: Aktstk s 3-21. 
32. Korner (ed Schwalm) s 569 5 1630. 
33. Lutken, V 1909 s 58-9. DAA 1892 s 101. 

Rosman s 296. 
34. Se note 29. 
35. Se tillige Pontopp i Da Atlas 3 s 160, som 

efter omtalen af Sten Basse pi% Elmelunde 



slot 1406 udtaler vedr Stegehus: »Walde- 
mar, en Mand som menes at have vzret 
af Kgl Byrd, var her tillige m Sten Basse, 
men boede p i  Stegeborg og havde allene 
over Byen at raade«. - Det er uklart, om 
der hentydes til Vald Bydelsbak (ST 3 nr 
450) eller hg Vitslav. Den zldre litt var 
uenig om V Bydelsbaks slzgtsforhold 
(Paludan, J 1 s 254). - Som en kuriositet 
m i  bemzrkes, at der i Elmelunde kirke 
fandtes et sigil forestillende en kvinde i en 
bad m overskriften: Dorothea [= Ceci- 
lie?] Kongerick Concubin. Den zldre litt 
har tydet dette, som at hun levede p i  Ste- 
gehus (Sandvig (1776) s 17. NHT 2:2 s 
369 n 1). Intet vides herom. 

36. KK V 4576 ff. 
37. Rep Dan 6907. SMR 647. 
38. Huitfeldt fol801. 
39. Carlsson 3 s 399. Bruun i NT 1958 s 99. Se 

ogsi Jahn s 175-6. Molbech i DHT 6 s 54- 
5. 

40. Skoglund s 51-3. Hagnell1941 s 171 f. 
41. Huitfeldt £01 791-2 iflg 800,802. Lager- 

bring 4 s 169 antog H's oplysn om droftel- 
serne i Lund for at vzre gisninger. Huit- 
feldt har efter alt at domme sine oplysn 
fra Hamsfort, som har haft besvzr m at 
placere unionsforslaget hhv til Halmstad- 
modet 1435 (jvf 0 Petri) og Lund 1437 
(SRD 1 s 329-30). Fejlagtighederne m h t 
datoer og Eriks rejser gar tilbage til Alb 
Krantz (G V der Ropp 1875 s 39 n 1). 

42. Huitfeldt £01 805-7. 
43. KK V 4594 ff. Styffe 2 nr 114. Hude: 

Aktstk s 15. Molbech i DHT 6 s 48. Kum- 
lien s 100,113 n 118. Carlsson 3 s 399. 

44. Carlsson 3 s 399. 
45. HH 7 s 96-7. SMR 703-4. Tunberg 1931 s 

95. Lönnroth s 170. Kumlien s 110-6. 
Carlsson 3 s 399-400. 

46. Rep Dan 6855 jvf med fejl datering til 
1437 117: ST 2 s 621-2, Styffe 2 nr 53-5. 

47. Rep Dan 6835. 
48. NGL 2:l nr 90. Storm i NHT 3:2 s 114-5. 
49. Rep Dan 6909. Läu nr 197. 
50. Lau 3 nr 197. 
51. Erslev s 390. 
52. Läu 3 nr 203. 
53. Losman s 135. Se ogsi Skyum-Nielsen i 

Sc 23 s 24. 
54. Rep Dan 6920. 
55. Rep Dan 6936,6932. Endnu 2813 opholdt 

kg Erik sig p i  Nykgbing, hvorfra han 
skrev til fogeden p5 Kobenhavn slot Mo- 
gens Goye og bad ham sende 100 lybske 

mark i smipenge (Kgl B K afskr Add 122 
B1 61 r 4O). 1438 612 var M Goye i Koben- 
havn (KD 2 nr 53). 

56. Rep Dan 6934 iflg AB s 141 m n 3. RR 
Morten Jenssgn udstedte 1438? 2513 et 
dok til M Goye (E1 Goye s 89). 

57. Rep Dan 6936. 
58. HR 2:2 nr 119-23,126-7,213-4 § 21. Poel- 

man I,1 nr 1293. DO-Reg I nr 7380. 
Hirsch s 140 m noter. 

59. HR 2:2 nr 213. Hirsch s 140. 
60. Jvf tillige Carlsson 3 s 398. 

Vordingborg-forhandlinger 1438 
1. Modet var ikke et Danehof (Hude 1893 s 

142,204). I den zldre litt er modet p g a 
Huitfeldts fejltagelse (fol791) dat til 
1436. 

2. Hübertz 1 nr 17. 
3. BA2s284nrJ91 mn3. 
4. Hude: Aktstk s 3-21,23-38. 
5. Hude: Aktstk s 24 § 2. Erslev s 113-4. - 

slotsloven over Axeval1405 512 Iod p i  
Eriks soster Katarinas hind, hvis dr 
Margr og Erik d0de. Dode de alle, skulle 
slotsloven st3 til rigets hind i Sv m den 
best, at den, der blev konge i alle 3 kon- 
geriger, skulle f i  Axeval (SD 1 nr 531). 
Fra det 2 irti af irh indsatte Erik hg Bu- 
gislav i slotslovene. I lensbrevet 1422 p i  
Orkney@erne forpligtede lenstageren sig 
til udover Erik og Bugislav forst at udle- 
vere lenet til en evt anden af kgs slzgt, 
n i r  et flertal af rigernes rid krzvede det 
(Huitfeldt fol685-6). 

6. Hude: Aktstk s 13-4 8 3,16-7 § 12. 
7. Hude: Aktstk s 4-5,14,30. 
8. Hude: Aktstk s 10. 
9. DN 5 nr 667. Carlsson 3 s 402 og i SBL 14 

s 278-9. 
10. ST 3 nr 476. Svenskerne omtaler ikke 

Oluf Ax 1438 1517, se Styffe 2 nr 114. 
Carlsson 3 s 404. 

11. Carlsson i SBL 14 s 278-9. 
12. Hude: Aktstk s 5,29. Lonnroth s 171. 
13. Hude: Aktstk s 16 5 11. 
14. Hude: Aktstk s 30. Lappenberg s 133. 

Erslev s 393. 
15. LUB 8 nr 266. C Voigt i ZGSH 1915 s 336 

m n 2. W Christensen s 37 n 4. 
16. Gurre ligger 6 km fra Helsingor. Om bor- 

gens st@rrelse og mgntpregningssted, se 
Smidt i FNA 1933 s 57-74 og Galster s 22, 



50.1458-70 var Gotskalk Barsebek h0- 
vedsmand her (CE nr 118. DAA 1885 s 
66). Lenet og herrederne var da lagt un- 
der Krogen (DHT 1 s 475-7). 

17. Rep Dan 7232,7501. P V Möller 1 (1874) s 
109,141 mener, at Oluf Ax i 1440 havde 
Aalholm, men bevis herpi savnes. Et 
dok, hvor Hr Oluf (R 1441!) skader bro- 
deren Aage gods herfra, eksisterer alene i 
sen afskrift og er tydeligvis fejldat (Rep 
Dan (bd 3) nr 7136 og ombytn s 853). 

18. Pomm Kranike s 328 ff. Huitfeldt fol800. 
Adelshistorien ref af flere, bl andre 0 
Nielsen 2 (1879-85) s 39-40, Erslev s 390. 

19. Hude: Aktstk s 5,17. Lappenberg s 134. - 
Anders E: Hude: Aktstk s 22,38. Peder 
B: Mollerup 1893 s 132-5. L Brandt: NGL 
2:l nr 95. Krantz' oplysn i Chronica liber 
8 s 341 i fortsztt af Nortelb Sassen (Lap- 
penberg), at Erik tager til Pommern, be- 
ror p i  en foweksiing m 1441. Den lybske 
kran (Grautoff 2 s 75) lader Erik drage til 
Danzig, hvilket ogsi er en anakronisme. 
Storm har i NHT 3:2 s 119 n 1 aflivet en 
zldre antagelse (se eks Daae i NHT 4 s 92 
n I), at Erik af P fra Rügenwalde 1438 
udstedte et norsk adelsdiplom. Det skete 
f0rst 1458. 

20. Rep Dan 6947,2:5 nr 8861 jvf Ldipl1438 
1916. 

21. Rep Dan 6975,6993. 
22. Jvf MHD 1 s 564. 
23. Hude: Aktstk s 5. 
24. Hude: Aktstk s 10,17,31-2,41. Carlsson 

i SBL 14 s 278 godtager, at banderne hyl- 
dede Bugislav p i  LT. 

25. Hude: Aktstk s 34 3 9. 
26. DPHT 5:4 s 4. Bradescher er fejl for 

braddiske, se W Chr i DPHT 9:2 s 4 n 6. 
Erslev s 483 n 20 har misforstiet udtryk- 
ket (»Skiver af simpelt Brad, der brugtes 
som Underlag«). 

27. Se eks Mollerup i DHT 5:5 s 11. Erslev s 
393-4. Arup 2 s 209. Lönnroth s 171. 

28. Hude: Aktstk s 16,30,33. 
29. Rep Dan 6817 og 2:l nr 1846. 
30. Huitfeldt fol792. - I  samme forb udtaler 

H,  at det s k Stettinske hus ifalge rygte 
skal vzre bygget p5 denne tid for at styr- 
ke hg Bugislav, men intet vides herom (se 
Engelstoft 1880 s 94,120 f). 

31. Lorenzen i FA 7:2 s 344 ff. Om Kolding 
som vejknudepunkt, se Matthiessen 1927 
s 118 og VAA 1929 s 5-6. P& Honborg var 
Folmer Mortenssan (Gyrsting) h@veds- 
mand 1445 2719 (Rep Dan 7553). Hinds- 

gavl, se Mygdal i FNA 1944 s 42. Korsar, 
se Roussell s 63 f. Slotstirnet var under 
Erik blevet forstzrket indvendigt og gjort 
hajere med 4 stokvzrk. Se iavrigt Ma- 
thiesen i AN0 2:17 s 45 ff. 

32. Huitfeldt fol802. 
33. Mallet 4 s 462-3. Barthold 4,l s 119-20. 
34. DCP nr 58. Se ogsi Rep Dan 2:l nr 277. 

Kalmar-modet 1438 
1. ST 3 nr 476. Styffe 2 nr 114. Oluf Ax 

opholdt sig 1438 1516 p i  Vemmetofte 
(Fakse H): Matzen 1869 s 391. Rep Dan 
6952.1438 2517 er bisp Jens tilbage i Ros- 
kilde (Rep Dan 6963). Huitfeldt fol818 
jvf 820 mener, at Kalmar-madet blev af- 
holdt i marts 1437, hvad der, idet han af- 
trykker Kalmar-traktaten, grunder sig p i  
hans fejlagtige kronologi. 

2. DN 5 nr 667. Erslev s 394 ff. 
3. DN 5 nr 667. Carlsson 3 s 403 ff. 
4. Erslev s 395. 
5. DN 5 nr 667. 
6. DN 5 nr 667. Styffe 2 nr 114. Kumlien s 

123 ff og i SHT 1930 s 489 argumenterer 
for, at szrlig marsken Karl Knutsson var 
ledende ved det SV svars udfzrdigelse. 

7. KK V 5048. 
8. KK V 5062 m zndr linie 1-18 s 349. Kumli- 

en s 124. Carlsson 3 s 409. - Bo Stensson 
og hans folk opbragte i sommerens lob 
gods fra lybske k~bmznd (HUB 7,l nr 
502). 

9. Lönnroth s 171. Carlsson 3 s 404. Smlgn 
Taranger 3,l s 310. 

10. Jvf Kumlien s 124, at skrivelsens angreb 
ogsi gjaldt »det danska riksridet.« 

11. ST 3 nr 476. Erslev i DHT7:3 s 94-5. 
Arup 2 s 209. Lönnroth s 171 ff. Carlsson 
3 s 404 ff og i SHT 1930 s 458. 

12. Se tillige Erslev s 397. 
13. ST2 s 565. Lönnroth s 196 anser 1438- 

dok's 3 5 for ny. 
14. Traktatteksten »thet gamble forbundc fo- 

refalder lidet konkret og ikke s i  przcis 
som de hidt Ars pipegn af sambindelse oc 
forbindelse breuen, hvorfor udsagnet mi  
forstis som den hidtil gzldende ordning 
(Rydberg 1886 s 58). 

15. Se tillige Nielsen, H 1938 s 59. 
16. Lönnroth s 196 f. -At kongevalgbestem- 

melsen skulle skyldes Karl Knutssons 
modstand mod et fzlles kongedamme, da 
han selv tragtede efter tronen i Sverige, 



er ikke tilstrzkkeligt dokumenteret (Er- 
slev s 395-6, Carlsson 3 s 406). 

17. Bogholm s 63. - Erik var selv klar her- 
over, se Hude: Aktstk s 31 § 6. 

18. Erslev s 396. Lauring, P s 70. Lonnroth s 
172. Tunberg 1931 s 96: ~tämligen intet- 
sägande unionstraktat~. 

19. Lönnroth s 196 f. 
20. Hude: Aktstk s 17 § 12. 
21. Styffe2nr 114. 
22. Hadorph 2 s 126 ff. 
23. KKv 5097. 
24. Carlsson 3 s 409. 
25. KK V 5300 f. Kumlien s 131,134 n 76. 

Carlsson 3 s 410. 

Korsar-modet 1438 
1. KKv5132-3. 
2. Hude: Aktstk nr 2 s 3-8. 
3. SRD 1 s 330 iflg SRD 7 s 200. Hude: 

Aktstk nr 2. La Cour, L F 1926 s 103. - 
1438 9/11 er Iven Foss p5 Aalstrup p5 
Lolland (Rep Dan 6977). 

4. DF 1 nr 116, Rep Dan 6975: Hvass 3 s 47 
mener, at kg Erik udstedte dokumentet. 
- Dok's Oluf Ax er RR af slzgten Thott 
og ikke Oluf A (Gdye), som levede 1415 
24/12, men vistnok var dpid 1417 514 
(DAA 1896 s 148). 

5. Hude: Aktstk s 8,34-5 § 10. Kinch 1 1869 
s 308. Arup 2 s 209. 

6. Hude: Aktstk nr 2. E Hoffmann 1975 s 
118-9. 

7. Hude: Aktstk s 7 iflg DN 5 nr 669. 
8. Hammerich I s 126. Erslev i DRH 2 s 467. 

Carlsson 3 s 407. 
9. Huitfeldt fol818. 

10. Opfattelsen overtages af den da Rimkr0- 
nike (Toldberg 1 s 153,2 s 145,3 s 134). 

11. DN 5 nr 669. Jahn s 188. Carlsson 3 s 437- 
9 og i SHT 1930 s 451. -Baden 2 s 174 og 
Koht i NBL 3 (1926) s 148 antager ogsi et 
brev til No. Pfaltzgrev Philip Ludvig 
(1563) s 11-2 lader Kristoffer berhde sig m 
slzgtninge og Venner, inden det da tilbud 
antages. Intet vides herom. 

12. Jvf tillige Carlsson 3 s 429. 
13: Hude: Aktstk s 11,20. 
14. Carlsson 3 s 408. 
15. Huitfeldt fol811. 
16. Hude: Aktstk s 11. 
17. SRS 3,l s 326. Grautoff 2 s 79. Reimar 

Koch s 492 folger den lybske kronike, 
men placerer U. 1439. - Niitema s 206. 

18. SRS 3,l s 325-6. Se ogs5 DHT5:3 s 731. 
19. Niitema s 199-200,207. Om Albrekt, som 

var g m kejser Sigismunds dt Elisabeth, se 
Chron d D Städte 30 s 1 m noter. 

20. Carlsson 3 s 440. - 1434 2719 regnede kej- 
ser Sigismund DK til kejserriget (Niitema 
s 197 jvfr 206). 

21. Rep Dan 6407,6641,7785. SRD 4 s 573. 
Bernholm s 42. Dkirker Sor0 amt 1 s 89. 
Om abbed Niels se ogs5 KD 1 nr 106. HR 
1:8 nr 843.1439 2314 modtog han gods af 
abbeden i Nzestved (SRD 4 s 503). 

22. Rep Dan 7078. 
23. Losman s 141-2 jvf dog Nyberg i SKA 

1971 s 10. 
24. Om Antvorskov som hovedszde for prio- 

ratet Dacia, se Bernholm s 20. Olsen, T 
H 1962 s 30 ff. - P& et nu ukendt tids- 
punkt bevidnede domkapitlet i Roskilde 
det no Varna klosters friheder, som pave 
Eugen IV efter 1439 havde undt Johanni- 
terordenen (DN 17 nr 1026). 

25. ST 3 nr 475. SRD 1 s 263,265. SRS 1 s 38. 
Paulsson: Annales s 325. Lindström s 
447. - DAA 1891 s 132. 

26. HUB 7,l nr 267. Petersen, A 1877 s 25 
formodede, at Henn Podebusk f0rst d0de 
orntrent 1445. ST 3 nr 473 a. Rep Dan 
7842. 

27. G V der Ropp 1875 s 74 n 2. Erslev s 399. 
28. Mollerup 1893 s 132. 
29. Rep Dan 6977,6993 iflg 6899,5555. Reg 

Dan 5230. 
30. Mollerup 1893 s 178. 
31. Rep Dan 7002,7006. W Christensen s 34 

n 3. 
32. Rep Dan 6959. 
33. SRD 7 s 419. 
34. Rep Dan 6792. HR 1: 5 nr 287. 
35. ~ u d e :  Aktstk s 43, og Mollerup 1893 s 

132. 

Bisp Thorleif og Rigsridet 
1. Hude: Aktstk s 8. NBL 3 s 147. 
2. Hude: Aktstk s 10,41. - Pontopp 2 s 482. 

N K Andersen 2 s 273. Nissen, A 1935 s 
88. 

3. Losman s 136. 
4. DN 7 nr 408. 
5. NHT4s90. 
6. Orn A Sigurdssons o p r ~ r ,  se Daae i NHT 

4 s 76 ff og bd 3:l s 488 ff. Storm: NHT 
3:2 s 101 ff. Erslev s 379-80. Bang, A C 
1912 s 282-3. Johnsen 1919 s 170 ff og 



1924 s 117,122 ff. Bull1922 s 293-6. Koht 
1926 s 29 ff. Aldener i NHT34 s 407 ff. 
Marmßy 4 s 40-2. Imsen 4 s 359 ff. 

7. DN 3 nr 745-6,750-2. Koht 1926 s 33 f. 
Hasund 1934 s 250. Holrnsen 1 s 447 f. 

8. DN 3 nr 754. Daae i NHT4 s 86 ff. Taran- 
ger 3,l s 314. 

9. DN 3 nr 760. Steinnes 1 s 41-2. 
10. NGL 2:l nr 90-1. Steinnes 1 s 42. 
11. NGL2:l n r307~20~555mn6 .Ombisp  

Jens i DK, se Storm i NHT 3:2 s 116. 
Johnsen 1924 s 117. 

12. Fliche 1962 s 354 ff. Losman s 137. 
13. Huitfeldt fol802, som fßlges af Pontopp 2 

s 566-7. Clausen, H N 1825 s 81 ff. Helveg 
2 s 306. - Erslev s 486 n 58. 

14. En oplysn om bondeoprßr 1443 bygger p i  
en forstyrret irbog af P Olai (SRD 1 s 
195). Eldre forfattere godtog notitsen: 
Jahn s 200. Dahlmann 3 s 171, 173 (1847 
udg s 200). Molbech i DHT 6 s 69 og i 
Hist Aarbßger 2 s 105. 

15. NGL 2: 1 nr 315 iflg DN 4 nr 863. 
16. Jvf NHT 4 s 90 n 2. Bull1922 s 298 n 1. 

NBL 6 s 609. NGL 2: 1 s 555 n 6. 
17. Y Nielsen s 282. NBL 6 s 608-1 1, spec 

609. DBL 8 s 395. NGL 2: 1 s 398 n 1. 
18. Koht 1926s 32 n 1. 
19. DHT 7:2 s 517-8 (»episcopus Vandaliea). 

Rebas i Sc 1977 s 140 er tilb0jelig til at 
godtage en forb ml kg Erik og benderne 
1441 via bisp Thorleif. Synspunktet udgir 
fra opfattelsen, at Svaning pi  dette punkt 
er pilidelig. 

20. AB 2 s 40 nr 12. Om Thorleif se kpt V 
afsnit: Forholdet til kirken n 53. 

21. Pontopp 2 s 571 ff. - APD 2 nr 1512, bd 3 
nr 1782, 1793-4. DV nr 37. Helveg 1855 s 
16,20 og 1870 s 312. Mackeprang i Jy S 
3: 1 s 485-93. Severinsen 1932 s 292 ff. C P 
0 Christiansen 1941 s 434. N K Andersen 
3 s 53. Dahlerup: Sysselprovsti (1968) s 
267. Losman s 132-3. 

Situationen ved Arsskiftet 1438- 
1439 
1. Rep Dan 6991. E A  3 s 294. Se ogsi &A 

2 s 46-7 nr L 28. 
2. Bisp Jens: Rep Dan 6980,6994. Arhnung 

2 s 45. Kristian: Terpager s 289-90. Kinch 
1 s 304-6. Reg Dan 3614. Naune: SRD 1 s 
330. Sa FHT 1 s 306-7 m fejl datering. 

3. DM 3 s 183 ff. - Tidspunktet for Odense 

stiftssynoder er beg af juni (Kroon 1948 s 
52). Om Cathedraticumformerne, se 
Thestrup 1756 s 271-2. Helveg 1855 s 43 
m n 1. DRH 2 s 673. Kroon 1948 s 153-5. 

4. Huitfeldt fol599 og den geist1 Hist s 42. 
Pontopp 2 s 431. DM 3 s 268. Vedel Sim: 
Odense Byes Hist 1,2 s 117. - Om Lü- 
beckbispens tilsvarende strenghed, se 
Chron d D Städte 30 s 7. 

5. APD 3 nr 1721. Riemann, P 1941 s 84. 
6. HUB 7,l nr 417,704 88 4,11. HUB 8 nr 

1160 $8 61-7. HR 2:2 nr 290 $ 8. G V der 
Ropp 1875 s 81 n 2. W Christensen s 33. 

7. KK V 2805 ff. Carlsson 3 s 371. 
8. Se eks Erslev s 402. Arup 2 s 210. 
9. Huitfeldt fol819. -Se ogsi Dahlmann 3 s 

202. G V der Ropp 1875 s 86. Erslev s 402. 
10. DHT 5:s s 12. 
11. Wehrmann 1904 s 197. 
12. Pomm Krßnike (V Groenwall i BS 1889) s 

330. Barthold 4,l s 116. 
13. DN 7 nr 409. Assman s 41-2. Brevet nie- 

de sands aldrig frem, da det senere var i 
dansk besiddelse (Daae i NHT 3:s s 247). 

14. Hude: Aktstk s 17. 
15. HR 2:7 nr 466. 
16. HR 2:2 nr 401 s 320. - 1440 2014 var hg 

Barnim og Vartislav i Pomm (CDB 2 
hauptth 4 bd nr 1596). 

17. Jahn s 512 nr 15. - 1440 2317 er hg Bugi- 
slav i Rügenwalde i Pomm (DO-Reg I nr 
7734). 

Tronskiftet 1439 
1. Grautoff 2 s 80. -Se sekundzrt SRD 1 s 

330. En yngre krßnike (sands m P Olai 
som forfatter) siger efter piske (SRD 6 s 
239). Pfaltzgrev Ludvig s 12 mener, at 
Kristoffers indtog skete »circiter festum 
Paschalis«. Tilmed vil han vide - omend 
fejlagtigt - at udsendinge fra alle rigerne 
havde indfundet sig i Lübeck i stort tal. - 
Jhs Laxmand var 1439 1115 pi  Bornholm 
(Läu 3 nr 206). 

2. Hude: Aktstk nr 3 s 8-12. HR 2:2 nr 306. 
Jahn s 509. Ops brevet er udst p i  papir, 
hvad dog ikke tillader stßrre statsretl 
overvejelser, jvf T Jexlev s 88. 

3. W Christensen s 34-6. Erslev s 401 og i 
DRH 2 s 467-8. Carlsson 3 s 441-2. 

4. G V der Ropp 1875 s 83. Erslev s 404. 
Daenell 1 s 303. Tunberg 1931 s 99. Kum- 
lien s 15 1. 



5. Lönnroth s 145 ff, 174 ff og i Sc 4 s 50 
samt Biskop Thomas (1966) s 42. 

6. KK V 5225 ff, 5272 f. Kumlien s 129 ff. 
Carlsson 3 s 410 ff. Gillingstam s 218-9. - 
I bisp Thomas' formaningsbrev til Karl K 
udtales det: Konung i Swäria skulle wara 
then som rätten skuldhe mesthe styrkia 
.. .« (SRS 2,2 s 168). 

7. Klemming: Sv Medeltidsdikter s 389 linie 
120. 

8. KK V 5272 f. 
9. Kumlien s 73,113,123,127. Lönnroth s 

166. Om Karl Knutssons strzben efter at 
blive konge, se Schück, H (1976) s 260 f, 
262. 

10. Kumlien s 138 ff. Carlsson 3 s 410 ff. 
11. Hadorph 2 s 129. KK V 5945. Carlsson 3 s 

419-20. 
12. Hadorph 2 s 128 f. SMR 893. Schück, H 

(1976) s 234 nr 61. - SHT 1930 s 493 n 5. 
Carlsson 3 s 419 ff. 

13. KK V 5954. Daae i NHT 4 s 95. NHT 3:l s 
255. 

14. Lecub 9 nr 439. SMR 952. Carlsson 3 s 
422-3. Gillingstam s 223. 

15. Hadorph 2 s 132 ff. Kumlien s 147. - 
Hvowidt Hadorphs aftryk i Stadgar s 45-6 
om högmils ugerninger, som biev stadfz- 
stet i Stockholm i 1439, stammer fra dette 
tidspunkt, vides ikke (Tunberg 1931 s 98. 
Almquist 1960 s 503 ff). 

16. Visen tr Klemming: Sv Medeltidsdikter s 
391-2. - Lönnroth 1966 s 26,44 og i Sc4 s 
30 ff, hvor frihedsvisen ses som et svar ph 
Eriks anklager mod Karl Knutsson, idet 
radsproklamationen alene forfzgtede 
rigsinteresserne i et forsGg pa at f i  Sveri- 
ges folk til at stotte rigsforstanderen. 
Carlsson 3 s 429 ff. Kumlien s 148-9 og i 
SHT 1930 s 495,497,500. Om visens dat 
se tillige Hjärne i FHT 1919 s 119 ff (efter 
N Stenssons optrzden og f@r Karl K's 
valg i efteraret 1440). Sjödin i SHT 1925 s 
231 ff mener, at visen er skrevet m tanke 
p i  valgmodet i okt 1440. Lönnroth i Sc 4 s 
50 dat til for 1439 2118. 

17. KK V 6028 ff. Carlsson 3 s 421 ff. NHT4 s 
96. SHT 1930 s 501 m n 5. 

18. DN 5 nr 680. Se ogsh Hjärne i FHT 1919 s 
107-8. Kumlien i SHT 1930 s 502-3. Carls- 
son 3 s 446 ff. 

19. Carlsson 3 s 448. 
20. Sammenlign m bisp Thomas' forma- 

ningsskrivelse til Karl Knutsson: »Thu 
hafuer nu wäkt up mot tik konung Erich, 
alle hans wenner, en storan deel af Rid- 

derskapena i Swerike och i Danmark, 
som misth haua thera wenner och gods« 
(SRS 2,2 s 167-8). 

21. ST2 nr 423 s 560 ff. Der synes ikke at 
vzre tale om 1438 irs  Kalmartraktat, som 
G Carlsson og A Mohlin mener (SHT 
1930 s 458 n 4,1950 s 352, Carlsson 3 s 
448), og Hjärnes argumentation i FHT 
1919 s 109, at udtrykket kun gzlder 1436, 
mh afvises. 

22. Sammenlign ST 3 s 163 ff. - wrzkkia = 
hzvne, blive genstand for hzvn (Söder- 
wall: Ordbok I1 2 s 1013). 

23. Lönnroth s 174. Carlsson 1945 s 105 og i 
Lunds Domkyrka . . . s 506. 

24. Hude: Aktstk nr 3 s 8-12. 
25. Hude: Aktstk s 6,20. HR 2:2 nr 306 s 

244,401 s 320 og 2:7 nr 466. KR 16 s 
1161. - Synspunktet, at Erik selv overgav 
rigerne, overtages af den da Rimkronike 
(Toldberg bd 1 s 153.2 s 144,3 s 133). 

26. AB 2 s 10 og Kroman: Den da Rigslov- 
givn s 188,194,200,204, -alle § 14.209 § 
11 (moderne oversztt. i DK's Riges Bre- 
ve 2:8 nr 176). Best optages i Kr I's hdf 3 
4 m fl: AB 2 s 44:Matzen 1889 s 83 m n 5. 
-Se ievrigt Hude 1893 s 214.fielle s 441 
vedr tolkningen af det snzvre rid. 

27. Smlgn AB 2 s 41. Se ogsi Larsen: Sam1 
Skr 1 s 354, at 1320-hdf fastslog, at den 
egl adkomst til tronen er valg, ikke arv. 

28. Sc 21 s 47. -Se tillige Kern 1968 for det i 
middelalderen gzldende princip, at gl 10- 
ve trods fortolkning og nye regler stadig 
har gyldighed (s 159 ff »old law breaks 
new law«). - 1320-hdf tilgodesh kirken og 
adelen (Mohlin 1960 s 150-4). 

29. DHT 10:2 s 84 ff. I tilknytning til Bruun 
kan nzvnes, at Rhode 1 (1859) s 407 ansi 
Anders Pedersson (Godov) for at vzre 
RR. G V der Ropp 1875 s 83 og Schäfer i 
HGBL 2 s 215 ans& alle 37 for RR. Heise 
i DV s XLII regnede Laurids ThomessGn 
(Vesteni) for RR 1439 og Barner s 134, 
169 ans: Timme Nielssen (Rosenkrantz) 
for RR. 

30. Jahn s 509. 
31. Undersatsforhold: Löfquist s 174 f, 185, 

194 f, 200-1,208-9,213-5. Ridsed: Schly- 
ter: MELL kg balken IX s 19 og Kg Chri- 
stoffers Landslag: Kg balken V111 s 25. 

32. AB 2 s 46 ff. Carlsson 1955 s 24-5 jvf s 68 
3 35, s 70-1 Fi 41. P J JGrgensen 1971 s 317- 
8. KHL 12 sp 630. - Om den zldre opfat- 
telse af modstandsret i Sachsenspiegel, se 
Kern 1968 s 81 ff, 194 ff. 



33. DHT 10:2 s 90-1. ST 3 s 135 ff, 147 ff. Priv 
der SHR nr 2 s 5 ff. 

34. Sabine s 275. CMH 8 s 821 for naturret og 
begrebet Populus maior principe. Se ogsi 
E Weise 1955, spec s 18 ff. Om n0dven- 
digheden pa vej til at blive h0jeste lov, se 
SKA 1934 s 17-8. Om Marsilius af Padua 
og hans tanker om konged0mme p i  fol- 
kesuverznitetens grund, se Figgis s 60 f, 
Flick 1 s 196 ff. Lewis 1 s 196 ff, 2 s 77, 
462. 

35. Lewis 2 s 197. Losman s 112. 
36. Läu 3 nr 232 s 233 linie 4. 
37. HR 2:2 nr 213 8 6. Statsverträge 2 nr 189 s 

7-9. SRP 3 s 645 n 3. Arndt: Liefl Chronik 
s 134-5. Voigt 7 s 785 f. 

38. Chron d D Städte 30 s 7 8 1651 m n 2-3. 
Niitema s 211. 

39. LUB 7 nr 818. DAA 1900 s 217. DBL 13 s 
389. 

40. Den 1216 var bisp Jens i Kcige og 2416 i 
Roskilde (Rep Dan 7012,7014). 

41. Erik af P's udsagn, at opsigelsen var disse 
rider ukendte, m i  afvises (Hude: Aktstk 
s 22). 

42. Hude: Aktstk nr 4 s 12-21. 
43. Hude: Aktstk s 12 (samtidig afskr), 38. 

Grautoff 2 s 80 (ogsa i Chron d D Städte 
30 s 4). Erslev s 401. 

44. Forbud optages i Kr I's hdf $9: AB 2 s 44. 
Matzen 1889 s 85. 

45. Slutn af art kan smlgnes m Kristoffer 11's 
hdf art 12. Vald IIi's art 10. Olufs hdf art 
11 (Matzen 1889 s 84,163). 

46. Dette forbydes i Hans' hdf $5 25-6 iflg Kr 
I's hdf 8 7 (Matzen 1889 s 84). 

47. Se Losman s 137. 
48. W Christensen i DHT 8:4 t i l l~g  s 38-51. 
49. Se tillige Kristoffer II's hdf art 28, Vald 

III's hdf art 23 iflg Matzen 1889 s 84, at 
Danehoffets myndighed blev anerkendt 
som @V domstol pA trods af, at en best 
herom ikke findes i Olufs hdf, og Erik 
aldrig havde afgivet I@fte om at afholde 
Danehof (Aschehoug s 239. Erslev s 382). 

SO. Matzen 1889 s 85-6. Erslev s 381,423 ff. 
51. A E Christensen 1968 s 240. 
52. Jvf tillige Bruun i NT 1951 s 219. 
53. Haubergs 35 ff. Erslev s 154-5,382,461 n 

36. Lönnroth s 82. Sprandel s 149. 
54. HR 2:l nr 389. Erslev s 381 har blik her- 

for. Se ogsa E Hoffmann (1978) s 118. 
55. A E Christensen i Sc 21 s 44 ff, 56. 
56. Hude: Aktstk s 23-38,43. Bemzrk, at 

brevet er stilet til >bleuen vedere unde 
vrundes.« 

57. Hude: Aktstk s 22,37,40,43. 
58. NGL 2:l nr 54. Erslev s 112-6. A E Chri- 

stensen i Sc 21 s 50-1. 
59. Hude: Aktstk s 27. Moderne oversztt i N 

K Andersen 2 s 266, Kjersgaard 4 s 545 og 
A E Christensen 1978 s 56. 

60. Hude: Aktstk s 10. 
61. Hude: Aktstk s 41. 
62. Se C A  Christensens arbejder samt Ulsig 

s 337 og Dahlerup i HA 1960 s 105. 
63. Hude: Aktstk s 27. 
64. ST 3 nr 506. Erik fastholdt stadig i 1447, 

at det udferte gods var hans eget og ikke 
rigernes (KR 16 s 1158). - Erslev anfsrer 
i Rep Dan bd 4 s 6 n 2, at hvad kong Erik 
har medf0rt af dok kun synes at have vz- 
ret »meget lidta. - Overlev om skatte: 
Pomm Kron (BS 1938 s 30 og n 31, Lap- 
penberg s 134, Böhmer s 108). Pontopp 2 
s 569-70. 

65. Hude: Aktstk nr 7-8, s 39-44. 
66. Jvf Sabine s 275. 
67. Hude 1893 s 204-5,212. P J Jergensen 

1971 s 298-9. 
68. Erslev s 425. 
69. A E Christensen 1968 s 241 og Sc 21 s 48- 

9. 
70. HR 2:2 nr 306. 
71. HR 2:2 nr 306. Koppmann 2 s 64. - 1439 

1615 havde de 4 vendiske stzders brgm 
afsluttet en mentreces i Lübeck (LUB 7 
nr 798). 

72. HR 2:l nr 453 s 402. 
73. Stzederne var meget phpasselige m at gen- 

tage dette overfor Erik af P 1440 2014 
(HR 2:2 nr 359). 

74. Poelman I,1 nr 1351,1353. HR 2:2 nr 
252. 

75. HR 2:2 nr 315-6 og s 245 n 2. W Christen- 
sen s 35. Daenell 1 s 304 m n 3. 

76. Om denne gzngse betegnelse for indb i 
Holland, Zeeland og Friesland, se Voll- 
behr i PBHG XXI s 4. 

77. ST 3 s 160 jvf HR 2:2 nr 306. 
78. Erslev s 145 ff, 155 ff. Winding 1942 s 61 

ff. 
79. Hoffmann 1889 s 165. Daenell i HGBL 

1902 s 34-6. Lindner 1902 s 89. Vollbehr s 
43. 

80. Se note 79 jvf tillige Page11963 s 103. 
Fritze 1964 s 86. Dollinger s 382. -Se 
ogsa Schreiner i NMT 1935 tillzg s 24. 

81. SRS 3 s 296. Krantz: Chronica jvf Nord- 
man i AASF 1936 s 56. 

82. HR 2:2 nr 359. 
83. Jahn s 509-11. 



84. Jahn s 504 f. Stemann 3 nr 36 s 54. ST3 nr 
470 s 139. 

85. Erslev s 135,214,272. Olrik 2 s 78,83. 
86. Fangel i SA 1969 s 111-4 tager underpan- 

tet som tegn pi ,  at hadet mod de frafald- 
ne holstenere og deres slzegt stadig var 
levende. Claus R havde dog sands ikke 
meget gods i denne egn. Om Ejsbßl og 
Claus R se ogsi Lauridsen, P i SA 1889 s 
168 ff. 

87. LUB 7 nr 649. HUB 7,l nr 384. Rep Dan 
6901, bd 2:2 nr 3988. DM 3:6 s 93-5. 
Kinch 1 s 279. 

88. DHD s 6 nr 31. Rep Dan 7223,6598. 
Kinch 1 s 299. 

89. Erslev s 401-2. Bremers 161 mener, at 
Adolf blev anmodet om stßtte af adelen 
mod bßnderne. - Ved modtagelsen af 
herrederne Gram, Hvidding, Frßs og 
Kalvslund 1445 311 forpligtede Hans og 
Benedict Ahlefeldt sig til ikke at beskatte 
bßnderne m fl udover landsret (Stemann 
3 nr 46 s 69. Bobe 1 (1912) s 59). Se tillige 
Gregersen s 204. 

90. Pr~steindberetninger s 213 f (ogsi tr Da- 
Sa 2:4 s 92 f). Se ogsi DHT 7:2 s 499. 

91. Nielsen, C L i FRA 1930 s 543-7 og FRA 
1936 s 21 n 1. Da Atlas 5 s 678 gengiver 
den gl beretn og har 1434 214. A Sundbo i 
FRA 1914 s 652-3 m noter fastholder iret 
1434 p i  grundlag af 1754 indberetn. 
Nielsens gendrivninger mi foretrzekkes, 
jvf 0 Nielsen 1867 s 67 og samme i Jy S 
2:2 (1889-90) s 345 (art Vardehus). - At 
Sct Jakobs kirke i Varde fik en ny dßbe- 
font i 1437 taler ikke imod 1439 som 
tidspkt for oprßret, idet flere kirker i om- 
ridet fik nye klokker V denne tid, siledes 
Skrave kirke og Flensborg i hhv 1437 og 

1436 (Uldall s 327 (rettelser og tilfßj til s 
188 C) og 170,168). - Et sagn, hvorefter 
lensmanden p i  Vardehus i et misvzekstir 
nzegtede at udlevere korn uden mod ublu 
betaling, tillader ingen slutninger til1439 
(Vestkysten 1941 413 kronik af L Kjelst s 
5, og Nielsen, C L 1942 s 15-6). men har 
som baggrund snarere Sagnkrßniken og 
den da Rimkrßnikes udsagn (jvf Toldberg 
i Da Studier 1958 s 17-8). 

92. KS 4:6 s 598. Dahlerup 1971 s 71. - Om 
striden om Vardehus' placering i middel- 
alderen, se 0 Nielsen i Jy S 2:2 s 341-50. 
Nielsen, C L i FRA 1936 spec s 44 om 
borgens flytning fra Lastebanken 1439, 
samt Varde Bys Hist 1942 s 12 ff og i FRA 
1964 s 386-92. Alkzrsig, A i FRA 1937, 
spec s 24, mener, at borgen altid har Iig- 
get p i  samme sted. Kristensen i FRA 
1938 s 136 modsiger dette og tilslutter sig 
C L Nielsen. -Ved udgravn 1935 i Laste- 
banken blev fundet en sßsling fra Lüne- 
burg fra beg af det 15. i rh samt 30 kob- 
bersterlinge fra Erik af P's tid, hvad der 
ikke taler imod, at borgen blev ßdelagt 
1439 (NNA 1936 s 222). 

93. Dahlmann 3 s 199. Velschow s 6-7. 
94. Allen 1881 s231 har ikke ganske ret, nir 

han ben~vner hg Adolf som da forbunds- 
fzelle. Om forb ml DK og hertugdßmmet 
m i  det bemzerkes, at Lübeckbispen Jo- 
han Schele (t 1439 819) 1438-9 optridte 
p i  Baselkonciliet som stedfortrzder for 
DK (Niitema s 209, Losman s 139). 

95. Reg Dan 3632. Jahn s 547-8. Dahlmann 3 
s 203. 

96. LUB 7 nr 807. 
97. Hude: Aktstk s 21,41. HUB 7,l nr 704 I 

11 s 358. Grautoff 2 s 80. 

Problerner for det nye styre 1439-1440 

Riget vindes 
1. Jahn s 484. Kßnigsfeldt: tabel3. Molbech 

i DHT6s61. 
2. Daae i NHT4 s 93 og 2:2 s 374 for Kri- 

stoffer og hans sßskende. Om sßsteren 
Anna, se SRD 4 s 542. - Ruprecht af 
Pfaltz var tysk-romersk kejser mere af 
navn end af gavn 1394-1410 (Schäfer 1 
(1912) s 382-3). 

3. Sigism dßde 1437 9/12, se Waugh s 169 og 
Schäfer 1 (1912) s 428. Om Kristoffer se 
Carlsson 3 s  462 ff, (1945) s 105-6 og SHT 
1962 s 317. Niitema s 207. Kjersgaard 4 s 
545-6. 

4. Hude: Aktstk nr 2. Sammenlign m. Jhs 
Laxmand 1440 9/10: »unde wii eynen an- 
deren rechten erffnen hern hadden, alse 
. . . koning Christoffer . . .« (HR 2:2 nr 401 
s 320). 



5. HR 2:l nr 366 s 250,262, nr 371 s 267. 
Det er urigtigt, nir flere zeldre forfattere 
udtaler, at Kristoffer hyppigt havde be- 
s0gt DK (Holberg 1 s 619. Fabricius, L P 
1,2 s 481. Chr Pedersson i Saml Skr 5 s 
489 lader kg K blive opdraget i DK, hvad 
han har overtaget fra plattyske Saxo). 

6. Kjersgaard 4 s 545. 
7. Hude: Aktstk s 36. 
8. Molbech i DHT 6 s 54. 
9. HR 2:2 nr 370 9 8. LUB 7 nr 837. 

10. Grautoff 2 s 80. HR 2:7 nr 466. - Krantz 
mener i Wandalia lib XI1 s 277, at Kri- 
stoffer blev i Lübeck indtil1439 217. Han 
kan have niet hertil via RR's overens- 
komst m hg Adolf. Messenius lader Kri- 
stoffer fare til DK 8 Kalendas juli (SC I11 
vol2 tom 12 s 247). 

11. SRS 3 s 296. W Christensen s 36 n 1. 
12. DM 5:2 s 121-2. W Christensen s 36 n 2. 

Claus E er blevet tolket som en fejl for 
Niels Erikss0n Banner (DM 5:2 s 121 n 3, 
Blomberg (1955) s 51), idet denne 1438 
27/10 benzevner sig Nicolaus Erikss0n. 
Han var h0v p i  Skive (Hude: Aktstk nr 
3), uden at dette taler imod, at han ogsi 
havde Erpihus. Den nzvnte Claus E kan 
dog ogsi vzre eks af slzgten B0lle eller 
Ulfeldt. Der kan have vzret tale om N E 
til Broholm (Gudme H), men denne var 
iflg DAA 1923 s 510 d@d i 1429, hvor s0n- 
nen skrev sig til girden. 

13. DM 5:2 s 122. Statsfowaltningen s 265. 
Mackeprang s 213. 

14. DM 5:2 s 121 n 3. En Ebbe Galt nzevnes 
1417 i Brusk herred (DAA 1893 s 172-3). 

15. HR 2:7 nr 466. Rep Dan 7032,7039. Bar- 
ner dipl nr 67. SRD 1 s 331. Pfaltzgrev 
Philip Ludvig s 12 har blik herfor. 

16. HR 2:7 nr 466. Eline Goye s 412. Heise 2 
s 35-6. Rep Dan 7033. 

17. Rep Dan 7042 jvf E A  4 s 286. For forb 
ml S Basse og Peder Olufss0ns (Godov) 
s0nner, se Ulsig s 265. 

18. Rep Dan 7110. 
19. Molbech i DHT 6 s 62. Det synes ikke 

som om RR har skrevet til Erik fra Kbh 
(Hude: Aktstk s 43). 

20. HR 2:2 nr 361 jvf LUB 7 nr 824. 
21. HR 2:7 nr 466. 
22. HR 2:7 nr 467. HR 2:2 nr 313 9 5. W 

Christensen s 37. 
23. LUB 7 nr 804. W Christensen s 37 jfr G 

von der Ropp (1875) s 88. - 1439 2216 1i 
flere skjbsfolk fra Amsterdam ud for Ska- 
gen (Lecub 11 nr 118 s 93). 

24. Poelman I , l  nr 1399,1401. 
25. KD 2 nr 55. LUB 8 nr 266 m fejl dat til 

1444, se Wolff s 262 n 2. W Christensen s 
37 n 4. C Voigt i ZGSH 1915 s 336 m n 2. 

26. Wolff s 261. Erslev s 263. C Voigt i ZGSH 
1915 s 333-4. Hjelholt s 20. Gregersen s 
123. 

27. Wolff s 261-3 m noter jvf LUB 7 nr 539, 
559. Om fzngslingen se LUB 8 nr 236, 
545,602,658,668. C Voigt i ZGSH 1915 
s 336 ff. 

28. Huitfeldt fol s 819. 
29. Huitfeldt fol s 824. 
30. G V der Ropp (1875) s 89. 
31. Han er R i 1451 (La Cour, L F (1926) s 

115), d0d 1465 1713 (Rep Dan 2:l nr 
1863). DAA 1891 s 149. Om Peder Oxe, 
se Ryge s 3. 

32. HR 2:2 nr 401. Jahn s 520-1. Rep Dan 
7152. 

33. Rep Dan 7032,7039. Barner di I nr 67. 
34. KD 1 nr 124. Oxenvad i LFHSI (1961) s 

141. 
35. Eline Gaye s 412. DAA 1896 s 148. 

Oxenvad s 141. Ulsig s 240. 
36. Ramsing 1 s 179-80. 
37. DPHT 5:4 s 4. Om Jens Th's st0tte til 

Erik af P, se Rep Dan 6855. 
38. Statsfowaltn s 692. DAA 1917 s 505 jvf 

DCP nr 31. 
39. Ulsig s 263-4. 
40. Du Dipl nr 4-5. 
41. Barner dipl nr 67. - Om Otto N's interes- 

ser p i  Djursland, se Ulsig s 215,294-5. 
42. A E Christensen i SC 21 (1951-2) s 50. 
43. Rep Dan 7032,7039. 
44. HUB 7,l nr 541 m n 1, nr 580. Jens Eder 

opholder sig 1444 3013 i Malm0 (Rep Dan 
7414). 

45. Rep Dan 7049. HUB 7,l nr 502 s 253 n 1, 
s 133A 1. 

Mod Jönköping-mgdet 1439 
1. Kymlien s 155. Carlsson 3 s 458. 
2. Kumlien s 152. Carlsson 3 s 449 ff. 
3. Hude: Aktstk s 39 jvf 21. 
4. ST 3 nr 477. 
5. SRS 1,l s 155. Hude: Aktstk nr6-9. Huit- 

feldt fol811 daterer skrivelsen til Kristof- 
fer fra 1439 1419. 

6. DN 5 nr 681. KK V 6252. Lönnroth s 175, 
Carlsson 3 s 453. Om Pedersmessen 118 
og det samtidige marked m delt af fiere 
samfundsgrupper, se Staf s 15. 
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7. Kumlien s 152 n 154. 
8. Erslev s 404-5. Carlsson 3 s 453. KK V 

6258 ff. Om Krister Nilsson og Karl T 
Bondes fravzr fra ridsmadet i Stock- 
holm, se FMU 3 nr 2291,2295-6,2298. 

9. ST 3 nr 477. Schück, H (1976) s 236 nr 67. 
KK V 6270 ff. Om Arkösund, se Styffe 
(1911) s 209. 

10. KK V 6329 ff. Carlsson 3 s 454. Om Jöns 
N Svarte skaaning, se NBL 15 s 327 ff. 

11. NGL2:1nr95. 
12. NHT 4 s  96-7. Y Nielsen s 291 f. Taranger 

3,l s 315-6. Carlsson 3 s 456. Imsen.4 s 
369-70,374 ff. 1439 16112 er Sigurd Jons- 
son i Oslo (DN 9 nr 276). 

13. Y Nielsen s 292. Erslev s 407,485 n 40. G 
A Blom i AV 4 s 76. - Om S Jonssons 
u d n ~ v n  af 11 nye RR 1439-42, hvorved 
radets sociale sammensztn blev bredere, 
se Imsen 4 s 376. 

14. Hude: Aktstk nr 8 jvf nr 6. 
15. SMR nr 977- 981 a. SRS 1,l s 156. KK V 

6369 jvf 5099. Tunberg 1931 s 100-1. 
Carlson 3 s 409,457. Schück, H (1976) s 
236 nr 69. 

16. KK u. 6394-5 jvf 6360-1. Om M Gren se 
KK V 6427,6546. Ahlquist s 76. Wern- 
stedt s 59. 

17. KK V 6416 ff. 
18. KK V 6456-6543. SRS 2 s 142. Vadstena- 

diar omtaler tillige pest i SV i slutningen 
af 1439 (SRS 1,l s 156). 

19. KK V 6374 ff. 
20. Hjärne i FHT 1919 s 111 har blik for KK's 

tendens. Kumlien s 155-6 og i SHT 1930 s 
505. Carlsson 3 s 457. 

21. Kumlien s 155 m n 64 og i SHT 1930 s 505- 
6. 

22. Hadorph 2 s 138. Kumlien s 155. Svarte 
Jöns' deltagelse synes at vise, at han del- 
tog i Erik af P's afszttelse. 

23. Carlsson 3 s 458-9. Om Sv Jöns se Styffe 2 
s 452. NBL 15 s 327. Havedsmand p i  
Akershus 1439 2714 var Olaf Buk (DN 3 
nr 754). 

24. SMR nr 991. Kumlien s 157 for forhand- 
lingernes varighed. 

25. ST 3 nr 478. 
26. ST 3 nr 478. G V der Ropp (1875) s 90. 

For tidl opfatt af aftalen, se Reuterdahl 
3,l s 152 og Kumlien s 157-8. Hjärne har i 
FHT 1919 s 113-5 ud fra Huitfeldts dat af 
1438 Kalmartraktaten til marts 1437 (fol 
818,820) argumenteret for, at Huitf har 
haft kendskab til et koncept til Jönkö- 
ping-overenskomsten, hvori ikke 1438 ars 
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Nielssprn (Ulfeldt) til Broholm (DAA 
1923 s 512-3. DM 4 s 238-9). 

29. AB 2 s 41 jfr T Jexlev 1978 s 215. Vedr 
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skytt og hindhzev af adelens godsinteres- 
ser (Hude: Aktstk s 19 § 19). 

34. AB 2 nr 13. Matzen (1889) s 43. Hude 
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26. KR 16 s 1155-6. Lögdberg s 17-9. 
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292,572. B J0rgensen s 296. W Christen- 
sens51mnl .  

25. Poelman 1,1 nr 1476 fol62 s 398. 
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i Kbhvn, se KD 2 nr 57. 
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9. DN 5 nr 705. Om betydn for svenskerne 

af at slippe for at betale denne told, se 
Lönnroth (ed): Bohusläns Medeltid s 
138. 

10. Kumlien s 177. 
11. DNSnr707. 
12. Jahn s 519-20: ex parte ceteorum non pre- 

sentium. 
13. Taranger 3,l s 319. Carlsson 3 s 485. 
14. Läu3nr228. 
15. HR2:2s370n 1. 
16. SRD6s 178-9. RepDan7155,7158,7158s. 

Dansk-hollandsk forsthelse 
1. Daenell 1 s 317 ff. W Christensen s 55 ff. 

Fritze (1964) s 86 ff. B Jargensen s 273 ff.  
2. HR 2:2 nr 419 s 336 Ei 7. 
3. HR 2:2 nr 447-8,451. 
4. B Jkgensen s 297. Daenell 1 s 315. Fra 

madet udgik skrivelser til kg Kristoffer, 
Bergen og Danzig, at Kampen pAny var 
optaget i Hanseforb (DN 6 nr 485. W 
Christensen s 56). 

5. HR 2:2 nr 451. 
6. HR 2:2 nr 451,453. 
7. HUB 7,l nr 626. Lecub 9 nr 717. Hoff- 

mann i HGBL 1901 s 34. 
8. HR 2:2 nr 439 Ei 8,446. 
9. HR 2:2 nr 452-3,456. 

10. Daenell 1 s 316. 
11. HR 2:2 nr 453-5,457. Houtte 3 s 322. 
12. HR 2:2 nr 455,457. 
13. HR 2:2 nr 457. Poelman I,1 nr 1498-1501. 
14. Se ogsh Poelman I,1 nr 1470,1498-9. 
15. Poelman I,1 nr 1505. 
16. HR 2:2 nr 463 Ei 3. B Jargensen s 297 f. 
17. HR 2:2 nr 463. 
18. Som note 17 spec Sa7-8,ll. HR 2:2 s 387 

n 1. 
19. Poelman I,1 nr 1507. 
20. HR 2:2 nr 466,482,488. 
21. HR 2:2 nr 446,458-9,466,482-3. I det 

sidste dok angiver Lübeck som grund, at 
staden handler efter tilskyndelse fra kong 
Kristoffer. 

22. B Jlgensen s 298. 

Kristoffers SV. hhndf~stning 
1. HR 2:2 nr 457. 
2. ST 3 nr 480. Lönnroth s 181 f m n 1. 

Carlsson 3 s 486 ff. Erslev s 420. Carlsson 
& Rosen 1 s 294 f. Kumlien s 178 mener, 
at der var tale om et Iaftebrev, hvad der 
fastholdes i SBL 21 s 582 (sutkast till en 
kungaförsäkram). 

3. Lönnroth s 182-3. 
4. Lau 3 nr 228. 
5. Lönnroth s 180. Carlsson 3 s 492. B Jar- 

gensen s 299. 
6. HR 2:2 nr 449. 
7. Jvf Carlsson 3 s 488. Carlsson & Rosen 1 s 

296. 

Erik af Pommerns planer 
1. HUB 7,l nr 684. Se ogsa Voigt 8 s 26. 

Lögdberg s 24 ff. Murawski s 267 f. 
2. HR 2:2 nr 471. 
3. HUB 7,l nr 684 Ei 8. 
4. KR 16 s 1281-3. HUB 7,l s 348 n 1. Voigt 

8 s 26-7. Lögdbeyg s 28. 
5. Erslev s 413. Lögdberg s 28. - 1441 716 

ansagte hg af Stolp om et forbund m HM 
(DO-Reg I nr 7949). 

6. HR 2:2 nr 476. Se ogsa Voigt 8 s 27 f. 
Lögdberg s 30. W Christensen s 59. Om 



Parsbergs sendelse, se ogsi HM til kg IC 
1441 2719 (KR 16 s 1286-7). 

7. HR 2:2 nr 477. 
8. KR 16 s 1286-8,1300. HUB 7,l nr 743 rn 

n 1 s 378. Voigt 8 s 27. Lögdberg s 30-2. 

Forhandlinger med hanse-repra- 
sentanter i Kgbenhavn 
1. W Christensen s 59-60. Lönnroth s 183. 
2. HR 2:2 nr 488 $0 1-2. Se ogsi Koppmann 

2s70f.  
3. Carlsson 3 s 492. 
4. HR2:2 nr 488 §§ 21-22. 
5. W Christensen s 60 ff. Lönnroth s 183-4, 
6. HR2:2 nr 488 §§ 4-5. 
7. KKv 6850 ff. 
8. HR 2:2 nr 488 8 8. 
9. Se note 5. 

10. Jahn s 523-4 nr 20'-'I. Carlsson 3 s 494. 
11. Kumlien s 182. 
12. Se note 2 i afsn Kristoffers SV hdf. 
13. Iflg HR2:2 nr 488 $3. 
14. HR 2:2 nr 488 §§ 6,8. 
15. HUB 7,l nr 700. Brevet blev i afskrift 

sendt til HM 1441 2517 (KR 16 s 1283-4). 
16. HR 2:2 nr 488 $8.6-7. E A  4 s 217: »Prior 

gaff Alberto Meding 200 marck paa forne 
Steens wegne. .l441«. 

17. HR 2:2 nr 488 8 8. 
18. HR 2:2 nr 488 89 9-11. 
19. HR 2:2 nr 488 $0 13. 
20. HR 2:2 nr 488 8 12,489 88 1-2. 
21. Staatsverträge 2 nr 199 s 18-9. Voigt 8 s 

29-30. Lögdberg s 33-4. Murawski s 270. 
22. HR 2:2 nr 488 1 14. Preuss skadesopregn i 

HUB 7,l nr 704, spec §§ 4 , l l .  
23. HR 2:2 nr 488 8 15 iflg HR 2:l nr 213. 

Harby s 259. 
24. W Christensen s 60-1. Daenell 1 s 317 me- 

ner, at det var kongen, som i vrede over 
stzdernes afslag p& at kommentere SV 

breve, s6gte at nzgte stadfzstelse af pri- 
vilegierne! 

25. LUB 8 nr 29. 
26. W Christensen s 61. 
27. HR 2:2 nr 488 §§ 15-6. 
28. HR 2:2 nr 488 81 17-9. 
29. Lönnroth s 184. W Christensen s 74. Dae- 

nell 1 s 318. Om Oluf Nielssan, se SMR 
1440. HR 2:2 nr 488 $20. Carlsson 3 s 
495. 

30. HR 2:2 nr 488 5 21. 
31. B Jargensen s 299. 

32. Sendebudsberetn nzvner fejlagtigt 2. 
gang »biscope Ghert van Roskilde« (HR 
2:2 nr 488 § 23). 

33. HR 2:2 nr 488 § 22. 
34. HR2:2 nr 488 P 23,490 5 2,501. Vogel s 

327. 
35. HR 2:2 nr 487,488 § 23. 
36. B Jargensen s 300. 
37. HR 2:2 nr 488 §§ 23-4. Lönnroth s 216. 
38. W Christensen s 63-4. 
39. HR2:l nr 451,454. 
40. Iflg Larsen i Saml Skr 1,2 s 259 f .  I kg R s  

SV hdf forlyder, at han ikke matte udnzv- 
ne RR uden ridets samtykke (ST3 s 
192). Sigurd Jonsson valgt b13 i 1439. 
(NGL 2: 1 nr 95). 

41. Brasch 1873 s 12-3 (tidl tr DM 3:3 s 297- 
301). 

42. Du Dip1 nr 1. Rhode 1 s 46 omtaler fejlag- 
tigt, at Lyder Kabel d0de i 1446. -Lyder 
K blev begr i Maribo klosterkirke (Ulsig s 
232). 

43. Rep Dan 7122. SRD 1 s 331. Huitf fol 
827. Vedel Sim 1,2 (1842) s 126 og (1843) 
1,2 s 9. Hansen, K (1876) s 6. 

Det jyske bondeoprgr og Henrik 
Tagesspln 

1. Huitf fol827, som har vundet fodfzste i 
Pontanus s 619. Hojer s 94. Müller, L C 4 
(1875) s 106. Barfod (1858) s 351. - Del- 
tagelsen af lavadelige beror pa Svaning 
(DHT 7:2 s 517), men savner statte i kil- 
dematerialet (jvf Du Dip1 s XIX-XX). 
For starre kendskab til opraret henvises 
til K Fabricius' nu delvis forzldede un- 
derscbgelser i DHT 7:2 s 455 ff, J Würtz 
Sarensen (1974) m vigtige synspunkter pa 
opr0r og landbrugskrise samt H Rebas i 
Sc 1977 s 136 ff. 

2. Huitf fol803 ff, 827. Hude: Aktstk s 41. 
Om SV bispers frygt i 1434 for tilstande i 
Sverige som under hussiterkrigene, se 
DN 5 nr 643. - I  1438 studerede i Rostock 
en Henricus Rewentlow (Bobe 1 s 24 un- 
der henvisninger) . 

3. DHT 7:2 s 507. Carlsson 3 s 491. CMH 8 s 
654-5.1420 omtales en vognborg i Anger- 
mund (Huitf fol681). Koht: Selfassertion 
... s 271-8 og (1959) s 113-4. Moberg s 22. 

4. KK V 6842. Jahn s 512. 
5. Rep Dan 2:l nr 52. Huitf: Den geist1 Hist: 

bisp nr 25. Kinch 1 s 325. 



6. DHT 7:2 s 485. Svanings »alii Bistrup in 
villa grandesleff« kan vzre Bejstrup i 
Han herred, men intet vides m sikkerhed 
herom (Würtz SGrensen s 13 ff og Rebas i 
Sc 1977 s 139-40). Skulle mon udsagnet g i  
tilbage til de opr@rske vendelboeres op- 
hold her 1085, som skildret af Blnod om 
Knud d. Store, og ikke til1441? 

7. APD 3 nr 1988. Rep Dan 7492. 
8. DM 3:3 s 261. Moderne gengivelse i Rep 

Dan 2:l nr 829. Runslykke er muligvis 
fejl for Raffnlycke. 

9. DGF I11 s 604-5. DHT 7:2 s 460 f. Om 
Aalborgsund, se Klitgaard i Vends A 
(1941) s 78. Matthiessen (1936) s 94-5. La 
Cour (1963) s 206,223. - I  1373 forpligte- 
de Niels Eriksson Gyldenstjerne sig over- 
for kg Valdemar til at opbygge Aggers- 
borg, som var blevet brzndt i sidste op- 
r0rs- og fejdetid. 

10. DM 3:3 s 260. 
11. La Cour (1957) s 95 og (1963) s 48,192, 

223. Ang Frejstrupgd, se ogsi Da At1 5 s 
359. - A Fabricius 1898 s 19. Trap VI,l s 
399. Krarup i AFV (1944) s 109. Rebas i 
Sc 1977 s 139. 

12. B A  5,l s 736 nr W 9. Sodborg i HATA 
9 (1941-3) s 376. - Nzsbo = Hannzs, se 
0 Nielsen (1867) s 51. - I 1443 var provst 
Palle p i  Diernzs i Lille sogn vedr hans og 
andres rettighed heri (RDRF 1 s 24, B A  
3 s 158 nr 91-2. 

13. Chr P's Saml Skr 5 s 490. 
14. Grautoff 2 s 84. 
15. Rardam (1867) s 42. DHT 7:2 s 482-3, 

515-7. 
16. SRD 1 s 142-3. DHT7:2 s 481. Bruns i 

Chron d D Städte 30 s XII-XIV. 
17. DGK I11 s 474-5. 
18. DHT 7:2 s 481 m n 1-3. MHD 2:2 s 492. 

SRD 1 s 482. G V der Ropp (1875) s 103 
dat til144126/5. - For synspunkter p i  
kamppladsen se Svaning i DHT 7:2 s 518. 
Winther i HATA (1913) s 60-2. Hald i 
HATA (1941) s 129-35. - En rhdstuedom 
fra Hjorring 1476 215 omtaler vedr arvin- 
ger, ». . . ath M H war d0dh f0r endh thet 
slaffw war paa Wogne Borrigh j Wenne- 
syzell j mellwm koningh Cristoffer och al- 
mowen.« (DN 14 nr 126). 

19. DGF 3 s 604. 
20. Chr P's Saml Skr 5 s 490-1. Om hans 

sands brug af andre kilder, se DHT 5:3 s 
366 m n 1, J0rgensen E (1964) s 75. DGF 
X s 405. 

21. KKv 4939 ff. Chr P benytter 0 Petri, som 

ikke udtaler, hvordan värmlzndingene 
blev overvundet (Sahlgren 4 s 174). 

22. Barner dipl nr 68,71. 
23. KK V 6847 ff siger 1400, et tal som er litt 

arv og mhske hentet fra visen om hg Fre- 
derik av Normandie (Noreen i Skr utg av 
Kungl Hum Vetenskaps-Samf bd 22:7 s 
39). P Olai gengiver KK og har andet- 
steds 2000 (SRD 1 S 143), Svaning (DHT 
7:2 s 485) siger 600 mand, hvilket han har 
fra den lybske kr0nike (Grautoff 2 s 84). 
Henrik Smiths da irbog er en oversztt af 
Svaning (MHD 1 s 599). 

24. Klitgaard i DHT 10:4 s 86 ff. Bang i DHT 
8:6 s 168. 

25. DHT 7:2 s 485 jvf 518. MHD 1 s 599 har 
Axel Brock. - Huitf fol827 har farst rig- 
tigt Esge B, men Jhs Brok i det afgcbrende 
slag. - I Viborg blev afholdt sjzlemesser 
for en Mogens Jensson (DV s 366). 

26. Grautoff 2 s 84. DHT 7:2 s 482. 
27. DHT7:2 s 503 m n 2. Christensen, C P 

(1921) s 36. Arup 2 s 211. Carlsson 3 s 
490. DBL 19 s 454-5. Ulsig s 219. Rebas i 
Sc 1977 s 139. - Om Aalborgsund, se note 
9. Oplysn om Esge Brok pi  Aalborghus 
stammer fra Thisets tidl undersogelser 
(DAA 1889 s log), som er bygget p i  
tvivlsomme kilder. 

28. Herfor kan Gildeskrien for Aalb Guds 
Legems lav fra 1441 tale (Nyrop 1 s 655), 
hvor Esge B er opfert som den 1. under 
»nomina nobilium militum, Capitaneo- 
rum sine militarium egregorum ...C 

29. DHT 7:2 s 502. Erslev s 413. 
30. Rebas i Sc 1977 s 136 ff, 179. 
31. Daenell 1 s 316. 
32. Om oprarene i Finland U David, unge 

Bösst og Filippus, se den forzldede art 
David i SBL 10 s 328-31 af V Voinmaa 
samt Lecub 9 nr 472,482,505,600, Svart- 
boken nr 476. FMU 4 nr 3001. Ditmar- 
sken: Reimar Koch s 471 (»uplop«). Erm- 
land: Voigt 8 s 13-8 samt Ivinskis s 99 ff 
for litauisk oprcbr 1418. For misvzksthr i 
1430'erne, se Lecub9 s XV, nr 145. 

33. Oversigt i Abel(1966) s 64 iflg tabel13. 
Daenell i HGBL 1902 s 37. Nordtyskl 
1434-6 (Grautoff 2 s 687,77), 1439 (SRS 3 
s 296). Preussen: 1435,1437 (HR 2:l nr 
427, Lecub 9 nr 148, HR 2:2 s 130 n 1). 
Sverige 1435 (SMR 239). Flandern 1438 
(Lecub 9 nr 373, HR 2:2 nr 273). Hol- ' 
land: 1436-8 (Wagenaar 3 s 532 f, 538. 
HR 2:2 nr 285). Om uroligheder fra 1441, 
se Houtte 3 s 323 ff. Oprar i Haarlem 



1444 og opstand i Westfriesland og Wa- 
terland P g a for h@j beskatning, Se Wage- 
naar 4 s 6 ff, 20,30. 

34. C A Christensen (1964) s 23 og i DHT 
12:l spec s 309 ff. E Ladewig Petersen 
(1966) s 227. Ulsig s 327 ff. Rebas i Sc 
1977 s 141-2. 

35. HR2:2 nr 488 Q 2. DB 6 s 163-5. Barner 
dipl nr 68. Rep Dan 7180. 

36. LUB 8 nr 29. Rep Dan 7174. Kraft (1971) 
s 27. 

37. LUB 8 nr 29. 
38. Se note 29 og DBL 19 s 454-5. 
39. La Cour (1957) s 47-8. NHT2:2 s 371-2. 

Broderen Erik Pedersson d@de ung. 
40. MP nr 180,184. DAA 1885 s 33. DAA 

1949" s 20. 
41. Barner slzgtsregister s 98-9. Barner s 47 

og dipl s 1. Ulsig s 50-2. Erik N blev 1355 
fritaget for videre tiltale i henseende til 
sin styrelse (Dipl Dan III:4 nr 243-4,0 
Nielsen (1867) s 51). 

42. DM 3:3 s 252. 1462-6 var Lars Dan h0- 
vedsmand i Han herred (Rep Dan 2:l nr 
1499,2026) og 1507 sands Beirglumbispen 
(Heise 2 dipl nr 17). 

43. Reg Dan 4066. HD 2 nr 58. Missiver 1 nr 
62. Statsforvaltn s 267-8. 

44. Se bilag 2 samt Da At15 s 189. Vedel Sim 
(1843) 2 s 14. DBL2 s 130. DAA (1885) s 
47, (1886) s 131, (1901) s 535 ff. DM 3:3 s 
253. Missiver 1 nr 94. Rep Dan 2:4 nr 
6988. DAA'1885 s 47-8. Rebas i Sc 1977 s 
167. 

45. Se bilag 2 samt Rep Dan 2: 1 nr 2051. GJT 
nr 109. Trap IX,l s 167, Missiver 1 nr 105. 
DM 3:3 s 253. Statsforvaltn s 403. 0 
Nielsen: L~lnborg sogn (1878) s 12. 

46. Barner dipl nr 95. 
47. Rep Dan 7272. Ulsig s 231 f. - Provstiet 

Mors@ var i det 15. irh forenet m Han 
Herred og herte under BOrglum stift ( 0  
Nielsen 1867 s 53 jvf Dahlerup: Syssel- 
provsti s 387). 

48. ST 3 nr 450,455. Rep Dan 7845. DMR s 
18. DAA (1888) s 64, (1901) s 240 f.  Sort- 
feldt i HATA (1916) s 19. Statsfontaltn s 
205. Przsteindberetn 1 s 46. 

49. Ulsig s 230 ff. 
50. AZA 3 s 55 L 45. Du Dipl nr 74-5 jvf B A  3 

s 200 og Riemann P (1941) s 115-6. Rep 
Dan 2: 1 nr  224. 

51. Rep Dan 2: 1 nr 829,838,999,2:2 nr 2743, 
2844,2:3 nr 5615,5858. 

52. Da sejlads p% Norge: Bugge 1 s 109,248 f, 
253,257,278,287 ff, 296 jvf bd 2 s 88 bl 

fl. - 1665 818 og 1666 2419 traf Ditlevsen i 
HATA 1915 s 58-61. -Da At15 s 445, 
Gaardboe i Jy S 7 s 123-8. Skjoldborg i Jy 
S 2:4 s 425. Klitgaard i Jy S 3: 1 s 209-48 , 
3:6 s 532,5:1 s 387 og Aalb k@bm (1931) s 
72. Huitfeldt i Jy S 5:2 s 30 f. Trap V1,2 s 
565. KHL 16 sp 1-2 (art Skudehandel). 
Aagaard (1802) s 37,168 for fiskeriets be- 
tydn og Thisteds priv og told. 

53. Om adelens opkob af girde omkr han- 
delsvejene for bedre og billigere at trans- 
portere varer og Oksne, se eks Härenstam 
s 164 ff, 418 f jvf Carlsson, S i SHT 1948 s 
24 og Sjögren (1950) s 50. 

54. Hirschs 150 rn n 385. 
55. Rep Dan 2:l nr 764. 
56. DBL 19 s 454 f jvf C P 0 Christiansen 

(1941) s 353. Krarup i A W  (1944) s 108. 
57. DM 6:2 s 288. DAA 1886 s 140; 1942" s 69 

jfr Rep Dan 2:2 nr 2861 og AZA 3 s 121 nr 
Z 86-7. Om Ove Tagessans zegteskab se 
Rep Dan 7753. Om adelig godssamling i 
det 15. irh se Ulsig s 203 ff, 213 ff. 

Kobenhavnerfred og rigsradsin- 
teresser 

1. Hoffmann (1889) s 169. W Christensen s 
65 f. Daenell 1 s 319 f.  Page1 s 294. B 
JOrgensen s 300 ff. 

2. B J@rgensen s 303. 
3. HR 2:2 nr 488 (i 25,501. 
4. HR 2:2 nr 488 Q 26 iflg 486. B JOrgensen s 

300. 
5. HR2:2 nr 488 Q Q  28-32,504. 
6. HR 2:2 nr 488 $9 33-6,492. W Christen- 

Sen s 67. . 
7. HR 2:2 nr 491-2. ST 3 nr 481. 
8. HR 2:2 nr 489 QQ 4-6,494,503,505. HUB 

7,l nr 725: Den hol1 beretn nkvner ikke 
en afbrydelse af forhandl m preuss. - Det 
grundlzgg voldgiftsforslag var udarbejdet 
af hg Philip og HM's reprzs (725 e iflg d). 

9. B Jargensen s 303. 
10. LUB 8 nr 37 jvf HR 2:2 nr 488 Q 30. 
11. Poelman I,2 nr 1542. Om opbring af salt- 

fliden, se eks Agats (1904) s 71 f. 
12. ST 3 nr 481. Wagenaar 3 s 543-4 og W 

Christensen s 66. 
13. W Christensen s 65. 
14. HUB 10 nr 1075. Poelman I,1 nr 1536, 

iflg HR 2:2 nr 457. 
15. Poelman I,1 nr 1537. 
16. HR 2:2 s 436 n 2. Hagnell i SHT 1940 s 

302. - Om G de Boeris, se LUB 7 nr 721. 



17. Bugge 1 s 267. Daenell 1 s 319 ff, 326. 
Jungersen s 69-70. Spading s 24. Stahr s 
60 f. Vibzk s 84. 

18. B Jargensen s 302 ff. 
19. Af den omfatt litt om forholdet ml hanse- 

stzder og hol1 efter freden i 1441 henvises 
af zldre og nyere bidrag til Blok 2 s 610. 
W Christensen s 67. Stein 1900 s 126. 
Lindner s 103 f. Vogel s 331,338. Voll- 
behr s 46,56. A Brandt s 38. Fritze (1964) 
s 86 m n og (1967) s 250 imod Daenell2 s 
73 ff. 

20. DCP nr 141 af 1468 715. Hans segl i DAS 
M 15 iflg CLVII, 12. Hans Jyde var brgm 
i Aalb 1462 (Knudsen 1 (1931) s 104, 
158). 

21. Poelman 1.1 nr 1551,1559. 
22. Poelman I,1 nr 1569. Om skipper Muyls 

tidl virks, se bd I,2 nr 2205 s 817. 
23. Poelman I,1 nr 1572,1594,1598,1610, 

1630 fol10lVs 462,1614, I,2 nr 1744, 
1756,1809, 1833,1845 fol107' s 623-4. 

24. Poelman I,1 nr 1545,1560,1571,1573, 
1585,1630 fol93' s 458. 

25. Poelman I,1 nr 1639, I,2 nr 2002. 
26. Poelman I,1 nr 1523,1632,1652,1669 og 

bd I,2 nr 1915, 1921. J Pleskov mi ikke 
forveksles m den lybske ridmd af samme 
navn (1439-51), se KD 1 nr 150 og HGBL 
(1903) s 87 n 3. -Hg Philip udstedte ml 
1419-67 et lejdebrev til Ribeborgere, at 
de matte sejle uhindret til Flandern (Rep 
Dan 2:7 nr 12984. Rebas i Sc 1977 s 173 
dat til far 1404). 

27. Se Poelman I,1 nr 1658 hvor det p i  et 
made 1443 2616 skulle diskuteres, om 
pengene skulle skaffes V en afgift p i  hhv 
01, korn og brzendsel. Se tilige bd I,2 nr 
1845 fol112,122, 127. 

28. Poelman I,1 nr 1631. Om Jhs Laxmd ly- 
der det: »ende dair sy hem enige liefde 
doen mochten, dat wilden sy altijt gerne 
doen«. 

29. Iflg Poelman I,1 nr 1644 af 1443 2313, og s 
462 n 2. 

30. Poelman I,2 nr 2524, HUB 9 nr 605,lO nr 
1075 og s 653 n 1. Lunn s 22. DBL 24 s 46. 
Kraft i SHT 1940 s 113-5. Hagnell i SHT 
1940 s 301-2. 

Kalmar-m~det og Kristoffer i 
Sverige 

1. SRS 1,l s 157. SMR 1411. Jahns524nr 
111. Om Abo-h~vedsmanden Johan 

Karlsson, som 417 opholdt sig i Kalmar, 
omtaler hans hustru 1715 i et brev til Re- 
val, at han var sejlet »to des rikes rat in 
Sweden, alz em togeschreven wart van 
deme rike unde van dem marsskalke (Le- 
cub 9 nr 725). 

2. SMR 1431,1440. Iflg nr 1439 af 1441 1317 
skal da Mogens G0ye have vzret til stede 
i Kalmar, men dette er fejl for Magnus 
Gren. 

3. ST 3 s 189. Carlsson 3 s 492,494. 
4. SRS 1,l s 157. Kumlien s 183. Carlsson 3 s 

493. 
5. Bring 2 nr 290. FMU 3 nr 2397. 
6. Kumlien s 180-1. Carlsson 3 s 493. 
7. SMR 1345. Schück, H (1976) s 211. Ny- 

köping-recessen tr ST 2 bihang nr V s 655 
ff. 

8. SMR 1440. Bruun i DHT 11:3 s 91. - Iflg 
perg 1442 2516 i SRA fra Vadstena havde 
brdr i Kalmar tillige klaget over Guse 
Nilsson (Baad). Om sagens forlab se perg 
1442 1218 i SRA. P i  Lodase-madet i 1442 
fremfarte reprzs fra Vadstena kl nye kla- 
ger mod Axel Pederssßn og Abr Broders- 
sans arvinger, uden at striden med Axel P 
synes endeligt last: SRS 1,l s 159. SRA: 
Örnhielms dipl IX s 425-6. P V Möller 
(1871) s 67-8 og (1874) s 93. Bruun i DHT 
11:3 s 91-2. 

9. ST 3 s 189 f. Aschehoug s 179 benzvner 
forsvarsforbund og dat til 1441 2416, hvad 
ogsi Schück, H (1976) s 237 har fastholdt. 
- Dateringen til 10 august er her opret- 
holdt, da kravet om besegling af den fra- 
vzer zrkebisp Aslak Bolt ikke gar det ri- 
meligt, at et made i Ladase 2917 skulle 
afholdes samme ir. - Baden 2 s 191 for- 
modede, at kg K's udeblivelse vakte frygt 
hos nordmzendene for deres friheder, som 
de derfor sagte at sikre. 

10. Carlsson 3 s 495. 
11. ST 3 s 113. Lagerbring 4 s 224. 
12. Lönnroth s 198-9. 
13. HR 2:2 nr 489 'i 3. Trods muligheden af 

tendens mi  udsagnet godtages, se ogsi 
Lögdberg s 33. 

14. HR 2:2 nr 488 $9 25,28; nr 501. 
15. SRS 1,l s 157. KK V 6858 siger 1441 819, 

hvilket f0lges af Erslev s 419 og G V der 
Ropp (1876) s 141 m n 1. Kumlien s 184 m 
n 183. - Om Linköp-bispen se ogsi 
Schück, H (1959) s 110. 

16. Carlsson 3 s 497. Schuck, H (1976) s 273, 
317. Om dok og breve se ST 3 s 193 jvf I 
Andersson (1928) s 189 n 1. 



17. Barner dipl nr 69. Carlsson 3 s 497 nir til 
sarnrne resultat, rnen grunder sig p i  et 
brev af HM til kg K af 1441 2719 (KR 16 s 
1286-7). 

18. KK V 6863 ff. 
19. SRS 1,l s 158. KK V 6901 rnener, at 70 

blev R, rnens Kal Strengnense siger 65 
(SHT 1954 s 16). Ved Erik af P's unions- 
kroning i 1397 slog han 133 til R (Huitf fol 
611). - Orn kg K's valg se Schück, H i 
SHT 1913 s 289. Kurnlien s 185. Carlsson 
3 s 497 ff. Holrngrens art i SHT 1954 s 1- 
43, spec s 23 f, at Mora Sten blev flyttet 
for valgakten - sorn kan vzre foregiet i 
Uppsala iflg Strängnäs-kalendariets op- 
tegn - er ikke overbevisende, heller ikke 
forsoget p i  at finde frern til de pol rnoti- 
ver og pers, sorn kan have fjernet stenen. 
Paulsson 1975 s 32-3. 

20. Otto N: LUB 8 nr 129. Barner s 124. Oluf 
Ax: Rep Dan 7229. DAA 1900 s 418. 
Claus R: Rep Dan 7246. DBL 20 s 412. 
DM 3 s 322 antager 1443. Egg F: Rep 
Dan 7235. DAA 1893 s 154. DHT 5:5 s 
14. DBL 7 s 459. Klaus N: SMR 1498. 
Wernstedt s 12. Albr Mohrer: KK V 6987 
jvf Carlsson 3 s 499. Torben Bille: Rep 
Dan 7229. Mollerup (1893) s 172. J 
Flernrn: Rep Dan 7252. DAA 1892 s 145. 
Erik Ged: SRA G 29 s 23,25 jvf dog Läu 
3 nr 250. Niels P: Rep Dan 7272. DAA 
1926" s 10. Anders og Erik Gyldenstj: 
Rep Dan 7293. KD 2 nr 60. DAA 1926" s 
12, sorn iovr siger 1449 om Erik E. A 
Hak: Rep Dan 7278. DAA 1896 s 166 
rnener 1443. Niels L: KD 2 nr 60. Oluf 
Lunge: DV s 347. DAA 1902 s 313. Niels 
M: Rep Dan 7271. DAA 1903 s 314 har 
harn forst sorn R 1446. David A: SRA G 
29 s 23,25. 

21. Stig 0 :  Rep Dan 7278. DAA 1893 s 274 
siger 1436. Aage Ax: SRA G 29 s 23,25. 
Rep Dan 7136 og ombytn s 853 samt nr 
5897 er fejldaterede. Erik Ax: FMU 3 nr 
2420. DAA 1900 s 425. Skoglund s 19 f. 
Peder Aagess0n: SMR 1486 jvf 1440. 

22. SRA perg 1444 512 og Rep Dan 7755. 
SHT 1904 s 215. Möller, P V 1 (1874) s 116 
rnener, at Keld Ax er R i 1440, rnen dette 
grunder sig p i  en fejlagtig dok afskrift 
(Rep Dan 7136 og ornbytn s 853). 

23. Svartboken nr 499. Se ogs5 Carlsson 3 s 
499. Löfqvist s 109. Brilioth (1948) s 192. 

24. Svartboken nr 498. Carlsson 3 s 499 ff. 
25. SMR 1470,1471. 
26. SMR 1486,1476. SBL 12 s 27. 

27. SMR 1498. Rep Dan 7200. Arhnung 2 s 
177 f. KK V 7023-5. Om Oluf Mortens- 
sons sands tilstedevzr se T Jexlev (1978) s 
216. 

28. Rep Dan 7221. 
29. SRA (Linköp (DK)) G 29 s 22-4. Dok 

opregner herforuden: Knut Bengtsson 
(Vinstorpa-ätten), Algot Erengislesson 
(Harnrnersta-ätten), Magnus Bengtsson 
(Natt och Dag), Gottskalk Bengtsson 
(Ulf), Gustav Eriksson (Puke), Johan 
Gädda, Peder Sirnonsson og bdr Gustav 
og Henrik Bertelsson. - Gustav E er son 
af Birgitta, Erengisles soster. Erengisle 
var endnu 1443 30112 formynder for harn, 
se SPHT 1934 s 55-6 n 75 f ,  1956 s 141-2, 
147 og s 145-7 for Hammarsta-ättens forb 
til slzgten Gädda. Kraft, S (1971) s 48 
anser Peder Axelsson (Brahe) for at vzre 
afgiet V doden ca 1441. 

30, Rystad i Sc (23) 1955-7 s 187 ff og (25) s 
108 ff. - Bldre forskning se DM 2 s 36 ff, 
Styffe 4 s XCIII, Möller, P V 1 (1874) s 
113. Petersen, A (1877) s 35. Heise 2 s 58 
ff. Palme (1950) s 126 ff. Lundholrn 
(1956) s 120 ff og i SHT 1958 s 291 ff. 

31. SMR 1486. 
32. Hadorph 2 s 149 ff. Gillingstarn s 287. 
33. FMU 3 nr 2413. SMR 1469,1472,1473-4. 
34. FMU 3 nr 2420. -Kr Nilsson var 1441 

1219 n5et til Raseborg p i  vej til Sverige 
(Lecub 9 nr 770). 

35. FMU 3 nr 2427. 
36. Gillingstam s 259 f, 284,319. Ahnlund 

(1953) s 270. 
37. Kumlien s 195 ff. 
38.SRS 1,l s 158 f. Reuterdahl3,2 s 510, Ort- 

ved 2 s 509,343,423,280. Kurnlien s 192 
n 17. Gillingstarn s 285. Om Eriksgata, se 
Lindroth i SHT 1912 s 125-30. NK 16 s 
241-2. 

39. KK V 6986 ff. FMU 3 nr 2447-9, 
40. KK V 7023 ff. Lagerbring 4 s 362. Kumli- 

en s 196 ff. Carlsson 3 s 519 ff. - Om Karls 
modgang se dok af 1442 815 (tr Bring 2 s 
231-2), hvor Kristoffer frikender marsken 
for et drab, sorn han var blevet anklaget 
for, men forsvarede sig imod rn 12 maends 
ed, heribl Erik Axelsson Thott. -Ca 1442 
615 meddelte Margr Eriksdt Krummedige 
til Reval orn sin rnands dod og anmodede 
orn et lejdebrev til sig og sine folk (Lecub 
9 nr 851). 

41. Lecub 9 s 580 n 1. Lönnroth s 218. Antho- 
ni s 160 har H Bitz som hplvedsrnand 
1440-6. 



42. Ihs Magnus (1558) s 720. 
43. Tunberg (1931) s 108-9. 
44. KR 16 s 1283-4. - Se ogsi Voigt 8 s 29 n 2. 

Lögdberg s 42. 
45. KR 16 s 1284. HUB 7,l s 360 n 4. 
46. Lögdberg s 28-9. 
47. KR 16 s 1285. HUB 7,l s 360 n 4. 
48. KR 16 s 1285-8. Voigt 8 s 30 n 2-3. Lögd- 

berg s 34-5. 
49. Styffe 2 nr 121. 
50. Jahn s 520 nr 20'". 
51. Carlsson 3 s 550. 
52. Läu 3 nr 232,234,235 iflg 236. 
53. Rep Dan 7227,7229. Matzen (1869) s 394 

n 6. Mollerup (1893) s 123-4. Bruun i 
DHT 11:6 s 456-7. Om prior Bents virks i 
1442, se B A  4 s 84 nr F 25. - Om rigs- 
kansleren p i  retterting i 1442, se SRD 4 s 
350. 

54. Rep Dan 7232,7233. KD 2 nr 59. Om 
Oluf Ax i Ringsted, se ogsi SRD 4 s 527. 
Om hans position i kgs fravzr kan tale, at 
han 1441 2918 fra Kalmar havde klaget til 
Danzig over opbr af varer, som skulle ha- 
ve vzret til Kbh til hans behov i efteriret 
og vinteren (HUB 7,l nr 727 jfr tillige 
Ericsson s 8 nr 53). 

L~dose-m@det 1442 
1. SRS 1,1 s 158. 
2. W Christensen s 79. Taranger 3,2 s 1 ff, 

Johnsen (1924) s 135, Kumlien s 198 n 27, 
Lögdberg s 37-8, Carlsson 3 s 514, Imsen 
(1972) s 56,62 og bd 4 (1977) s 373. 

3. DN 16 nr 141-2. DN 4 nr 885. DHD nr 35 
iflg KS 4:6 s 396-7. Styffe 2 nr 121. Rep 
Dan 7248,7258. Anders N's hustru Margr 
stadf 1442 2017 en pantforskrivn af hendes 
fader (HH 16 s 79 n 225). Perg 1442 716 
for afladsbrev af Jhs Laxmand og bisp 
Thorleif (SRA). 

4. Styffe 2 nr 121'. DN 4 nr 885. Spegel nr 17. 
SRA perg 1442 916 og 2 dok af 1442 1116. 
Se ogsa Stiernman 1 s 280,2 s 95. 

5. Styffe 2 nr 120-1. DN 16 nr 141,144. 
6. Jahn s 523 nr 20' med fejldat til1441, hvil- 

ket er fulgt i SMR nr 1360. Se Gillingstam 
s 286 m n 189. 

7. DN 3 nr 771. LUB 8 nr 741 s 811. Se ogsa 
Bull1922 s 304, Schreiner (1935) s 116. - 
Under et besog i Vadstena ca 1442 212 
havde kg K af broder Hans Hillebrands- 
son faet forelagt en ansogn fra Munkeliv 
kloster om at tage Allehelgenskirken i 

Bergen m underligg gods under sin be- 
skzrmelse samt modtaget et brev fra de 
tyske handvzrkere om at vzre deres be- 
skytter. Kristoffer havde hertil svaret, at 
han ville sorge derfor, nar han kom sam- 
men m »regni Norwegie aliisque dominus 
et principibus* i L$d$se og var kommet 
til magten i Norge (DN 16 nr 137). 

8. NGL 2:l nr 102 tillzg s 206-7. Iflg Lands- 
loven I1 6 skal bisp og sysselmznd udpege 
12 md fra hvert bispedamme, men dro- 
stens udnzvnelse af nzvnsmzndene sy- 
nes i 1442 at vme tridt i stedet for bispen 
og sysselmzndene. Se Y Nielsen s 294-5. 
NGL2:l s205n2og206n2. 

9. DN 3 nr 771. Daae i NHT 4 s 102. John- 
Sen (1919) s 174. 

10. Johnsen i Samtiden 1914 s 325 og (1924) s 
135. NHT5:2 s 199. Irnsen (1972) s 62. - 
1442 812 udstedtes et 1agmds.brev i kong 
Eriks navn (DN 2 nr 747). 

11. Taranger 3,2 s 3. Schreiner i NHT 5:9 s 
318. C P 0 Christiansen folger Taranger i 
Det da Folks Hist 3 (1928) s 156 og i 1941 
s 293. 

12. Imsen (1972) s 43-5. 
13. Svalenius s 218-21. 
14. Carlsson 3 s 531-3 og (1955) s 6 n 17. 
15. Huitfeldt fol s 842. Se ogsa Svalenius s 

220. Carlsson 3 s 531 og (1945) s 76. 
16. NGL 2:2 nr 21. 
17. KK V 7023-5. 
18. Flere har benzgtet en unionstraktat: Er- 

slev i DRH 2 s 490, Skoglund s 6, Holm- 
Sen 1 s 450, Koht i NBL 3 s 149. 

19. ST 3 nr 514 s 303. 
20. H Schück (1976) s 236 ff. 
21. Svalenius s 218-21. - Om tidl opfatt se 

ogsi Pal Müller, C (1840) s 88 og 1874 
(1971) s 287. 

22. Rudbeck (1919) s 12. Rydberg (1886) s 5 
m n 2 samt s 6 m noter. Landberg (1925) s 
169 m n 1. E Ladewig-Petersen i DHT 
12:6 s 423 m n 44 jvf s 436 f, 438 f. 

23. Kumlien (1953) s 360 n 28. 
24. ST 3 nr 437 a-b-C. a) Rep Dan 5009, SD 2 

nr 1001, HR 1: 5 nr 504. b) Styffe 2 nr 57, 
SD 2 nr 1002. C) Rep Dan 5016, SD 2 nr 
1012. For DK's og SV'S skift rettigheder 
til Gotl, se Jahn s 224-9. Styffe (1911) s 
426. Jahn s 529-30 nr 25 aftrykker des- 
uden Visbys indbyggeres hyldningsed til 
kong Oluf 1376, hvorved de lovede for 
bestandig at forblive U danske konger. - 
Fra 1366-98 var Gotl U DK, hvorefter den 
tyske Orden erobrede aen, som var til- 



holdssted for vitalianere (Styffe (1911) s 
425). - Om krigsepisoder og forhandlin- 
ger ml HM og dr Margr, se Erslev: Dr 
Margr s 373-8. 

25. H Schück (1976) s 142 ff (Magnus Eriks- 
sons brev p i  Skine). 

26. HR 2:2 nr 599,633. W Christensen s 78. 
Lögdberg s 36. 

27. Styffe 2 nr 120. 1442 2315 klagede Danzig 
til Kristoffer over K Gerst (Ericsson s 8-9 
nr 60). 

28. Styffe 2 nr 121. HR 2:2 nr 633. Voigt 8 s 
48. Lögdberg s 36-7. 

29. Lögdberg s 38 n 77. 
30. Styffe 2 nr 119. Rosman s 298. Bo Knuts- 

son dade sands i fangenskabet. Ingen se- 
nere dok omtalei ham. 

31. W Christensen s 79. Lögdberg s 37-8. Mu- 
rawski s 271-2. 

32. Styffe 2 nr 121. Se ogsi Voigt 8 s 48. 
33. KR 16 s 1006-7 af 1442 2618. Lögdberg s 

38 n 77 har ikke ret i, at Kristoffers brev 
ikke niede frem. 

34. Lögdberg s 40. Murawski s 272. 
35. Hadorph 2 tillzg s 149-51. Schück, H 

(1976) s 238. Kumlien s 199. Gillingstam s 
287,291 f. 

36. Rep Dan 7249. 
37. DN 1 nr 783. Huitfeldt fol830. Pontanus s 

620. Suhm 13 s 461,843. Y Nielsen s 295 
m n 3. Carlsson 3 s 514. Om mulige SV i 
Oslo, se Sjögren (1950) s 57. Om nzrvzr 
da peger muligvis et brevudtog i B A  2 s 
56 nr 0 11, hvorefter kg K 1442 817 skal 
have udstedt et lisebrev pi  4 gde i Sale 
(Ginding H). - Werlauff (1832) antog s 57 
n 3, at zrkebisperne af Lund og Uppsala 
miske var til stede V kroningen i Oslo? 
Intet vides herom. 

38. Daae i NHT4 s 103. Marm0y 4 s 66. Sjö- 
gren (1950) s 57 antager, at Jöns Lage 
Posse blev R V kg K's no kroning. 

39. Y Nielsen s 296. 
40. NGL 2:l nr 104-5,108-11,112-6. DN 21 

nr 405. Reg Dan 5366. D1 4 nr 674. 
41. NGL 2:l nr 118. Rep Dan 7259,7260. 
42. Läu 3 nr 242. Oversat af Bruun i NT 

(1951) s 220 og bedst af I Andersson 
(1974) s 361-2. 

43. Lau 3 nr 242, spec s 245. A E Christensen 
1978 s 57. Fabricius' oversztt i DHT 7:2 s 
512 er ufuldstzndig. 

Samarbejdspolitik 
1. Läu 3 nr 239. KD 2 nr 100 af 1455 2013. At 

Aage Ax iflg dok teksten skulle vzre RR 
i 1442 m i  afvises. 

2. LUB 8 nr 99. 
3. KR 16 s 1006-7. Voigt 8 s 48-9. Lögdberg 

s 38 n 77 iflg ovenfor s 636 n 36. - Jhs 
Laxmd udtalte 1442 2818 til sit kapitel, at 
han var optaget af forhandl og samtaler 
vedr rigerne: »et regnorum negociis et la- 
boribus occupati . . .« samt ». . . nuper eci- 
am ad serenissimum dominum nostrum 
regem Christofferem propter ardua reg- 
norum negocia.. . .« 

4. KR 16 s 1295-6. Om ordensmodet 1442 
6/10, seVoigt 8 s 49 m n 3. 

5. Hude: Aktstk nr 10 iflg nr 6. 
6. Se note 4. 
7. Hoffmann (1889) s 169. W Christensen s 

74-5. Daenell 1 s 327-8. - Hirsch lader de 
preuss stzder forhandle med kong Kri- 
stoffer i foriret 1442, men dette er fejlag- 
tigt (HR 2:2 nr 568 § 11). 

8. DN 6 nr 488 jvf 487. 
9. Jvf LUB 8 nr 99 iflg HR 2:2 nr 608 5 3 s 

505. 
10. LUB 8 nr 98. 
11. LUB8nr99. 
12. HR 2:2 nr 650. 
13. DGK 3 s 427-8. Rep Dan 7273. Lau 3 nr 

241. 
14. Jvf tillige Hoffmann i HGBL (1901) s 35. 
15. W Christensen s 80-1. Lögdberg s 42-3. 
16. HR 2:2 nr 685. Lögdberg s 40. 
17. HUB 7,l nr 727 iflg ogsi Ericsson s 8 nr 

53. DM 7:6 s 217. Rep Dan 7158s. 
18. Läu 3 nr 241. KD 2 nr 60. 
19. Terpager s 595. Kinch 1 s 315-6. Carlsson 

3 s 515. Koht (1956) s 122. - Om Katari- 
nas giftermil og medgift, se Daae i NHT 
2:2 s 373 og Linton i Sc 39 (1973) s 48,51. 

20. Rep Dan 7276. DHT 4 s 605-6. DGK 3 s 
536,563-4,584-5. Vedel Sim (1842) 1,2 s 
132 og Rugds Hist (1843) 1,2 s 10 formo- 
der, at kg K skulle have besprgt Otto Skin- 
kel (S0blad) p i  Rugd. Intet vides herom. 

21. DGK 2 s 146-7,157-9. SRD 6 s 437-8 jvf 
A5A 5,l s 276-7,307. Rep Dan 7288 iflg 
KS 3:5 s 330-1 og B A  5,l s 277. 

22. Hübertz 1 nr 21. 
23. DGK 2 s 111-2. Rep Dan 7291 iflg W A  

5,l s 417. 
24. Läu 3 nr 242. SRD 1 s 332 jvf Rep Dan 

7292. 



Kristoffers danske kroning 
1. Baden 2 s 198. 
2. Pontopp 2 s 586-8. Kinch 1 s 316. Rep 

Dan 7293. 
3. SRD 1 s 332. Läu 3 nr 245-6. Kinch 1 s 

317. DAA 1903 s 264. 
4. Attesten bedst tri Westphalen I11 (1743) 

s 310 jvf tillige Skyum-Nielsen i Sc 23 s 45 
n 2. Ogsi tr Cyprzus (1634) s 370-2. Pon- 
topp 2 s 586-8. - Huitf fol830-1. Se ogsa 
Terpager s 594. 

5. Som note 4 samt Kinch 1 s 316. Skyum- 
Nielsen s 1 ff. - Om kroningsklzder se 
Deutsche R Akten 16 s 173 f, 198 og 
Daae, A (1906) s 38-9. Carlsson i SHT 
1946 s 325. 

6. Westphalen 111 s 310. Terpager s 593-4, 
204-5. Kinch 1 s 316-7. Carlsson 3 s 515. - 
Kroningseden ma ikke forveksles m valg- 
loftet fra 1440 914 (jvf Muncheberg s 106. 
K Ancher (1807) s 810-1. Werlauff: 
Aktstk s VIII). Se ogsi Carlsson i SHT 
(1946) s 327 m n 3. Kong Hans blev kro- 
net 1483 i Kbh af 7 bisper (Huitf fol974). 

7. Priv der SHRs 13-5. Rep Dan 7293. 
8. Baden 2 s 199. Erslev s 420. Lönnroth s 

217. 
9. Erslev s 419-20 og i DRH 2 s 480. Lönn- 

roth s 217. Liedgren i FHT (40) 1955 s 76- 
7. Niitema s 212. Synspunktet om DK's 
lederstilling fortsztter i K H Rosenstands 
kronik i Vestkysten 1943 811 s 3,8: »Da 
Christoffer af Bajern kronedes i Ribe 
domkirke. Et 500 Aars Mindea. 

10. Carlsson 3 s 515-6 og (1945) s 107. SHT 
1946 s 325 n 2. 

11. Lindhardt s 90. Skyum-Nielsen i Sc 23 s 
42 ff, FHT 1955 s 134 iflg s 76. KHL 1 sp 
203-5. N K Andersen 2 s 267-9. Kjers- 
gaard 4 s 562 mener, at det er Jhs Laxmd, 
som fir fort titlen igennem. Synspunktet 
er fulgt af C T Hald i en kronik i Vestky- 
sten 1964 13111 s 6-7 (»Srkekgs« kroning 
i Ribe domkirke). 

12. Losman s 269. 
13. SD 2 nr 2165. APD 2 nr 1400. Inger s 332- 

4. Losman s 64. 
14. Liedgren i FHT (40) 1955 s 76-7. Niitema 

s 212. 
15. DM 4:5 s 66 f. DHT4:5 s 1-10.0 Nielsen 

2 s 24 n 1. Erslev: Dr Margr s 66,69 ff. 
16. Se note 10. 

17. Lindhardt s 89. Skyum-Nielsen i Sc 23 s 
45-7. Niitema s 212. - 1443 318 ferer hg 
Ludvig af Bayern titel af det hellige ro- 
merske riges zrkedrost. (DRA dokafskr 
V V A Secher. Hindskriftsamlingen XVI 
Tyskland). 

18. Carsson 3 s 515. Kroningen i Aachen 
fandt sted 1442 1716 (Schmeidler s 260). 
At kg K's kongeed er ordret efter det ro- 
merske ritual er bemzrket af Werlauff: 
Aktstk s VIII. - Kristoffers majest~tssegi 
er icbvrigt det forste danske i »den store 
stil«, klart afhzngigt af de tyske kongers 
tilsvarende segl (T Jexlev 1978 s 212). 

19. Huitfeldt fol830. 
20. Holberg 1 s 626-7. Lagerbring 4 s 373. 

Baden 2 s 199. Werlauff: Aktstk s VII- 
VIII. H@st s 2. Müller, L C 4 (1875) s 108. 
La Cour 1 (1947) s 272. Lindhardt s 89. N 
K Andersen 2 s 267. 

21. Sc 23 s 43-4. 
22. Baden 2 s 199. A D Jorgensen (1884) s 34- 

5. Rcbrdam (1896) s 156 ff, 324 ff. 
23. Daae, A (1906) s 38. Werminghoff (1913) 

s 45. Schramm 3 (1956) s 842. 
24. Sc 23 s 42-3. 
25. P Lykke: Rep Dan 7341. Barner dipl nr 

70. DAA 1903 s 264. Niels E (G): Rep 
Dan 7341. DAA 1926" s 12. Niels E (B): 
Rep Dan 7341. Barner s 96. DAA 1885 s 
47. Johan B: Rep Dan 7293,7353. DAA 
1887 s 92. Engelbr Bydelsbak: Rep Dan 
7400,7404. Niels J: Rep Dan 7383. DAA 
1893 s 162-3. Mogens Galt: Barner dipl nr 
70. Folmer M: Rep Dan 7324. DAA 1896 
s 136. Gunde Lange: Rep Dan 7223, 
7318. Jens Madsscbn: DM 5:2 s 185. Niels 
Knudsson: Rep Dan 7405. M Rud: Rep 
Dan 7405. Peder Skram: Rep Dan 7384. 
Follert Stampe: DV nr 43. Laurids Veste- 
ni: Barner dipl nr 70. DV s XLII m n 2. 
Eskil N (B): Rep Dan 7326 iflg dog B A  3 
s 150 og La Cour (1957) s 195, hvor han 
benzvnes R 1437. DAA 1949" s 20 har 
ham som R i 1451. Jep Lunge: DAA 1902 
s 313. Knud Gyldenstj: DAA 1926" s 13. 
DBL 8 s 493. Se ogsi Vedel Sim: Rugds 
Hist 1,2 s 13. Peder E: Lecub 9 nr 954. - 
Om muligheden for optag af enkelte i rid- 
derstanden se Kinch 1 s 317. Claus Eriks- 
s@n (B$lle) blev muligvis ogsa ridder i 
1443 (Rep Dan 7521). 

26. Huitf fol s 830 f. Kinch 1 s 317. 



V Kristoffers Rigsstyrelse 

Forholdet til kirken 
1. For en oversigt over kg K's regeringstid, 

se Erslev i DRH 2 s 484. Arup 2 s 212 ff. 
Kjersgaard 4 s 545 ff. 

2. Rep Dan 7306,7450. Kinch 1 s 320. - 
Skulle mon det i Ribe Oldemoder om- 
talte gods udlejet til Erik Nielssdn vzere 
indbefattet i striden? (Ribe Oldemoder 
V 0 Nielsen s 59?, 60,116). 

3. Kinch 1 s 317-8. 
4. Läu 3 nr 245-6. Se ogsi Lindhardt s 90 n 

391-2. Arup 2 s 215 mener, at Anders 
Nielssdn er en Gyrsting, men dette er 
fejl for A N (Jernskzg) til Dronning- 
holm. 

5. Pontopp 2 s 266. Matzen: Off Ret s 64. 
Birck (1946) s 69. P J Jdrgensen (1971) s 
389. 

6. Arup i Sc 1928 s 266-7. N K Andersen 2 s 
269-70. 

7. Daenell2 s 203-4. Skyum-Nielsen s 40. 
N K Andersen 2 s 270. Achelis s 188. 
Madsen (1908) s 16-7. Gisse1 1974 s 488. 
Rebas i Sc 1977 s 155 ff. 

8. Läu 3 nr 245. 
9. SRD 7 s 199. Läu 3 nr 246. 

10. Arup 2 s 219, som fdlges af Kjersgaard 4 
s 562. 

11. HR 2:2 s 577 n 1. Se ogsi Hirsch s 150 m 
n 390. KHL 9 sp 148. 

12. Statuta Synodalia (1778) blad 19. Huitf: 
Bispekrdn s 29 P 6. Lindhardt s 58. Sky- 
um-Nielsen s 36 ff. I 1437 indskzerpede 
bisp Sven af Skara hovedtiende i et sy- 
nodal-statut til Dalsland (Gummerus: 
Synodalstatuter s 71). 

13. SMR372,532. DN 16nr 111. KHL18 sp 
291-5. Om Söderköp. Konciliet 1437, se 
Statuta Synodalia (1841) s 126-7. 

14. DN 5 nr 598-602,607,616-19,622-24, 
626-7,631-4. NGL2:l nr 307 9 14,330. 
Om bispernes interesse for tiende, se 
Johnsen (1919) s 164-5. Bang, A C s  
280. Wisldff 1 s 277. 

15. Skyum-Nielsen s 39,87,90,94. - Om 
zeldre synspunkter p% frdg's resultatlds- 
hed, se Neckelman s 75. Helveg 2 s 324. 
Heise i DHT 4:5 s 282,292,294,309. 
Christensen, C (1886) s 267 f. Lindbzek s 
7. 

16. Heise i DHT4:5 s 294. 

17. AB 5 s 61-2. 
18. Skyum Nielsen s 24. N K Andersen 2 s 

270. Losman s 135. - Forfald i eur klo- 
sterordener, se Flick 2 s 281,444,446, 
449. Om bestrzeb p i  at reformere i disse 
i r  i Norden og Tyskl, se Ortved 1 s 184- 
5. Lindbzek s 50,272. Helms s 175. 
Bang, A C s  284. Wisldff 1 s 278. Have- 
mann 1 s 709. Chron d D Städte 30 s 34 
m n 2. 

19. Deutsche R Akten 12 nr 365. Pontopp 2 
s 586 f. - Clausen, H N s 87. Lindhardt s 
90. N K Andersen 2 s 267. Losman s 
142. 

20. Lindhardt s 91. Losman s 140. 
21. Skyum-Nielsen s 52 ff, 61 ff, 73,82. 

KHL9sp6-11. 
22. AB 2 s 21. Daugaard s 53. Schalling s 

185. Skyum-Nielsen s 14,29. 
23. Fabricius, L P 1,2 s 546 ff. Mollerup 

(1893) s 49 ff, 83 ff. Skyum-Nielsen s 2 
ff, 20-1. N K Andersen 2 s 270. 

24. Kjersgaard 4 s 573. 
25. Losman s 78,100 ff, 272. Balling s 66. - 

Se ogsi Reg Dan 3385, Rep Dan 6077, 
6369. KS 3:3 s 181,375 og4:l s 494 ff. 
Trap VII,2 s 622. 

26. Skyum-Nielsen s 4,6-8,26. Kjersgaard 4 
s 562 ff. 

27. Skyum-Nielsen s 53. N K Andersen 2 s 
271. 

28. Lau 3 nr 247 s 254. (de consilio et con- 
senqu consiliariorum nostrorum). 

29. Lejemil: eks M Jenss0n (Kinch 1 s 279), 
Sten Basse (RA 4 s 217), Anders 
Nielssdn (CE nr 261), Aage Axelssdn 
(ikke RR): Rep Dan 7539. 

30. Kjersgaard 4 s 562. 
31. Rep Dan 7687. Skyum-Nielsens 50-1. 

Kjersgaard 4 s 563. - 1442 2115 havde 
bisp Thorleif udnzvnt en ny forstander 
over Vor Frue kloster, se Daugaard s 
378 iflg Thestrup (1756) s 269-71. NKS 1 
s 531-2. DV s 348. 

32. Pontopp 2 s 602. Lindbzek s 14 ff. L P 
Fabricius 1,2 s 637 ff. Skyum-Nielsen s 
48,52-3. N K Andersen 2 s 276-8,3 s 25 
ff. Arhnung 2 s 28 f. Lindeman i FHT 
1973 s 77. Dahlerup (1971) s 53,71-2. 
Sor0 og Ringsted bisper, se eks DCP nr 



145. - 0 m  den eur udvikl m fyrsternes 
via romerretten motiverede bestrzb p i  
at reformere klostrene i strzben efter 
selvstzndighed overfor bisperne, se Kel- 
lermann i SKA 1933 s 52-4 iflg 41-2. 
Werminghoff (1913) s 93-6. 

33. Losman s 141-2 jvf dog Nyberg i SKA 71 
(1971) s 10,44. 

34. Rep Dan 7166. 
35. Taranger 3,2 s 54 f. Brilioth 2s 383. Los- 

man s 140-2. 
36. APD 3 nr 1871,1873. Du dipl nr 160-1. 

Rep Dan 7492. APD 7 nr 5842. DN 17 
nr 575. C V Christensen s 35-6. Lindbzk 
s 13-4. 

37. Losman s 261-2. Sune 0 var sands i okt i 
Nürnberg (Nyberg: Dokumente nr 139). 
1445 3014 udnzvnte Eugen IV ham til 
kollektor i Norden (APS 1:II nr 1190). 

38. Nyberg i SKA 71, spec s 21,29. 
39. DRH 2 s 484. Lindbzk s 8 n 1. Bob6 

1935 s 30. 
40. Lau 3 nr 294,299-300. APD 3 nr 1889- 

91. Lindbzk s 13 ff. Fliche 14 s 290-1. 
Losman s 142,260-1. 

41. Losman s 260-1. Rebas (1976) s 70-1. 
42. APD 6 nr 5184. Losman s 259-60. 
43. LUB 8 nr 615. APD 3 s 148 ff. Lindbzk s 

16,148,152,156,158,161. L P Fabrici- 
us 1,2 s 477,484,637 ff. Fliche 14 s 292, 
423-4. Arhnung 2 s 19-20,24,26 ff. Om 
Wienerkonkordatet se i@vrigt Keller- 
man i SKA 1933 s 33 ff. 

44. Sc 23 s 42 ff. Lindhardt (1945) s 77 udtal- 
te, at kongemagtens rolle 1439-43 var 
»indskrznket til det formelle«. 

45. Bruun i DBL 5 s 239. 
46. Rep Dan 7569. Skyum-Nielsen s 57. Kg 

K's brev havde baggr i en henvend fra 
Peder Axelssprn Thott (Rep Dan 7581). 

47. R Nielsen s 81-3. Helms s 174. DMR s 3. 
48. AB 2 nr 13 s 44. - Rep Dan 7273,7276, 

7619. KS 3:6 s 416. 
49. Rep Dan 7155. SRD 6 s 437-8. KS 3:5 s 

330-1. WA 5,l s 276-7. Rep Dan 7634. 
Läu 3 nr 244 (ogsi tr Schalling s 386 iflg 
154-5). DV s 346. Rep Dan 2:l nr 52. 
Terpager s 186. WA 5,l s 416. 

50. Rep Dan 7634. - 1443 3019 mageskiftede 
bisp Ulrik 1 gd m kg K (Rep Dan 7366). 

51. Brilioth 2 s 380 ff. Losman s 125. 
52. DV s 346. B A  2 s 323 nr L 155 iflg s 305 

nr K 113. 
53. ZA 2 s 290,314,321 jvf 206,313-4,318, 

323,326. Barner s 106. 
54. DV nr 42 iflg 43-4. 

55. Rep Dan 7687. DM 7:6 s 213. 
56. DV nr 46, dog m datum 1447 1214. 
57. Rep Dan 7155. 
58. HR 2:2 nr 505. Om hg Philip, se Nyberg 

i SKA 71 s 34. 
59. Huitf foI 832. Se ogsi 0 NieIsen 2 (1879- 

85) s 40-1. DAA 1892 s 153. 
60. DM 5 s 300-02. KD 1 nr 96,100-09. Er- 

slev s 119 ff. 
61. KD 1 nr 134. Se ogsi DM 4:2 s 65 ff 

angiende Niels Skaves bestrzbelser. 
62. Roskildebispens jordebprger og regnska- 

ber (DMR 3:l) s 106-28.135-7. KD 1 nr 
93. FKA 1935 s 25. - Om Roskildekir- 
kens gods, se DHT 12:l s 269 ff. 

63. DBL 22 s 77-8. C P 0 Christiansen 
(1941) s 333-5. Om Oluf Mortenssprn se 
DBL 1 s 613. 

64. Rprrdam (1859-63) s 22. A D JGrgensen 
(1884) s 10-1. 0 Nielsen 2 (1879-85) s 
35. Matthiessen (1927) s 138. -Se ogsi 
Erslevs art »Naar blev Kbh DK's Ho- 
vedstad?« i Tilskueren 1889 s 311-20, 
hvor 1416 antages for bedre end den gl 
bastante opfatt om 1443. Ti1 Erslevs un- 
dersprgelser mi  lzgges, at Kornerup, J 
(1877) s 3 ogsi Iod kongerne flytte til 
Kbh fra Kristoffers tid. Suhm (1776) s 
11,85 mener 1442. - I HMK 4:l s 555-66 
arbejder H Sagaard sig bagud i tid fra E 
Pontopp, som Erslev standsede ved. 

65. Oluf Ax: Rep Dan 7158 s, 7232,7501, 
KD 2 nr 58,67. Ramsing 1 s 177. Mor- 
ten J: KD 2 nr 55. Otto N: KD 2 nr 84. 
Egg Frille: KD 2 nr 82, DHT 5:s s 20. 
Peder Lykke: B A  4 s 224 nr I11 13. 
Udenridsadelige: Iver Ax: KD 2 nr 79. 
Henn V Hagen: KD 4 nr 44. E A  4 s 224 
nr I11 2-3. 

66. SRD 3 s 275, SRD 1 s 332. Otto: Liber 
dat Rosk (1933) s 110 n 239. Arhnung 2 
s 137. P Olais tradition i SRD 1 s 195. 
Om branden se ogsi Huitf fol833. Kor- 
nerup, J (1877) s 36. Fangs 80. DKirker 
bd 3,3 s 1412 f. 

67. Rep Dan 7339. Kornerup, J (1877) s 36- 
7. Arhnung 2 s 137-8. 

68. Rep Dan 7379. Unprjagtigt ref i Arhnung 
2 s 46. Om Oluf M's vibenhus og kir- 
kens genindvielse, se Fang s 81-2. 

69. WA 3 s 359 nr R I m dat 1407 iflg ogsi 
KD 1 nr 134. Statsfowaltn s 264. Palu- 
dan, J 1 (1822) s 259-60. 

70. Läu 3 nr 241. 
71. Rasrnusson i MLUHM 1944 s 84. Carls- 

son: Lunds Domkyrka s 510 n 1. Galster 
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s 22. Montergd i Lund tilhorte kronen 
indtil1458 111 1 (Läu 3 nr 390). - Kg K's 
forleninger til Jhs L modsvares af tilsva- 
rende til Nils Ragvaldsson 1442 2314 m 
RR's samtykke og 1442 1216 (Spegel nr 
16-7. Se ogsi Reuterdahl3,2 s 510-1). 

72. Läu nr 248. 
73. Läu 3 nr 238 s 239: P. ..regia majestate et 

suis consiliariis tunc presentibus.. .« 
74. Skyum-Nielsen i Sc 23 s 45. 
75. Läu 3 nr 240. Sluttekst: »oc gorum thetta 

wort breff til eet witne, vm thet noger 
tidh wilde komme til ordz meer for wor 
nathuge herre koningen eller flere beg- 
ges wore wener.« 

76. Läu 3 nr 253. Rep Dan 7276,7278,7335. 
77. Läu 3 nr 244. Skyum-Nielsen s 9. 
78. Lau 3 nr 249 m pitegn (ogsi tr Schalling 

s 386-7). Dok er ikke udstedt i Lund, 
som det fremgir af Läu's overskrift, 
hvilket har vildledt Carlsson i Lunds 
Domkyrka s 510. - Skyum-Nielsen s 9 ff, 
35. 

79. Schalling s 155-7,162-4,166,181 f, 215- 
7. Skyum-Nielsen s 13,35. N K Ander- 
sen 2 s 271-2. Kjersgaard 4 s 564. 

80. Läu 3 nr 247. Skyum-Nielsen s 35. - Om 
klager over bisper i 1424 og deres be- 
strzb p i  at skabe sig storre indtzgter, se 
SRD 6 s 464,501. Helveg (1855) s 70. 

81. Rep Dan 7323 iflg.7317. Skadebrevet fra 
den i dok af 1443 1514 omtalte Gese, B. 
Skonewedders enke, se SRA E 102 a 
Sextern 8 nr 150, fejlagtigt dateret til 
1460, jvf Rep Dan 2:l s 409; 2:2 s 126 m 
dato 1469 1313. 

82. SRD 6 s 633. M Matthiz (1710) s 185-6. 
Arup 2 s 217. DBL 14 s 179-80. Carls- 
son: Lunds Domkyrka s 510. Sjöberg 
(1801) s 69 har fejlagtigt 1450, hvad der 
grunder sig p i  ligstenens datum. 

83. Arup 2 s 212,217. Se ogsi Carlsson: 
Lunds Domkyrka s 517. I Andersson 
(1974) s 362-3. 

84. Helveg 2 s 319,325. Lindbzk s 7. L P 
Fabricius I,2 s 482. Bruun (1959) s 28: 
»en politiker af uszdvanlige mal, selv- 
stzndig og villiestzrk ... «. Bob6 1935 s 
29 (»en overlegen Dygtigheda). 

85. Arup 2 s 215. L P Fabricius I,2 s 482. A 
Nissen s 30. Skyum-Nielsen s 6. Bruun i 
NT 1958 s 100. 

86. C P 0 Christiansen (1941) s 326. Bruun 
(1959) s 28. N K Andersen 2 s 266,269, 
275. 

87. Carlsson: Lunds Domkyrka s 515. 

Bruun i NT 1958 s 102. Inger s 333-4. 
s 64-5,118,140. 

88. Jvf Brilioth 2 s 392, at der ikke var strid 
og irritation om primatet i Jhs Laxmds 
tid. Se ogsi note 103. 

89. Se Arup om Niels Jydes regering, Grev 
Johans reg, Henning Podebusks reg, 
Hans Mikkelsens reg. 

90. Carlsson: Lunds Domkyrka s 508. Om 
äb som leder af RR, se Alin (1872) s 19- 
20 og (1877) s 7. 

91. Helveg 2 s 3023,325, hvis sy nspkt er 
rigtigt, men i formuleringen bunder i na- 
tionalistiske betragtninger. 

92. Lindhardt s 90. Kirkeleks f Norden 3 s 
32-3. Skyum-Nielsen s 25,40. Losman s 
135,142-3. 

93. Losman s 139-40. Se ogsi APD 7 nr 
5822. 

94. Läu 3 nr 253. SHDM 2 s 122. Huitf fol 
833. M Matthiz (1710) s 186. KS 4:5 s 
99. Carlsson: Lunds Domkyrka s 513-4. 
N K Andersen 3 s 45. Losman s 140-1. I 
Andersson (1974) s 238,364. Om äb 
Tues bogsamling, se Weibull, L (1901) s 
24,43,118-9 og I Andersson (1974) s 
238. 

95. Carlsson: Lunds Domkyrka s 514. 
96. Rep Dan 7363,7420. Huitfeldt: Den 

Geist1 Histori s 85: Lund nr 24. 
97. Läu 3 nr 257,258. Se ogsi Carlsson: 

Lunds Domkyrka s 514. 
98. Rep Dan 7403. 
99. Erslev i DRH 2 s 484. Arup 2 s 217. N K 

Andersen 3 s 45. I Andersson (1974) s 
364. Se ogsi Kofod (1920) s 254. 

100. Skyum-Nielsen s 63 iflg 61-2. I Anders- 
son (1974) s 369-70. 

101. Läu 3 nr 263. Se tillige Lagerbring 4 s 
374. Lönnroth s 222. Brilioth 2 s 393. 
Carlsson: Lunds Domkyrka s 515-6. Gil- 
lingstam s 290. N K Andersen 3 s 45-6. 
Inger s 334 jvf 94 for metropolittens ret 
til at bzre kors foran sig i egen kirkepro- 
vins. 

102. Lau 3 nr 266. Kumlien s 208. Inger s 334- 
5. 

103. SRA perg 1444 1017. - Jhs Laxmd havde 
1439 1/11 bevilget generalkonfessoren 
og munkene i Vadstena ret til at give 
pers fra Lundestift, som valfartede til 
klostret, absolutioner m m (SMR 991). 

104. Pontopp 2 s 392. Lagerbr. 4 s 375. Kofod 
(1920) s 257. 

105. Bruun i NT 1958 s 102. Inger s 334-5. 
106. Se note 71 (ret til at indlose slottet Al- 



marestäk samt 0sthammar len fraset 
Lösta og Boldnäs sogne). 

107. Carrlsson: Lunds Domkyrka s 514 f. 
108. Rep Dan 7032. 
109. Rep Dan 7121,7273. 
110. Nyberg i SKA 1971, spec s 15-6,27,32- 

3. 

111. Läu 3 nr 224. DV nr 39. Rep Dan 7200. 
SRD 6 s 437, KS 3:5 s 330-1, E A  5,l s 
276-7. Rep Dan 7291, B A  5,l s 417. 
Klostre: Vitskol: DB 6 (1745) s 141-3. 
Antvorskov: Rep Dan 7183. E A  4 s 64 
J 13. Bernholm s 30-1. Ebelholt: SRD 6 
s 178-9. Vor Frue i Aalb. E A  3 s 24 nr 
BB 1.0m:  B A  1 s 257 nr P 1. Maribo: 
Rep Dan 7273. Mariager: iflg E A  5,l s 
649 nr A 1. DM 6 s 71. Sor0: Rep Dan 
7325. Esrom: CE nr 72-3. Nzstved St 
Peder: SRD 4 s 341. Helms s 174. St 
Agnete i Roskilde: Rep Dan 7562. Dal- 
by: Lau 3 nr 276. Helsingcbr Karmeli- 
terkl: Rep Dan 7662 s. Boesen s 199. 
Lunds Allehelgenkl: Rep Dan bd 4 s 56. 
Vestervig: E A  3 s 137 nr D 9. Börringe: 
Läu 3 nr 367. 

112. E A  1 s 257. 
113. Läu 3 nr 367. 
114. CE nr72-3. B A  3 s 137 nr D 9. At kg Ki  

1442 skal have givet Maribo lov til at 
domme over klostrets undergivne efter 
kgl girdsret er fejl for 1417 (BA 3 s 287 
iflg Nyberg (1965) s 79 n 9 og 1). 

115. KS 4:l s 58-60. Rep Dan 7158 for dok 
pategn. Pave Nicolaus V's henvisn til 
Erik af P i stadfzstelsesbrevet 1451 314 
synes fejlagtig (NKS 6 s 558-60 jvf APD 3 
nr 1972). Erslev fastholder s 460 n 35. - 
Abbeder: Rep Dan 7539,7547. Gribro- 
dermunken Hans: DMR s 28. DM 7:6 s 
207. 

116. SRD 4 s 542. Huitf fol840. FNA (1966) s 
54. I fruerstuen hos Dorothea tjente li- 
geledes Lisbeth Torbensdt Bille (Molle- 
rup 1893 s 192-3). - Sorcb kloster forplig- 
tede sig 1492 2514 p i  Dorotheas henstil- 
ling til messer og vigilier for Kr I og Kri- 
stoffer m fl (Rep Dan 2:5 nr 7115). 

117. Antvorskov: E A  4 s 150 nr S 100.0m: 
E A  1 s 171 nr 81. Maribo: Rep Dan 
7307. E A  3 s 257,259,272,278,301, 
304 bl fl. Mariager: E A  5,l s 649 nr A 1. 

118. Rep Dan 7316 iflg B A  2 s 179 nr F9. 
Pontopp 2 s 592. 

119. Rep Dan 7039. E A  4 s 255 nr 7.. Rep 
Dan 2:l nr 27. Rep Dan 7619. Du Dip1 s 
126 nr 192. C V Christensen s 34-5. 

Holmgaard s 31. 
120. DGK 3 s 85 § 18. Kapers 4. Kornerup, 

B (1949) s 211. 
121. Rep Dan 7509. Se ogsa DHD nr 45. 

Kornerup (1931-9) s 72. 
122. Rep Dan 7691. DM 5:2 s 186. 
123. Reg Dan 3741. 
124. HD nr 40 jvf Rep Dan 7657. 
125. E A  5,l s 708nr CC5. 
126. E A  5,2 s 839 nr C 4. KS 3:6 s 416 jvf 

Pontopp 2 s 599 og Rep Dan 7724. 
127. Rep Dan 7307. E A  3 s 304 nr A 722 og s 

310 nr A 813. Lars J medbes ops brevet 
til Erik af P o Loll's Vilkir 1446 (Hude: 
Aktstk nr 3. WB 5 nr 28. DHT 10:.2 s 89 
n 10). - Om striden se E A  3 s 263,267, 
270-1,278,284,297. 

128. A2A 3 s 266,257,272 jvf 278,282,259. 
129. E A  3 s 256,295. APD 3 nr 1970,2001. 

Rep Dan 2:l nr 77. 
130. Höjer s 267 ff. Lindbzk s 274-5. Nyberg 

i DPHT 14:2 (1960) s 50-3. T Jexlev 
1978 s 213. 

131. APD 3 nr 1876.1981. KS 3:3 s 172-85. 
Höjer s 267 f .  Lindbzk s 275. Trap VII,2 
s 622,661. - Skulle Pavebullen have 
sammenhzng m SV birgittinere og Mari- 
bokonfessorens ophold i Rom i februar 
1446? (Höjer s 219 f. Nyberg i SKA 1971 
s 24-7). 

132. APD 3 nr 1981 jvf 1975. E A  5,l s 649 nr 
A 1. 

133. E Jorgensen (1909) s 42-3 (...»bet@d St 
Birgitta ikke meget for de danske ... «). 
A N 0  1890 s 285 f. FNA 1933 s 81-3. N 
K Andersen 3 s 207. 

134. Kinch 1 s 308 ff jvf 328. Rep Dan 7636. 
Andre eks, se Rep Dan 7694. Brasch 
(1873) s 12,24. Nybergs iagttagelser om 
Krumpenslzgtens interesse for Maribo 
og Mariager synes tillige at matte be- 
tragtes u storre hensyntagen til geogr 
nzrhed (DPHT 14:2 s 43 ff. Smlgn E A  
1 s 171 nr A 81). 

135. Barner dipl nr 74,97,120. Höjer s 266. - 
Erik Ottess@ns 2 ugifte dotre blev non- 
ner i Mariager (Heise 2 s 16). C Neer- 
gaard rnente, at Otto Nielsscbn sammen 
m fl adelsmznd havde grundlagt Ma- 
riager (ca 14201) u Erik af Pommern 
(AN0 1890 s 286). 

136. Nyberg: Dokumente (1972) nr 180,138, 
181 og SKA 1971 s 18-9,22. Höjer s 249. 

137. Höjer s 249. Nyberg i SKA 1971 s 23,36, 
38 samt Dokumente (1972) nr 141,59 og 
Birgitt Klostergr (1965) s 144 f. Om kg 



K se Dokumente indledn s 47. 
138. DM 7:6 s 209,219. 
139. Nyberg: Dokumente nr 142. Se ogsi 

SKA 1971 s 36. Losman s 225 m n 91. 
140. Nyberg i SKA 1971 s 32 ff og Dokumen- 

te (1972) s 45-6. 
141. DPHT 14:2 s 51-2. 
142. SKA 1933 s 46-7. 
143. Om stemningen i Vadstena, se SRS 1,l s 

156. Höjer s 314 ff. Nyberg i SKA 1971 S 
1-44. Losman s 243-50. - Afladspriv, se 
APS 1:II nr 1192 ff. 

144. SKA 1971 s 40-1. 
145. Erslev: Testamenter nr 92. B Kornerup 

(1929-30) s 106. 

Verdslige forordninger 
1. AB 5 s 59-60. Fredl@shedsbestemm gen- 

findes i Kbh's stadsret 1443 14/10 (DGK 3 
s 90 55. HMK 3:6 s 20). 

2. NGL 2:1 nr 107 (o~s& tr AB 5 s 60-1). 
Dok udelukker ikke adelens fejderet (K 
Rosenvinge: Udv af gl da Domme I s 4 jvf 
Matzen: Off Ret s 59). 

3. Hadorph: Bjärköa Rätten: Stadgar s 43 S 
13,45,§ 10,47 $4 3-4. 

4. DGK 4 s 66-9. Matzen: Strafferet s 29. 
KHL 19 sp 512-3! 

5. Herlitz 1 indledningsafsnit s XIX-XX. 
6. Huitf fol828. Molbech dat landefredsfrdg 

til3 dage efter bondeoprcbret! (DHT 6 s 
74-5). 

7. A Krarup: Katalog I s 54-5,274. I1 s 58- 
60,63-4,72,81,214. Om Viborgbispen 
Knud Mikkelsscbns tilfejelser til jy lov, se 
P J Jorgensen (1971) s 41,131. - Borge- 
ren J Mortenssan i Malm@ var 1440 ? fcer- 
dig m en afskr af Skineloven (I Anders- 
son 1974 s 243). 

8. NGL 2:l nr 117. 
9. FMU 3 nr 2461. Carlsson 3 s 507 ff. 

10. Jahn s 511-3. Egg Frille opholder sig sta- 
dig 1440 21/11 p3 Fyn (Rep Dan 7119). 

11. AB 5 nr 28 s 62-4. Kinch i AN0 1875 s 
337 m n 3. P J Jcbrgensen (1971) s 498. 
KHL 19 sp 102-3. 

12. Olufs hdf § 23 og RKs responsum § 10 
(AB 2 nr 7. Kromann: Den da Rigslov- 
givn s 332). Steenstmp i DHT 5:6 s 383. C 
Christensen 1 (1886) s 213-4. C A  Chri- 
stensen i DHT 12:1 s 310 og i Odegirder 
og ny bosetn s 22. Hvidtfeldt (1968) s 203. 
P J JGrgensen (1971) s 478. A E Christen- 
sen 1978 s 55. 

13. Steenstmp i DHT 5:6 s 370 ff. P J Jcbrgen- 

Sen (1971) s 480. Hertz s 89 imod for eks 
Weismann s 37, som ikke mener, at selv- 
ejere var forpligtede af bestemm. - Om 
betegn Vornedskab, stavnsbind og fcbr- 
lov, se DHT 2 s 412 ff, 5:6 s 339 ff, 382 f. 
C Christensen 1 (1886) s 212 f. P J J6rgen- 
sen (1971) s 475 ff. 

14. Hertz s 94-5 jfr dog A B@gh i Fortid og 
Nutid bd 28 (1979) s 287. 

15. DHT2 s 478. Steenstrup i DHT5:6 s 402. 
P J Jcbrgensen (1971) s 478. Fyns Vedtzgt 
1473, se DM 4:5 s 146 f. Om den samtidi- 
ge udvikl i Livl m indskrznkn af bonder- 
nes rettigheder og udvikl af livegenska- 
bet, se Niitema (1949) s 76 ff. Ivinskis s 52 
ff, 93 ff. - Loll's Vilkir er behandlet ind- 
giende i litt, se for eks Arup 2 s 223 ff, 
260-2, Aschehoug s 129. A E Christensen 
i NK 2 s 34-5, (1963) s 39-40 og (1978) s 57 
ff. C Christensen 1 (1886) s 35,65,88. C 
P 0 Christiansen (1941) s 363-5. Erslev i 
DRH 2 s 632-3. Hist.grupp's DK's hist 1 s 
200. Hvidtfeldt (1968) s 205. H Jensen 
(1916) s 597-8. Larsen: Sam1 Skr 1,l s 
288,291. Matzen: Privatret s 15, Retskil- 
der s 219-20. A Petersen (1930) s 63 ff. 
Weismann s 37-8. KHL 18 sp 589-93. 

16. Hude (1893) s 76. A E Christensen (1963) 
s 35. 

Mantv~sen 
1. Nyrop 2 tillzeg nr 91 s 388 ff. Se ogsi Per- 

son i NFM 1930 s 86. 
2. SD 1 nr 328. 
3. Rep Dan 7100. Rasmusson s 81. Galster s 

22. 
4. Galster s 22 jvf NK 29 s 163 og FNA 1957 

s 24. 
5. FMU 4 nr 2931. Galster s22,41. 
6. Hauberg s 27lANO 1886 s 171. Om Erik 

af P's kobberm@nter, se Rep Dan 6949 og 
Hude: Aktstk s 18-19 § 7 m note a for 
Huitfeldts tilf@jelser. Jesse s 101. Galster 
s 21-22. 

7. Rasmusson s 67 ff, 76 ff, 82 f, 85-86. Gal- 
Sters 22. 

8. Rasmusson s 82-83. Lindahl s 84 m n 22. 
Bendixen s 51. 

9. Hauberg s 45lANO 1886 s 179. Person i 
NFM 1930 s 85. Galster s 22 og i NK 29 s 
163. Engquist s 14. Blomquist 1 s 247. 
Kroman: Oversigt (1964) s 3. I. Anders- 
son (1974) s 284-85. 

10. AN0 1886 s 179,183. W Christensen s 
360 f. Person i NFM 1930 s 86. Galster s 



22. - Mentgd, se NDM 5 s 96-7 og Person 
i NFM 1934 s 74. 

11. Rep Dan 7787. Engelstoft (1880) s 113 m 
n 2. Hauberg s 38lANO 1886 s 172. 

12. Hauberg s 38lANO 1886 s 171. Rasmus- 
son s 83-84 stiller sig tvivlende til H's op- 
fatt (AN0 1886 s 160), at dr Margr fik 
Roskildebispens m0ntret ca 1402-05. 

13. Haubergs 461ANO 1886 s 180-81. Jesse s 
103-04. Rasmusson s 82. Lindahl s 85-86. 
Bendixen s 52. Galster s 22-23. 

14. Rep Dan 2:l nr 1012,1886. Haubergs 47. 
Kromann: Oversigt (1964) s 3. 

15. AN0 1886 s 161. Galster s 19. FNA 1957 
s 24. DHT 10:l s 98-100. Sprandel s 179. - 
Om Sildetolden, se DHT 7:5 s 514-6. 

16. ST 3 s 194. Hadorph 2 s 149 ff. Gilling- 
stam s 287. 

17. HR 2:2 nr 302 $0 10-1,5218 12; 2:3 nr 676 
88 10-1. Stieda i HGBL 1886 s 137-8. 

18. Chron d D Städte 3. Nürnberg 3 s 372. 
Friis, A 1942 (1970) s 23 n 1. - K Pars- 
bergs regnskaber opg0r de forskellige 
mentenheder i Mark, som ikke udm0n- 
tes, men kun er regneenhed (DM 7:6 s 
205). 

19. Rep Dan 6672-73,6677,6683,6691. Läu 
3 nr 145. 

20. Swach s 86-87. Trztteberg s 506-7. Gal- 
ster s 38,41. NK 29 s 41,126. Lagerquist 
(1960) s 128. Bendixen s 52. 

21. AN0 1886 s 184-85. Trztteberg s 508. 
Bjurling I s 205. Galster s 51. 

Kobstadspolitik ' 

1. DGK 3 nr 22 s 77-95. For behandl af 
1443-priv se bl flere Matzen: Strafferet s 
29. W Christensen s 126. Christensen, A 
E i NK 16 s 120. Hald, H (1943). Olsen, 
G (1943) s 38-42. Winding (1942) s 62. P J 
Jorgensen i HMK 3:6 s 1-52, spec s 20,24, 
44,46 f. Kjersgaard 4 s 569 ff. 

2. DGK 3 s 76-77. HMK 3: 6 s 11,15. 
3. DGK 2 s 131 ff, 167..Macheprang s 25-26. 

Arup 2 s 216. 
4. Larsen: Sam1 Skr 1,l  s 291. W Christen- 

Sen s 149 n 2. Macheprang s 28. Arup 2 s 
217. 

5. Sen 1. 
6. DRA perg 1440 1114 Egeskabssaml (tr 

DGK 2 s 209-13). DV s 30. 
7. Arup 2 s 216-17. 
8. W Christensen s 148-51 m noter. Mache- 

prang s 27 mener, at best om den 10. pen- 

ning gjaldt over alt i riget, hvad der ikke 
synes at vzre tilfzldet. 

9. DGK 3 s 518-20. W Christensen s 149, 
151-52. 

10. DGK 3 s 233. 
11. Nyrop 2 s 113-14: ad mandatum domini 

per Martinum Johannis militem. KD 1 nr 
126 har fejlagtigt datoen 1443 317 og Izser 
ad mandatum domini per dominum Joani 
Joa(chimi). - I IGbet af sin reg'stid stadfz- 
stede Kristoffer tillige skindernes privile- 
gier (KD 2 nr 185). 

12. DGK 3 s 537-38,232. 
13. 1443 1518: NGL 2: 1 nr 123.1443 2418: 

NGL 2: 1 nr 124. Bugge 1 s 267. Reg Dan 
5306 m dato 1441 116, som feiges af Rebas 
i Sc 1977 s 51 er fejl for 1443 (W Christen- 
sens65n3og97n3). 

14. NGL nr 125. Se ogs5 D1 4 nr 688 (norsk) 
og D1 8 nr 40 (latin). Pontanus (1631) s 
623. Brielle og Schiedam: NGL 2:l nr 
128. -W Christensen s 97-98. KHL 10 sp 
290. 

15. NGL 2:l nr 129. W Christensen s 98. 
Bugge 1 s 331. KHL 6 sp 640. Poelman 
I,1 nr 1613,1615 og bd 1,2 nr 1752. - 
Skulle kg K's velvilje mod S'Hertogen- 
bosch skyldes det nzrligg Birgittinerklo- 
ster? (Nyberg: Birgitt Klostergründ s 179 
mn2). 

16. Grautoff 2 s 88. W Christensen s 97. - 
Priv til Zierickzee var rettet spec til foge- 
den i Bergen. 

17. W Christensen s 156-7. Taranger 3,2 s 51. 
- O m  ,englzendernes ulovl handel p i  Isl u 
Erik af P, se Schreiner (1935) s 97 ff. 

18. DN 20 nr 835,839,841. Taranger 3,2 s 51. 
19. 1445 4/12 tildelte Henrik V1 Skalholtbis- 

pen et lejdebrev, og heri omtales ». . . pa- 
cis, inter regem et regem Daciz nuper 
captze et conclusz ... « (D1 4 nr 718). 

20. W Christensen s 157. 
21. DGK 3 s 519 § 9. 
22. DGK 3 s 409-410. 
23. DGK 3 s 538-39. Se ogsA Ilsoe, G s 305 og 

KHL 16 sp 2; 5 sp 237. - Kzerstrup var, 
efter at dr Margr havde skznket det til 
Odensebispen, uvist hvornar, men mulig- 
vis under bisp Henning blevet pantsat til 
bisp Ulrik (Sa FHT 1 s 308). 

24. DV nr 45 samt s 212,225. DGK 3 s 441. 
Paludan, J 1 s 286. 

25. DGK 2 s 158 8 6; 3 s 537,519,s 12,409- 
410,608,248-49. Se ogs5 Aarhus 1441 217 
(DGK 2 s 172). 

26. DGK 2 s 241. Spreckelsen 1 s 287 m'fejlt 



irstal(1441). 
27. Svendborg 1413 2719, Kerteminde 1413 

7112 (DGK 3 s 535,497-98). Steenstrup 
(1874) s 126. Pasternak i Sc 1960 s 334. - 
Forbud mod ulovl havne forekommer 
forst i dr Margrethes alm forord 1396 5 7. 

28. Mackeprang i DHT 7:3 s 160. 
29. DGK 3 s 522. Rep Dan 7246 for Sten B og 

J Rantzau. -At hindvzrkere skal bo i 
byeme ses allerede i priv til TGnder 1354 
1116 (DGK 1 s 233-34. Steenstrup (1874) s 
125-27). 

30. Mackeprang s 12. Birck (1920) s 28-9. 
31. 0dens;: DGK 3 s 475-76 (se ogsi Rep 

Dan 7436. Vedel Sim: ~ d e n s e ~ ~ e s   ist 
1 ,2  s 131-32. Engelstoft s 111). Viborg: 
DGK 2 s 214. Svendborg: DGK 3 s 537- 
38. 

32. DGK 3 s 538: Ad relationem domini Ot- 
tonis Nicolai militis. - Allerede Vejlepri- 
vilegiet 1327 1618 fastslog, at alle, som har 
eller k0ber grunde i byen, skal deltage i 
byens afgifter, og tilsvarende i Saksko- 
bing 1306 (DGK 2 s 143; 3 s 393. DHT 7:3 
s 175). 

33. Dahlenip: Sysselprovsti s 171. 
34. Randers: DGK 2 s 240. Ribe: DGK 2 s 

83. Kinch 1 s 322. Trap IX, 2 s 622. Vi- 
borg modtog muligvis ogsA i 1445 et for- 
nyet forbud: DGK 2 s 215. 

35. St Heddinge ß 5, K0ge § 6, Ringsted § 5 
(DGK 3 s 216,205,306). Varde § 27, 
Horsens ß 5, Aarhus 5 5, Ebeltoft (DGK 
2 s 134,158,172,196). 

36. SRD 4 s 363,375 af 1426,1427,1435 samt 
opgorelse fra Nzestved 1432, at det iszr 
var klostrene (Sortebrodre og GrabrGd- 
re), som ikke betalte skat af deres gde og 
jorde. R Nielsen s 26-7,32. 

37. DGK 2 s 39,150,160,218,281; 3 s 478. 
Hübertz 1 nr26. 

38. AB 5 s 67-69,71-73, bd 2 nr 16. KHL 5 sp 
9-12 (Frälsets handel) og sp 692 (gzster). 

39. Otto N: Rep Dan 7639,7659,7666,7697. 
Henrik von Egloffstein: Hübertz 1 nr 21. 
- Nyborg: DGK 3 s 520 5 24. Aarhus by- 
skat var i 1441 opkrzvet af Niels Munk til 
Brusgard (Galten H) (Hübertz 1 nr 20). 

40. DGK bd 2-3, for eks Kbh, Malm@, 
Landskrona, Koge, Skelsk@r, Slagelse, 
Ringsted, St Heddinge, Przst0, Vording- 
borg, Nzstved, Nyborg, Odense, Hor- 
sens, Randers, Aalborg. 

41. DGK 2 s 239-40. Statsforvaltn s 636,638. 
Matthiessen (1936) s 159. KHL 10 sp 574. 
- Om et priv af Kristoffer til Flensborg, se 

DGK 1 s 197 nr 23 og Hjelholt s 66. 
42. D G K 2 ~ 2 1 1  ß 16, ~213-4,111-2. -I  

henseende til told omtales 1442 1713 en 
Knud Tolder i Ribe (Poelman 1,1 nr 1569 
s 436) og 1447 indbetaler tolderen Peder 
Marsvin i Aalborg et bel0b til kammer- 
mesteren (DMR s 4). 

43. DGK2 s 201-2. DGK 3 s 305-8. Skulle 
privilegierne til Ringsted vzre brzndt i 
forb m urolighederne p% Sjzll i 14401 - 
Intet vides herom. 

44. Kraft (1975) s 243,260. 
45. Kerteminde og Rudkobing (DGK 3 s 499- 

500,608). Kolding (DGK 2 s 112). Mal- 
m@ fik 1440 14/11 tilladelse til Jarrnarked 
(DGK 4 s 67). 

46. DGK 4 s 69-71. Om Sagefald, se KHL 14 
sp 653. 

47. Brzndsel: Helsingor, Skelskor, Korsor, 
Nyborg, Horsens, GrenA. Kreaturgrzs- 
ning: Koge, Holbzk, Skanor, Kors@r, 
Nyborg, Horsens, Grenii. Bjergningsret: 
Helsingborg, Helsingor, Kobenhavn, ' 
Nmtved. Eks fra DGK bd 2-4. 

48. Selvsuppleringsret: Kbh, Koge, St Hed- 
dinge, Przst0, Vordingborg, Nzstved, 
Skelskor, Slagelse, Slangerup, Ringsted: 
Se DGK 3 og HMK 3:6 s 16. Mackeprang 
s 47. KHL 17 sp 6-7. Gzldsbetaling: KC 
ge, St Heddinge, Ringsted, Kbh, Hol- 
bzk, Aarhus, Randers: Se DGK bd 2-3. 
Gavebreve: eks Rep Dan 7352,7463, 
DCP nr 3,41, KD 2 nr 100,115, Rep Dan 
2:2 nr 3098. 

Lenspolitik 
1. Se bilag I1 for det flg. Af pladshensyn er 

stflrre undersogelser over bestrzbelsen 
pA at Seige len nzr egne godskomplekser 
undgaet. Vedr godssamling henvises til 
Ulsig s 213 ff. 

2. Rep Dan 7248. 
3. SMR 1440. Wernstedt s 112. PA Bremse- 

hus havde Klaus Kabel szde 1415 (SD 3 s 
69) og 1436 afl0stes Jesse Knutsson af SV 

Nils Bagge (KK s 342). 
4. Erslev: Testamenter nr 91 jvf CE nr 261. 
5. Rhode 1 (1859) s 272. Rep Dan 2:l nr 

263. Rep Dan 7848. Jens G var 1. gang 
gift m Kathrine Rud til Gladsaxe, som var 
deid fGr 1440 1412 (E1 Gplye s 410). 

6. Smlgn Krister Nilsson og splnnen Kar1 
(Gillingstam s 234). 

7. Niels E's zegteskab, se bilag 1, Om Gyl- 



denstjeme-Banner slzgtens magtposi- 
tion, se Rebas i Sc 1977 s 166-76. 

8. Aagaard, K s 238: Ved udg af det 18. drh 
fangedes (vfr)silden, shnart Limfjorden 
var fri for is, og der fortsattes til majdag. 
Aal fangedes hele sommeren. Om 
Aalborgs handel og sildefiskcriet se 
Hirsch s 150. Dnenell2 s 203-4. Baasch s 
22-3. Matthiessen 1927 s 134,146-7 og 
1936 s 158 ff. A Niclscn (1933) s 66. Klit- 
gaard 1931 s 3 og Nibc (1937) for sildefi- 
skeriet ml Anlh og Logstor. Vibak s 93. 
A E Christensen i NK 16 s 119-20. Bleg- 
vad 1 s 515. Rasmussen, H s 33-45. KHL 
10 sp 571-6 (rirt Limfjordshandcl) iflg tilli- 
ge bd 9 sp 147-54. Rchns i Se 1977 s 163-6. 
- Om Aalb sild og pnkning heraf, sc eks 
WR 2:4 nr 433.568 s 421. - 1443 4!8 an- 
msdcde Knrl Knutsson (pS Viborg) Re- 
val om at mbtte indkabc 9310 Iastc ollcn- 
borges hcringcs to demc slotisbchofft< 
(Lccub 9 nr 995). 

9. Goetz s 93 ff, 133 ff. Attman s 15.6.28. 
Donners 17. Rcbns (1976) s 21-6,53 ff. 

10. Barner s 171-2, dipl nr 95. 
11. Du Dipl nr 93 s 57. 
12. Barner: slegtstavle til s 44,165 ff. Stats- 

fowaltn s 681. Om stridcn m Lave Brok 
se foruden Barner ogsi Ulsig s 215,220 
ff. 

13. Läu 3 nr278 (D ... et ambo milites tarn 
super castro quam super bonis sibi adia- 
centibus litteras patentes regis nostri ha- 
bent.«) 

14. C Weibull(1945) s 17. 
15. Om Follert van Knob se Ryge s 3. DAA 

1899 s 241. 
16. KR 16 s 1143-4 af 1447 6/12. HM til kg 

Kristoffer. 
17. Rep Dan 6447,7938. Langhorn s 6. 
18. Brasch (1859) s 24. 
19. Rep Dan 7639. DMR s 17-8,27. Vedel 

Sim: EIvedgaard 1 s 36-7. 
20. DAA 1907 s 352. V,erner P's vaben i DAS 

s 86 nr LXVI nr 2. Slzgten Barsebek, SC 

DAS s 35 EVIII nr 1-6. Om Verner Pars- 
berg se Rep Dan 2:l nr 390,392,608, 
675,2097,2099. 

21. Lönnroth i GHA 1940 s 209 f. Carlsson 6t 
Rosen 1 s 247,266. Benedictow (1970) s 
77-8 og (1971) s 24-5. 

22. AB 2 nr 13 s 44. 
23. Statsforvaltningen s 198,204. 
24. KD 2 nr 99-100,115. Rep Dan 7352,7463 

Og 2:2 nr 3098. 
25. Barner dipl nr 78. Se ogsh Statsforvaltn s 

266-7. Rep Dan 2:l nr 98,113,167,181, 
338,506,514,525,544 bl flere. Ulsig s 
216. 

26. Rep Dan 7308. Statsfomaltn s 266. 
27. Rep Dan 7706. DM 5:2 s 123. Om Krarup 

sogn, se DM 4:2 s 163, og DCP nr 33 for 
strid ml banderne og Johan Hvitkop. 

28. Wernstedt s 83 iflg Rep Dan 7852,7855. 
Stiernman 2 s 114 vil vide, at Klaus N var 
hdvedsmd 1444 i Värmland, jvf SRA perg 
1444 2916,1446 1916 og 1447 315; men det- 
te er fejl for Bjorn Nilsson (Vinge), se 
Almquist (1955) s 141. - Om H Dnngen- 
berg se Rep Dan 2:l nr 74 og Person i 
MFA 1934 s 92 ff. 

29. DCP nr 83. Rep Dan 7272,7841 a. Stats- 
forvaltn s 301,267. Om byfogeden Jens 
Gregerssen, som balancerer p& grznsen 
ml adel og borger, se ogsaBrask s 107-8 
og Spreckelsen 1 s 81. 

30. DM 5:2 s 119 ff. Mackeprang s 213 ff. Om 
pants af kdbst~der, se DHT 5 s 37 m no- 
te, Larsen: Sam1 Skr 1 s 329. Statsforvalt- 
ningen s 266. 

31. Rep Dan 7327 iflg &A 4 s 5. 
32. Da Atlas 5 s 892. Vedel Sim: Bidrag 

(1840) s 35. Eliassen s 11. J A Bruun i 
VAA 1968 s 18. DM 7:6 s 220. Erslev: 
Testamenter nr 92 s 214-5. - Korsar slot 
var stadig U bygn (Rep Dan 7184). 

33. W Christensen s 441. C G Schultz s 54. 
34. AB 2 nr 15 s 48. Dahlerup (1971) s 71 ff. 
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1. Hude: Aktstk s 20. Holb011(1943) s 59- 

60. Statsforvaltningen s 27 ff, 679-80. 
2. Mollerup (1893) s 132. Sigurd Jonsson op- 

harte som drost i 1442 ved kg K's valg (Y 
Nielsen s 296). 

3. Statsfo~altningen s 32 ff. I stedet for en 
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um (H Schuc! (1976) s 238,273,315, 

, 317). 
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Se ogsA Gillingstam s 283. 
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forvaltningen s 42,680. 
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34. eep  Dan 2: 1 nr 1978, bd 2:2 nr 3282. 
35. Statsforvaltningen s 124 ff. VA 7 s XIII. 
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V1 Forholdet mellem Kristoffer og RAdet 1443-1445 

Fredsforhandlinger med Erik af 
Pommern 1443 

1. W Christensen s 86 n 2. Daenell2 s 482. 
Huitf fol s 833 mente, at Kristoffer var 
indkalder. G V der Ropp fulgte dette i 
HR 2:3 s V jvf 2:2 s 567, men zndrede 
opfatt i HGBL (1886) s 43-4. 

2. Styffe 2 nr 123: Dominus Rex per se in 
suo concilio. Hg Ottos genbrev dat 1443 
2211 Braunschweig (Rep Dan 7310). W 
Christensen s 85. 

3. HR2:2 nr 684. HR 2:3 nr 15 s 7. W Chri- 
stensen s 80-1. Lögdberg s 42-3. 

4. Se indledningsafsnit 1 n 27. 
5. HR 2:2 nr 684. 
6. HR 2:3 nr 15 s 7. 
7. HR 2:2 s 574 iflg dok udkastets udsagn i 

note C. 
8. HR 2:2 s 574. Dok udkastet i note D. 
9. LUB 8 nr 125,132,144. W Christensen s 

81. 
10. Styffe 2 nr 124 s 300. Lönnroth s 206 n 3. 
11. Voigt 8 s51 ff, 57 ff. 
12. HR 2:2 nr 687-9,693. HR 2:3 nr 45-6,53, 

56,80. Barthold 4,l s 131 ff. Wehrmann 
(1904) s 199. 

13. DGK 2 s 256,167. Chron d D Städte 30 s 
19. Deutsche R Akten 17 s 136 n 3. 

14. Grautoff 2 s 86-7. 
15. W Christensen s 83-4. Frensdorff i HGBL 

(1893) s 78. ADB 1 s 244. Daenell2 s 482- 
3 iflg bd 1 s 328,340. Se Chron d D Städte 
30s 19 n 8 for fornyelse af zldre forbund 
mI Brandenburg og Braunschweig-Lüne- 
burg 1443 2112. 

16. MHD 1 s 600. Lyschander (1622) s 243. 
17. Lögdberg s 45 imod Lönnroth s 206. 

Hoffman i HGBL 1901 s 36. 
18. HR 2:3 nr 8. 
19. HR 2:2 s 577 n 1. W Christensen s 81-2. 

Hoffmann i HGBL (1901) s 35. Daenell 1 
s 328. Vedr hg Adolf se Grautoff 2 s 
87Khron d D Städte 30 s 20. Reg Dan 
5397. 

20. D O - R ~ ~  I nr 8250. Voigt 8 s 56-7. L@$- 
berg s 40 n 82. Deutsche R Akten 17 s 234 
n 2. 

21. LUB 8 nr 125. 
22. LUB 8 nr 132. 
23. HR 2:3 nr 6. Voigt 8 s 56. Lögdberg s 40. 

24. HR 2:2 nr 685-90. Lögdberg s 40. 
25. DO-Reg I nr 8253. Lögdberg s 41. Deut- 

sche R Akten 17 s 234 n 2. 
26. HR 2:3 nr 8. DO-Reg I nr 8254,8258. 

Lögdberg s 41 n 89. 
27. LUB 8 nr 129 (iflg HR 2:3 nr 9 s 5: Domi- 

nus Rex in Consistorio), 131,137. Lejde- 
og fredsbrevene i ZGSHL (1881) s 162-4. 

28. Ericsson nr 72 s 10. 
29. LUB 8 nr 131. 
30. Se note 29 samt LUB 8 nr 132,133. 
31. HR 2:3 nr 37, s 21 m n 3, s 24. LUB 8 nr 

128. Grautoff 2 s 87. W Christensen s 85. 
32. KR 16 s 1008-9. Voigt 8 s 57. Lögdberg s 

44. Phskriften »cjominus Rex in consen- 
su« er sands fejl(af)-skrift for dom Rex in 
consilio. 

33. LUB 8 nr 137. Paskrift: ad rel domini 
Martini Johannis, militis. 

34. Lecub 9 nr 982. 
35. Styffe 2 nr 124. Sv tab, se Lecub 9 nr 

1012.1443 314 opholdt Gustav Sture sig i 
Kalmar (Ericsson nr 66 s 9). Se iavrigt 
Kumlien s 201-02. Sjögren (1944) s 89 n 4, 
6. 

36. SRA papirsafskr 1443,2816 Kbh. Om 
baggr for E Jönssons ophold i DK, se 
Sjögren (1950) s 30 f. Rep Dan 6449 for 
hans tidl forb til Lange Jakob. 

37. HR 2:3 nr 21 s 12. 
38. Rep Dan 7339.1443 2816 skznkede bisp 

Jens sin del i en gd til Oslo domkirke til 
messer for R Timme Jenssan (Lange) og 
sonnen (DN 2 nr 754 ansat til Oslo). 

39. NGL 2:l nr 123. Y Nielsen s 300. W Chri- 
stensen s 94-5. Schreiner (1935) s 130. 

40. Rep Dan 7339,7341,7342,7352. NDM 6 
s 267. HR 2:3 nr 21. Huitf fol s 832. 

41. Rep Dan 7341. Om leding, se KHL 10 sp 
432-56. 

42. LUB 8 nr 146,150. 
43. Styffe2 nr 125. LUB 8 nr 147. HR2:3 nr 

15. 
44. HR 2:3 nr 15. Lögdberg s 44. 
45. Grautoff 2 s 84-5,881Chron d D Städte 30 

s 14 f, 22,25,36. HR 2:3 s 25 ff. Barthold 
4,l s 131 ff. Riemann, H (1924) s 218 ff. 

46. HR 2:3 nr 21. Lögdberg s 45-6. 



47. DRA perg 1443 1017 i S Basses arkiv 
(Mikrofilm S 2418). - Det er muligt, at S 
Basse skulle mzgle i Kolbergstriden; men 
intet vides herom, ell ang R Joakim 
Vlemmings krav p i  lensgods. Det er usik- 
kert, om der hentydes til havedsmanden 
p i  Kalundborg af samme navn (HR2:3 
nr 87 9 3). Et dok af S Basse til fogeden 
Otto Foss fra Stargard i Pomm 17/10 
(Rep Dan U 586) stammer ikke fra denne 
tid, men sands fra 1420 (se Rep Dan 
5875). Dok m i  dateres til f@r 1440 17/10, 
eftersom Peder Oxe omtales. 1443 20/10 
opholdt S Basse sig p i  Sjzll (Rep Dan 
7373). 

48. Carlsson 3 s 548. 
49. LUB 8 nr 153. 
50. HR 2:3 nr 19. W Christensen s 82 m n 2. 
51. Lönnroth s 206. Lögdberg s 46. Carlsson 

3 s 551-2. 
52. LUB 8 nr 157. (Dominus rex in consilio). 

Der synes hovedsagelig at vzre tale om 
da RR. 1443 218 er bisp Nils af Linköping, 
Sven af Skara samt Bengt og Nils Jönsson 
(Oxenstierna) i Vadstena (SRA perg). 

53. LUB 8 nr 165. 
54. Om beseglingsprocedure, se Linton s 38- 

9. KHL 1 s 503. 
55. Se note 39. 
56. Jvf Carlsson 3 s 552. 
57. LUB 8 nr 155. HR 2:3 nr 23-4,31 iflg nr 

26,28. Om hg Barnims bes@g p i  Gotl se 
ogsi Stralsunder-kran's f i  oplysn u 1442 
(SRS 3 s 296). 1443 9110 takkede Visby 
Lübeck for mzglingen ml kg Kog RRi- 
derne p i  den ene side og Erik af P p i  den 
anden, og bad magistraten fortszette her- 
med. (LUB 8 nr 171). 

58. HR 2:3 nr 26. LUB 8 nr 164. 
59. LUB 8 nr 167,177,173 (Erik af P skulle 

have vzret m til Rostock!). LUB 8 nr 
163. HR 2:3 s 34 ff. 

60. HR 2:3 nr 94 § 10,118. Lönnroth s 206-7. 
61. LUB 8 nr 177. 
62. DO-Reg I nr 8303. Voigt 8 s 57. Lögdberg 

s 41. Deutsche R Akten 17 s 234 n 2. 
63. LUB 8 nr 170. Niitema s 214. Kristoffers 

oplysn om breve fra den ty-rom konge 
kan dreje sig om indb til Rigsdag i 1444? 

64. ST 3 nr 482. 
65. FMU 3 nr 2539, Svartboken nr 518, jvf 

503. Leinberg s 202-03,215,344. 
66. GJT nr 12,31. Aldal s 29,31. Rep Dan 

7360. - Om Klaus Nielsspln (Sparre), se 
Reg Dan 5419. 

67. Rep Dan 7563. Om retterting i Kalund- 

borg og gods til bisp Thorleif, se Eline 
Gaye s 268. B A  2 s 311 nr L 55. Rep Dan 
7366-67. 

68. Deutsche R Akten 17 s 136 m n 3. Niite- 
ma s 214. 

Gotlandspolitik 1444 
1. NGL 2: 1 nr 128. Lignell 1 s 426 iflg bd 2 s 

246. Höjer s 316-7. Styffe (1911) s 183 n 
1. Kumlien s 203. Sjögren (1950) s 55 m n 
1.1444 211 udstedte kg.K et dombrev i 
Stockholm (SRA afskr B 15 fol42' og 
43'). Lönnroth s 224. Gillingstam s 289. - 
1444 811 udstedte Kristoffer i Stockholm 
et frälsebrev til Ulf Nilsson (DRA Ldipl). 
- En oplysn i Helga Lekamens Gildebog 
under 1443, at ~Laurens gulsmidh medh 
konung Christoff war« (Collijn s 47) skal 
sands anszttes til december 1443, hvis op- 
lysn ikke d ~ k k e r  over kgs ophold i Stock- 
holm i foriret 1442. 

2. Se note 1. Sjögren (1944) s 91-2. 
3. Rep Dan 7405. Mollerup (1893) s 141-2. 
4. SRA B 16 fol 313V. B 15 fol 42V, 122'. Om 

Nils Jönssons besegl af morgengavebre- 
vet, se ogsi Gillingstam s 263. Erengisle 
Nilsson opholdt sig 1443 30112 i Stock- . 
holm (orig perg Eriksbergs arkiv. Medel- 
tidssektionens saml af fotostatkopier. Se- 
rie 2. Kopier av handl i SV arkiv utenför 
riksarkivet 4. Kopier 1441-65). 

5. Herlitz 1 nr 97,100. SRA B 15 fol122'. 
Kumlien s 203-05. Gillingstam s 289-90. 
Se ogsi Reuterdahl3,2 s 515. Styffe 
(1911) s 341. SPHT 1934 s 93 m n 22. 

6. SMR nr 1317,1440. Sjögren (1944) s 58, 
85,88-9. 

7. Kumlien s 205-6 m n 78. 
8. SRA perg 1444 1512 dat Vesteris, 1444 

1812 dat Tynnelsö. Dip1 Da1 1 nr 98. Fors- 
sell s 11-2. Kumlien s 205. Gillingstam s 
345. Löfquist s 242. 

9. DN 5 nr 725. Om G Karlsson p i  Kastel- 
holm, se Lecub 9 nr 759. Wernstedt s 63. 
Hausen 1934 s 14. 

10. Lecub 10 nr 52. Kumlien s 210. Lögdberg 
s 60 n 38. Endnu 1444 2915 var Karl K p i  
Viborg (Lecub 10 nr 54). Lögdberg s 60 n 
36 har ikke ret i, at Karl opholdt sig i Sv 
fra jan-nov 1444. Om Karl K i Ein1 i 1443, 
se Lecub 9 nr 932,942-3,948,955 ff, 997, 
1002,1016. 

11. B E Hildebrand (1852) s 27. Kumlien s 
210. Hornborg s 66,70. - Om Erik af P's 



forhandl m russ i 1428, se Lecub 7 nr 684, 
689. Goetz s 216 f. Ahnlund (1956) s 69. 

12. DO-Reg I nr 8297. Lögdberg s 44,47-8. 
En bevzggr for Erik til at afsti fra at delt 
i Rostock-mcbdet kan hypotetisk tillige 
have vzret frygt for, at Kristoffers rust- 
ninger var mcbntet p i  Gotl, som under 
hans fravzr ville blive invaderet og umu- 
liggcbre en genkomst til Visborg. 

13. HR 2:l nr 138. DBL 15 s 600. 
14. DO-Reg I nr 8455. Lögdberg s 48-9. HR 

2:3 nr 117. 
15. LUB 8 nr 177,217,322. W Christensen s 

86-7. 
16. HR 2:3 nr 94 P 10. LUB 8 nr 215. 
17. HR 2:3 nr 118. 
18. DN 5 nr 725. Den gl opfatt (se eks Allen 1 

s 56), at brevet skulle vzre udstedt af 
Karl K, fortsztter i P Lauring (1975) s 91. 
For tidl opfatt, se Kumlien s 206-7 m n 83. 

19. Kumlien s 207 n 83. Lönnroth s 207. 
20. HR 2:3 nr 15, spec s 9. 
21. HR 2:3 nr 119. Lögdberg s 49. Carlsson 3 

s 554-5 og Karl K's Test (1962) s 53. 
22. Lögdberg s 49 mener, at stilstanden skulle 

vare til midsommer. Lönnroth omtaler 
ikke. Datoen Johannis bplr i kraft af mcb- 
det 2517 vzre Johannis baptistz decol- 
latio. 

23. HR2:3 nr 119. Lögdberg s 50. 
24. Kumlien s 206.1444 2315 tog kg K Sct 

Anders kor og prebende i Sct Nikolai kir- 
ke i Stockholm i sin beskytt (SRA perg). 
Herlitz 1 nr 103. Läu 3 nr 263. - Kalmar- 
mcbdet er alm ikke behandlet ncbjere i litt: 
Lagerbring 4 s 374. Tunberg (1931) s 111. 
Lönnroth s 207 ff. Carlsson 3 s 555. 

25. Läu 3 nr 263. Rep Dan 7434. SRA perg 
1444 1116,2916,317,1818, papir 2318. - Se 
ogsi P V Möller 1 (1874) s 141. Kumlien s 
206 n 82,209. Sjögren (1944) s 89 n 4. 

26. SRA perg 1444 1818. Endnu 1444 1116 var 
ingen no rider i Kalmar (Läu 3 nr 263). 

27.Läu 3 nr 263. Rep Dan 7429,7432-4. Bar- 
ner dipl nr 70. SRA perg 1444 1017,1818, 
papir 1444 2318. Se ogsi Mollerup (1893) 
s 135-6. Kumlien s 206 n 82. 

28. Jvf note 23. Grautoff 2 s 89 
29. DRA. Handskriftsaml XVI Tyskl. (Dok- 

afskr af perg 1444 912,1444 817,1444 2817, 
1444 318,1444 2118, papir 1443 5110,1444 
3117). Schlichtegroll s 222-4. Deutsche R 
Akten 17 s 234-5 m noter. 

30. Barner dipl nr 70. Statsforvaltningen s 
704. 

31. H Schiick (1976) s 63-4. - Dok 1288 918 tr 

i ST 1 nr 144. 
32. Reg Dan 3732. Barthold 4,l s 131-3. H 

Riemann (1924) s 222. 
33. Hadorph: Stadgar s 49 m dato 1916. Kum- 

lien s 208. 
34. Barner dipl. nr 70. - 1459 316 skodede 

Anders Ebbesscbn (Galt) sin og hustruens 
andel i Bjcbrnholm til Erik Ottesscbn (Bar- 
ner dipl nr 100). 

35. Rep Dan 7432-3. 
36. DGK 3 s 537-8. SRA B 16 fol469'. Kum- 

lien s 206 n 82, s 208 n 88. Sjögren (1950) 
s 45. DRA. Hindskriftsaml XVI Tyskl. 
(Dokafskr af perg 1444 2817). 

37. Chron d D Städte 30 s 23-5. Pa1 Müller, J 
(1865) s 57. Reimar Kochs 502 vil vide, at 
sendebudene var danskere! Jahn s 211 
fslger dette og siger det da RR. 

38. Carlsson 3 s 555. 
39. ST 2 nr 437 C. 

40. KR 17 s 1425-7. Se ogsi Mohlin i SHT 
1950 s 366 om 1397-unionsbrevets aner- 
kend af Erik af P som legitim troninde- 
haver. 

41. LUB 8 nr 246 af 1444 2218 iflg Stralsund- 
krcbniken i SRS 3 s 296 u 1443. Se ogsi 
HR 2:3 nr 219.1444 1518 er hg Barnim d 
Yngre i Stralsund (Lecub 10 nr 75). 

42. Styffe 2 nr 128. W Christensen s 108 n 1. 
Lögdberg s 63. 

43. Kumlien s 210 m n 97. KKv 7099 ff. Blo- 
kade mod Gotl jvf Styffe 2 nr 131. FMU 3 
nr 2644. KR 16 s 1309-1 1. Ericsson s 12 nr 
91-3. 

44. 1444 118 tog kg K Kalmar klosters gods i 
sin beskytt (SRA perg). DRA perg 1444 
1818. Vedel Sim (1842) s 126 jvf 132. - I  
1561 vil Hans Mules slzgt og Venner vide, 
at adelskabet stammede fra Kr d I (Kanc 
Brevboger 1561-5 s 38). 

45. SRA perg 1444 1818, papir 14442318. 
DRA. Handskriftsaml XVI Tyskl. (Dok- 
afskr af perg 1444 2118). 

46. SRA perg 1444 1818. Gillingstam s 290. 
Kumlien s 209. - Lönnroth s 223 m n 1. 
Lögdberg s 53 n 6. 

47. FMU 3 nr 2586. Kumlien s 210-1. 
48. SRA perg 1444 2019. DAA 1890 s 138. 

Rosman (1923) s 311,315 ff, 319. Gil- 
lingstam s 360 f, 366 n 87. 

49. Kumlien s 211 m n 99. 
50. Lecub 9 nr 870,953. Lecub 10 s XVIII. 

Lögdberg s 56. 
51. HR 2:3 nr 112,155 ff. Lögdberg s 57-8. 
52. KR 16 s 1298. Lögdberg s 59-60. 
53. FMU 3 nr 2602, jvf 2652,2603 samt The 



Chron of Novgorod (1016-1471) s 201, 
203. Reuterdahl3,l s 163. Kumlien s 227. 
Lögdberg s 59-60 n 34. Hornborg s 70-1. 
Selnes s 67. - Om Reval, Riga og Dorpat, 
se Attman s 28. Rebas (1976) s 23. 

54. Rebas (1976) s 50-1. 
55. Jvf Carlsson 3 s 553. Om Kr Nilssons pol 

overfor Gotenhof, se Kumlien s 217-8. 
Rebas 1976 s 50. - 1437 616 klagede Visby 
til Reval over de livl s t~ders  forscbg pa at 
bercbve byen dets lovlige stilling i Novgo- 
rod. Sagen blev diskuteret m de lybske 
sendebude i Kalmar aug 1436 (Lecub 9 nr 
177.). Om Visbys forhold til Erik, se Styf- 
fe 2 nr 128, handel pa Sverige, Halland og 
Skine (Hirsch s 152) og rettigheder i 
Novgorod: Lecub 9 nr 220,566,594,609, 
648,856. Styffe 2 nr 118. 

56. Lecub 9 nr 980. 
57. Hirsch s 152 m n 403. K Fabricius i SHT 

1904 s 211-2. Hammargren s 22-3. Krarup 
i AFV 3 s 93. Rebas (1976) s 129,134 f. 

58. Herlitz 1 nr 104. 
59. Gillingstam s 291-2. Kumlien s 212 jvf 

Lönnroth s 229 n 7. 
60. Herlitz 1 nr 105-6,302. SRS l , l  s 162. 

Reuterdahl3,2 s 516. Höjer s 317. NiIS- 
son (1968) s 63. 

61. CE nr 72-3,76. 
62. NGL 2:l nr 130. Se icbvrigt Y Nielsen s 

300-2. W Christensen s 98-100,117 ff. 
Daenell 1 s 332-3. Bugge 1 (1925) s 245. 
Johnsen (1924) s 142 ff. Schreiner (1935) 
s 114,131 ff og (1941) s 25,66. Blom i AV 
4 s 36-7. 

63. NGL2:l nr 131. Hasund (1934) s 254 f, 
260 f. 

64. Koht i NBL 3 (1926) s 149. 
65. Rep Dan 7467. Kjersgaard 4 s 549. Löf- 

quist s 220 dat til1446. 
66. DGK 2 s 240. DV nr 42 iflg 43-4. Dok dat 

»die beati Pauli apostoli« (2213), som er 
fejl for Pauli Conversio (2511). 

67. Barner dipl nr 71. 
68. DGK 2 s 83-4. Kinch 1 s 322. DGK 3 s 

585-6. Vedel Sim (1843) 1,2 s 10. Skjold- 
brevet tr MDA 1 s 245. Anfert Reg Dan 
3749 m dat 1445 2019 p g a dok's »vigilia 3 
tia Mathei Apostoli«, som er fejl for Ma- 
thias Apostel (2412). 

69. Reg Dan 3741. SRD 1 s 333. Huitfeldt fol 
838 U 1446 jvf DM 3 s 323. DGK 3 s 261, 
274. 

Forhandlingsaktivitet omkring 
Kristoffers bryllup 
1. DRA. Handskriftsaml XVI Tyskl. (Dok- 

afskr af perg 1445 1514,1445 1614, 1.445 
2314). 

2. ~arisson 3 s 527,533-4. 
3. Rep Dan 7483. 
4. SRS 3 s 296. HR 2:3 s 89. 
5. DGK 3 s 409-10. 
6. Rep Dan 7509, U 440 iflg 6496 og AB s 

104 m n 2. 
7. KS 4:2 s 276. A3A 5,2 s 839 nr 6. KD 2 nr 

67. Rep Dan 7501. 
8. Eline Gcbye s 93. Bisp Henn havde 1445 

1311 udstedt afladsbrev til Stenstrup kirke 
(MHD 2:2 s 524. SRD 1 s 333). 

9. HR 2:3 nr 177,179 ff s 89 m n 1,205 $3 6, 
10,21. W Christensen s 101. Daenell 1 s 
328. 

10. HR 2:3 nr 176 $8 1,3; 177,181-2. W Chri- 
stensen s 101. 

11. HM vil fejlagtigt vide, at mkgrev Hans 
tog til Kbh. KR 16 s 1299. Lögdberg s 52. 

12. Barner s 136 f. Jvf Rep Dan 7513. - Om 
en nzsten tilsvarende fremgangsmide, 
hvor tjenerne skulle klzdes i grcbnt, se 
indbyd fra dr Dorothea til Mour N (G) og 
hustru 1478 917 til den senere kg Hans' 
bryllup m Kristine, dt af kurfyrst Ernst af 
Sachsen (DM 3:3 s 271 og i Missiver 1 nr 
86). 

13. HR 2:3 nr 205 § 4. 
14. KR 16 s 1296-9. W Christensen s 107 n 3. 

Lögdberg s 52 ff. 
15. KR 16 s 1299-1302. 
16. Styffe 2 nr 128. Lögdberg s 61-4. Muraw- 

ski s 275-6. 
17. KR 16 s 1304-5,1313-6. Om Burammers 

gods, se Styffe 2 nr 131. FMU 3 nr 2644. 
W Christensen s 100-1. Lögdberg s 64-5. 

18. KR 16 s 1313-6. Lögdberg s 65-6. Muraw- 
ski s 276. 

19. Nyt sendebud: KR 16 s 1307. Preuss byer: 
HR 2:3 nr 200 § 5,201 § 1 samt s 100 n 1. 

20. KR 16 s 1302-7. (udtog i Lecub 10 nr 166. 
Lau 3 nr 273). 

21. DN 16 nr 150. Om Klaus Ryting se Carls- 
son 3 s 537 og SHT 1960 s 146 for studier i 
Leipzig og Wien. Han var 1448 3119 bis- 
pens kansler i Linköping. - Erik af P hav- 
de til kl skznket sin og sin gemalindes 
kroner m forbehold, at komm regenter 
skulle kunne Iane dem herfra. Kronen, 
som kg K bestilte til Iins, var sands den dr 
Philippa havde biret i Lund i 1406. Karl 



Knutsson indlcbste begge guldkroner 
1454,56. (Höjer s 317 n 3. Carlsson 3 s 
534 og i Fornvännen 51 (1956) s 95 ff). - 
Det er forkert, nar det er blevet hzvdet, 
at kg K i juni 1445 skulle opholde sig i 
Stockholm (Reuterdahl3,2 s 517. Kumli- 
en s 212-3 m n 106. Gillingstam s 292). 
Dok m dato 1445 716 fra Stockholm slot 
eksisterer kun i vidimation 1456 211 fra 
Örebro slot, hvad der kan forklare fejldat 
(SRA perg). Kristoffer var 1445 1516 i 
Kbh (NGL 2:l nr 132). 

22. Sahlgren 4 s 184. Rep Dan 7666. 
23. Rep Dan 7541,7549,7553; - 2:l nr 1978 

og 2:2 nr 3282. SRD 1 s 333. HR 2:3 nr 
205 s 104 ff. KD 2 nr 68. Heise 2 dipl nr 3. 
Om muligheden for flere nzrvzr RR: E 
Jcbrgensen (1910) s 67. 

24. Rep Dan 7539,7547,7551,7553. Heise 2 
dipl nr 3. SRA perg 1445 1719 for Jens 
Eder. - Om Billerne, se i0vrigt Mollerup 
(1893) s 153. 

25. LUB 8 nr 314. Rep Dan 7541. SRA perg 
1445 1419,1445 1719. Om Jöns Karlsson 
se SRA perg 1445 716. SHT 1890 s 9,1891 
s 171. - Se ogsa Lagerbr 4 s 379. Ramsay s 
32 ffllger Huitf fol837, som er fejlagtig, 
nar han siger, at Jöns Bengtsson (Oxen- 
stierna) foruden bisp Erik var nzrvzr. 
Kumlien s 213-4. 

26. DN 7 nr 427. HR 2:3 nr 205.1445 16110 er 
Oluf N i Kbh (Rep Dan 7558). Y Nielsen 
s 302. 

27. HR 2:3 nr 205 (iflg 206), hvor dog rigsrh- 
det benzvnes »synes [Kristoffers] rades.« 
KR 16 s 1307 ff. 

28. Grautoff 2 s 95-6 jvf dog note 29. Om 
Johan Hertze, se HGBL 1903 s 59 ff.  

29. HR 2:3 nr 205 5 2. KR 16 s 1325-6 af 1445 
2319 (pundmesteren i Danzig til HM). 
SRD 1 s 333. Rep Dan 7558. SRS 3 s 297. 
KK V 7124. Om den lybske krcbnikes 
usandsopregnaf hg Johanaf Sagen (f0rst f 
1435) og hg Henrik af Holsten, se HGBL 
1910 s 115. Omtalen af en broder til hg 
Balthazar skal efter alt at d@mme ikke 
tolkes som fflrstnzvntes tilstedevzr i 
Kbh, jvf tillige Rep Dan 7556 og Chron d 
D Städte 30 s 37-8 m noter. 

30. HR 2:3 nr 205 § 5. KR 16 s 1325-6. SRS 
1,l s 162. KK V 7126. Carlsson 3 s 535 
synes sikker ph, at bisperne deltog i kro- 
ningen. Synspktet forts i SBL 11 s 356. 

31. HR 2:3 nr 205 § 5. Taranger 3,2 s 24 me- 
ner, at »koppen« var fyldt m guldpenge. 

32. Grautoff 2 s 95. SRS 3 s 297. Polske musi- 

kanter gzstede hoffet i 1447 (DMR s 28. 
DM 7:6 s 207). Polske sangere og musike- 
re var meget benyttet i Skandinavien 
(Slaski s 415). 

33. Anders N (B): Heise 2 dipl nr 3. Henrik 
Barsebek: DN 2 nr 775. Knud Has: Rep 
Dan 7843. DAA 1886 s 183 har ham fcirst 
som R i 1448. Peder Hogenskild: Rep 
Dan 7707. Niels Kaas: DV s XLIII. Ove 
Ovess0n: Rep Dan 7623. Om Lange Ove, 
se Hvass 3 s 16-8. Foll V Knob: Heise 2 
dipl nr 3. DAA 1899 s 241. Tyge Lunge: 
Rep Dan 7670. DAA 1902 s 311. Kar1 
Markmand: Rep Dan 7654,7826. DAA 
1903 s 319. Vald Moltke: Rep Dan 7547. 
Niels Munk: Rep Dan 7772. DAA 1905 s 
298 har ham fcbrst som R i 1353. Palne 
Jensson: Rep Dan 7627. DAA 1905 siger 
1443. Johan Rantzau: Rep Dan 7717. 
Korfitz R0nnow: DMR s 20. DM 7:6 s 
210-1. Otto Skinkel: Rep Dan 7593. Jens 
Due: Heise 2 dipl nr 3. Fr Wardenberg: 
Rep Dan 7593,7695. Rosenkrantzerne: 
E A  2 s 315 nr L 93. Barner dipl nr 76. 

34. Fzlleskroningen: Carlsson 3 s 535. SBL 
11 s 356. Marmcby 4 s 66. Kumlien s 214 n 
111 benzgter zrkebispens tilstedevaxelse 
i Kbh. 

35. NGL2:l nr 135 (dok tidl tr LUB 8 nr 312, 
ST 3 bihang IV 1 s 646. Jämtlands och 
Härjedalens dipl 1 nr 267 med oversztt s 
279-81). Om RR's samtykke lyder det: 
W.. .  iuxta consilia et deliberationes no- 
strorum consiliariorum dictorum regno- 
rum nostrorum . . .«. 

36. Carlsson i SHT 1911 s 238 ff og for eks 
DCP nr 74. 

37. NGL2:l nr 54 af 1420 3016. Fritz 1 s 146, 
136 iflg bd 2 s 78. 

38. Om livgeding som platform for indflyd i 
Sv, se KHL 11 sp 702-3. 

39. Schlyter: Kg K's Landslag s 27 § X. Carls- 
son 3 s 535. Fritz 1 s 93. 

40. DCP nr 65 iflg 74. Se ogsi Carlsson i SHT 
1911 s 239 n 1, s 241. Om Kristoffers 
bjergvzrksinteresser, se DM 7:6 s 214-5. 
- SHT 1956 s 153 ff m oplysn om bl a 
Morten Bornemanns interesser i Tuna 
sogn i Dala, jvf tillige SHT 1948 s 128. 
Morten B var i efteraret 1446 i Danzig m 
et parti rajern sammen m Kristoffers 
m@ntmester i Stockholm (KR 16 s 1119). 
-Sei@vrigtTSöderbergs70ff, 150,254f. 

41. Carlsson i SHT 1911 s 239 mener ikke, at 
rigsraderne medvirkede V dok udfzrdi- 
gelsen, Kumlien s 241 meaer i forlzngelse 



af opfattelsen af et dirligt forhold ml Kri- 
stoffer og svenskerne, at det SV RR »skö- 
tos säkerligen i t  sidan vid uppgörelsen 
rör. dr D's morgengiva i Sv.« Y Nielsen s 
XVI (rettelser til s 302 L 22 f o) mener, at 
RR deltog i udstedelsen af morgengave- 
brevet, og dette f~lges af Marm@y 4 s 97, 
jfr Carlsson 1945 s 112. - A3A 4 s 392 nr 
96: )Atem nigens raads breff, at dr Doro- 
thes morgengaffue ycke er wdt kommett, 
thet thennom vitterligt war« fra efter 
1448, tyder ikke pi, at ridet var uvidende 
om brevets udstedelse, men at dr endnu 
ikke havde fiet sin SV morgengaveandel 
udleveret. 

42. Lönnroth s 220 n 6. 
43. DRA dokafskr af V A Secher i Hind- 

sknftsaml XVI Tyskl. (Begge dok har pi- 
skriften: dominus rex per se in suo cons.') 
Schlichtegroll s 224-5. 

44. Rep Dan 2:l nr 1978,2:2 nr 3282. A3A 4 s 
396 nr 146. Lindbzk i DHT 7:3 s 465. 
Sprandel s 126 m n 584. Om striden om 
medgiften, se ogsi Priebatsch: Pol Corre- 
spondenz bd 1 nr 327,701, bd 2 nr 91 m n 
2 s 418-9. 

45. HR 2:3 nr 205 $8 2,4. W Christensen s 
102. 

46. HR 2:3 nr 205 $0 6-8. Taranger 3,2 s 24. 
47. HR 2:3 nr 205 $0 10,12. W Christensen s 

102-3. 
48. HR2:3 nr 205 Q 13. W Christensen s 103. 

Lönnroth s 209. 
49. HR 2:3 nr 205 § 14. W Christensen s 103- 

4. - Lönnroth s 209 lader det vzre Albr. 
M og K Parsberg pers som anmodede om 
et forbund. Der synes dog at vzre tale om 
Helmig Tange, som havde tilknytning til 
Kbh og stod i handelsforb m Hartv Krum- 
medige. DN 11 nr 181, jvf Taranger 3,2 s 
25. DN 6 nr 496; 5 nr 867. 

50. HR 2:3 nr 205 $9 14-5. 
51. HR 2:3 nr 205 $0 16,19,22. Otto N's 

udsagn ogsi i Taranger 3,2 s 26. Om be- 
seglingsprocedure, se Linton s 38-9. 

52. W Christensen s 98 ff, 116 ff. 
53. Grautoff 2 s 96lChron d D Städte 30 s 39. 
54. SRS 3 s 297. 
55. -At riderne i de 3 riger iflg G V der Ropp 

i HGBL 1886 s 44 skulle have tvunget 
Kristoffer til at besegle priv er en lidt for 
bastant udtal (W Christensen s 109 n 1. 
Kumlien s 215 n 116). 

56. DHT 5:5 s 15. Statsfowaltn s 44. DBL 20 
s 125. 

57. HR 2:3 nr 205 Q 19,210. 

58. Grautoff 2 s 96IChron d D Städte 30 s 39 
f. 

59. HR 2:3 nr 207 iflg 210,219. W Christen- 
sen s 107,108 n 1, og Lönnroth s 210. 

60. No: NGL 2:l nr 136 (tidl DN 7 nr 427). 
Sv: LUB 8 nr 314 (tidl ST 3 nr 483). Styffe 
2 nr 129 er tr efter en senere afskr. 

61. HR 2:3 nr 205 § 18. 
62. HR2:3 nr 205 $9 17,20. 
63. Ericsson s 11 nr 80 af 1444 2614. Hirsch s 

142 n 333. W Christensen s 11 1 n 1. 
64. Se note 49. 
65. HR2:3 nr 205 8 21,206. W Christensen s 

106. Lönnroth s 210. Se ogsi Taranger 
3,2 s 27. 

66. Rep Dan 7558. NGL2:l nr 137 s 278-80. 
Y Nielsen s 303. W Christensen s 106. 

67. KR 16 s 1307-9. Lögdberg s 67. 
68. KR 16 s 1309-11. Lögdberg s 67-8. 
69. KR 16 s 1311-2. Lögdberg s 68-9. Om vi- 

benhvilen forlyder det: »das yo frede an 
beyden teylen vffgenomen wurde so lan- 
ge das der tag gehalden wurde vff das die 
Denen sichir zcu dem tage abe und zcu 
komen mogen«. 

Rigsrhdet konsoliderer sin stil- 
ling 1445 
1. KKv 7130-79. E Olai i SRS 2 s 152-3. 

Lagerbring 4 s 381 formoder, at morbro- 
derens skzbne indvirkede p i  kg K's be- 
slutning. - Omtalen af bayrerne er pivir- 
ket af digtet om kg Albrekt: B... han kom 
aldre swa arm aff thydhislandlhafdhe han 
et swärdh wti siin handlkunne han dansa 
springa och hoppalhan skulle haffwa skäl- 
10 och gylta klokkoloc ther til hundradha 
lödhigh mark . . .« (Klemming: Sv Medel- 
tidsdikter s 179-80. Blanck s 50). 

2. Arup 2 s 218. 
3. Hertz s 79.. 
4. DRA dokafskr af V A Secher i Hand- 

skriftsaml XVI Tyskl. 
5. Rep Dan 7556. LUB 9 nr 853, hvor dog 

belGbet angives til7500 rh gylden. 
6. DRA dokafskr i Hindskriftsaml XVI 

Tyskl (perg 1442 217,1444 817,1444 2817, 
1444 2118,1446 2113,1448 311). APD 7 nr 
5956 jvf 3 nr 2407. 

7. Grautoff 2 s 951Chron d D Städte 30 s 38. 
8. DMR s 4 ff. 
9. Rep Dan 2: 1 nr 1978. Statsfowaltn s 30-1. 

Hofmesterinden skal sands ogsA regnes til 



hofstaten, se notits i DM 7:6 s 206 og 
DHT 7:3 s 410 f. 

10. Carlsson 3 s 527. 
11. DMR s 6 ff, 31 ff. Anders Laurensson 

ansat 1445 914, Anders EbbessOn (Galt) 
1445 2314. Kadaholk (!) 1445 315. Herbert 
Grabow 1445 30111. En Morten G var 
1434 foged for grev Hans p i  Oppensten 
(KK V 1393). En Klaus G nzvnes 1433 og 
1439 (Kalmar Stads Tänkebok s 150. 
SMR nr 881). - Om hofsindernes funktio- 
ner og stilling, se P B Jacobsen i DHT 2 s 
44 ff. 

12. DMR s 6: Jorg Havsner, Cuncz von 
Lvchaw, Kraft Pvnczingher (Kasper 
Brunzingen) iflg Chron d D Städte 2. 
Nürnberg 2 s 463 linie 26,432 L 16 og 434 
L 29,441 L 23. -Se tillige Statsfowaltn s 
341. Om danske Hans Kock og den bay- 
riske Hans Kock, se DM 7:6 s 205 m n 6. I 
august 1447 omtales en Steffen lands- 
knzgt (DM 7:6 s 208). 

13. DRH 2 s 482. Synspunktet genfindes hos 
Bruun i DBL 5 s 239. Om livet V hoffet, 
se Galster i FNA 1966 s 51 ff. 

14. Erslev i DRH 2 s 642. A E Christensen i 
NK 2 s 50. - Huitfeldt fol s 841 jvf Hojer s 
96, som videref6res af Pontopp 2 s 261, 
Holberg 1 s 633, Mallet 4 s 523, Dahl- 
mann 3 s 211. Messenius (1611 s 95) vil 
vide, at »Ficke Krus, Bavarus, venit in 
Sueciam cum rege Chnstophoro anno 
1441 ... « Se ogsa Dip1 Da1 1 tillzg geneal 
tabeller nr 4 (Cruus). 

15. DRA dokafskr i Handskriftsaml XVI 
Tyskl af perg 1446 3111,1446 1219,1447 
1013,1448 3-411. Rep Dan 7556. DMR s 
1,5,9. DM7:6s205. Erslev: Testamen- 
t e r w  92. LUB 8 nr 323,328. KR 16 s 
1296-9. Det vides ikke, om W von Wulf- 
stein stadig opholdt sig i DK. Den i DMR 
s 6,29 omtalte Osvald kammersvend sy- 
nes at vzre af Parsberg-slzgten (Statsfor- 
valtningen s 74). 

16. Deutsche R Akten 17 s 410 af 1444 2119. 
Chron d D Städte 3. Nürnberg 3 s 400 
linie 2. Om rigsdagens forhandl se Chron 
dDStädte30s27mn 1. 

17. DRA dokafskr i Handskriftsaml XVI 
Tyskl af perg 1445 2314,1446 3111. 

18. Se bilag 2. Om h@vedsmandsskiftet pA 
Akershus, se NGL 2:l nr 138 (Side 281 n 
3 antages det, at skiftet fandt sted i 1443). 
Se ogsA NHT 5:2 s 107 og Bull(1922) s 
299-300. 

19. Lönnroth s 220 og (1940) s 219 f. Kumlien 

s 245-7. Carlsson 3 s 526. Dovring (1951) 
s 149. Om almuens skat som i Eriks tid, se 
FMU 3 nr 2424, jvf Styffe 3 nr 68 pkt'l. 

20. No ventebreve, se Kr I's no hdf (NGL 2:2 
nr 3 8 12). Sahlgren 4 s 184-5. Lönnroth s 
219. Kumlien s 245, som formoder, at 
uviljen iszr kan skyldes, at afgifterne gik 
til kgs da kancelli eller kansler. Lancken s 
43 godtog de tendenti~se oplysn om de 
skiftende lensmdsudnzvn under Kristof- 
fer. - Skulle mon Matts Ödgislesson (Lil- 
lie) have sat sig i udgift til kongemagten 
ved modt af Abo slot? (FMU 3 nr 2522 af 
1443 2516). 

21. Lönnroth s 225. Carlsson 3 s 526 jvf dog 
Kumlien s 178,244,248. 

22. Löqnroth s 230. Kumlien s 199. Carlsson 
3 s 522 f. Sjögren (1944) s 88-90. 

23. Kumlien s 247, Kellerman 1935 s 210 n 
42, jvf dog Lönnroth s 219. Om Gustav 
Karlsson i Kastelholm, se DN 5 nr 725. 
Om bisp 1 ke Johansson af Vesteris udt 
Chronicon episc Aroensium, at kg K 
trzngte ham Vesteris slot af for selv at 
besidde det (SRS 3 s 126 nr 25). Oplysn 
kan bero pa en foweksiing m E Pukes 
opf0rsel overfor bisp Oluf Knob (KK V 

3956 ff). Det m i  dog tilfojes, at sk@nt 
krflniken er et falskneri, et lzrd kompila- 
tionsvzrk fra ca 1700, gor forfatteren 
(Nils Rabenius snarere end Peder Svart) 
brug af dokumenter og andet materiale 
samt gengiver notitser (omtalen af bisp 
Naune Jensson Gyrsting er udf~rlig), 
hvorfor disse m i  tillzgges et ikke ubety- 
deligt kildevzrd, sAvidt de relaterer sig til 
dokumenter (Hildebr i SHT 1881 s 274 ff 
og Bolin (1963) s 143-8, spec 146). I den 
opr biskopslzngde nzvnes intet om slot- 
tet (Lönnroth s 222), dog 1443 717 benzv- 
nes Gustav Olofsson (Stenbock) h@veds- 
mand over Dala (Trotzig i SPHT 1910 s 
34-5. Kumlien s 246), og 1442 2412 udste- 
der Kristoffer et dok fra wcastra nostro 
Westerars« (SRA perg). Stiernmans op- 
lysn i bd 1 s 180, at Folke Turesson 
(Bielke) er hovedsmd 1445 p i  Vesteris, 
savner bevis. 

24. Alin (1877) s 18-9 m noter. - SBL 21 s 
583. 

25. DMR s 3-4. DM 7:6 s 218. 
26. SRS 2 s 151,156. Kumlien s 244. En best i 

Halmstadtraktaten 1450 1315, at kongen 
ikke matte f@re rente ud af riget uden 
tvingende begrundelse og uden RR's 
samtykke, kan pege p i  rigtigheden heraf, 



hvis ikke udsagnet gzlder Kristoffers 
krigsskat, som blev fort til DK. - NO: Bull 
(1926) s 41 jfr Imsen 4 s 388. 

27. Y Nielsen s 299. Benedictow (1971) s 31. 
Imsen 4 s 387-8. De 2, som ikke var ind- 
giftede i det no aristokrati, var H krum- 
medige (se note 28) og Hans Krukow, 
som var gift m Anna Barsebek (DN 2 nr 
775). 

28. H Krummedige tilhorer en anden gren af 
slzgten Kr, end den afdode da RR Erik 
Kr (Gillingstam s 204 n 227)Agteskabet 
m A Haks dt blev indgiet ca 1446-7 
(NDM 6 s 25. NHT 5:2 s 110. P V Möller 
(1871) s 14. NBL 8 s 100). - Om Hr Hart- 
vigs 1. sgteskab se DN 9 nr 286. DCP nr 
32. 

29. NGL 2: 1 nr 141. Y Nielsen s 298 m n 1. 
30. Y Nielsen s 298. Taranger 3,2 s 7. Koht 

(1927) spec s 10,24-5. Trztteberg s 490 ff, 
585,573 ff. Blix i NHT 1964 s 176 ff. H 
Schück (1976) s 146-7. - Om no breve i 
DK, se ogsi Kr I's no hdf (NGL 2:2 nr 3 § 

6). 
31. Carlsson 3 s 545. H Schück (1976) s 284. 

KHL 9 sp 89-90. 
32. Om rhdsarkivets udbygn fra 1434 og redu- 

cering under Kristoffer, se H Schück 
(1976) s 223 ff, 285-6. 

33. Herlitz 1 nr 102,104-5, (106), 107,112. 
SRA perg 1442 112,1442 212,1444 2511, 
1444 1512,1444 1614,1444 118,1444 1519, 
1444 10110,1446 2111, papir 1443 9112. 

34. Herlitz 1 nr 93,101 og 104 (orig). Kumli- 
en s 195 samt (1953) s 357 og SBL21 s 
583. 

35. Taranger 3,2 s 56. Johnsen (1919) s 174. 
Marmoy 4 s 68. Imsen 4 s 390. 

36. KK V 7187,7326. Se ogsi Karl Knutssons 
udtal1457 (Styffe 3 s 90). Erik af Pom- 
mern anklagede 1439 Karl Knutsson for 
at have tvunget bonderne til at spise bark 
(Hadorph 2 s 128 f. Moberg (1971) s 73). 

37. Messenius (1616) s 122-3, som tillige an- 
f0rer i Sc I11 voll tom 3 s 76, vol2 tom 12 
s 254. Lyschander (1622) s 243 ref den 
»turske Kejser Beotazar Soldansa brev. 
Pontanus (1631) s 625 aftrykker brevet m 
smi zndringer. Strelow (1633) s 207 har 
kendskab til skrivelsen. Holberg 1 s 634-5 
aftrykker brevet og folges af Schlichte- 
groll s 164-5 og L C Müller 4 (1875) s 110- 
1. - Om Lyschander og Pontanus, se E 
Jorgensen (1964) s 155 ff. 

38. Pontanus s 625. Brockelman s 250. 
39. Se n 37. 

40. DRA: Ldipl U. 1444 (3 lat afskr), Kgl Bibl 
Kbh Rostgaard 118 S 5-11 4O (1 lat og 1 
dansk oversett). 

41. Sjögren (1944) s 2 ff, 336 ff. W Christen- 
sen i DPHT 9:2 s 6 ff, 10:l s 31 ff, 38 ff og 
11,19 ff for slsgtsbogernes indbyrdes for- 
hold. Om Anna Trolle se ogsi DAA 1891 
s 418; 1893 s 542. DBL 18 s 113 f. Slsgts- 
optegn Calendar Trollianum bzrer oftest 
fejle datoer (SRS 1 s 233). 

42. Flores og Blanzeflor eks V 276 ff, 293 ff, 
301 ff, 975 ff. Hertig Fredrik av Norman- 
die eks V 381 ff, 2751 ff, 3146,3157. Se 
ogsi Noreen i Skr utg av Kungl Hum Ve- 
tenskapsdamf i Upps 22 s 9,29, og bi- 
drag I1 s 30-1,39 samt Stahle i Arkiv f no 
fil1949 (64) s 237 ff for zgteskabsnotitser 
1273, som kan have indvirket. Herr Ivan, 
spec V 555,846,857,3270,6277. Se ogsi 
Noreen (1929) s 59. Konung Alexander, 
spec V 3927,9759 ff, 9790 ff, 9803 ff, 9830, 
9914,10314,10480 ff bl fl. Blanck i Sam- 
laren 1929 s 1 ff, spec s 27,33,40,70-1. 
Ronge s 18 ff, 104. - Om Alexanderdigtn 
og -romanen se eks KHL 1 sp 75 ff, Pfi- 
ster 1913 og 1976 (spec s 16 ff, 53 ff, 228 
ff, 301 ff). -Traditionen om presbyter 
Jhs, se Olschki (1931) s 1-14. Nowell 
(1953) s 435-45. Toldberg i Arkiv f no fil 
1961 (76) s 231-57. Mandevilles rejse, 
spec s VIII, XIV ff, 4,9,21 f, 79,153,157 
f. 

43. Lagerbring 4 s 382. Se n 42 og Noreen i 
Samlaren 1930 s 61. Presbyterbrevet blev 
iflg Toldberg oversat til SV ca 1300 (Ark f 
no fil1961 s 255). 

44. Se n 42 og Konung Alexander V 1199- 
1232,2921 ff jvf s 364: Epistola Darij ad 
Alexandrum. Blanck s 67-8. Ronge s 21- 
3. 

45. Ihs Magnus (1558) s 533-8. Losman 
(1968) s 215-21. 

46. Det gl Test (Hvidberg 1942) s 1061-2 samt 
Det da Bibelselskabs udg af Bibelen 1964 
s 863-4. Henrik Kalteisen omtaler ca 
145213 eks m Balthazar og rigets cbdelzgg 
af perserne (Brkebiskop H K's Kopibog 
s 190). At Daniel var velkendt i SV i Sen- 
middelalderen, se bisp Thomas' digt om 
Engelbr i Klemming: Medeltidsdikter och 
Rim nr 7 s 389 linie 144, og Carlsson 3 s 
433. Bisp Thomas' henvisn til Daniels 
drcbmme skal nzppe soges i selve Daniels 
bog, men snarere til en byzantinsk dram- 
metolkningssamling, som i Vesteuropa og 
Sverige var kendt i lat oversztt m titelen 



»Sompnia Danielis.~ Bade hos araberne 
og byzantinerne spillede profeten Daniels 
navn en stor rolle i de okkulte videnska- 
ber: SSFS 5 s LXXXIV. S Larsen i AN0 
1917 s 59-60. Lönnroth i Sc 4 s 37 m n 1. 

47. Lundberg (1909) s 67-8. H Schück (1976) 
s 244,344. Indkaldelsen 1443 116 i SRA A 
20 fol301. 

48. SRS 1,l s 162-3. Höjer s 318. Brilioth 2 s 
389. Norborg s 172 ff. 

49. Messenius: bl sine mange kildegrupper sy- 
nes han (ogsi for 1445) at have anvendt 
en Vadstena-krbnike, som ikke er iden- 
tisk med diariet og en pipeget eksisteren- 
de tänkebog (Höjer s 221 jvf H Olsson 
1944 s 293-4 ff). I det hele er Messenius 
velunderrettet om Vadstena kl og birgitti- 
nerordenen, og sammen med anforelsen 
af frierbrevet under Ar 1444 gives atter 
1447 oplysn m relation til Vadstena (Sc I11 
voll  tom 3 s 76,78). - Se ieivrigt KHL 11 
sp 562 (art Messeniz Schedz), og Nor- 
borg (1968) s 201-2. Om Messenius er en- 
delig at bemzrke, at hans slzgtstabeller i 
Theatrum . .. fra 1616 er de gl som gar 
igen, og at han ikke fremfor andre b0r 
fremhzeves som digter og kritiker i tidens 
ind. Han anvender de slegtsb0ger og 
breve, sorn opbevaredes i arkiverne (Ros- 

man 1897 s 143-5). Flyveskrift: Lönnroth 
s 258-9, Losman s 249. Arbog: Paulsson s 
83 ff. - For Alexandereks i lat Vadstena- 
hindskrifter, se Ronge s 21 n 22 jvf s 71. 

50. Chron d D Städte 30 s 33 m noter. Se ogsi 
Brockelmann s 250 for pavens oprib og 
slaget V Varna. 

51. J Skovgaard: Den Hellige Birgitta, eks s 
101 ff. Carlsson: Heliga Birgittas upprors- 
program s 86-102. Norborg i SKA 1956 s 
61 ff. 

52. Deutsche R. Akten 17 s 38,44 i lighed m 
pers Malchus (Jhs 18,lO) og Pfassur (Je- 
rem. 20, lff) .  

53. KK V 7354-69. Lönnroth s 202 mener, at 
Kristofferpartiet savner »dokumentarisk« 
grundlag. - Galster i FNA 1966 s 59-60 er 
tilb0jelig til p g a hoffets forbrug af 01 at 
fzeste nogen tiltro til KK's udsagn om Kri- 
stoffers forhold til de vide varer. Intet 
vides herom. Se ieivrigt kap V111 afsn Kri- 
stoffers d0d og eftermzele note 8. 

54. SRS 1,l s 162-3. Höjer s 317-8. Ramsay s 
34. Lindblom (1942) s 247.1446 917 tr 
Herlitz 1 nr 112. 

55. LUB 8 nr 323 m n 1 s 376, nr 328. W 
Christensen s 109. 

56. HR 2:2 nr 396,400. LUB 8 nr 129,131. 

V11 Gotlandssp~rgsrniil og Baltikumpolitik 1446 
1. DN 6 nr 496. Rep Dan 7572a. SRS 1,l s 

612 f. Herlitz 1 nr 107 (jvf Staf s 369), 
108. DN 3 nr 789. Höjer s 318 n 2. Kumli- 
en s 229. 

2. DN 6 nr 496. Rep Dan 7570. SHT 1936 s 
406-9 og SBL 12 s 27 er fejlagtig om grev 
Hans' ridsstatus. Om mandsforholdet i 
Middelalderen, se Löfquist s 176 ff. 

3. Dok optaget i perg 1454 1316 i DRA. Styf- 
fe (1911) s 180,186 n 2 m dato 1446 112 og 
vidim 1464. 

4. Dok optaget i perg 1457 315 (SRA). Se 
ogsa Stiernman 1 s 145. Kumlien s 229. 
SBL 12 s 25. - En retssag ml A Nielss0n 
og Birger Trolle til forstn~vntes fordel 
(SRA perg 1446 2111. Sjögren 1944 s 90-1 
m n 8. Welander s 71 n 154) tillader ikke, 
som K Kumlien mener, at se dommen 
som udtryk for et stadigt mere forvzrret 
forhold ml Kristoffer og det SV RR (s 229 
n 2). Her matte szttes ind p i  andre 
omrider. 

5. KK V 7205 ff. 
6. FMU 3 nr 2658. Höjer s 318-9. 
7. SRA perg 1446 2512,1446 713,1446 813. 

DN 16 nr 154. Herlitz 1 nr 109-10. Wid- 
mark s 109-10. Höjer s 318. Gillingstam s 
292. Sjögren (1944) s 82 n 6,87. 

8. Gillingstam s292. Losman s 243. H 
Schück (1976) s 220. 

9. DN 5 nr735. 
10. DN 16 nr 154. SPHT 1934 s 100. Gilling- 

stam s 292-3. Sjögren (1944) s 89. 
11. DPHT 2:5 s 112-5. 
12. SRA perg 1446 2113 (vitterhetsakademi- 

ens perg brev) Gillingstam s 293. 
13. KR 16 s 1021-31. Voigt 8 s 96-7. Lögdberg 

s 69 ff. 
14. KR 16 s 1021-39. Lögdberg s 71. 
15. KR 16 s 1023,1075-6. W Christensen s 

132. HM anmodede 1446 515 Hans V 

Kinsberg om hos Kristoffer at anmode 
om frigivelse af J Roghausens gods ved at 
f i  kongen til at skrive til M Gren under 
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henvisning til vibenstilstand mellem kon- 
gerne (KR 16 s 1043-4). 1446 1716 minder 
HM i et brev til Kristoffer bl a om sit brev 
om M Grens opf0rsel (KR 16 s 1053-6). 

16. KR 16 s 1061-2. Lögdberg s 72. Murawski 
s 278 f. 

17. KR 16 s 1057-9. Lögdberg s 72. - Om 
blokaden af Gotl se ogsa Ericsson s 13 nr 
103. 

18. DMR s 27. 
19. KR 16 s 1065-6,1067-70. Lögdberg s 72-3, 

85. 
20. KR 16 s 1063-4. Lögdberg s 73. Murawski 

s279 f .  
21. KR 16 s 1119. Hirschs 150 n 392 har fejl- 

datering til1445 1517. 
22. KR 16 s 1063-4. Lögdberg s 73-4 m n 97. 
23. SRA perg 14462113, - 1446 1316 (fotostat 

af UUB's perg brev). Collijn s 48. Den 
norske kansler Gunnar Holk var hos Kri- 
stoffer 1446 2312 i Sundby nzer Strängnäs 
(DN 3 nr 789). - Ingen SV kansler omtales 
u Kristoffer, men embedet synes at blive 
varetaget af Strängnäsbispen, som opbe- 
varede rigets sigil (H Schück (1976) s 284- 
5). Kar1 Knutssons kansler var 1448 3119 
Uppsalakanniken Bengt Karlsson. (Gil- 
lingstam s 302 n 278). 

24. Collijn s 48. 
25. SRA: Fotostatkopi af UUB's perg's brev 

1401-50. 
26. KR 16 s 1063-4. Dok af 1446 2817 optaget 

i perg 1484 1019 (DRA. C 3 Domme). 
Reg Dan 5530. Kumlien s 233 n 21. R 
Henrik Barsebek dpholdt sig 1446 1914 i 
Stockholm (SRA perg). 

27. DMR s 32. 
28. Poelman 1,2 nr 1845 s 626 fol135v. 
29. Bisp Kristian og Niels Erikss$n (Gyl- 

denstj): HD nr 34. Se ogsa DGK2 s 84. 
Ulrik: R A  2 s 14 nr D 4,6 af 1446 1715, 
2515. Hvass 3 s 60. Henning, Morten 
JenssGn, Oluf Axelss~n, Anders Hak: 
AB 5 s 62 ff. Om Henning se ogsi Rep 
Dan 7594. KS 4:2 s 277. B A  5,2 s 840. 
Sten Basse, Ove Lunge: Da Sa 1 s 170-1. 
Otto Nielssm: Barner dipl nr 72-3. Rep 
Dan 7605,16-7,23. Reg Dan 5535. Peder 
Lykke: Rep Dan 7623. 

30. DMR s 27-8. Statsforvaltningen s 358. 
Om Oluf Ax i 1446 se m rimelighed ogsA 
XA4s87nrF47. 

31. KR 16 s 1063-4,1067-70. Lögdberg s 109 
n 103. 

32. Kumlien s 255 jvf Lögdberg s 109 n 103. 

Lönnroth s 234 n 1. Gillingstam s 293-4 n 
242. 

33. KR 16 s 1063-4,1067-70. Lögdberg s 74. 

0ge t  interesse for Baltikum 
1. KR 16 s 994-5 iflg 1017-9. Lögdberg s 74- 

5. 
2. Lecub 10 nr 201,211-13. HR 2:3 nr 227. 

Se iprvrigt Voigt 8 s 112. Goetz s 139. 
Kumlien s 231. Lögdberg s 75. Murawski 
s 368 ff. 

3. KR 16 s 1053-6. 
4. Lecub 10 nr 269. Styffe 2 nr 130 s 311. 
5. Styffe 2 nr 130. KK V 7217,7230. Kumlien 

s 231-2. 
6. KR 16 s 1079-80,1093-4. Kumlien formo- 

der s 232, at Kristoffer s@gte at mzgle ml 
Ordenen og russerne. 

7. Lecub 10 nr 268,269. Kumlien s 232, 
Lögdberg s 76, Carlsson 3 s 562. 

8. Lecub 10 nr 275,290. Lögdberg s 76-7. 
Carlsson 3 s 560 ff. Se ogsA Kumlien s 
232. Om sovejen gennem Neva og Lado- 
ga m m, se Attman s 26. 

9. Jungersen s 69-70. Carlsson & Rosen 1 s 
297. 

10. Arbusow 1:4 nr 504 s 469. Altmann 2 nr 
8577 s 175 fejlagtigt dateret til1431 1115. 
W Christensen s 133. 

11. W Christensen s 132. Kumlien s 229 n 7. 
12. Anthoni s 129. 
13. ST 3 nr 484. Lecub 10 nr 266. Se ogsi 

Lagerbring 4 s 389. Kumpen s 232. Lonn- 
roth s 211. Lögdberg s 77,114 jvf Lecub 9 
s XI11 og nr 408,553, bd 10 nr 593. Carls- 
son3 s 561. 

14. ST 3 nr 450,455 og Nowak 1971, som 
aftrykker det fra polsk side udstedte for- 
bundsdok. Mollerup (1880) s 7 f, 11-2,14, 
17. Lecub 8 s XXX. W Christensen s 115- 
6. Erslev s 77 ff. Daenell(1902) s 312 ff. 
Seeliger s 10. Vasar s 108-17. Jungersen s 
69-70. Carlsson i BS 1938 s 1-17. Carlsson 
3 s 149,161 f, 168 og i Sc M 1963-4:4 s 31 
f. Niitema s 133-5. -Se ogsi Lecub 8 nr 
30,42,174,220,236,240,336,350. - 
Endnu i 1433 synes tanken om at erhver- 
ve omrhder i Livland at forsvsve Erik af 
P (Lecub 8 nr 714 og Sc M 196344 s 35). 

15. Lecub 9 nr 863,lO nr 237. 
16. Lecub 11 nr 254 s 216. Lögdberg s 77 n 

122,115-7 iflg Lecub 9 s XIV f. Carlsson 3 
s 561. Niitema s 220. - I  Sdvkammeret pA 



Kbh's slot fandtes i Fr. I's tid (1524-30) et 
dok, »at koninger aff Danmarcke haffuer 
at forsee Reuels stycht, nar thet vaccerer* 
(&A 4 s 393 nr 107 iflg s 384). 

17. DKS s XIII. Grandjean (1926) s 109. W 
Utenhof tager klart fejl af kong Kristof- 
fer, nir han omtaler ham som hertug til 
Lolland (DM 3:3 s 3). Det samme er til- 
fzldet, nir Pontopp 2 s 599 pi  grundlag af 
et dok af Kristoffer 1447 2219 hzvder, at 
kongen foruden sin alm titel skal have be- 
nzvnt sig »Sand arving til slavernes rige.« 
(KS 3:6 s 416 jvf Rostgaards afskr af Pe- 
der Syv i Kgl Bibl Kbh Add 246,l fol). 

18. Lecub 11 nr 598. Mollerup (1880) s 2 f, 
22. Rebas (1976) s 34. - Far 1452 scbgte Kr 
I at varetage da interesser i Livl ved at 
tildele stiftet Reval et beskyttelsesbrev i 
lighed m Kristoffers brev, og omkring 
irsskiftet 1450-1 strzbte stiftsmyndighe- 
derne i Dorpat efter at f i  Kr's broder, 
grev Mourids, til bisp, hvad dog ikke blev 
til noget (Lecub 11 nr 105,254. Mollerup 
(1880) s 15-6. Lögdberg s 211 ff, 216 m n 
41). Om Kristians pol se ogsi SHT 1904 s 
246, Rebas (1976) s 32 ff .  

19. Mollerup (1880) s 14 iflg n 41. 
20. Lögdberg s 77. Carlsson 3 s 560. - Om 

Livl som leder af de tysk-russ handels- 
kontakter, se Daenell2 s 250 ff. Agats s 
41. Goetz s 93 ff, 133 ff og 209. 

21. Lögdberg s 122 ff, Rebas (1976) s 52 ff. 
22. Rebas (1976) s 53. DAA 1892 s 104. 
23. Lecub 7 nr 81,84. Om Hennings gods og 

afstamning se P Johansen: Estlandliste s 
884, Rebas (1976) s 53-4. 

24. Lecub 9 nr 151,301,333 (se ogsi Kinch 1 
s 307. Schirren s 140 nr 428 jvf 427). 
Lögdberg s 122. - Dateringen i Schirren s 
141 nr 452 af Ribe Kpt's fuldmagt til1448 
er fejl for 1438, jvf en oplysning Fra Reval 
1438 619 om tilstedevzrelse af »deme pro- 
vinciale van Denmarkena (Lecub 9 nr 406 
pkt 10). 

25. Lecub 9 nr 151 (af 1437 314 og kg Eriks 
skrivelse 1414), 954. Erik ErikssGn op- 
holdt sig i Reval1437 2816 (Lecub 9 s 97 n 
1. Rebas (1976) s 57,59). - DAA 1926:2 s 
13 omtaler ikke Kirstine Eriksdt's 1. zg- 
teskab. 

26. Schirren s 140 nr 430. 
27. Lecub 9 nr 595 jvf Terpager s 108. Kinch 

1 s 312. H N Clausen s 87. 
28. Lögdberg s 124, Rebas (1976) s 59. 
29. Lecub 9 nr 517,742 s 520,954. Lecub 10 

nr 17 iflg 16. Schirren s 141 nr 442. SRA. 
Medeltidssektionens Sam1 af Fotostatko- 
pier Ser I Hefte nr 3 for kopi af brevet 
vedr udl6sn af pantet og pantebrevene. 

30. Lecub 9 s 435 n 1. Rebas (1976) s 60. 
31. Lecub nr 796. SMR nr 1514. 
32. Lecub 9 nr 954 iflg 979,1020. Om godsets 

geogr beliggenhed se P Johansen: Est- 
landliste s 346; 355. Lögdberg s 122. Re- 
bas (1976) s 66-8. 

33. Rep Dan 7415. 
34. Rebas (1976) s 61. 
35. Rep Dan 7415. 
36. Schirren s 141 nr 440. Rebas (1976) s 63. 
37. Lecub 10 nr 356. Nogle uger far kabet 

besagte Karl Knutsson Reval (Rebas 
1976 s 64). Kumlien s 237 antager, at Erik 
NielssGn (Gyldstj) formidler salget. 

38. Rep Dan 7602. Om morgengaveinstitu- 
tionen, se S Juul(1940) s 195. 

39. KK V 7267 ff. Kumlien s 236. Endnu 1446 
15110 synes Karl Knutsson at opholde sig 
pA Svartsjö (Lecub 10 nr 271). 

40. Kumlien s 216 ff. 
41. KK V 7207,7218 ff.  Lögdberg mener s 

125-6, at Karl Knutsson kan have kabt de 
Hagenske godser i 1447 i et forsag pi  at 
styrke sig overfor Kristoffer. Synspunktet 
m i  afvises til fordel for Baltikum-aspek- 
ter. 

42. KR 16 s 1063-4,1067-70. 
43. Lecub 10 nr 261-2,266. Lögdberg s 89-90. 
44. Napiersky 1 nr 1532. 
45. ~ e c u b  10 nr 242 iflg 243-5. Napiersky 1 nr 

1611. 
46. Lecub 10 nr 262. 
47. Lecub 10 nr 268. 
48. Lecub 10 nr 273. Voigt 8 s 114. W Chri- 

stensen s 115. Lögdberg s 87-8. Carlsson 3 
s 563. - HM's meddelelser om at Kristof- 
fer ikke stod sig godt m DK og Sv m i  
vzkke mistro, og intet tyder pi ,  at det 
skulle s t i  s i  dirligt til. Det var nordmzn- 
dene, som i sept 1445 havde opponeret 
mod kgs hanseatiske pol. 

49. ST 3 nr 486. 
50. Jvf Lögdberg s 89. Carlsson 3 s 564. Mu- 

rawski s 282. 
51. Lecub 10 nr 384. Se ogsi Arbusow 1:4 nr 

512 s 475. Kumlien s 239-40 jvf 213-4. 
Lögdberg s 126. Eimers 107. - HM zn- 
drede snart opfattelse (Lecub 10 nr 405, 
411). Det er antaget, at konflikten om de 
Hagenske godser spillede ind (Arbusow 
1:4 s 476). - Stavenhagen har gjort gzl- 



dende (HZN F 1897s513), atdet i Kbh 
opbevar livl dok alene stammer fra en livl 
kopibog fra det 17 irh. Intet taler for 
dansk medvirken ved forslagets udfzerdi- 
gelse (jvf Arbusow 1:4 s 474 n 4). Skulle 
udkastet mon vzre det i iEA 4 s 390 nr 68 
omtalte? (»et gamelt contrahs breff emel- 
lom konnigen af Danmarcke oc mesteren 
aff Liffland*). Udtoget tillader ingen sik- 
re slutninger. 

52. Lönnroth s 213. - Carlsson 3 s 564.godta- 
ger et forbd i lighed m for eks Lagerbr 4 s 
394. Geijer 1 s 238. Voigt 8 s 139. G von 
der Ropp (HR 2:3 s 143 n 1). Daenell2 s 
252. Goetz s 139. Ahnlund 1 (1956) s 67. 
Carlsson & Rosen 1 s 297. SBL 21 s 584. 

53. Niitema s 218.1447 214 anmodede HM 
Lübeck om hjzlp mod Novgorod, hvor 
krigen ville bryde ud 2416 (Lecub 10 nr 
309). 

54. Kristoffers akkreditiv for H Steiner dat 
Kolding 1446 16112 (DO-Reg I nr 9217). 
Lögdberg s 86-7. 

55. Lögdberg s 86,88. 
56. KR 16 s 1097-8. Voigt 8 s 115 n 1. Bar- 

thold 4,l s 152 n 5. Lögdberg s 91. DO- 
Reg I nr 9215,36. -Se ogsi Ericsson S 13 
nr 102. 

57. DMR s 22. DM 7:6 s 215-6 m n 7, hvor G 
Galster mener, at Albrekt er hg Albert af 
Braunschweig (1427-86). Lögdberg s 86 n 
15 anser Steiner for at vzere et da sen- 
debud. 

Gotlands-ekspeditonen 
1. KR 16 s 1079. Styffe 2 nr 130 s 311. Vad- 

stena-diariet lader fzerden begynde 29. ju- 
li (SRS 1,l s 163). Endnu 1446 818 var 
Bengt Jönsson (Oxenstierna) i Stockholm 
(Gillingstam s 293). 

2. KR 16 s 1041-2,1079-81,1093-4 (tr HR 
2:3 s 143 n 1 i uddrag. Styffe 2 nr 130. ST 
3 nr 485, Lecub 10 nr 264 jvf 266,269). - 
Krönike - efterretn, se Grautoff 2 s 102. 
Stralsunderkrcbniken i SRS 3 s 297. KK V 

7234 ff. E Olai i SRS 2 s 152, Pommerske 
kr0nike (BS 1889 s 338-9). 

3. Kumlien s 233,241 og (1953) s 359. -Den 
zldre litt, som byggede pi  KK, lades ude 
af betragtning i det flg. Hojer s 95 har 
ikke meget om forhandlingerne. Holberg 
1 s 629 falger E Olai, at svenskerne scbgte 
at hindre kongerne i at tale alene sam- 
men. Mallet 4 s 512 ff scbger iflg KK's op- 

lysn at bevise, at Kristoffer afsluttede en 
traktat med Erik af P. Lagerbring 4 s 391 
antager en slags vibenstilstand med Erik 
af P og opstiller spcbrgsmilet, om kg Erik 
skulle holde inde med sine rcbyerier, indtil 
Kristoffer var kommet tilbage til DK. Ba- 
den 2 s 208 formoder, at Erik lovede at 
lade SV skibe pasere og kun opbringe han- 
sestzdernes skibe. J Pa1 Müller s 58 for- 
moder stcbttet p i  KK, at Erik fik penge. 

4. Lönnroth s 213 m n 1. 
5. Lögdberg s 80. 
6. KR 16 s 1079-81. Grautoff 2 s 102. For- 

handl p i  ibent terrzen var alm praksis 
(CDB 2:4 s 358 ff af 1446 3018). 

7. KR 16 s 1080-1. W Christensen s 113. 
Kumlien s 233. Lönnroth s 212. Carlsson 
3 s 557. - Linköping stift omfatter 0ster- 
götland, Smiland, Gotland og @land, 

. men ikke Värend. 
8. KR 16 s 1080-1. Iflgsenere opfattelser 

havde danskerne undt Erik af P Gotland 
p i  livstid (SRS 3 s 324. Pomm krcbnike 
(Böhmer s 108), P Olai (SRD 1 s 142), 
MHD 1 s 511 for krcbnike fra Vald Atter- 
dag til Kr 111, Huitfeldt fol s 829-30), 
hvad der antagelig beror p i  en forveks- 
ling m forhandl i 1444. 

9. Kumlien s 233 n 23. 
10. KK V 7212,7217. 
11. Bring 2 s 218-20. Se i0vrigt Lagerbring 4 s 

393. Kumlien s 234 jvf Gillingstam s 293 n 
242. Om Kar1 Knutsson, se Styffe 2 s 311. 
KK V 7208-09. 

12. DN 5 nr 735 af 1446 1213 Stockholm. Bisp 
Jens af Os10 deltog i Lcbdose-mcbdet 1442 
og i mcbdet i Kbh 1443. - Erkebisp Tue 
opholdt sig 1446 118 p i  Flyinge i Skine 
(Rep Dan 7612). 

13. DN 16 nr 156. 
14. HR 2:3 nr 309 §§ 4-5 iflg DN 16 nr 161; 7 

nr 432 (RR's mcbde p g a megotia regni 
nostri concernencia«), 437. G Holk var 
1446 1618 i Bergen (DN 12 nr 211). Om 
zrkebisp Aslak, se Reg Dan 3767. Hartv 
Krummedige er 1446 2217 i Noreim og 
1918 i Hardanger (DN 5 nr 738; 3 nr 791). 
- Om Bergen-mcbdet se Y Nielsen s 303. 
W Christensen s 117. Taranger 3,2 s 30. 

15. DN 5 nr 735. 
16. Jahn s 511. 
17. Hude: Indledn til Aktstykker. T Jexlev 

mener, at de plattyske kopier er frem- 
kommet i Kristoffers rigsforstanderperio- 
de 1439-40 (1978 s 214). I betragtning af 
afskrifternes ordning i 2 papirshefter kan 



dette ligesavel vzere sket p i  et senere tids- 
punkt, hvor forhandlinger aktualiseredes 
m Erik af Pommern. 

18. Jahn s 228, Lögdberg s 80, Kumlien 
(1953) s 360. 

19. Rep Dan 7618. Den afdode hg Gerts dat- 
ter Ingeborg var nonne i Vadstena (Höjer 
s 313, Lundberg (1909) s 70, Norborg 
(1958) s 131). 

20. DF 1 nr 128 (ogsi tr Hille nr 335). Barner 
s 109,138 f og dipl nr 73. - Samme dag 
udstedte Slesvigbispen endnu et dok til 
Strange Nielsson Bild (DRA Ldipl). 

21. Falck nr 11 s 16. Erslev i DHT 6:6 s 221. 
22. Dipl Suec 8 nr 7030. Hg Henrik kom al- 

drig i besidd af Gotl. (ST 2 s 342 n 1. SRD 
7 s 278,300 8 18,360). 

23. Om fravzr af fyrster, se for eks hg Varti- 
slav, Barnim d iE og Y og Bugislav: CDB 
2:4 s 358 ff. Markgrev Hans: Lecub 10 nr 
266,269. Hansestzderne: W Christensen 
s 113. 

24. KK V 7237-8 (»the resa gik hanom (kri- 

V111 
Rigsrid og kongemagt 1447 

1. Grautoff 2 s 105 I Chron d D Städte 30 s 
57. LUB 8 nr 454. Kristoffers stedmor 
Beatrix udovede regentskabet i Ober- 
pfaltz i disse ar. 

2. Rep Dan 7645,7647. W Christensen s 119 
n 3. 

3. Rep Dan 7629. 
4. DGK 3 s 518-21. Rep Dan 7634 og KS 3:s 

s 331. 
5. Rep Dan 7624. 
6. RepDan7639. DVnr45samts212,225. 
7. DO-Reg I nr 9217. 
8. HD nr 40. Rep Dan 7659. W Christensen 

s 119 n 3. 
9. SRD 8 s 176. W Christensen s 119 n 3. 

Den lybske kronike lader Kristoffer an- 
komme efter 1447 212. 

10. Grautoff 2 s 105 1 Chron d D Stadte 30 s 
57. 

11. Se noterne 2 og 8. 
12. HR 2:3 nr 253 8 3. 
13. LUB 8 nr 402 samt s446 n 1. Se tillige HR 

stoffer) illa j hand, all thera kost ther la- 
dis oppa.«), KR 16 s 1080. 

25. Voigt 8 s 95. Barthold 4, 1 s 137. 
26. Styffe 2 s 312. Carlsson 3 s 562 og i SHT 

(1962) s 318. 
27. KR 16s 1081. HR2:3s 143 n 1. SRS3s 

297. Grautoff 2 s 102. Vadstena-diar 
(SRS 1,l s 163 f) vil vide, at skatten var 
samlet i Uppland. KK V 7246 ff. - Kong 
Kristoffer skal vzre reddet i land samrnen 
m 12 andre (BS 1889 s 338 f). Adelstradi- 
tionen om grev Hans, se L Daae (1879) s 
13 n 1. Rosman s 297. Om skibbruddet se 
iovrigt Kumlien s 234. Carlsson 3 s 558. 

28. DRA dokafskr i Hindskriftsaml XVI 
Tyskl af perg 1446 1119. - Schlichtegroll s 
226 m fejl datering til 1446 612. 

29. Läu 3 nr 282. DGK 4 s 69-70 (DHT 4 s 
550-1 angiver fejlagtigt 1446 13112 og »Ca- 
stro nostro Halsnes~). Reuterdahl3,2 s 
518 forrnoder stottet p i  et dok i DN 2 nr 
771, at Kristoffer i Sept 1446, miske i 
august, opholdt sig i Norge. 

2:3 nr 276. Grautoff 2 s 105. W Christen- 
Sen s 82 n 1, 119 n 3. Gillingstam s 307. 

14. Rep Dan 7672 iflg 7755. AB s 98. Skog- 
lund s 13-4. 

15. Grautoff 2 s 105 1 Chron d D Stadte 30 s 
57. LUB 8 nr 421-2. 

16. LUB 8 nr 419. W Christensen s 120. Dae- 
nell 1 s 333. Johnsen (1924) s 147. Schrei- 
ner (1935) s 136-7. 

17. LUB 8 nr 419. W Christensen s 121. 
18. SRS 3 s 297. Se ogsi Chron d D Städte 30 

s 39 n 7. W Christensen s 121 n 4. 
19. HR 2:3 nr 253 (i 2, LUB 8 nr 453. 
20. W Christensen s 225 ff. 
21. Lecub 10 nr 314. W Christensen s 121. 

Lögdberg s 83. 
22. Lecub 10 nr 318. 
23. DN 6 nr 507. At Kristoffer Pers skulle 

have haft et made med nordmzndene, er 
ikke sands som fremfort af Taranger 3,2 s 
37. - Hensyntagen til nordmzendenes rej- 
se kan have ligget bag udskydelsen af det 



opr fastsatte mßde, ligesom overvejelser 
orn at hindre evt. preussisk og hanseatisk 
samvirke kan have indvirket. 

24. LUB 8 nr 421-2. 
25. Antiq Tidsskr (1946-8) s 180. W Christen- 

Sen s 119n 3. 
26. Rep Dan 7666. 
27. DGK 2 s 112,3 s 538-9. Rep Dan 7669. 
28. DGK 3 s 538-9. 
29. Lecub 10 nr 318. Voigt 8 s 132. Lögdberg 

s82mn1.  
30. Barthold 4,l s 137 n 5 mener, at hg Bugi- 

slav dßde i 1. halvdel af 1447, mens 
Wehrmann 1 s 205 har 1446 7/12. Sidst- 
nzvnte stßttes af, at HM 1446 12/12 blev 
meddelt om dßdsfaldet (DO-Reg I nr 
9215). Om Bugislavs langvarige sygdom, 
se Voigt 8 s 85. 

31. Lödgberg s 82-4. Carlsson 3 s 566. Mu- 
rawski s 282-3,454 m n 357: »... er (Kri- 
stoffer) gonde is (Gotland) dem orden 
lieber, denn dar denienen, so die das land 
innehetten, so geben sie em dach nichts 
dovon und der orden were em ouch getre- 
wer denn sie . . .«. 

32. Carlsson 3 s 566. 
33. Lögdberg s 83-4. 
34. Lögdberg s 82 n 2,87,92. 
35. W Christensen s 133 n 2. Lögdberg s 92, 

95 ff .  
36. Lögdberg s 84,87,92,95-6. 
37. KR 16 s 1071-2,1073-4,1075-6,1083-4, 

1095-6,1099-1101,1107-8. 
38. Lögdberg s 84 ff. - HH til Erik 1447 1015 

(KR 16 s 1109-10. Lögdberg s 90. Voigt 8 
s 117 n 3), 1447 2516. (Lecub 10 nr 358). 

39. HR 2:3 nr 318 0 5. DM 7:6 s 217. W Chri- 
stensen s 134. Lögdberg s 92 f, 95 f. Mu- 
rawski s 283. 

40. Rep Dan 7677. Skulle mon Kristoffers 
optrzeden tillige vzre et forsßg ph at @ve 
indflydelse pa tysk-dynastiske forhold? 
(jvf Chron d D Städte 30 s 62 m n 3, iflg s 
52 m n 2 for markgrev Albrekts og land- 
grev Ludvigs mzglingsbestr~belser i april 
1447). 

41. DRA Handskriftsaml XVI Tyskl. Dok 
afskr af perg 1446 314. 

42. DMR s 3,5,31-2. Statsforvaltn s 65,685. 
43. DMRs2-3. 
44. DMR s 20-1,37. DM 7-6 s 210-1. Se ogsi 

Statsforvaltn s 70. 
45. Brasch (1859) s 24. DAA 1913 s 482. 
46. DMR s 37. DM 7:6 s211-3. Rep Dan 

7687. 
47. DMRs4. 

48. SRA: Fotostatkopier af UUB's perg 
brev: perg 1447 415 udstedt af E Nipertz 
og Sten Pedersson. Det fremgir, at de 
har vzeret hos Kristoffer i »nage aff hans 
radz nzrvarilsa«, og lovet for Gustav 
Laurensson (Snedbjälka), at et skyldigt 
pengebelßb ville blive betalt mikkelsdag i 
Lßdßse til Kolbjorn Gerst. Gustav L's 
gzldsbrev fßlger Straks efter. - Om Gu- 
stav 0 og M Grens knzegt se DMR s 4,20 
(jvf dog DM 7:6 s 208). 

49. DMR s 4. Sc (1938) s 167. 
50. KR 16 s 1103-6. Voigt 8 s 116 n 1. Lögd- 

berg s 85. 
51. KR 16 s 11 15-6. 1123-4,1137-8. 

Forhandlinger i Kobenhavn 
1.DMR s 22. DM 7:6 s 216. Galster i FNA 

(1966) s 56 angiver en rejse pa 3% uge. 
Rep Dan 7697. DV nr 46 m fejl dato. 

2. HR2:3nr31l.NGL2:1~282. SRS3s 
297. Y Nielsen s 304. Taranger 3,2 s 37. 
DN 2 nr 774-5,4 nr 901,6 nr 507. Rep 
Dan 7713. 

3. W Christensen s 433-46 iflg s 126 n 1. HR 
2:3 nr 311-2 (ogsii tr i NGL 2: 1 nr 140). 
Taranger 3,2 s 37-47. 

4. W Christensen s 126-31. Daenell 1 s 334- 
7. Johansen (1924) s 145-9. Taranger 3,2 s 
37 ff. 

5. HR2:3 nr 311 00 1-3. NGL2:l nr 140 $3 
1-3. Taranger 3,2 s 37-8. 

6. HR 2:3 nr 311 $0 4-6. NGL 2:l nr 140 00 
4-7. W Christensen s 127. Taranger 3,2 s 
38. 

7. HR 2:3 nr 311 03 7-9. NGL 2:l nr 140 $3 
8-10. W Christensen s 129. Taranger 3,2 s 
38-39. 

8. HR2:3 nr 311 $8 10-2. NGL2:l nr 140 $0 
11-8. W Christensen s 129. Taranger 3,2 s 
39-40. 

9. HR2:3 nr 311 $0 13-8 iflg312 (A.B.C.). 
W Christensen s 129-30,434-5 m n 1-2. 
NGL 2:l nr 140 03 19-30 s 288-94. Taran- 
ger 3,2 s 40-2 som benzvner Otto N for 
Olov Nilssßn. 

10. W Christensen s 435-9 00 4-24. NGL 2:l 
nr 140 $0 31-51. Taranger 3,2 s 42-4. 

11. W Christensen s 130-1,440-5 $0 25-37. 
NGL2:l nr 140 03 52-64. Taranger 3,2 s 
44-6. Schreiner (1935) s 137-8. Om nord- 
m~ndenes s t a k e  0kon interesse m gun- 



stige priser p i  eksportvarer, se Lunden i 
NHT 46 s 97 ff, spec s 115. 

12. HR 2:3 nr 312 C, 313. W Christensen s 
126-7,148-51,445-6 $5 38-48. Taranger 
3,2 s 47. Se ogsi Daenell 1 s 334 f og 
Ramsing 1 s 187 (klagerne mod Kbh). 

13. Johnsen (1924) s 149 og Koht i NBL 3 s 
150. -Schreiners udtalelse (1941 s 27) m i  
ogsi justeres: »Under et forhandlingsmö- 
te i Kbh 1447 lyktes det virkelig for han- 
seatiske utsendinger i trekke Christoffer 
over til sig. De fikk ham til i sette en 
strek over hele forordningen, slik at intet 
blev tilbake av hvad nordmennene hadde 
opnidd* (se ogsi s 28-9, 138-9). C P 0 
Christiansen (1941 s 345) udtaler: 
~Maaske krznket i sin Fyrstestolthed 
over det norske Rigsraads egenmzgtige 
Optrzden svinger Kristoffer i 1447 over 
til Stzderne . . .« - Om Kristoffers forbin- 
delser til Lübeck m i  det bemzrkes, at 
ridmanden Johan Lüneburg 1447 818 
kvitterede for modtagelsen af 400 rh gyl- 
den, som han p i  kongens vegne havde 
modtaget af Kalmarborgmesterens hustru 
(SRA B 14 s 43). Ridmanden er sands 
den »Hr Johan van Lüneburgh~, som om- 
tales i et regnskab 1447 2917. Galster me- 
ner, at der er tale om hertug Otto af 
Braunschweig-Lüneburg (DM 7:6 s 219 n 
1). Betalingen fra Kalmar hznger sam- 
men med et gl gzldsspdrgsmil (HR 2:3 nr 
643,2:4 s 84,85 n 1, nr 117. Ericsson s 10 
nr 73-4). 

14. Grautoff 2 s 105 / Chron d D Städte 30 s 
57-8. 

15. DHT5:5 s 15. 
16. Rep Dan 7706,7707, DM 7:6 s 218. 
17. SRD 1 s 333. Ribe-bispen optrzder ikke i 

Kristoffer Parsbergs regnskaber, som i ju- 
li 1447 omtaler kost til Lundezrkebispens 
og Roskildebispens pibere (DMR s 22, 
DM 7:6 s 216). 

18. Rep Dan 7706-7,7710-1. Da Sa 1 s 171-2. 
DN 2 nr 774-5. Sjögren (1950) s 41-2. - 
Om Torben Bille 1447 2917, se AB s 71. 

19. Rep Dan 7713. DAA 1901 s 228. DN 2 nr 
774. Sjögren (1944) s 89-90, (1950) s 41-2, 
53. - Om voldgiften 1447 1017 ml Sigurd 
Jonsson og grev Hans' enke, se idvrigt Y 
Nielsen s 304, Kumlien s 235 n 27. 

20. Rep Dan 7711. 
21. DMR s 23, som tillige giver oplysn om, at 

Otto Nielss~ns knzegte fik penge til frisk 
mad i mange dage, Se ogsi DM 7:6 s 217- 
8. 

22. NGL 2: 1 nr 141, sub plica: dominus pro- 
prie presente domino Ottone Nicolai. 
Bisp Audun ddde 1445 3/11 (DN 4 nr 897. 
L Daae i NHT 3:5 s 251-2. Taranger 3,2 s 
55). 

23. KK V 7317-8,7432-3. 
24. DN 7 nr 437,439. Y Nielsen (1877) s 253. 
25. Om astergd, se Engquist (1951). Litt om 

gd fra fdr frisens fund: 0 Nielsen (1877) s 
21-2,33,43,54,263. Ramsing 3 s 59-71. 
C C Christensen (1950) s 30,155-6. 

26. Om skjoldefrisen p i  Krogen, se Macke- 
prang i FNA 1932 s 78-80. 

27. Nyrop 1 s 728. Collijn s 47. 
28. Frisen tidl behandlet af Chr A Jensen (t 

1951) som et indlzg i Engquists bog: 
Kong Hans' Vingird s 43 ff. - Fundet af 
de 2 skjolde i nordvzggen af 0stergds 
store sal over de dvrige skjolde er ikke 
behandlet af Jensen, og antages af Eng- 
quist s 46-7 udelukkende at have tjent et 
dekorativt formal. Jensen dat vibenfrisen 
til de fdrste i r  af Kr I's reg'stid 1450-5415 
(s 56 iflg 52). I 1966 kom nye synspunkter 
p i  vibenfrisen (Hert 2 s 191 ff), idet S T 
Achen forelagde materialet for J Raneke, 
som p i  grundlag af nye undersdgelser da- 
terer skjoldene til Erik af P's tid. Achen 
fremdrager de 2 skjolde i nordvzggen, 
som er mere fyldige og afrundede. Siden 
det ene efter alt at domme tilh@rer en 
Parsberg, og Kr I havde sit eget broder- 
skab og opf0rte Hellig Trekongers Kapel 
i Roskilde som hjemsted herfor, mi de 2 
skjolde stamme fra Kristoffers tid. - Inte- 
ressant er i denne forbindelse, at Albrekt 
Mohrer og Kristoffer Parsbergs viben i 
lighed m Otto Nielssdns er malet i Gelre- 
vibenbogen, Iivad der peger p i  deres 
fremtrzdende position, uden at det dog 
kan belyse Kristoffers orden (HerT 3 s 
112, 114-5, 120). 

29. Hassinger s 64 ff, 82. 
30. Se bilag nr 1. - Bisp Kr var iflg eget ud- 

sagn 40 i r  i 1418 (Kinch 1 s 288. Se ogsi 
APD 3 nr 2022). Den verdslige Peder 
Lykke f ca 1382 (DAA 1903 s 264 iflg 
hans udsagn i 1424, at han var 42 ir), 
Morten Jenssdn f 1379 (DAA 1896 s 136). 
Anders Nielss@n f omtrent 1394 og R 
1413 (SRD 7 s 419. DM 5:2 s 122) og 
sands ogsi bisp Henning Ulfeldt (DAA 
1923 s 512-3. DBL24 s 478). Otto 
Nielss@n f ca 1395 (Barner s 117. DBL20 
s 124). Erik Nielssdn R 1401 og siledes 
fddt senest 1383 (SD 1 nr 8. MP nr 81. 



Barner slzegtsregister s 99). 
31. DAA 1885 s 47 jvf 1949" s 8. Rep Dan 

7733. DBL 8 s 521. Morten Jenssan lever 
1446 1516 (AB 5 s 62). 

32. Rep Dan 7848. - 1447 1012 opholdt J 
Grim sig p i  Hgd Tosterup (Läu 3 nr 290). 

33. Reg Dan 5589. Rep Dan 7787. DHT 5: 1 s 
606 ff. Mollerup (1893) s 180. DBL2 s 
224. - Om S B i 1448 far sin dad, se E A  4 
s216 nr 2 2 .  

34. Erslev: Testamenter nr 91. Rep Dan 
7662,7848. 

35. Bisp Jens' testamente dat 315 uden i r  
(Erslev: Testamenter nr 93). Se i avrigt 
Löfflers 95 nr 14. SRD 7 s 162. DAA 
1899 s 186. Arhnung 2 s 19. Bisp Ulrik: 
Pontopp 2 s 473. DBL 23 s 88. NDA s 
285. A Nissen (1935) s 80. 

36. Rep Dan 7707. DaSa 1 s 171-2. 

Sundtold 
1. Hirsch s 142 m n 133. W Christensen s 

110-1. Statsforvaltn s 659,664-5. 
2. V la Cour 1 (1947) s 274. 
3. HR 2:3 nr 218 $5 4,8. LUB 8 nr 418.1447 

3016 leverede kong Kristoffer i Kbh en 
klage over Kampen (NGL 2: 1 nr 140 3 9). 
W Christensen c 122-3. Statsforvaltningen 
s 659-60,664 n 3 for nobelens forhold til 
andre mantsorter. Daenell 1 s 337. L Pe- 
dersen 1 s 58. 

4. HR2:3 nr218 3 20. Hirschs 150 m n 381. 
5. Se eks Statsforvaltningen s 660. Daenell 1 

s 337. 
6. Statsforvaltningen s 676 iflg 660 n 2. Om 

Kristoffers tidl udtagelse af vin, se dok af 
1441 115 (Lecub 9 nr 717). 

7. HR 2:3 nr 318 5 5 iflg 9. Daenell 1 s 337. 
8. KR 16 s 1125-6. Lögdberg s 96. 
9. KR 16 s 1119-22. Lögdberg s 96. 

10. KR 16 s 1129-33. Se ogsi Lögdberg s 86, 
92,96. Murawski s 288. 

1 1. W Christensen s 133 n 1,135 m n 1. Mu- 
rawski s 455 n 378. 

12. W Christensen s 135. Statsforvaltn s 660- 
1. 

Forholdet til engl~ndere og hol- 
lzndere 

1. LUB8nr493. NGL2:2nrl.DCPnr8s 
12. HR 2:3 nr 531 s 403. SRS 3 s 297. W 
Christensen s 158 n 1. - Allerede i 1445-6 

var eng1 skibe blevet opbragt, se dok I446 
2512,1447 2512 fra Henrik V1 til kg K 
(Engberg: Kilder s 47,82). 

2. LUB 8 nr 638. W Christensen s 158 n 1. 
Daenell2 s 20,22. - Om Hans Divis i 
kronens tjeneste se DMR s 14. Rep Dan 
2:2 nr 686,711. 

3. H R 2 3  nr 531,536 bl flere. C Wehrmann 
i HGBL (1892) s 83. 

4. HR 2:3 nr 464 s 360. DN 20 nr 867. Eng- 
berg: Kilder s 47 for beskytt. brev af 1447 
25110. 

5. NGL2:l nr 127. Dat barvzere 1447, og 
ikke 1437 ell1443. LUB 9 nr 21. HR 2:7 
nr 528 5 17, s 84 n 1. W Christensen s 95-6 
m n 1. - 1445 2918 skal kg K have fornyet 
skomagerne i Bergens lejemil fra 1330. 
(NGL2:l nr 134). De vibenfare mzends 
antal blev nu sat til35, samtidig m frita- 
gelse for vagt, skatter og byrder. Kgs em- 
bedsmzend skulle beskytte dem i alle de- 
res rettigheder. Dok er imidl falsk, se Y 
Nielsen s 302 n 1. W Christensen s 122 n 
1. Wibergs 111,246. 

6. Rep Dan 7733. 
7. W Christensen s 89. 1447 1018,919 udsted- 

te kg K breve ang no-isl forhold (D1 4 nr 
737. DN 3 nr 794). 

8. Lagerbring 4 s 394-5. 
9. Thorsteinsson (1974) s 505. 

10. DCP nr 8. W Christensen s 158,173-4 jfr 
206-7, at Kr I ikke ratificerer aftalen. - 
Om aftalens nybrydning, se Thorsteins- 
son (1972) s 173. 

11. Poelman I,2 nr 1845 fol 135', 137', 138' 
iflg fol112, 122, 129'. 

12. Reg Dan 5549. Poelman I,2 nr 1897 fol 
122'. 

13. Poelman 1,2 nr 1840-2 bl flere. 
14. Poelman I,2 nr 1891,1895, 1941, 1944. W 

Christensen s 154. - 1447 2118 ansagte 
Danzig kg K om at fa gods udleveret. som 
han havde opbragt fra hol1 skibe fra Am- 
sterdam og Brielle (Poelman I,2 nr 1883. 
Hirsch s 142 n 333). 1447 4/12 anmodede 
HM kg K om at udbetale fragtlan til en 
Person, som havde sejlet m hol1 gods 
hvori pundmesteren havde del, da disse 
intet vidste »von den krigen die ewer gna- 
de mit den hollandern habe uff die czeit« 
(KR 16s 1141). 

15. Opbr benyttet 1443 i Preussen, hvor flere 
hol1 kabm blev tilbageholdt i Danzig (HR 
2:3 nr 184 m n 2. Simson I s 196. Hoffman 
i HGBL (1901) s 35). 

16. Vollbehr s 21. 



17. ST 3 s 201 n 1, nr 487 a. Om gesandtska- 
bets starr, se Poelman I,2 nr 1895, 1897. 
Se iavrigt Waagenaar 3 s 545. W Chri- 
stensen s 154. Daenell 1 s 434-5. 

18. Rep Dan 7733. Poelman I,2 nr 1891 
(afskr i DRA, Spanske nederlande A 11, 
pkt 4), 1941 s 712. 

19. ST 3 nr 487 b (ogsi tr NGL 2:l nr 145). W 
Christensen s 155. 

20. Poelman I,2 nr 1915,21. W Christensen s 
155. DBL 20 s 125. Om Otto N's forb til 
brgm i Amsterdam. se Rep Dan 2:l nr 
525,530. G Ils0e s 322. 

21. Poelman 1,2 nr 1959. 

Erik af Pommern 
1. Lögdberg s 92. 
2. KR 16 s 1109-10. Voigt 8 s 117 m n 3. 

Lögdberg s 90 f. 
3. KR 16 s 11 11-3. Voigt 8 s 116. Lögdberg s 

92. 
4. KR 16 s 1169-72 (udat instruks). Lögd- 

berg s 93. - Bengendantz havde tidl vzret 
tjener hos kg Erik (KR 16 s 1154-5). 

5. KR 16 s 1135,39. Styffe 2 nr 133. Voigt 8 
s 116. Lögdberg s 94 m n 49. Murawski s 
284. 

6. KR 16s 1135-6. Voigt8s 117mn 1. 
Lögdberg s 94. 

7. KR 16 s 1139, 1153. Lögdberg s 95. 
8. Voigt 8 s 116, Lögdberg s 95, Murawski s 

284. 
9. Lögdberg s 96-7. Murawski s 284-5. 

10. Dok af 1447 2516,23/7,26/7,2i8,20/8 og 
atter 144728112. Lecub 10 nr 358 jvf 359. 
KR 16 s 1127-8. 1145-6. Voigt 8 s 118 n 1. 
Lögdberg s 90 n 36,95 n 52-3. 

11. Styffe 2 nr 132. KR 16 s 1127-8. Voigt 8 s 
117-8. Hirsch s 152 n 405. W Christensen 
s 143. Lögdberg s 95. - Om Eriks mant- 
slagn ph Gotl, hvor han farer titelen af 
gullzndernes konge, se Hauberg i AN0 
(1891) s 42-3,63. Om Visbys mantpol Ca. 
1420-40 m overvejelser om at fcblge de 
ntermeste naboer V udmcbntn af skillinger, 
hvad der ikke blev til noget, se N L Ras- 
musson (1938) s 125-7. 

12. 1447 511 1 var sendebudene rejst fra 
Preussen (KR 16 s 1139-40). 

13. KR 16 s 1153-9 iflg s 1371-2. Voigt 8 s 117. 
Lögdberg s 18,97-8. Murawski s 285-6. 

14. KR 16 s 1159-60. Voigt 8 s 148. Barthold 
4,l s 154. Styffe2s CXXVf. 

15. KR 16 s 1371-2 m dat til1448, som godta- 

ges af Voigt s 117 m n 2. Se dog Lögdberg 
s 98-9 m n 64. 

16. Murawski s 286. 
17. Lögdberg s 99. Voigt 8 s 117 m n 4. 
18. SRA: K H Karlssons afskrift (6 folioark) 

af papirsdok 1447 1018 i Wismars Stadsar- 
kiv. Dok tidl kort omtalt af Lönnroth s 
335 n 2, (1949) s 90, (1959) s 79. Kraft 
(1937) s 20 f. Hildeman (1950) s 99-100. 
Gillingstam s 222 m n 341. 

19. Se n 18. 
20. FMU 3 nr 2713,2717. 
21. LUB8nr432,HR2:3nr291. KR 16s 

11 11-3. Om striden ml Erik og Strals, se 
bl flere HR 2:3 nr 253 88 2-3, s 161 n 3, 
LUB 8 nr 402,457,462 m s 508 n 1,463, 
HR 2:3 nr 307. 

22. LUB 8 nr 466,68. Lögdberg s 100. Mu- 
rawski s 455 n 369. 

23. KR 16 s 1157. 
24. Som note 23. Lögdberg s 100 citerer Sv 

fcbr DK i gengiv af sendebudsberetningen. 
25. Lecub 10 nr 407. Voigt 8 s  146-7. Daenell 

1 s 340. Lögdberg s 99-101. 

Krigsforberedelser 
1. Lecub 10 nr 407. 
2. Chron d D Städte 30 s 71-2. W Christen- 

Sen s 135-6. Daenell 1 s 337-8. Baden 2 s 
204 ff Iod planen blive aftalt i Kbh 1445 
ml kg Kog flere fyrster!! 

3. LUB 8 nr 466. 
4. LUB 8 nr 468. 
5. SRS 3 s 297. LUB 8 nr 453. 
6. SRS 3 s297. SRS 2,l s 151-2. W Christen- 

Sen s 137-9, 160-1. Den lybske krcbnikes 
oplysn om kg K's udtal p i  dcbdslejet mi  
ligeledes afvises (Chron d D Städte 30 s 
73). Den ~ I d r e  litt var tilbajelig til at god- 
tage oplysningerne: Holberg 1 s 631. Jahn 
s 201. Barfod s 350. Daenell2 s 486. 
Frensdorff i HGBL (1893) s 92-3. 0 Ei- 
dem s 140. 

7. LUB 8 nr 437. Daenell2 s 485 ff. Tunberg 
6 s 288. Se ogsi HR 2:3 s 204 n 2. - Over- 
leveringen om Kristoffer har trek, som 
minder om markgrev Frederiks optrzden 
overfor Berlin, hvor denne bl a bygger et 
slot V et kloster (Chron d D Städte 30 s 9- 
10). 

8. NGL 2:l nr 143 s 306 m noter for priv's 
ophzv af tidl best. NHT 1 s 270. HR 2:3 s 



236 m n 1. W Christensen s 140-1,146. 
Daenell 1 s 338. - Marmoy 4 s 72 mener, 
at modet i Rostock ikke kom i stand, 
sfordi det danske riksrid satte seg imot 
planen*. 

9. Taranger 3,2 s 47. Bull(1922) s 310-2. 
Johnsen (1924) s 149-50 og i HGBL 
(1928) s 71. Bugge 1 s 244-5. Koht i NBL 
3 s 150. Hasund (1934) s 259 (»merkelig 
indr@mm«). - Kr I fornyer dok 1451 1214, 
(NGL 2:2 nr 34) og senere (Schreiner 
1935 s 117,119). 

10. DRA. Hindskriftsaml XVI Tyskl. Afskr 
af perg. 1447 17/10, 1447 17110, 1447 
20110, 1447 20110. 

11. DM 7:6 s 218. 
12. DRA. Hindskriftsaml XVI Tyskl Afskr 

af perg dok 1447 17110 m piskriften: Ad 
mandatum domini regis in CO" suo suo 
consO, papir 1447 17110 til indb i Bayern m 
piskrift: Ad mandatum domini regis. - 
For Kristoffers brev til hg Otto, se iovrigt 
ref af Schlichtegroll s 226. 

13. KR 16s 1135-6. Voigt 8 s  117 n 1. W 
Christensen s 136 m n 1. 

14. KK V 7304-15,7567 iflg tillige Carlsson 3 s 
566. - Om indkob af armbroster til hof- 
sinderne og indkob af spidshamre »hvor- 
med man hugger sten til b@sserne« (kano- 
ner) i beg af juli 1447 oplyser et hofregn- 
skab (DMR s 23. DM 7:6 s 218 jvf Galster 
i FNA (1966) s 56-7). Indkabene kan ha- 
ve sammenhzng m opbr af hol1 skibe 
1447 2517. 

15. SRSl,lsl64.HR2:4nr521.KKv7317 
ff. Carlsson 3 s 567. 

Kristoffers d8d og eftermzele 
1. Rep dan 7733. Dok angir en dom ml 

Morten Jenssons (Gyrsting) arvinger og 
enkens mgl hzftelse for mandens forplig- 
telser, se Matzen (1869) s 28-9 m n 3,421 
n 4 jvf Sjzll Lov I (DK's gl Landskabslo- 
ve V s 63-4 jvf bd V1 s 41). S Juul s 220. 

2. DGK 3 s 307-8. Grautog 2 s 112 1 Chron d 
D Städte 30 s 73. KK V 7328. - Chr Pe- 
derssan (bd 5 s 491) fortzller et utroligt 
sagn, hvorefter kg skal vEre slagen af et 
overnaturligt vzsen i Skelskor! Lyschan- 
der (1622) s 436 vil p i  sin side vide, at 
Kristoffer blev syg p i  en rejse fra Vor- 
dingborg. Oplysn har folkesagnets karak- 
ter og m i  afvises. - Om K's dadsdag se 
DM 4:s s 353 n 2. KD 4 nr 226 s 234. W 
Christensen s 139 n 3. Gillingstam s 294 n 

245. Om datoen Ephiphaniam se SHT 
1939 s 52 ff. 

3. Erslev: Testamenter nr 92. DRA Hind- 
skriftsaml XVI Tyskl. Dokafskr af perg 
1448 411. Se iovrigt Jahn s 201 m n 1. 
Carlsson 3 s 568 og (1945) s 110. 

4. KK V 7330 f. Huitfeldt fol841-2. Ponta- 
nus s 635-6. Werlauff (1849) s 50. J Kor- 
nerup (1877) s 38. Fangs 64,85 ff. DKir- 
ker: Kobenhavns Amt 4 s 1829-31. 

5. En Sv irbog (1298-1473), hvis forfatter 
skal soges bl zrkebisp Jöns Bengtssons 
tilhzngere, benzvner Kristoffer »illustris- 
simus« (Paulsson s 111, 113, 118,341). 
Samme udtryk anvendes p i  kgs egen tid 
af en skriver - miske selve kansleren - i 
kancelliet i Kbh (Hude: Aktstk nr 9 s 44- 
5). Om et hyldestdigt til Kristoffer, som 
spores hos Ericus Olai, se Nyrin-Heuman 
s 49. - Erslev i DBL I11 s 579: »I Virkelig- 
heden synes den unge Konge ingenlunde 
at have savnet politiske Evner,« Carlsson 
3 s 568 ff  og (1945) s 109. C P 0 Christian- 
sen (1944) s 150 (forening af hensynslas- 
hed og klogskab). Brilioth (1948) s 192. 
Kjersgaard 4 s 546,572-3. 

6. Taranger 3,2 s 57. Hasund (1934) s 254. 
Bruun i DBL 5 s 240. C P 0 Christiansen 
2 (1941) s 283. Marmoy 4 s 88. 

7. Chr Pedersson (Saml Skr 5 s 491 iflg 
Brandt 1882 s 142). Lyschander (1622) s 
243,435f. Huitfeldt fol841. Holberg 1 s 
629,631. Pontopp: Da At11 s 241. Jahn s 
201. Allen 1 s 55,95. 

8. KK V 7354 ff. Grautoff 2 spec s 110-2, som 
overtages af Krantz i Chronica lib 8 s 341- 
5. Kohts og Bruuns biografiske oplysn 
(NBL 3 s 147-50. DBLS s 237-41) og La- 
gerquist (1976) s 110,112 formir trods 
tillob ikke at Igsrive sig fra KK's billede, 
som ogsi Erslev refererede (DBL I11 s 
579). Lönnroth (NT 1947 s 322) og Hen- 
riksson (1963) s 167 har blik for, at KK's 
billede stemmer dirligt m virkeligheden. 
Kumlien (1953) s 356 argumenterer for, 
at KK's oplysninger om Kg K miske ikke 
er helt sfi dirlige endda. Carlsson har 
imadegiet (SHT 1955 s 498) og folges af 
Moberg (1971) s 91. Se oversigt og sam- 
menfatn af Kumlien i SBL2l s 585. 

9. fildre bidrag, eks Botin 2 s 447-9. Jahn s 
187 ff. Baden 2 s 178,181. Strinnholm s 
96-7. Molbech (1845) s 77. Hammerich 1 
s 140 f. Barfod s 348 ff. Tang (1878) s 56. 
Müller 4 s 109. Ramsay s 33. A Fabricius 
s 494-5. -Se iavrigt Imsen 4 s 384-5. 



Kongevalg og Unionskrise 1448-1449 

Interimsregering og dobbelt 
kongevalg 

1. Huitfeldt fol s 842, som for eks fslges af 
Erslev i DRH 2 s 491. Tunberg (1931) s 
112. Carlsson 3 s 531. 

2. HR 2:4 nr 521. Huitfeldt fol842. SRA: 
Fotostatkopior ... i Linköp's Stifts- och 
Landsbibliotek: perg 1448 1317. SHT 
1913 s 290-1. Kumlien s 249 ff. Gilling- 
stam s 294-5. Bruun i NT 1951 s 221 tviv- 
ler p i  svenskernes svar. 

3. A E Christensen i THA 1973 s 88-103. 
4. Lönnroth s 252. - Holberg 1 s 637 for- 

moder ogsi et brev til det no RR. 
5.Suhm 1776 s 11,85. Baden 2 s214 ff. 

Dahlmann 3 s 212-3. Barfod 1858 s 354 
ff. Styffe 3 s XI. Barner s 138 ff. C Pa1 
Müller 1874 (1971) s 3 ff. L C Müllers 
114 ff.  Tangs 56 f f .  Heise i DHT 5:l s 
535. Allen 1881 s 244. Mollerup 1893 s 
153,173 og i DHT 5:s s 16,88-97 og i 
DBL 111 s 477. W Christensen s 163 ff. 
Erslev i DRH2 s 490 ff. Arup 2 s 218 ff.  
DBL 8 s 493. P Ilscbe 1 s 91. La Cour 1 
(1947) s 276. C P 0 Christiansen 1944 s 
151. Hist. gruppens DK's Hist 1 s 209. 
Kjersgaard 5 s 12 f. A E Christensen i 
THA 1973 s 88-103. 

6. Kumlien s 249 ff. Lönnroth s 232 ff. 
Lögdberg s 105 ff.  Bergström i SHT 
1936 s 130 ff og 1959 s 401 ff.  Gilling- 
stam s 294 ff. Tunberg 1931 s 11 1 ff. 
Kraft 1944 s 1 ff. Sjögren 1950 s 58 ff. - 
Daae 1879 s 12 ff. Taranger 3,2 s 58 ff. 
Johnsen 1924 s 150 ff.  Marmay 4 s 88 ff.  
Benedictow 5 (1977) s 9 ff. 

7. DHT 5:5 s 16. Se ogs6 A E Christensen i 
THA 1973 s 88 ff. 

8. Iflg Rep Dan 7795 af 1448 2816. Arup 2 s 
218. V Lütken 1909 s 60 mener, at Egg 
Frille muligvis blev kammermester 
1447. 

9. Chron d D Städte. Nürnberg 2 s 441 linie 
4, L 28, L 21, s 174 L 4 m n 1. Kristoffer 
P lever endnu 1468 (DAA 1907 s 350). - 
If0lge en pfaltzisk tradition blev kg K 
forgivet (Pfaltzgrev Ph Ludvig bl16-7. 
Pomm Krcdnike i BS 1889 s 339 f u 1452. 
DBL 5 s 239). - Om forgiftning som ryg- 
tedann d@dsirsag, se Olaus Petri (Klem- 

ming 1860 s 199) om ab Olofs f 1438, - 
og Havemann 1 s 695 for hg Otto van 
der Haide f 1446 116. 

10. SRS 3 s 297. - Mollerup i DHT 5:s s 31. 
Arup 2 s 218. 

11. KR 16 s 1369-70 af 1448 22/12 og KR 17 s 
1421-2 af 1449 1214, hvorefter planerne 
skulle ibenbares markgrev Hans »in ge- 
heymec. Om baggr for HM's initiativ 
(forholdet ml Livl og Polen), se Voigt 8 
s 146. Se i0vrigt Daae (1879) s 10. Carls- 
son: Sv och Polen ... s 15 n 25. E Jargen- 
sen: DK's Dronn (1910) s 69. 

12. Lecub 10 nr 446. Daenell 1 s 339. Kumli- 
en s250n5. 

13. Lönnroths257. 
14. SRS 2 s 155. 
15. Rep Dan 7787. Vedel Sim: Odense Byes 

Hist 1,2 s 137. Perg dok i DRA Egg Fril- 
les privatarkiv viser, at dr Dorothea f0- 
rer sin fulde titel: DK Sv No Venders og 
Goters dronn paladsgrevinde V Rhinen 
og hertuginde i Bayern. Om hendes segl 
se DKS nr 81. Grandjean 1944 s 256. 
Fleetwood 3 s 170 figur 89. 

16. Rep Dan 7775,7772. DHT5:S s 31 n 1. 
17. Huitf I1 fol843, som bygger p i  Svaning 

(Kgl Bibl Kbh: GI kgl Sam1 2444 4" B1 
19), der ikke nzvner noget navn. 

18. SRD 7 s 241. (sed senatu non permit- 
tente). 

19. DMR s 32. Pontopp 2 s 600-1. NDM 1 s 
197. Vedel Sim: Rugds Hist 1,2 s 2-3 m n 
1. Erslev i DRH 2 s 491 n 2. DBL 8 s 
493. DAA 1926:2 s 13. Hojer s 100 me- 
ner fejlagtigt, at Knud Gyldenstj blev 
forvist fra landet V Kr I's valg. 

20. Kjersgaard 5 s 13. -Allen 1881 s 244 
godtog en kandidat fra Gyldenstj-slzg- 
ten i lighed m Baden 2 s 214 f, Flamand s 
13, Harnmerich I1 s 3, Ramsay s 37. 

21. Barner s 140 jvf dog DHTS: I s 535-6. 
22. Falck nr XI. Jahn s 511 nr. 14. Huitf I1 

fol843. Westphalen 3 s 490 iflg MHD 1 s 
512. Lagerbring 4 s 41 1. Barner s 140-1. 
Helveg 2 s 332 ff. Allen 1881 s 245. Er- 
slev i DRH 2 ~491,716. Bagholm s 70. - 
Slzgtstavle over Adolf og Kristian, se 



Konigsfeldt tabel3. 
23. Pontopp 2 s 362. 
24. Huitf I1 fol843. Baden 2 s 215. Dahl- 

mann 3 s 212-3. Molbech i DHT 6 s 84. 
Barner s 140-1. Erslev i DRH 2 s 491 og 
i DHT 6:6 s 234-5. Carstens s 238. Ta- 
ranger 3,2 s 58. Olrik 2 s 91. C P 0 
Christiansen 1944 s 151. A Fabricius 1 s 
495. La Cour 1947 s 276. Hist gruppens 
DK's Hist 1 s 209. N K Andersen 3 s 13. 
Kjersgaard 5 s 12. Henriksson 1 s 169. 
Winding 1967 s 97. P Lauring s 96. A E 
Christensen i THA 1973 s 102-3. 

25. Hassinger s 67. 
26. Baden 2 s 215. 
27. Tr Westphalen 3 s 490 og oversat til 

dansk 1752 af C P Rothe s 20-1. Se om 
Ulfeldt DBL 24 s 478-81, spec 480 og bd 
25 s 275-6. - Strinnholm 1 s 99 og Barner 
s 139 synes at have benyttet Ulfeldt. 

28. Huitfeldt fol842-3 jvf f eks Krantz: 
Chron liber 8 s 345 og Svaning (se n 17) 
BI 18 ff. A E Christensen i THA 1973 s 
98 f. - Om Huitf's afhzngighed af den 
tidl tradition i behandl af Sv, se A Friis 
1945 s 92 iflg 70 ff. E Ladewig-Petersen i 
DHT 12% s 445 ff, 455. 

29. MHD 1 s 512 iflg 501. R6rdam 1867 s35, 
126. 

30. Falck s 16 nr XI. Hg Adolf opholdt sig i 
slutn af febr og muligvis indtil midten af 
marts i Flensborg. 1448 1815 var han pi 
Gottorp og sands endnu efter 3015: DF 1 
nr 133-5. Reg Dan 5592,3792 (de 3 f0r- 
ste og det sidste dok ogsi tr Hille nr 297- 
8, 15,299). 

3 1. Jvf A E Christensen i THA 1973 s 101, 
at det er »meget sands at RR allerede 
f0r juni-m0det har modtaget hg Adolfs 
afslag og derefter taget de indledende 
skridt for henvendelse til grev Christiern 
med tilbud om kronen«. 

32. Jvf Kumlien (1953) s 364. Kraft s 126. 
SBL20s624. 

33. Falck nr XI. Rep Dan 7802. KD 1 nr 
134. 

34. NGL 2:2 nr 2. Y Nielsen s 304. Kumlien 
s 256. Lönnroth s 235 ff. Gillingstam s 
297 ff. 

35. Rep Dan 7795 af 1448 2816. KD 2 nr 78 
af 1448 517 og nr 79 af 1448 817. 

36. DGK 3 s 522-3. Se ogsi Statsforvaltn s 
583. 

37. Falck nr XI. 
38. Art var allerede f@r 1424 ubrugelig som 

politisk viben og blev ikke u de holst 

grevers proces m Erik af P draget frem, 
Se K Fabricius i DHT 11:6 s 245-68, spec 
261,265 f. Flere har anerkendt art: C 
Pal Müller 1874 (1971) s 54. Stemann 1 s 
147-8 f. Matzen: Retshistorie s 239. 
Amp 2 s 218 og i Sc 1 s 280. Bremer s 165. 
Carstens s 238. Olrik 2 s 91. A D Jargen- 
Sen 1946 s 105. - Forfattere, som har 
ment, at art var uzgte er Larsen: Sam1 
Skr 1,2 s 147-8. Molbech: Bemzrkn 
(1850) s 29-31. Hammerich I1 s 5. Hel- 
veg 2 s 334. Velchow s l ff, spec s 14-5. 

39. Grautoff 2 s 119 1 Chron d D Städte 30 s 
83. Stemann 1 s 147. DBL 5 s 90. NBL 2 
s 541 ff. 

40. Jvf MHD 1 s 512. E Jorgensen: DK's 
dronninger (1910) s 69. Arup 2 s 219. 
DBL 5 s 90. Hist gruppens DK's Hist 1 s 
209. Bruun i NT 1951 s 221. 

41. DO-Reg I nr 9605. W Christensen s 164. 
42. LUB 8 nr 519 jvf 328. W Christensen s 

164. 
43. KD 1 nr 134. Rep Dan 7802. DBL 111 s 

477. NBL 2 s 541 ff. Lönnroth s 264. 
44. APD 3 nr 1879,1912-3, 1918-9, 1928, 

1933 ff jvf tillige Lecub 11 nr 787,842. 
45. HR2:4 nr 521. Styffe 3 nr 54. 
46. HR 2:4 nr 521 $1.  - 3 perg breve i SRA 

fra Stockholm 1448 3011 giver udsagn 
om, at en stor del af RR var til stede (et 
af disse tr Herlitz 1 nr 113). 

47. FMU 3 nr 2750. Om Karls mulige fdge 
af vzbnere, se Anthoni s 209. - Et dom- 
brev fra Stockholm 1448 815 indstzvner 
personerne til at mode for rigets h@- 
vedsmd og RR »tha the sampnas her 
nest j Stokholme« (SRA papir). 

48. HR2:4 nr 516,520 og s 382 n 1. Lönn- 
roth s 239. 

49. Styffe 3 nr 54. 
50. Lönnroth s 242-3. Carlsson & Rosen 1 s 

298. Rosen 1966 s 238-9. - Allerede E 
Olai var klar over, at vaiget ikke skete 
efter landslovens udsagn (SRS 2,l s 155 
iflg ogsi Geijer 1 s 240). - 1448 1317 
udtalte Karl Knutsson i et dok til Bengt 
J (Oxenstierna), at han efter Guds vilje 
og forsynets samt m enighed af alle Sve- 
riges riges mznd var kiret i Stockholm, 
stadfastet p& Mora eng og kronet i Upps 
(SRA fotostat: Saml av perg brev och 
pappersbrev i Linköp's Stifts- och 
Landsbibliotek nr 213a). 

51. Tunberg 1931 s 115. Kumlien s 259. 
Sjögren 1950 s 59. Kraft s 4. - 1448 2414 
benzvner Karl Knutsson sig udover sin 



szdv titel »fordom rikesens forstendere 
oc marsk j Swerige« (FMU 3 nr 2744, 
Kumlien s 252). - Om Jöns B se Lönn- 
roth s 257-8 og (1959) s 97. Gillingstam s 
354 ff. 

52. HR 2:4 nr 516. SRS 2,l s 161. Sahlgren 4 
s 186. - Brilioth 2 s 40. Lönnroth s 250- 
2, som tillige omtaler Eneas Sylvius' 
fejlagtige beretn om 2 brdr;som begge 
sQgte,at blive konge (SRS 3,l s 324-5). - 
Jutikkala s 59. SBL 20 s 624. 

53. Sjögren 1950 s 61-2 m n 1. 
54.,Kumlien s 254 ff. Lönnroth s 258-9. 

Lögdberg s 106 ff. Murawski s 291. - Se 
ogsi Carlsson i SBL 14 s 279. 

55. Bergström i SHT 1936 s 131 ff og 1959 s 
405 ff. Gillingstam s 300. Baselkonciliets 
nederlag og den usikre kirkepol situa- 
tion kan have formiet bisperne til i Erik 
af P at se en mulig kandidat, men intet 
vides herom. 

56. Kumlien s 355-6. Carlsson i SBL 14 s 279 
f. Gillingstam s 300. 

57. Herlitz 1 nr 113, spec $9 2-3. Ljung: Sdr 
köp's hist 1 s 61. Iflg Strelow s 209 skal 
Erik have opbr 7 stockholmske skibe p i  
vej ti1 stzderne? 

58. 1448 1417 stadfzester Kar1 K kg K's og det 
SV RR's breve til den afd~de zrkebisp 
Nils (SRA perg). Sjögren (1950) s 62-3. 
Nationalisme: Paulsson: Studier (1975) s 
33-4 for Kalendar. Strengnense jfr Kel- 
lerman (1935) s 96. Ridderslag: eks Gil- 
lingstam s 304,315 f, 356. Forleninger: 
FMU 4 s 116. KK V 7522f, 7547 ff. Faren 
fra nordgr~nsen: jvf FMU 4 s 115. 
Hornborg s 70 ff, og samtale med prof E 
Lönnroth 1977 10110, at Karl K's trop- 
pestyrke muligvis skulle anvendes mod 
Novgorod. - Et 10srevet udsagn af Huitf 
fol s 830 om Erik Nilsson Oxenstierna 
(Loccenius s 140: »Ericus Benedicti~) er 
af Lönnroth s 255 tolket som en af Karls 
sands modkandidater, men dette er af- 
vist af Gillingstam s 301. 

59. Reuterdahl3,l s 175. Brilioth 2 s 401-2. 
60. Losman s 269. Bemzrk, at zrkebisp Tue 

i Halmstad-traktaten undgik at kalde sig 
Sveriges primas (DCP nr 16). 

61. Lönnroth s 237,262-3. Carlsson & Ro- 
sen 1 s 298. Rosen (1966) s 239. 

62. Se for eks Lagerbring 4 s 408. Skoglund s 
7. Tunberg 6 (1929) s 211-2. Carlsson 
1945 s 111. A E Christensen i THA 1973 
s 102 (at der nintetsteds var stemning for 
at afholde et fzellesnordisk m0de om 

valg af konge ... «). Om dansk forsk- 
nings nationalistiske grundopfatt, se 
ovenfor note 24. 

63. KR 16 s 1359-60. HM til mkgrev Hans 
1448 119. 

64. SRA perg 1447 2316 dat Viborg. FMU 3 
nr 2698 af 1447 615. Kumlien s 236. 

65. Jvf Baden 2 s 214-5. Jahn s 206 og samta- 
le med lektor, dr phil Poul Enemark, 
Aarhus. 

66. SRS 1,l s 165. Kumlien s 260. Lönnroth 
(1959) s 97. - Karl K synes i 1448 ikke at 
have st@rre blik for at genvinde Skine- 
landskaberne, men hans senere pol viser 
bestrab p i  at genskabe den SV konge- 
magt som i Magnus Erikssons dage 
(SBL 20 s 624, Rosen (1961) s 60, Lars- 
son (1964) s 187). 

67. Jvf tillige Rydberg (1886) s 61 n 3. 
68. Grautoff2 s 113-4, inkl oplysn om udfert 

skat til DK, som kan vcere m~nte t  p i  
krigsskat. SRS 1,l  s 165. DCP nr 14. 
Kumlien s 260 n 55. Krantz: Chronica 
liber 8 s 345 synes at fortolke den lybske 
krQnike, nir han udtaler, at Karls valg 
skete under indtryk af den da pligtover- 
trzdelse, som undlod at tage hensyn til 
1397-unionsaftalen. 

69. KK V 7502-4. Lönnroth s 246. Gilling- 
stam s 302. 

70. Kellerman 1935 s 96. Lönnroth s 261 f. 
Carlsson & Rosen 1 s 298. 

71. SRS 1 s 80,97 og KK V 7350 jvf dog 
Paulsson: Annales s 112,311. 

72. Se n SO, samt Kumlien s 250 iflg 249 n 4. 
Kraft s 6. Gillingstam s 294-5 m n 248. 

73. KK V 7542-67. SRS 1,l s 165. -Se bl 
fiere forfattere tillige Strinnholm 1 s 
101. Taranger 3,2 s 58. - M Grens hzr 
skal have talt 2000 md og landgangen 
have fundet sted V Flenavik (KK V 7552, 
70 ff), nu Kapellhamnsvik, (Styffe 1911 
s 434). 

74. SRD 7 s 200,213. Nyrop 1 s 573. Reg 
Dan 5616. Pontopp 2 s 602. W Christen- 
Sens 166. For bisp Henn af Odense, se 
tillige Vedel Sim: Odense Byes Hist 1 s 
137. Bisp Jens, se ogsi Rep Dan 7809. 
AZA4s279nrB8. 

75. B A  2 s 81 nrS 34. Poelman I,2 nr 1921. 
KD 4 nr 49. Eline Geye s 204. -Skulle 
dr Dorothea U ridsm0det have udstedt 
et dombrev til 0 m  kloster? (AZA 1 s 258 
nr Q 1). 

76. Jvf Lappenberg (Chronik der Nordelbi- 
schen Sassen) s 137, at Kristian 1448 



2018 blev valgt til konge i DK og Norge. 
77. HR 2:4 nr 521 3 5. 
78. Gotl hwer U Linköping Stift (Styffe 1911 

s 428. Brilioth 1948 s 224). Skulle bisp 
Nils' udsendelse skyldes svar p i  da hen- 
stillinger om fzlles kongevalg? 

79. KR 16 s 1359-60 af 1448 119. Daae (1879) 
s 7,22. Lönnroth s 265. Lögdberg s 141 
n 93 iflg KR 16 s 1361-3,1364 af 1448 819 
m vedlagt seddel, at Kristian iflg medde- 
lelser fra Danzig er valgt til konge i DK 
(tr Lecub 10 nr 482). 

80. Jvf Hude: Aktstk nr 2 s 6. DN 3 nr 805 
og DCP nr 6,21. KR 17 s 1425-7 for 
planerne om Erik af P's symbolske over- 
givelse af de 3 riger til Kristian. 

81. SRS 2,l s 156. 
82. SRS 3 s 297. 
83. W Christensen s 165. Daenell 1 s 341. 
84. Lappenberg s 137-8 iflg Chron d D Städ- 

te 30 s 83 n 2 m dato 1448 1019. Hg A- 
dolf, se LUB 8 nr 526. 

85. J V ~ A B  2 nr 13. Falck nr X. - DM 3:3 s 3. 
86. SRA perg 1448 618 fra Borgholm og 1448 

1819 fra Kalmar. - E Olai i SRS 2,1 s 
156. 

87. DN 5 nr 757. -Se ogsa Styffe 3 nr 4. KK 
V 7578 ff. SRS 2,l s 156. Huitf I1 £01 847. 
- 1448 1418 og 319 er Kar1 endnu p i  
Borgholm (Styffe 3 nr 1, FMU 3 nr 
2767). Lönnroth s 266. Lögdberg s 140. 

88. SRS 1,l s 164. Se ogsi KK V 7740 ff, 0 
Petri (Klemming 1860 s 209 1 Sahlgren 4 
s 186). Westin s 74 n 18 opfatter det, 
som om 0 Petri bygger pA tradition. 

89. 1448 18/8 er Niels Knudsson (Panter) i 
Kbh, 1448 2918 pA Horns herredsting og 
3118 pi  Try herredsting (E1 Goye s 204, 
Rep Dan 7812-3). 

90. Otto N: Rep Dan 7818. Barner s 141 
antager, at 0 N opholdt sig i Kbh a h t 
forholdet til Sv. Se ogsi DHT5:l s 536. 
Tue N: Rep Dan 7817. Jens P: SRD 7 s 
162. DAA 1899 s 186. Knud M: KD 2 nr 
80. Oluf Ax: Rep Dan 7819. 

91. DM 3:3 s 4. Hammerich I1 s 6, DBL I11 s 
478. Erslev i DRH 2 s 493. 

92. AB 2 nr 13. -Se iovrigt Hude 1893 s 60. 
Larsen: Saml Skr 1,2 s 265-6. Arup 2 s 
219. 

93. Falck nr X. 
94. AB 2 nr 15 ff. Matzen 1889 s 158. 
95. AB 2 nr 14. Se idvrigt C Pa1 Müller 1874 

(1971) s 4. Larsen: Saml Skr 1,2 s 273 
Stemann 2 s 6. Matzen 1889 s 43-4. P J 
J0rgensen 1971 s 68. 

96. Se Huitf I1 fol844-5, DCP s XIV og Da 
Atlas 4 s 644 for den jyske adels mode i 
Viborg hvert %r 22. Sept. 

97. SRD 6 s 633. SHDM 2 s 122-3. Carlsson: 
Lunds Domkyrka s 516. Om dat se DCP 
s XIV. Missiver 2 nr 2, Rep Dan 7873 s, 
7874. DV nr 49. 

98. Grautoff2 s 119 1 Chron d D Städte 30 s 
82-3.1448 28/10 er Kr i Kbh (Reg Dan 
3797). 

99. Rep Dan 2:l nr 98. Om muligheden af 
andre len, se nr 167,181,338,544,719, 
1209-10. Barner s 162. - Bisp Gert (t 
1453) havde tidl haft Rinds herred i for- 
lening (DV nr 127 s 99). 

100. Rep Dan 7848 og 2:l nr 22,2:3 nr 2443. 
Mollerup (1893) s 189. 

101. Rep Dan 7830. DCP nr 2. DN 5 nr 757. 
KD 2 nr 80, bd 4 nr 51 iflg 50. 

102. Peder E: DCP nr 9. Barner dipl nr 78. E 
Moltke: DCP nr 3. Johan B: NGL 2:2 nr 
3. DAA 1887 s 92. Laurids Th og Mo- 
gens Galt: Huitf I1 fol846. Bruun i DHT 
10:2 s 89. Norvin mener ikke uberettiget 
i Da Herregde 2 s 101, at M E (Galt) 
blev RR U kg Kristoffer (smlgn Rep Dan 
7707,7773). 

103. DCP nr 21. 
104. DCP nr 31. 
105. Rep Dan 2:l nr 138,256,272. - For ud- 

vikl i Eng1 m nye slzgtsdynastier og 
grupperinger og storm~ndenes indbyr- 
des magtkampe under Rose-krigene, se 
Holmes s 210 ff. 

106. Rep Dan 7864. 
107. DCP nr 3,9. Barner dipl nr 78. 
108. Rep Dan 7906,7901. 
109. Lögdberg s 137 f, Rebas (1976) s 73 f .  
110. Lecub 10 nr 516-7 og s 337 n 1. Lögdberg 

s 126 f. Eimers 107-8. Rebas (1976) s 72 
nzvner ikke, at Ribe-domkpt og Gyl- 
denstjernerne ogsi var indbudt til 
m$det. 

111. Lecub 11 nr 381,773. Rebas 1976 s 75 ff. 
Se ogsi Donner s 33 jvf dok s 207-8. 

112. HR2.3 nr 473. -W Christensen s 163. 
Lögdberg s 166. 

113. 1448 3/10 tr SHT 1940 s 129.1448 18112 
tr LUB 8 nr 564.1448 22110 tr SHT 1940 
s 130.1448 11/12 tr LUB 8 nr 563 jvf 559 
for lybsk skrivelse til Lüneburg af 1448 
27111. Om danskernes kendskab til Lü- 
neburg-saltets betydn, se Yrwing i Sc 34 
(1968) s 239 f. 

114. KR 16 s 1367-8. Lögdberg s 170. Muraw- 
ski s 295. 



115. DN 5 nr 757. For Karls skrivelse, se Styf- 
fe 3 nr 4. -Se ogsi W Christensen s 167. 
DRH 2 s 494. Lögdberg s 140. Lönnroth 
s 266 m n 4 bemzrker, at C Pa1 Müller 
1874 (1971) s 10 karakteriserer brevet 
som venligt, mens Styffe 3 s XI11 benzv- 
ner det truende. 

116. DCP nr 6. 
117. SRS 1,l s 165. 
118. KK V 7670 ff. Styffe 3 s XIII. 
119. Rep Dan 7843. Tilstedevzrelsen af de 

mange adelige kan ogsi skyldes en bryl- 
lupsh$jtidelighed. 

Erik af Pommern og Gotland 
1. HR 2:3 nr 377 Q 2. W Christensen s 142 f. 
2. HR 2:3 nr 375. LUB 8 nr 484,488,494. 
3. LUB 8 nr 488. 
4. KR 16 s 1351-2 (HM til Lübeck 1448 

2011). Voigt 8 s 147. W Christensen s 143. 
Lögdberg s 101-2. 

5. KR 16 s 1345-6 af 1448 611 (udt i HR 2:3 
nr 380). Lecub 10 nr 405. Voigt 8 s 147. 
Lögdberg s 101. 

6. HR 2:3 nr 385 iflg 386. Lecub 10 nr 407. 
7. KR 16 s 1343-4, HR 2:3 nr 382. Voigt 8 s 

147. Barthold 4,l s 154. W Christensen s 
144. Lögdberg s 102. 

8. Lecub 10 nr 426 iflg 482,496. HR 2:3 nr 
402 3 5,405 § 13. Voigt 8 s 148. Lögdberg 
s 102. 

9. LUB 8 nr 507. Daenell 1 s 340. 
10. KR 16 s 1353. Lögdberg s 110. -Se ogsi 

LUB 8 nr 504. 
11. Sen 4. 
12. Lögdberg s 102-3 m n 80. Murawski s 288. 

Schütz s 155 hzvdede, at sendebudene 
blev sendt til hg Kristoffer og det da RR. 
- 1448 2611 meddelte Lübeck til k$bmzn- 
dene i Brügge om kg K's d@d (LUB 8 nr 
497). 

13. HR 2:3 nr 402 § 1. Lögdberg s 103. 
14. KR 16 s 1161-2. Lögdberg s 112 m n 114, 

at sendebudsberetn OQI danskernes svar 
tidl er fejlkatalogiseret U 1442. Beretn er 
af Schiecke antagetat stamme fra maj- 
juni 1448 (SHT 1950,s 291 nr 3), men 
april-maj synes at givPeq rigtigere date- 
ring. 1448 3014 meddelte til OM i 
Livl, at han havde sendt udsendinge til 
DK (Lecub 10 nr 446). 

15. Lögdberg s 103-4.1448 2013 klagede HM i 

en skrivelse til Erik af P over opbragt 
gods og opfordrede til udlev (KR 16 s 
1355-6). Se ogsi Schütz s 155. Voigt 8 s 
147-8 jvf HR 2:3 nr 402 1 1. 

16. KR 16 s 1342-3. Voigt 8 s 149. Barthold 
4,1 s 155 m n 1. Lögdberg s 104-5. Mu- 
rawski s 289. Om Eriks sendebuds rejse 
til Preussen, se Lecub 10 nr 543. 

17. Lögdberg s 105 ff. Murawski s 290. Se 
ogsi Kumlien s 254 ff. KR 16 s 1385-6 for 
Eriks brev til HM 1448 1415. Foto af dok i 
Kumlien s 263. 

18. Lögdberg s 111-3 iflg tillige SHT 1950 s 
291 n 3. Murawski s 289-90. 

19. Lecub 10 nr 446. 
20. Geijer 1 s 213-4. Voigt 8 s 149-50. Lögd- 

berg s 131-2. Murawski s 292. 
21. KR 16 s 1357-8,1359-63,1375-8,1379-82, 

Styffe 3 nr 1. HR 2:3 nr 472. Voigt 8 s 151 
n 1 m fejl dato iflg Lecub 10 s 348 n 1. 

22. KR 16 s 1359-60. HM til mkgrev Hans 
1448 119. 

23. KR 16 s 1373-4, som har onsdag efter Re- 
miniscere i stedet for onsdag efter Remi- 
gius, jvf Lögdberg s 133 n 71. Voigt 8 s 
150. -Se ogs& HM til Kar1 Knutsson 1448 
8110 (KR 16 s 1375-8). 

24. DO-Reg I nr 9707-8. KR 16 s 1365-6. 
Barthold 4,l s 155. Voigt 8 s 150 m n 4. 
Lögdberg s 153. 

25. KR 17 s 1393-4. Se idvrigt Voigt 8 s 150 m 
n 5. Lögdberg s 153-4. Murawski s 295-6. 

26. Hg Bugislav IX var s$n af Bugislav V111 
af Stolp og Sophie af Holsten (Molbech i 
DHT 6 s 47). 

27. KK V 7604 ff, 7622 ff. 
28. ST 3 nr 488 a. Eriks eks tr Jahn s 525-7, 

som fejlagtigt dat fristens udl$b til1449 
3113 i lighed m Rydberg i ST 3 s 214. 
Lönnroth s 267 og Sjögren 1950 s 97 m n 
5. Derimod dat Barthold 4,l s 156 til2014, 
hvilket f0lges af Styffe 3 s XV. Erslev i 
DRH 2 s 494. Kraft s 11. W Christensen s 
168. 

29. Herlitz 1 s 18,63. Lönnroth s 267 m n 5. 
Sjögren (1944) s 97 og (1950) s 64 m n 3. 
Bohman i GA 1961 s 72. H Schück (1976) 
s 334,345-6. 

30. ST 3 nr 488 b. 
31. Styffe 3 nr 3. - Seogsi ST 3 s 215 m note. 

Sjögren (1944) s 97. 
32. Grautoff 2 s 120 / Chron d D Städte 30 s 

85. KK V 7690 ff. Styffe 3 s XV. 
33. Jahn s 525 nr 21. Dok ligger til gr for den 

da RK's oplysn, at Kristian sendte Erik $1 
og mad (Toldberg 1 s 156,2 s 145 f, 3 s 



136). Jahn s 213 og Styffe 3 s XV-XVI 
mener, at Eriks henvendelse til DK fandt 
sted fßr overenskomsten m Birger Trolle. 

34. Rep Dan 7850. KD 2 nr 66 m irstallet 
1444 iflg nr 81. 

35. 1449 913 meddelte HM til OM i Livl, at 
han havde fiet meddelelse om,at Kristian 
havde sendt 2 skibe m 900 mand til Gotl. 
OM kunne nu have desto mere ro fra 
Karls side og behßvede ikke frygte noget i 
0sel-sp~rgsmilet (KR 17 s 1433). -Den 
lybske krßnike angiver 3 skibe (Grautoff 
2 s 120). Stralsundkrßn siger 5 skibe og 
giver oplysn om enkelte tab. KK V 7664 f 
vil vide, at 3 skif>e m 450 md gik tabt, men 
at andre niede Gotl, hvorfra de vendte 
hjem. 

36. ST3 nr 488 a. 
37. Chron d D Städte 30 s 85 m n 3. 
38. Ericsson s 14-5 nr 112,114 for beslaglagte 

varer af svenskerne. Se ogsi Dahlmann 3 
s 219. 

39. DCP nr 3-4. KD 2 nr 82. DGK 3 s 476-7. 
Missiver 2 nr 2. 

40. Missiver 2 nr 2. Om Oluf Ax, se Grautoff 
2 s 120. 

41. KR 17 s 1423,1425-7,1475-6. Grautoff 2 s 
121 og KK V 7715 ff nzvner de 3 slotte. E 
Olai omtaler »terram Getzör« (SRS 2,l s 
157). 

42. KR 17 s 1425-7. Voigt 8 s 170 f. 
43. Jvf tillige udsendelse af et gesandtskab til 

paven U ledelse af Jens Iverssßn (Lange) 
for at danne modvcegt mod Kar1 K's ud- 
sendinge, som fik audiens i marts. Fßrst 
en mined senere lykkedes det at genop- 
rette det gode forhold til kurien (Lindbzk 
s 14-5. Bob6 (1935) s 30. N K Andersen 3 
s 24 f). 

44. NGL 2:2 tillzg nr 2 s 13-4. Benedictow 5 
(1977) s 22. 

45. Styffe 3 s XXVI. Daae (1879) s 24. Erslev 
i DRH 2 s 495. Hasund s 262 ff. Taranger 
3,2 s 60. Holmsen 1 s 452 ff.  Kirstad s 60. 
Marmßy 4 s 90-1. Benedictow 5 s 19 ff. 

46. ST 3 nr 489 a. 
47. KR 16 s 1359-60. HM til mkgrev Hans 

1448 119. Daae (1879) s 22. Y Nielsen s 
305. 

48. Se note 45 samt Johnsen (1924) s 153. 
NBL6s611. 

49. Taranger 3,2 s 60. Benedictow 5 s 22-3. - 
Se ogsi HM til mkgrev Hans 1449 516, at 
en bisp fra Norge havde bragt Kristian 
vigtige bud herfra og hyldet ham som 
konge (KR 17 s 1425-7). 

50. NGL 2:2 s 12-3., Daae (1879) s 27-8. Den 
militcere trussel akcepteres af Werlauff: 
Om de no kgs kroning s 29. Taranger 3,2 
s 61. Bull(1922) s 301-02. Johnsen (1924) 
s 153. C P 0 Christiansen (1941) s 307. 

51. Se n 44. 
52. Benedictow 5 s 24. 
53. NGL 2:2 t i l l~g  nr 1 s 12-3. C Pa1 Müller 

1874 (1971) s 9. Y Nielsen s 306. Daae 
(1879) s 27 ff. 

54. DN 3 nr 808. Daae (1879) s 31 ff. Taran- 
ger 3,2 s 64-5. NBL 6 s 99. Hasund s 264. 
Marmßy 4 s 92. Wislßff 1 s 280. Benedic- 
tow 5 s 26-7. - Krkebispens optrzden er 
ikke helt at opfatte som »hans sterke 
norskhetsfßlelse« (Johnsen (1924) s 156). 

55. SRS 1,l s 166. KR 17 s 1423,1425-7, 
1475-6. Styffe 3 s XVIII. Daae (1879) s 
28. Härenstam s 83-4. 

56. LUB 8 nr 591. HR 2:3 nr 501,503 § 7,508 
o g s 3 6 8 n 2 , ~ 3 7 5 n 2 , 3 9 2 n 2 . S R S 3 ~  
298. Styffe 3 nr 4,10 for »vnsegge breuee. 
KK V 7731 ff. -Se ißvrigt Barthold 4,l s 
156 f. G von der Ropp i HGBL 1886 s 46- 
7. Daenell 1 s 341. - 1449 1714 meddelte 
Lübeck til Danzig, at danskerne havde 
skibe i sßen (HR 2:3 nr 512). Kristian var 
ikke til stede i Wilsnack som hzvdet af 
KK V 7731 og Styffe 3 s XVI, se Rep Dan 
7865. SRD 6 s 181. 

Striden om Gotland og Norge 
1. KR 17 s 1423,1425-8,1475-6. Grautoff 2 s 

120-1 1 Chron d D Städte 30 s 85-6. KK V 

7692 ff. SRS 2,l s 157. -C Pa1 Müller 
1874 (1971) s 11. W Christensen s 169-70. 
Lagerbring 4 s 428 daterer fejlagtigt det 
da Ißfte om 3 slotte for at have naet Erik 
fßr 1448 22/12 - aftalen m svenskerne. - 
Strelow s 211 oplyser tilsyneladende m 
baggr i celdre optegn, at Erik V opsigelsen 
af overenskomsten m M Gren foruden at 
skyde p& svenskerne ogsi skßd ild p i  sta- 
den, tzqdte ild i alle huse omkr slottet 
inkl Sct Michels kirke og przstegirden, 
som ikke senere blev genopbygget. - Det 
er spßrgsmilet, om oplysningerne ikke 
henhßrer til stadens brand efter Kristians 
ankomst. -PA Gotl eksisterer en gravsten 
i Lye over en Jakob Mangarde, som blev 
drzbt af en bßssesten, den tid kg Erik var 
belejret pa Visborg (Söderberg 1948 s 



186). 
2. SRS 1,l s 166. - Erik af P var muligvis syg 

omkr tidspktet for rejsen fra Gotland 
(DO-Reg I nr 10256). 

3. Grautoff 2 s 121. J Pa1 Müller (1865) s 62. 
C Pa1 Müller 1874 (1971) s 11. 

4. KR 17 s 1409-11. KR 16 s 1383-4. KR 17 s 
1455-6. HR2:3 ni 511. Voigt 8 s 151,170. 
W Christensen s 172 n 3; 173. Lögdberg s 
166 ff. Murawski s 297-8. 

5. LUB 8 nr 606,608-9 iflg 588. HR 2:3 nr 
474. W Christensen s 169 n 1,174. Lögd- 
berg s 169. 

6. Lecub 10 nr 620. 
7. HR 2:3 nr 503 5 6. LUB 8 nr 597. 
8. Styffe 3 s XVII og dok nr 4-5. Lögdberg s 

161,163-4. 
9. KR 17 s 1393-8. 

10. Lecub 10 nr 612. KR 17 s 1405-8. Lögd- 
berg s 174-5. 

11. LUB 8nr 607. 
12. KR 17 s 1415-9. Se ogsi HR 2:3 s 406 n 3. 

Voigt 8 s 171 m n 5. Styffe 3 nr 10. W 
Christensen s 177 f. Logdberg s 175 ff. 

13. KD 2 nr 84. LUB 8 nr 606.4000 mand: 
KR 17 s 1425-7. - Se ogsi Lögdberg s 174. 

14. LUB 8 nr 623. Koppmann 2 s 81. DF 2 nr 
826. Grautoff 2 s 121. W Christensen s 
176,182 n 3. 

15. HR 2:3 nr 536. Grautoff 2 s 122. SRS 3 s 
298. Lögdberg s 176. 

16. LUB 8 nr 614. SRS 3 s 298. Grautoff 2 s 
122. 

17. SRS 3 s 298. Huitf I1 fol845. DM 3 s 323. 
Holberg 1 s 643. 0 Nielsen 2 (1879-85) s 
44-6. Ramsing 1 s 190-1. Om ridderslag til 
Axel Brok m fl, se Rep Dan 7962,7938, 
8030,7991. DAA 1896 s 148. Statsfor- 
valtn s 160. 

18. NGL 2:2 nr 3. 
19. NGL2:2 nr 4. Se ogsh Daae (1879) s 30, 

35. Imsen (1972) s 46-7,63. Wisl0ff 1 s 
279. Benedictow 5 s 24-5. - 1 hyldnings- 
brevet til Erik af P 1388 besterntes, at 
tronfprlgen for fremtiden skulle regnes fra 
Erik (ST 2 s 650-2 I NGL 2: 1 nr 8). 

20. Lagerbring 4 s 442. Daae (1879) s 30. 
Koht i NHT5:9 s 210 m n 1. - Marrn~y 4 s 
92-3..Imsen (1972) s 46. 

21. Taranger i NGL 2:2 s 15 n 1 m oplysn, at 
det er G Storm, som har ledt ham p i  spo- 
ret iflg udsagnet om kongeam 1302. Se 
ogsh Johnsen i NHT 5:2 s 200. MarmGy 4 
s 93. Benedictow 5 s 26. 

22. Imsen 1972 s 47 ff, 66 ff, 85 og i NHT 1976 
s 106-7. Hoffmann i Med Scand 8 s 130-1. 

23. HR 2:3 nr 460-70,479 ff: LUB 8 nr 567 
iflg s 617 n 1, nr 577,581. Reg Dan 3815. 
Se tillige Grautoff 2 s 125 ff. - Daenell2 s 
21 ff. 

24. W Christensen s 174,206. Et udat lejde- 
brev af Kr til eng1 er tr Rep Dan 7946. Se 
iavr HR 2:3 nr 514 s 393 m n 1. 

25. Rep Dan 7899,7901,7906. NGL 2:2 nr 3. 
1449 2818 er Oluf Daa electus confirmatus 
(Rardam 1859-63, tillzg s 48). 

26. KR 17 s 1457-8. Lögdberg s 184. Rebas 
(1976) s 75. - Skulle Niels Gotskalkss@n 
tidl have vzeret i Livl? (DO-Reg I nr 9804 
af 1449 211). 

27. Lecub 10 nr 655-6. Lögdberg s 182-3. 
28. Lögdberg s 179 ff. Dok, se Styffe 3 nr 8-9. 

Lecub 10 nr 623. 
29. Lögdberg s 189-1. Om Oluf Ax's og an- 

dres overgreb, se KR 17 s 1409-11. LUB 8 
nr 623. Grautoff 2 s 121-2. W Christensen 
s 176. 

30. Lecub 10 nr 637. 
31. Lecub 10 nr 518 s 378. Eimers 107 f. 
32. W Christensen s 180. 
33. Lagerbring 4 s 436-7. Daae (1879) s 35 ff .  

Taranger 3,2 s 66. Benedictow 5 s 28 ff. 
34. HR 2:3 nr 603 § 6 og bd 3:6 s 544 f. Bull 

(1922) s 311. 
35. W Christensen s 181-2. Lönnroth s 280-1. 
36. KR 17 s 1435-41. HR 2:3 nr 536. - Lögd- 

berg s 175. 
37. Grautoff 2 s 121-2. SRS 3 s 298. -Se ogsi 

J Pa1 Müller (1865) s 62. 
38. Se bilag 2 og KK V 7725 ff. SRS 2,l s 157. 

Styffe 3 s XVII. 
39. DCP nr 110. 
40. W Christensen s 180 n 3. 
41. Jahn nr 29 s 535-6 jvf s 232 med datering 

til1451, som er fejl for 1450 11/11, se . 

Carlsson: Karl K's Testamente s 53 ff, 197 
n 17,198 n 22. - Erik planlagde i efterhret 
1450 en rejse til Ordenslandet og s0gte V 

skrivelser 1450 1019 og atter 31110 at for- 
m5 Ordenen til at mzgle ml ham og hans 
modstandere: Sverige og Lübeck: DO- 
Reg I nr 10359,10415. Voigt 8 s 215-6. 
SHT 1950 s 293 n 1,294 m n 6. 

42. Lecub 11 nr 595 jvf Voigt 8 s 492 f, 497. 
Daae (1879) s 80. 

43. Karl K udtalte til HM 1449 2318 om Oluf 
Ax og hans folk i Vestergarn, at de der 
frernsatte »manigherhande vnwarafftige 
dichte vort bit der tijd dat se it brachten 
mit vnsen goden mannen vnde deneren in 
sulke ene deghedinge vnde dach alse gy 
vynden in desser inghelechten schrifft«. 



Den sidste oplysn drejer sig om 1449 1817- 
aftalen (Styffe 3 nr 9 iflg s XIX). 0 Petri 
oplyser, at Oluf Ax blev sendt til Gotland 
med en militzrstyrke »at han skulle giffua 
sich i handel med konung Karls folk, huil- 
kit han och s5 giorde ... « (Sahlgren 4 s 
189). 

44. Grautoff 2 s 122, som fejlagtigt lader kg 
Kristian ligge afventende i s0en. SRS 3 s 
298. -Strelow s 211-2-oplyser, at Oluf 
Ax's styrker gik i land V Landscrone, 
»som vi nu kalde Chronevold« og ved Ve- 
stergarn, »huor dog skeede et stort mand- 
fald«. Kontrolmuligheder savnes, dog m5 
det bemzrkes, at Strelow bl a byggede pa 
annaler (Dittmer i GA 1961 s 135 ff). - 
Bemzrk, at Oluf Ax og M Gren var be- 
slzgtede (Karlsson i SPHT 1 s 21-3. 
Wernstedt s 58.) 

45. ST 3 nr 488 C. 

46. Styffe 3 nr 9 og s XIX-XX. Grautoff 2 s 
122-3. KK V 7804 ff iflg 7843. 

47. SRS 3 s 298. 
48. KK V 7819 ff. 
49. Styffe 3 nr 9. SRS 1,l s 166. Grautoff 2 s 

123. - C  Pa1 Müller 1874 (1971) s 12 be- 
nzvner de af Kr udsendte Pers for RR. - 
Strelow s 212 o p g ~ r  Kristians Bade til150 
skibe(!) 

50. Grautoff 2 s 123. Styffe 3 nr 9. SRS 2,l s 
157 m note t til Codex 1 ang beslaglzgg af 
skibe. SRS 1,l s 166. KK V 7839 ff. - Se 
ogsa den da RK's udsagn om Kristian: 
»Jak stac en eld p5 then by, jak sporde 
icke bysser ey pile« (Toldberg 1 s 145,2 s 
146,3 s 136). -Skulle Kristian mon have 
presset p i  a h t Erik af P og HM's tidl 
forslag om et mode i Wolghast om Got- 
landssp$rgsm5let? 

51. ST 3 nr 488 d. Traktaten vidner tillige m 
Gotlandsvisen om det SV nederlag. Visen 
tr 1) Sv Folkvisor bd 1 nr 96 og bd 2 s 391- 
2 for noter, og 2) Visbocker 1 tillzg 1 s 
87-91. Handskriftsforholdenes indbyrdes 
forhold i bd 3 s 535 ff. - Om Karl K's 
propaganda mod danskerne se Lönnroth 
s 332. Hildeman (1950) s 209 ff. Magnus 
Gren optradte ikke forrzderisk, som KK 
V 7925 fremstiller det: Lonnroth s 270. 
Sjögren (1944) s 98 n 9 og 1950 s 64-5 n 3 
iflg dog Lögdberg s 177-8 n 46. 

52. Styffe 3 nr 10 iflg s XXI. W Christensen s 
177. Lönnroth s 271. 

53. DCP nr 10. 
54. Styffe 3 nr 10. W Christensen s 177-8. 

Lögdberg s 176 f. 

55. Hadorph 2 s 158-9 jvf ST 3 s 222. Om 
Kristian i DK se AN0 1851 s 322 og 
DGK 3 s 586. 

56. Oluf Ax: Ericsson s 15 nr 120. LUB 8 nr 
674. Styffe 3 nr 12. Han modtog 0en som 
pantelen (Sahlgren 4 s 246. Stenberger s 
212,442 n 4). Johan F: Rep Dan 7938. 
LUB 8 nr 661. Claus R: .NGL 2:2 nr 8. 
Statsforvaltningen s 684. 

57. DCP nr 11. Hadorph 2 s 163. 
58. Kraft s 17. 
59. Styffe3 nr 11. DN6 nr 53I. SRS 1,l s 166. 

C Pa1 Müller 1874 (1971) s 13. Daae 
(1879) s 35 ff. Taranger 3,2 s 67 ff. Kar- 
stad s 60-1. Marm0y 4 s 94. Johnsen 
(1924) s 155 ff. 

60. Taranger 3,2 s 76. Wisl0ff 1 s 280. Bene- 
dictow 5 s 39 f. 

61. KK V 8123 ff. Daae (1879) s 44 ff,  72 ff. C 
Pa1 Müller 1874 (1971) s 13-4. Y Nielsen s 
308. Marmoy 4 s 94. - Erik Szmundsson 
lever endnu 1449 14/12 (NGL 2:2 nr 9). 

62. Eks C Pa1 Müller 1874 (1971) s 14. Erslev 
iDRH2s494f. 

63. W Christensen s 182 m n 3-4. Koppmann 
2 s 80. Daenell 1 s 342. 

64. Styffe 3 s 28. Taranger 3,2 s 81. Benedic- 
tow 5 s 44. 

65. Styffe 3 nr 12-3. HR 2:3 nr 594 § 6. LUB 8 
nr 675. HR 2:7 nr 522 m n 1. Daae (1879) 
s 51. W Christensen s 182-3. Kraft s 19. 

66. LUB 8 nr 667 jvf HR2:3 nr 603 § 1. Kraft 
s 19. 

67. NGL 2:2 nr 11-13. -Se ogsA Jahn s 277 ff. 
Styffe 3 s XXXIII-IV. Daae (1879) s 48-9. 
C Pa1 Müller 1874 (1971) s 14 ff. W Chri- 
stensen s 183ff. Skoglund s 30 ff. Taran- 
ger 3,2 s 79 ff. DRH 2 s 497 ff. Lönnroth s 
277 ff. Holmsen 1 s 454. Bruun i NT 1951 
s 222. 

68. Lonnroth s 277-8. Se ogsa Taranger 3,2 s 
80-81 som m'ener, at traktaten aldrig blev 
udvekslet. F@r 1450 29/11 ma dokumen- 
terne vzre udvekslede i en eller anden 
form, se NGL 2:2 s 37 n 2 iflg s 46. 

69. Lonnroth s 279. Kjersgaard 5 s 19. 
70. NGL 2:2 nr 11. HR 2:3 nr 603 $8 2,4'. 
71. ST 3 nr 490 b jvf Hadorph 2 s 174. HR 2:3 

nr 603 § 42. Grautoff 2 s 131. 
72. HR 2:3 nr 603 §§ 3-10. Lönnroth s 279-80 

jvf W Christensen s 184-5. 
73. NGL2:2 nr 15, s 45 tillzg nr 1. SRS 1,l s 

166-7. - 1450 613 havde Karl anvendt sit 
no segl pa et brev til sin moder, fru Birgit- 
ta af Fällnäs (SRA. Medeltidssektionens 
saml av fotostatkopior. Ser 2. Kopior av 



handl i SV arkiv utenför SRA. 4 (1441-65) 
Hefte 85). 

74. NGL 2:2 s 46. Tillzg nr 2. Se ogsi DRH 2 
s 499. Taranger 3,2 s 81. - Nzwzer i Kbh 
var bl a äb Tue, Oluf Daa og Egg Frille 
(DGK 3 s 206-8). Se for Egg Frille ogsi 
NGL 2:2 nr 31. 

75. Missiver 1 nr 2. 
76. Grautoff 2 s 132,134. SRS 1,l s 166. KK V 

8303 ff. Styffe 3 s XXXVII ff. Lönnroth s 
281 ff. Lögdberg s 196,206. - 1451 1012 
meddelte den nye HM Ludv von Erlic- 
hausen til äb Sylvester i Riga, at rygterne 
fortalte om kg Kristians uvilje mod fred, 
da han havde »sulchen trost« i Sverige, at 
han troede sig ved hjzlp heraf at kunne 
erobre riget (»dadurch her wo1 bey das 
reich vormeynet zcu kamen«). (Lecub 11 
nr 106). 

77. Lecub 11 nr 119. APD 3 nr 1963 jvf Lecub 
11 nr 41. DN 2 nr 789 for udat kontrakt 
ml Kristian og Marcellus. KK V 8148 ff. 
SRS 1,l s 168. Styffe 3 s XLIII. Lindbzk s 
19-20,178. Carlsson 1915 s 11. Lögdberg 
s 201. Bob6 (1935) s 33. Brilioth (1948) s 
195. 

78. Grautoff 2 s 143-4. SRS 1,l  s 168 og bd 3 s 
299. DN 17 nr 1035 jvf ST 3 s 646-7,657. 
HR 2:4 nr 1-2. Styffe 3 s XLV-XLVI. 
1451 1215 kvitterede Kr og dr Dorothea 
for modtagelsen af morgengavebrevene 
(LUB 9 nr 24 og s 30 n 1). Om Kristians 
pol overfor HM's mzeglingstilbud, se 
Lögdberg s 198 ff. - Jahn s 231 ff. C Pa1 
Müller 1874 (1971) s 36 ff. Styffe 3 s 
XLIV ff. W Christensen s 198 ff. DRH 2 s 
499 ff. Daenell 1 s 347-8. Taranger 3,2 s 
88. Lönnroth s 284. Kraft s 28. Carlsson 
1945 s 112-3 og i SHT 1911 s 238 ff. Bruun 
i NT 1951 s 222. 

79. Kristian i Norge: NGL 2:2 nr 16 ff. DCP 
nr 19-20,22. Unionstraktaten: NGL 2:2 
nr 21 (ogsi tr DCP nr 21. DN 8 nr 345). 
Se idvrigt Styffe 3 s XXXIV-V. Daae 
(1879) s 52,55-6. Y Nielsen s 209. W 
Christensen s 186 f. Taranger 3,2 s 82 ff.  
Johnsen (1919) s 178-9 og (1924) s 157-8. 
Marmdy 4 s 96-7. Benedictow 5 s 44 ff. 
Om Mikael Beheim, som fulgte kg Kr i 
Norge og skildrede sit bes@g her, se Mol- 
bech i DHT 6 s 321 ff, Y Nielsen (1877) s 
254-5. Bruns (1900) s LXIX-LXX, Van- 
gensten 1908. - Odensemddet: HR 2:3 s 
521-2. Lecub 11 nr 119. W Christensen s 
197 f. RR: Barner dipl nr 80, Rep Dan 
2:l nr 23, Missiver 1 nr 4. 

80. KK V 8491. Styffe 3 s XLVII. W Christen- 
sen s 204. Skoglund s 39. 

81. Rep Dan 2: 1 nr 66-7. DCP nr 28. Missiver 
1 nr 5. Carlsson: Kar1 K's Testamente s 52 
ff. - Rejsen havde fra da-no side ogsi 
Baltisk perspektiv, og 1451 419 vidimere- 
de Egg Frille, Niels Erikssdn, den no 
kansler Gunnar Holk, Bylow Barsebek, 
Paulus Pelae og Henrik Skarsow i Rügen- 
walde et dok af 1313 2513 (DO-Reg I nr 
10896 iflg nr 126). 

82. NGL 2:2 nr 35. Missiver 1 nr 5-6. Rep 
Dan 2:l nr 75,98. DCP nr 31-2. Se ogsi 
LUB 9 nr 52. - Om Kristians og RR's 
planer, se idvrigt C Pa1 Müller 1874 
(1971) s 38. Daae (1879) s 81 ff. Styffe 3 s 
XLVII. W Christensen s 204,211. DRH 2 
s 500. Taranger 3,2 s 88. 

83. Lecub 11 nr 188. HR 2:4 nr 20.50 8 3. 
Styffe 3 nr 20. W Christensen s 204. 

Appendix: Sagen om Eggert Fril- 
le 1438. 
1. Rep Dan 6936. Mollerup i DHT5:5 s 8. 

Dok afbildet i Arkiv 1 s 91. 
2. Mollerup i DHT5:5 s 7-10. Erslev s 390. 

DBL 7 s 458-9. Olrik 2 s 458-61, spec 459. 
Kjersgaard 4 s 550. Ulsig s 235. 

3. DF 1 nr 113-4 jvf note 1-2.. 
4. DF 1 nr 112. 
5. Som note 3. 
6. Rep Dan 6945, DF 1 nr 116. Vedel Sim: 

Odense Byes Hist 1,2 s 123-4. Secher s 
87-8. 

7. DHT 5:5 s 8. Ulsig s 237. 
8. Huitfeldt fol s 788-90. 
9. MDA 1 s 124-5. Vedr aweskiftet se ogsi 

Rep Dan 6216,6924 s, 6989 s. 
10. Rep Dan 5799. DAA 1892 s 152. 
11. DAA 1915 s 592,611 (DAA 1892 s 153-4 

er fejlagtig). For Tales zgteskab, se Rep 
Dan 4647 og U 533. 

12. DAS F XXXI nr 1-2. DAA 1909 s 364 
beskriver slzegten Pors af Langelands VA- 
ben som Den stterkt forgrenet Plante«, 
muligvis en grdn Pors-busk. 

13. Rep Dan 2:l nr 528. 
14. Rep Dan 6570. DAA 1909 s 364; 1923 s 

510. 
15. Ulsig s 237. DAA 1900 s 235. 
16. Eline Gdye s 189-90. Rep Dan 7686, 

7970. 
17. Rep Dan 6496. AB s 104 og n 2 m fejlt 
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arstal. Rep Dan 6968. Kjersgaard 4 s 549- 
50. Ulsig s 238. 

18. Rep Dan 6968. 
19. DF 1 nr 125. 
20. 1486 2717- 1495 3014 omtales en Claws 

Matss$n tillige m en Per Jenss$n i 1489 i 
Krogsballe (Rep Dan 2:3 nr 5912, bd 2:4 
nr 6607,7890). 

21. Rep Dan U 440 iflg 6496 og AB s 104 m n 
2. - Rep Dan 7685 jvf AB s 100. 

22. Rep Dan 6676,6763. Vedel Sim 1813 s 
112. Statsforvaltn s 401 n 4. - Mollerup i 
DHT 5:5 s 7. Lütken, V s 62. 

23. Rep Dan 2:l nr 456. DHT 5:5 s 5 jvf dog 
Ulsig s 235. 

24. DM 5:2 s 126. 
25. Barner s 68 ff. Ulsig s 410. 

26. Rep Dan 5702,6216. Ulsig s 238. 
27. Mollerup i DHT 5:5 s 12 ff. Ulsig s 235-8. 
28. Se DF 1 nr 116. Secher s 86-8. 
29. Kinch 1 s 285. MDA 1 s 124. Kjersgaard 4 

s 548 ff. Ulsig s 235. 
30. Rep Dan 2:l nr 528. 
31. Rep Dan 7401. Holbech 1926 s 70 formo- 

der, at M Jenssen og broderen deltog i 
det jyske oprcbr 1441. Intet vides herom. 
M J og H Pors er  p& Fyn i april1441 (Rep 
Dan 7169 iflg 7401). Om standsdifferen- 
tieringen, se Dahlemp i DHT 12:4 s 1-43. 

32. Rep Dan 7401. 
33. Rep Dan 7248 jvf DHT 10:2 s 89. Dahle- 

rup 1971 s 68 ff. 
34. Jahn s 511 ff nr 15. 



Person- og stedregister 

Nyere forfattemavne er ikke medtaget, og 
heller ikke Erik af Pommern, Kristoffer 
af Bayern og Kristian I samt Danmark, 
Norge og Sverige. - Kun de Person- og 
stednavne i noterne, som er skannet af 
relevans, er medtaget. 

Forkortelser: 
dt (=datter) 
g. m. (=gift med) 
H (= herred) 
hg (=hertug) 
hgd (= hovedgard) 

Ikke-nordiske og ikke i Norden permanent 
bosiddende personer er alene anfart ved 
efternavn. Dette gzlder dog ikke fyrster 
og disses hustmer. Institutioner sa som 
domkirker og kapitler skal scbges under 
lokaliteten. 

Aachen 218,551:18 
Aage Axelss6n (Thott) 15,147,152-3,161-2, 

199-200,211,259,294,298,308,332,395, 
398,405-06,410,419,453,464, bilag 111, 
518:45,531:17,550:1 

Aage Pederss0n (Laxmand) 11,14,127, 
518:33 

Aage Sandbzk 294 
Aagfird hgd (V. Han H) 183-4,187-8,395 
Aalborg 185,193,227,258,265,273,335, 

430,439,547:20,558:42,559:8 
Aalborg, Helligfindshus 238 
Aalborg, Vor Frue kloster 227,552:31 
Aalborg, slot 113,185,187,193-4,227,256- 

8,265,335,458,545:27 
Aalborgsund 185,545:9,545:27 
Aalholm slot 71-2,77-9,81,97,104,122,244, 

256,259-60,303-04,405,414,417,463, 
529:17,531:17 

Aalstrup hgd (Lollands Seinder H) 90,267, 
449,529:11,532:3 

Aarhus XII, 8,11,32,50,77,95,102,136, 
215,229-31,238-9,251,254,288,294, 
336,340,352,354,363,384,419,451, 
453,457,521:12,558:39 

Aarhus stift 225,229,521:12 

Abele g.m. H Dnngenberg 262 
Abele Albrektsdt. Hagen 340 
Abele Bryske 80 
Abele Madsdt. 259 
Abildgfird, se Lars 
Abraham Broderss0n (Baad af Halland) 12- 

3,15,517:16,517:21,518:45,528:18, 
547:8 

Abrahamstrup len (nu Jzgerspris), Horns H 
395,448,460 

Achilles, Albrekt markgreve af Brandenburg 
278 

Adam af Bremen 188 
Adolf VIII, hg af Slesvig 23,25,30,63,86, 

95,98,102,105,108,112-4, 116,118, 
120,128-9,131,133-4,136-8,155,170, 
190-2,215-6,218,231,234,264,277-8, 
309,334,348-9,351,382-6,3914,402-03, 
407-09,411,418-9,422,424,427, 430, 
436,439,444-5,521:43,536:89,536:94, 
537:10,580:30,580:31 

Afrika 324-5 
Agder, Norge 406 
Aggersborg (0. Han H) 184 
Agers0 (V. Flakkebjerg H) 118 
Agnete Enksdt (Kmmmedige) 12,74 
Ahlefeldt, slzgt 321 
Ahlefeldt, Hartich 281 
Ahlefeldt, Henrik Benediktss0n 136-7 
Ahlefeldt, Hans og Benedikt Henrikss~n 137, 

536:89 
Akershus 12,43,93,126, 163,321,323,418, 

538:23 
Albert, hg af Braunschweig 57257 
Albert Barsebek 361 
Albert Ottessen (Snafs?) 340 
Albrekt 11, tysk-romersk konge 88,100,114, 

117,218,532:19 
Albrekt, hg af Bayern-München 294,345 
Albrekt, greve af Ebersten og Neugarten 130, 

368-70 
Albrekt af Mecklenburg, svensk konge 2, 

217,349,526:42,566:1 
Albrekt Andersspin (Hagen) 340 
Albrekt Ottessfln (Bydelsbak af Bregentved) 

12,14,22,50,89,91,103-04,116,121-2, 



138,161-2,164,166,191,256,298,448, 
459,461, bilag III,517:20 

Albrekt Styke 21,37 
Ale H, Vestergötland 14 
van Alen, se Magnus 
Alexander den Store 324-7 
Alexander- digtning 326 
Alexandria 324-5 
Alf Kruse 293-5,414 
Alf Thorgardsson 347,406 
Algot Erengislesson (Hammersta-ät) 288, 

548:30 
Algudsen, se Keld Nielsscln 
Allindemagle hgd (Ringsted H) 361,448 
Alling kloster (Hids H) 238 
Almarestäk slot 21,554:106 
Alsbjerggfird hgd (0.  Han H) 184 
Altena, se Ermeghrd Eggertsdt 
Altdorf, Bayern 375 
Amma, gods i Estland 339,396-7 
Amneholm len (Värmland) 11,91,127,332 
Amsterdam 135,150,169,192,195-6,250, 

335,366-7,537:23,576:14 
Amund Sigurdsson (Bolt) 43,51,60,75,93, 

524:34,524:36,526:44,532:6 
Anders Andersscln (Hak) 21,32,128,137, 

199-200,215,224,244,256,261,294,298, 
323,336,352,360,393,395,398,404, 
450,464, bilag 111,522:15,568:28 

Anders Ebbesscbn (Galt) 294,463,563:34 
Anders Eriksson (Gyldenstjerne) 138,153, 

199,215-6,308,341,540:24 
Anders Eriksscln (Ulfeldt) 79 
Anders Friis (Haraldskjzr) 187,458 
Anders Ingvarsson 11,517:9 
Anders Iversscbn (Benvhben) 262 
Anders Jakobsspln (Lunge) 264,460,463 
Anders Jakobssen Stygge (Galen) 517:25 
Anders Jensscln (Gyrsting) 203 
Anders Jenssan (Passov) 461 
Anders Klauss@n (Ulfeldt) 445 
Anders Mus 125,210 
Anders Nielsscln (Banner) 188,308-09,396-7, 

459 
Anders Nielsscln (Jernskzg) 4, 11,13,15,20- 

2,25,30,32,34,44,50,52,63-4,71-2,89- 
92,103,107,116,118-9,126-7,129,137, 
141-2,155-6,178-9,181-2,204,215,223- 
4,256,260,282,284,288,291,294,302, 
310,329,332,334-5,345,348,360,363, 
431,441,450,461, bilag III,511:7, 
517:23,519:11,538:29,549:3,552:2, 
569:4,575:30 

Anders PederssGn (Godov) 102,118,416, 
534:29 

Anders Pedersscln (Gyldenstjerne) 187-8 

Anders Skytte 461 
Anders, se Stygge Nielsscln (Rosenkrantz) 
Anholt, (Djurs Nclrre H) 199 
Anklam 97,135 
Anna, Kristoffer af Bayerns Sester 238,536:2 
Anna, g.m. Erik Puke? 518:37 
Anna Andersdt (Hvide) 258,449 
Anna Arvidsdt (Trolle) 326 
Anna Barsebek 568:27 
Anna Iversdt (Juel) 445,449 
Anna ~ o ~ e n s d t  (Munk) 449 
Anne Eriksdt (Krummedige) 12,448 
Anne Jensdt (Present) 453 
Anne Klausdt (Lange) 448 
Anne Poulsdt (Laxmand) 540:24 
Anne TGnnesdt (Ronnow) 261,321 
Antonius, bisp af Bamberg 303 
Antvorskov kloster 5,30,86,89,102,107, 

138,177,181,215,229,238,318-9,452, 
532:24 

Anund Sture 5155 
Arabien 324-5 
Arachesiam ( 1 )  324-5 
Arboga 8,24,26,38-40,43-4,48,53,74,143, 

146,158-60,163-4,196,219,332,418; 
420,517:7,523:15 

Arent Bengtsson (Ulf) 298 
Aristoteles 103 
Arkösund, 0stergötland 124,538:9 
Armenien 324-5 
Arnold, bisp i Strängnäs (t1428) 7,515:19 
Amold KlemmenssGn (Satzlef I), zrkebisp af 

Uppsala ("r434) 8 
Arnold Styke 518:30 
Arnö, Uppland 236,521:12 
A ~ i d  Baad 282 
Amid Birgersson (Trolle) 326 
A ~ i d  Svan 126,322,464 
Asdal hgd (Vennebjerg H) 151,162,184,448 
Asger Jepsson 5155 
Asger NielssGn, foged 459 
Asger Nielss@n, foged 461 
Aslak Bolt 19,59,93-4,204,210,225,310, 

347,406-07,410,413,418,541:31,547:9 
Aspenäs-ät 15, se Ingeborg Gregersdt, Kata- 

rina Laurensdt, Laurens Ulfsson 
Assyrien 324-5 
Audun Eyvindsson, bisp i Stavanger (t1445), 

97,163,204,301,361,575:22 
Auerbach, Bayern 311 
Avaskär (nu Kristianopel) 310,421,425 
Axel Kettilsscbn (Krognos) 259 
Axel Lavesscln (Brok) 410 
Axel Pederss~n (Thott) 4,11,13,20,22-3, 

26-8,30,32,34,46,50,59,63-4,71-3,76, 
80-1,90,92,103,106,116,121,138-9, 



149,153,160-2,167,196-7,199-200,204, 
209,211,214,230,256,259,282,291, 
332,363,453,462,464, bilag III,514:27, 
517:23,517:25,521:15,523:24,540:1, 
542:23,547:8 

Axel Sakstrup 398 
Axel Ump 326 
Axel Valkendorf 460 
Axels0nner 253,263, se 'ilott 
Axeval slot (Vestergötland) 11,20-1,40,53: 

4,66,91,127,164,517:13,523:14,530:5 

Baad (af Halland) (vhben: et tyrehoved), se 
Abraham Brodersscbn, Arvid Baad, Bir- 
gitte Abrahamsdt, Broder Svensson, 
Svend Tordss0n 

Baad (af Lolland), se Oluf Folmersscbn 
Baad (af Sverige), se Guse Nilsson 
Babylon 324-7 
Baden, se Oluf Mortenssen 
Bagge, se Nils 
Bagge, se Tue 
Balga, Preussen 364 
Balthazar, babylonsk konge 326,568:46 
Balthazar, hg af Schlesien og Sagen 308-09, 

319,565:29 
Balthazar Soldanus 324-7 
BaltikumXIV,3,37,67,81,83,149,160,300- 

01,330,332,334,336-9,342,34950,376, 
382,390,392,413,422,429-30,432-3, 
438-9,441,443,513:12,571:41 

Baner, se Eskil Isaksson 
Banner, slzgt 5,89,152,160,187,219,225, 

250,257,261,272-3 
Banner, se Anders Nielsscbn, Erik Anders- 

s@n, Erik Erikssm, Niels Erikssm 
Banner-Hgg, se Eskil Nielssan, Niels HGg, 

Niels Erikssm, Peder HOg 
Barbara af Sachsen, g. m. markgrev Hans af 

Brandenburg 308 
Barbara Thorkildsdt (Brahe) 451 
Barbariet (1) 324-5 
Barnim VIII, hg af Pommern-Wolghast 50, 

68,70-1,73,76-7,81,97,104,106-07, 
277,353,373,402,407,409,414,463, 
529:20,533:16,562:57 

Barnim den Yngre, hg af Pommern-Stettin 
277,283-4,286-7,292,563:41 

Barritskov hgd (Bjerre H) 445 
Barsebek, se Albert, Anna, Bylow, Frederik, 

Gotskalk, Henrik, Markvard, Verner 
Bart, Barth (hertugen af) 120,353,367, 

526:26 
Bart, Barth se Barnim VIII 
Basel 26,92,94,228,235 
Basel koncilium 20,26,75,89,92-4,103,144, 

160,183,217,222-3,226-8,230,234-5, 
237,271-2,303,326-7,338-40,342,389, 
432,442-3,521:12,536:94,581:55 

Basse, slzgt 5,363 
Basse, se Jakob Nielssan, Marine Tygesdt, 

Sten Tygesson 
Bavelse hgd (Tybjerg H) 452 
Bayern 216,237,240,247,268,273,294,308, 

311,315,319,321,324-5,362,374-5,380, 
431,441 

Bayreuth 303 
Beate Axelsdt (Thott) 448 
Beate R0nnow 260,452 
Beatrix, g. m. Johan 111 af Neumarkt 240, 

573: 1 
Bejstrup (Bistrup) (Han H) 545:6 
Bekman, se Margrethe Hennekesdt 
Benedikt Pogwisch 4,73,106,214,267, 

514:24 
Bengendantz, Hans 367-70,374,577:4 
Bengt Gylta 164,204 
Bengt Jönsson (Oxenstierna) 201,204,209- 

10,294,298,301,379,386,562:52,572:1, 
58050 

Bengt Karlsson 570:23 
Bengt Larsson, bisp i Linköping (t1440), 126, 

144 
Bengt Nilsson (Lejonansikte) 517:27 
Bengt Olofsson 335 
Bengt Stensson (Natt och Dag) 36,38-9,47, 

65,74,83,98,124,143,204,281,289,308 
Bengt Uddsson 15 
Bengta Turesdt 15 
Bent Torbenss0n Bille 460,464 
Bent Krabbe 415 
Bent Pederssen (Present), prior i Antvorskov 

30,86,102,110,120,128,138,177,181, 
191,203,215,319,360,452, bilag 111, 
54953 

Bent Pig 518:45 
Benvhben, se Anders Iverssan 
Berete Elersdt (Rennow) 259 
Berete Trudsdt (Has) 518:45 
Bergen 22,31,59,153,180,197,204-06,250, 

258,282,285-6,301,313,315-6,332,347, 
35244,357,359,361,365,377,421,453, 
517:20,543:4,557:16,572:14,576:5 

Bergen, Allehelgenskirken 549:7 
Bergen, Apostelkirken 71,347 
Bergen, Mariakirken 125 
Bergen, slot 251,294,308,357,359,413 
Beridsholm (nu Bjzrsj@la@rdFzrs H) 463 
Berlin 140,577:7 
Berlin-Köln 278 
Bernd Zierenberch 195 
Berneke Skinke1 445 



Bertel Brems 102 
Bielke, slzgt l3,15 
Bielke, se Birgitta Stensdt, Birgitta Turesdt, 

~ n k  Turesson, Folke Turesson, Katarina 
Stensdt, Sten Bengtsson, Sten Turesson, 
Ture Bengtsson, Ture Stensson, Ture 
Turesson 

Bild, se Ebbe Strangesson, Johanne Nielsdt, 
Niels Strangesson, Strange Nielss0n 

Bille, slzgt 321 
Bille, se Bent TorbenssOn, Erik BentssGn, 

Erik JepssGn, Lisbeth Torbensdt, Maren 
Torbensdt, Peder Bille, Sten Bille, Tor- 
ben Bentsson, Torben Jepsscbn 

Bing, se Oluf 
Birger Birgersson (Trolle) 144,288-9,294, 

322,361,403-04,464,569:4,584:33 
Birgitta, den Hellige 239-40,327,555:133 
Birgitta Kristersdt (Vasa) 13,335,452 
Birgitta Nilsdt (Hammersta-ät) 15,518:37, 

548:29 
Birgitta Stensdt (Bielke) 289 
Birgitta Turesdt (Bielke) 13 
Birgitta Ulfsdt (Roos af E ~ a i i a )  11,333 
Birgitte Abrahamsdt (Baad af Halland) 13 
Birgitte Bondesdt (Thott) 451,462 
Birgitte Joakimsdt (Flemming) 452 
Birgitte Limbek 452 
Birgitte Olufsdt (Thott) 15,200 
Bjlrn, se Bj@rn Olufss0n, Claus Erikss0n, 

Erik Bj@rnss@n, Helene Johansdt, Johan 
Bj@rnss@n, Niels Jensson 

Björn Nilsson (Vinge) 559:28 
Bj0rn Olufss$n (Bj0rn) 460,462 
Bjarnholm hgd (Djurs Sonder H) 185,302, 

452,563:34 
Blekinge 41-2,45,53,144,256,259,262,301, 

384,393,421,465 
Blekinge, landsting 301 
Blik, se Jens Jakobss0n 
Blome, Didrik 136 
BO H0g 31,80,111,121-2,256,457 
Bo Jonsson (Grip) 2,13-5,60,66,200,298, 

517:27,517:28,518:30,518:40 
Bo Knutsson (Grip) 14-5,36,164,209,550:30 
Bo Mogenssgn (Lange), bisp i Aarhus 

(t1423) 8,457-8,515:20 
Bo Stensson (Natt och Dag) 20,25,65,83, 

98,124-5,143,211,213-4,281,289,294, 
308,347,361,527:3,531:8 

Bo Tygess0n (Dyre) 11,517:9 
Bodil, g. m. Thomas Pedersscln (Juel) 445-6 
de Boeris, Gerhard 192,546:16 
Bog0 (M0nbo H) 245 
B O ~ U S  slot 2,12,14,91,164-7,198,209-10, 

298,323,406,411,418 

Bohus len 517:20 
von Bokenfelde, Henrik 340 
Bollnäs sogn, Helsingland 555:106 
Boller hgd (Bjerre H) 33,194,449 
Bollerup hgd (Ingelstads H) 451 
Bologna, 514:27 
Bolt, se Amund Sigurdsson, Aslak Bolt 
Bomove, se Peder Nielss0n Lange 
Bonde, slzgt 15,342 
Bonde, se Karl Knutsson, Karl Tordsson, Ka- 

tarina Tordsdt, Knut Tordsson, Kristina 
Karlsdt, Magdalena Karlsdt 

Bonde Jakobss@n (Thott) 13,197 
von Borcken, Hans 368 
Borgholm 66,98-9,125,143,145,158,196, 

392-3,403-04,423,526:43,582:87 
Bornemann, Hans 167 
Bornemann, Morten 154,565:40 
Bornholm 408-09,414,533:l 
Borre, se Kresten 
Boston, England 361 
Brahe, se Barbara Thorkildsdt, Niels Peders- 

son, Peder Axelss0n 
Bramslykke hgd (Musse H) 416,445 
Bramstedt, Jakob 281-2,284-5 
Brandeken (Breyde), holl. skipper 193-4 
Brandenburg 139,228,230,235,275,278, 

333,349,355,407,561:15 
Brandt, se Laurids 
Braunschweig-Lüneburg 278,280,561:2, 

561:15 
Bremen 154,168,251,363,521:43 
Brems, se Bertel 
Brest 141 
Brielle 250,576:14 
Bringstrup hgd (Ringsted H) 267,352,453 
Brockenhus, slzgt 321 
Broder Svensson (Baad af Halland) 53,66, 

197,371,524:34,528:18 
Broholm hgd (Gudme H) 357:12,539:28 
Brok, slzegt 5,261,273 
Brok, se Axel Lavess0n, Cecilie Jensdt, Esge 

Jenss@n, Johanne Nielsdt (Jensdt), Live 
Brok, Lave Esgess0n 

Bronchorst, Hans 196 
Brostrup, se Jens 
Brouwershaven 149 
Brunla hgd (Vestfold Fylke) 99 
Brusk herred 537: 14 
Brügge 192,366 
Brymle, se Jakob 
Bryske, slzgt 5 
Bryske, se Abele Bryske, Gert Hartvigsscbn, 

Iven Bryske, Jesper Bryske, Kirstine 
Hartvigsdt, Klaus Gertsson 

Br6msebro 205 



Bremsehus 41,53,256,523:22,558:3 
Brade (nu Holsteinborg) (V. Flakkebjerg H) 

147 
Buchssen, Mattis 400 
Bugge Nielsscdn (Gyldenstjerne) 335 
Bugislav IX, hg af Pommern-Wolghast 2,20, 

33,40,45,50,60,65,67-8,70-1,73-4,76- 
82,85,87,97,101,104-07,110-1,114-5, 
117,121-2,125,205,277,295,344,354, 
367,377,382,421,427,435,447,459-60, 
524:46,528:34,530:5,531:24,531:30, 
533:17,574:30,583:26 

Buk, se Markvard, Oluf 
Burammer, Bertold 76,142,279,306-07,317, 

334 
Bydelsbak (af Bregentved), slzgt 298 
Bydelsbak (af Breg.), se Albrekt Ottessan, 

Hebla Albrektsdt, Valdemar Bydelsbak 
Bydelsbak (af Torbenfeld), se Engelbrekt Al- 

brektsscbn, Kristine Engelbrektsdt, Mette 
Bertelsdt 

Bygholm slot (Hatting H) 33,256,262,395, 
457 

Bylow, se Detlev Johansson, Ermegird Jo- 
hansdt, Ficke Bylow, Henrik Detlevsson, 
Ida Johansdt 

Bylow Barsebek 361,587:81 
B ~ l t  186,280-1 
Balle, se Claus Erikss0n 
Barglum 32,95,102,112,136,182,186-7, 

189,193-4,223,231,238-9,258,288,335, 
395,405,411,449,516:20,546:42 

B0rglum stift 183,238,546:47 
Börringe kloster (Vemmenhags H) 237 
Bösst, oprcdrer 54532 

Cecilia Dode 453,517:17 
Cecilie, Erik af Pommerns frille 79,530:35 
Cecilie, g. m. Wilhelm af Braunschweig 308 
Cecilie, g. m. Aage Laxmand 518:33 
Cecilie Bernikesdt (Skinkel) 118,450 
Cecilie Bosdt (Dyre) 149,517:9 
Cecilie Jensdt (Brok) 89,448 
Cecilie Jensdt (Uf) 518:45 
Cecilie Nielsdt (Jernskzg) 13 
Christence Axelsdt (Thott) 451 
Christiern Pedersscdn 38,184-5,522:48,537:5, 

545:20,545:21,578:2 
Claesson, Jan (Muyl), holl. skipper 193-4, 

547:22 
Claus Erikssan (Bjarn) 463 
Claus (Niels?) Erikssan (Banner, B~lle?) 

118,460,536:12 
Claus Markvardssan (R0nnow) 13,102-03, 

112-3,122,137,199,215,223-4,246,250, 
256-7,259,262,266,281-2,294,302,308, 

311,320,322,331,352,354,360,395, 
417,431-2,441-2,452,460, bilag 111, 
517:26,536:86 

Compagni, Danske i Kabenhavn 362 
Constitutio Valdemariana 385 
Cruus, se Krus 

Daa, se Hennk Henrikssen, Oluf Henrikss0n 
Dacia, Danmark(s Provincia) 228,-532:24 
Dalama 9,333,516:32 
Dalby (Tome H) 246 
Dalby kloster (Torne H) 75,229 
Dallund hgd (Skovby H) 450 
Dammgarten, Preussen 49 
Dan, se Lars 
Daniel, profet 326,568:46 
Danzig 26,42-3,68-70,76,95-7,119,121-3, 

129,139-42,147,153-5,167-9,171,173, 
178-9,189,191,202,208,213-4,225,235, 
258,279-80,291,293,297,305-06,315, 
317,332-4,336,344-6,350,355,363,371, 
386,397,400-02,418,421,528:41, 
531:19,540:3,540:6,540:28,543:4, 
549:54,550:27,565:40,576:14,576:15, 
582:79,584:56 

David, oprerer 54532 
David Arildssan (Quitzow) 152,199-200, 

541:31 
Delmenhorst 385 
Demstrup hgd (Gerlev H) 341 
Detlev Johansson (Bylow) 14 
Deventer 154,196 
Didrik den Lykkelige, greve af Oldenburg og 

Delmenhorst 385 
Didrik Jensscdn (Quitzow) 461 
D i e r n ~ s  (V. Han H) 54512 
Ditmarsken 131,545:32 
Ditmeers uut Paye (skib fra Enchuysen) 194 
Divis, Hans 365,576:2 
Djursland 185,295,537:41 
Djursnäs, astergötland 59,66 
Dode, se Cecilia 
Dorn, Kristoffer 268 
Dornbusch p i  Hiddensee 70 
Dorothea, dronning g. m. Kristoffer og Kri- 

stian 1217,228,238,247,303-04,301-11, 
327-8,332,350,375,380-1,385,391,400, 
407,409,421-2,461-2,555:116,564:12, 
566:41,579:15,581:75,587:78 

Dorothea Eriksdt (Rosenkrantz) 239 
Dorothea Herlufsdt (Snekken) 453 
Dorothea Nielsdt (Rosenkrantz) 239 
Dorpat 541:12,571:18 
Dorpat stift 339,350,420 
von Dorsschen, Herman 194 
Drag@r (Soklielund H) 189,198,250 



Drake, se Jeppe 
Dringenberg, se Henrik 
Dronningholm godslen (Strpr H) 11,21,118, 

256,450,552:4 
Duborg slot 112 
Dudde, se Margrethe Pedersdt 
Due, se Jens, Peder, Peder Mogensson 
Dueholm kloster (Morspr Sprnder H) 188,228 
Dume, se Margareta Lamprechtsdt 
Dus, se Lage 
Dyre, se Bo Tygessen, Iver Jenss@n 

Ebba Enksdt (Krummedige) 12,298 
Ebbe Anderssprn (Ulfeldt) 446 
Ebbe Galt 537:14 
Ebbe Mogenssprn (Galt) 118 
Ebbe Strangessprn (Bild) 457 
Ebeltoft (Mols H) 262 
Ebersten, se Albrekt af Neugarten, Hans af 

Neugarten, Philippa Hansdt, Vitslav af 
Ebersten 

Eder, se Jens 
Eggert Albrektssprn (Krummedige) 14-5,464 
Eggert Anderssprn (Ulfeldt) 459 
Eggert Kristiernssprn (Frille) 21,31,38,76, 

86,102,122,137,179,182,186,199,204, 
215,223-4,230-1,243-4,247,250,253, 
256-7,259-60,267,275-6,278,280,282, 
294,302-04,308,311,314,320, 322,331, 
352,354,358-60,379-81,383-4,395,398, 
405-06,410-1,416-7,419-22,431-2,441- 
2,444-7,449,459-60,462, bilag 111, 
514:27,556:10,579:8,587:74,587:81 

von Egloffstein, Henrik 215,254,294,298, 
30346,321,328 

Eindrid Erlendsson 22,59,97 
Ejsb@l hgd (Haderslev H) 112-3,536:86 
Eka-ät, se Kar1 Magnusson 
Ekholm, Vestergötland 398 
Elben 135,153,169 
Elbing 179 
Elene, g. m. Peder Mogenssprn (Due) 448 
Eler Nicolauss0n (Rprnnow) 21,187,448, 

452, bilag I11 
Elfsborg 21,40,53-4,66,98-100,124,146, 

159,164,192,198,418 
Elisabeth, g. m. Albrekt I1 532:19 
Elisabeth von Podebusk 340-1,396 
Elitze Jensdt (Finkenow) 451 
Elleholm slot, Blekinge 41-2,523:24 
Ellen Henriksdt (Gyldenstjerne) 259-60,356, 

448,452 
Ellen Olufsdt (Lunge) 450 
Ellinge hgd (Harjagers H) 12,22,45,71,126, 

152,161,164,196,199-200,245,256,259, 
262,332,453,514:27,523:22 

Elmelunde (Mprnbo H), bispelen 529:35 
Else af Hyby 232 
Else Henningsdt (Kabel) 448 
Else Holgersdt (Krognos) 304,452 
Else Pedersdt (Hegle 2) 288 
Else Poulsdt (Laxmand) 449 
van Elten, Johan 283,286 
Elvedghrd hgd (Skovby H) 261 
Emmerblle (Langelands Narre H) 445 
Enchuysen 194 
Engelbrekt Albrektssen (Bydelsbak af Tor- 

benfeld) 218,294,391,517:20 
Engelbrekt Engelbrektsson XV-VI, 9, 19- 

24,26-7,29,34-5,38,41-5,47,49,65,67, 
87,93,161,254,384,426,434,516:33, 
516:36, 519:10, 519:11,520:1,522:19, 
523:16,523:22,525:59,568:46 

England 118,217,271,349,351,582:105 
Enköping 38 
von Eppingen, Fritz 208-09 
Erengisle Nilsson (Hammersta-ät) 15,200, 

209-10,281,288,308,347,361, 517:28, 
548:29,562:4 

Erfurt 514:27 
Ericus Olai XV-VI, 38,66-7,125,322,346, 

373,380,392-3,512:2,523:16,523:17, 
525:59,525:61,540:13,572:3,578:5, 
580:50,584:41 

Erik 11, den Yngre, hg af Stettin 109,401,421 
Erik XIV, svensk konge 206 
Erik Aagessprn (Thott) 261,395,459,462 
Erik Anderssprn (Banner) 188,459 
Erik Axelssprn (Thott) 11,15,161,199,403, 

464,542:19,542:25,548:40 
Erik Bentss@n (Bille) 138,308 
Erik Birgerssprn (Stjärna), bisp i Strängnäs 

289,294,308,323,391,565:25 
Erik Bjprrnssprn (Bjorn) 458 
Erik Erikssprn (Banner) 4,187,459 
Erik ErikssGn (Gyldenstjerne) 13 
Erik Ged 199-200,259,294,464 
Erik Iversson 412 
Erik Jensscin (Godov) 461-2 
Erik Jenssprn (Lprvenbalk) 187 
Erik Jepss@n (Bille) 308 
Erik Jönsson (Halkved-ät) 282,561:36 
Erik Kettilsson (Puke) 11,14,518:34 
Erik Klipping, dansk konge 1,117,382 
Erik Magnusson (Örnfot) 288 
Erik Menved, dansk konge 1 
Erik Nielssprn (Gyldenstjerne) d. E. 187, 

546:41 
Erik Nielssprn (Gyldenstjerne) 4,26-7,30,32, 

34,37-8,40-1,47-8,50,64,66-7,69,72, 
77-80,82-3,86,89-91,102,104,107-10, 
112-3,115,122,128, 131, 136-7, 141-2, 



149-50,152-3,156,1677 178-80,182,187, 
190-1,193-4,199,204,209,211,214-5, 
223-4,231,250,255, 257-8,261,264-5, 
274,282,302,307,331,335,338-42,358- 
60,384,386,391,396,412,427, 432,435, 
441,449,458-9, bilag III,511:7,522:38, 
522:40,541:11,522:22,552:2,571:37, 
575:30 

Erik Nielsson (Rotfeld) 102,463 
Erik Nilsson (Oxenstierna) 58158 
Erik Nilsson Puke 22,27,29,35,38-9,47,53- 

4,66-7,96,371, 518:37, 520:1,528:20, 
528:21,567:23 

Erik Nipertz 12,308,336,347,357,574:48 
Erik Ottesson (Rosenkrantz) 239,259,265, 

309,386,394-5,458,555:135,563:34 
Erik Pedersson 295 
Epk Pedersson (Gyldenstjerne) 546:39 
Erik Segebodsspln (Kmmmedige) 12,25,30, 

32,34,36-7,44,50-1,55-6, 63-4,69,71-2, 
78,81,89-91,103,264, 298,445,451, 
463, bilag III,517:20,525:20, 526:48, 
568:28 

Erik Sture 460,464 
Erik S~mundsson 308,316,323,347,365-6, 

373,406,413,418,586:61 
Erik Turesson (Bielke) 13,335,347 
Eriksgata 201,548:38 
Erlend Eindridesson 124,210,323,347 
von Erlichausen, Konrad - hojmester (t1449) 

142,168,173-4,178,195, 202-03,208-10, 
212-4,278-80,291,304-07,316-7,333-4, 
336-8,342-5,354-7,364,367-70,372,380, 
392,399-402,405,408-09, 412-4 

von Erlichausen, Ludvig- hojmester 420, 
587:76 

ErmegArd Eggertsdt (Altena) 445 
ErniegArd Eggertsdt (Frille) 260,460 
ErmegArd Johansdt (Bylow) 12,14,298,449, 

518:30 
Ermland, Preussen 186,54532 
Ernst 111, greve af Hohenstein og Schauen- 

burg 309 
Erras, gods i Estland 339,396-7 
Eschenbach, Bayern 311 
Esge Jensson (Brok) 30,32,44,50,52,63-4, 

69,71,86,89,102, 104,110-2,136-8,182, 
184-5,187,256-7,259-60,356,448, 459, 
461, bilag III,545:25,545:27, 54528 

Eskil Isaksson (Ban&) 416 
Eskil Mogensson (Gplye) 463-4 
Eskil Nielsspln (Banner-Hplg) 219 
Eskil Slet 398 
Eskilstmp hgd (Ringsted H) 453 
Esrom kloster (Holbo H) 71,237,308 
Essenbek kloster (S0nderhald H) 76 

Estland 67,339-40,342-3 
Estrup hgd (Sonderhald H) 259,448 
Eufemia-viser 326 
Eugen IV, pave 8-9,26,72,89,103,183,228, 

230,239,327,339,532:24,553:37 
Europa 186,216,362,429,432,438 
Evert Johansson (Moltke) 32,153,203,260, 

356,395,405,409-10,452,462-3, bilag I11 
Evert Markmand 31 
Evert Moltke, marsk 264 

Fader Ulfsson (Sparre) 416 
Falk, se Ide Eskilsdt, Jens Eskilss@n, Katari- 

na Jensdt, Kirstine Jensdt 
Falkenberg slot 161,542:23 
Falster 245,260,395,405,463 
Falsterbo slot 180,254,256,464 
Fargalt, se Ragvald Magnusson 
Faurhs herred 161 
F e l i  V, pave 216,226-9,339 
Ficke Johansson (Bylow) 14,31,209,298, 

332 
Ficke KNS 567: 14 
Ficke van Vitzen 32,454,460, bilag I11 
Fikke Laurentsson (Fikkesen) 86 
Fikkesen, se Fikke Laurentsson, Johan Fik- 

kess0n 
Filippus, opr0rer 54532 
Finkenow, se Elitze Jensdt 
Finland 10,12,38,49,143, 145,149,158, 

196,200-01,287,290,337-8,371,386, 
446,516:5,545:32 

Finn LauridssGn (Harrendmpsi~gten) 381 
Finnmarken 365,515:4 
Fjerritslev (V. Han H) 183 
Flandern 153,545:33,547:26 
Flemming, se Birgitte Joakimsdt, Ivan Flem- 

ming, Joakim Hermanss@n, Johannes 
Flemming 

Flensborg 79,107-08,120,354,444,446, 
536:91,558:41,580:30 , 

Flores og Blanzeflor 327 
Flyinge (Torne H) 233,572: 12 
Fiynderborg, jvf Krogen (Helsingor slot) 461 
Folen, arkivthrn pA Kalundborg slot 223,268 
Folke Turesson (Bielke) 289,308,567:23 
Follert van Knob 32,260,308-09,321,361, 

364,375,395,398,415,451,461-2, bilag 
I11 

Follert Stampe 219 
Folmer Mortensson (Gyrsting) 219,256,308, 

381,404,415-6,457,531:31 
Foss, se Iven, Otto 
Franke, se Johan 
Frankrig 94,131,217,411 
Fredebern, se Johan 



Frederik 11, markgreve af Brandenburg 139, 
275,277-8,333,355,5775' 

Frederik 111, tysk-romersk konge 103,218, 
228-9,287,327,344 

Frederik, bisp af Regensburg 294 
Frederik, hg af Bayern 216,308 
Frederik Barsebek 138,216,261,352,361, 

415 
Frederik Wardenberg 309,464,541:31 
Frejlev kirke (Hornum H) 183 
Frejstrup hgd (0. Han H) 184,545:ll 
Frellav Kristiernssfln (Frille) 446,464 
Friesland 366,546:33 
Friis, se Hagen 
Friis (viben: 3 roser), se Oluf Friis 
Friis (af Rold), se Henrik 
Frille, slzegt 10,261,272-3,302,319,331,383, 

395,417,428,437,445-6 
Frille, se Eggert Knstiernsscdn, Ermegard Eg- 

gertsdt, Frellav Kristiernss@n, Frille Ha- 
gensson, Hildeborg Kristiernsdt, Hikon 
(Hagen) Kristiernss@n, Johan Kri- 
stiernss@n, Kathrine Hikonsdt, Kirsten 
Kristiernsdt, Haus Kristiernss@n, Kri- 
stiern Frellavss@n, Tale Kristiernsdt 

Frille Hagensson 416 
Frost, Poul141 
Fr0s Herred 137,536:89 
Froslev hgd (Stevns H) 118 
Fuglsang hgd (Musse H) 72,182,450 
Fuglse prtestegird (Fuglse H) 238 
Fyn73,78-81,95,97,104,106-07,111,115, 

123,174,182-3,189,215,224,243,245, 
252,255,260-2,347,394,432,442,446-7, 
459,556:10,556:15,558:31 

Fyn, landsting 444-5 
Färla, se Johan Karlsson 
Fzrprerne 8,147,204,347 
F0r 30 
Fiborg 118 

Galen, se Anders Jakobsspln Stygge, Niels 
Jenss@n, Tue Galen, Trud Pederssfln 

Galt, se Anders Ebbessprn, Ebbe Galt, Ebbe 
Mogenssan, Mogens Ebbesspin 

Gavn0 kloster (Hammer H) 360 
Ged, se Erik 
Gedser (Falster S@nder H) 118 
Georg Quitzow 560:30 
Gerlak Floor 119 
Gerson, Johannes 226 
Gerst, se Kolbj0rn 
Gert 111, greve af Holsten 136,138 
Gert, greve af Oldenburg 392,409,413,415 
Gert Hartvigss0n (Bryske) 50,86,102,104, 

110-2,119,137,182,256-7,448,460,463, 

bilag I11 
Gert Pederssen (Gyldenstjerne), bisp i B0rg- 

lum 5,32,95,102,104,110,112,136, 
138,182,186-9,193-4,215,223,238-9, 
258,335,345,391,395,405,411,449, 
bilag III,515:20,582:99 

Gert Ryning 516:4 
Gertmd Mogensdt (Munk) 450,521:15 
Gisela Henningsdt (Podebusk) 189 
Gisleberga hgd (Onsj0 H) 37,52458 
Gladsaxe slotslen (Jerrestads H) 256,463, 

5585 
von Gleichen, Hans 389,401 
Glenstrup (N~rre) kloster (Norhald H) 239 
Gnadenberg kloster, Bayern 237,240 
Godov, se Anders Pederssen, Erik Jenss0n, 

Jens Olufsscbn, Jep Klauss0n, Oluf Pe- 
derss0n 

Goos van Hitzacker 461 
Gotenhof, Novgorod 300 
Gotland 31,34-6,46,58,62-5,67-8,74-5,79- 

80,82,88,93-4,96-101,104,106,108, 
114-5,121,123-5,129-30,135,13942, 
146,152-4,156,159,162,167,171-2,176, 
201-02,208-09,212-4,221-2,259,266-7, 
270,276-9,281-2,284,286-90,293,295-8, 
300,306,315,317,324,330-7,340,342, 
344-56,361,365,367-75,377-8,380,382, 
384,389,391-3,395-405,407-09,411-9, 
422-4,429-31,438-9,441,465,516:35, 
522:32,527:9,549:24,563:12,572:8, 
573:22,577:11,582:78,584:35,584:1, 
585:2,586:50,586:51 

Gotskalk Anderss0n (Hagen) 340,396 
Gotskalk Barsebek 531:16 
Gottorp 278,580:30 
Gottskalk Bengtsson (Ulf) 548:29 
Gottskalk Kzneksson, bisp i Holar 204 
Grabow, Morten 567:ll 
Gram herred 137,536:89 
Greger Bengtsson (2 Snedbjälker) 308 
Greger Mattsson (Lillie) 306 
Greifswald 71,97,337 
Gren, slzegt 289 
Gren, se Magnus Stensson 
Greni 199,254 
Greni Mpille 199 
Griis, se Joakim 
Grimstrup (Musse H) 239 
Grip, se Bo Jonsson, Bo Knutsson, Katarina 

Knutsdt, Knut Bosson, Margareta Bosdt 
Grip Jensscdn (Jernskzg) 118 
Gripeshorn, Henrik 32,177,521:8,521:9, 

521:ll 
Gripsholm (Södermanland) 14,73,78,332, 

518:29 



Grove, Ludolf - bisp ph @sel338,343,402 
Grubbe, se Peder 
Gmbendal, se Klaus, Henneke 
Grginbzk kirke (Lysghrd H) 238 
Grabrgidreholmen, se U. Stockholm 
Gudme herred 251 
Gudumlund (Fleskum H) 230 
Guldbrandsdal, Norge 324 
Gurnsehuvud, se Gustav Karlsson 
Gunde Nielssan (Lange) 219,308,458 
Gunnar Eriksson, bisp i Stavanger 323,357, 

361 
Gunnar Holk 44,210; 301,308,347,570:23, 

572:14,587:81 
Gunnar Torgardsson, bisp i Hamar 204,406 
Gurre (Gorge)(Lynge-Kronborg H) 79,120, 

530:16 
Guse Nilsson (Baad) 547:8 
Gustaf Bertelssgin 548:29 
Gustav Algotsson (Sture) 164,288 
Gustav Anundsson (Sture) 164,192,281-2, 

284,288-9,561:35 
Gustav Eriksson (Puke) 548:29 
Gustav Karlsson (Gumsehuvud) 289,308, 

386 
Gustav Laurensson (Snedbjälke) 42,357, 

574:48 
Gustav Olofsson (Stenbock) 355,357,567:23 
Guttorm Eyvindsson 301,308 
Gyldenstjerne, slzgt 5,10,89,92,112,115, 

138,142,149-150,152,155,160, 182,184, 
188-9,194-5,199,214,219-21,225,234-5, 
250,257-61,264-5,2723,284, 300,302, 
318,331,335,339-42,345,350,356,381- 
4,386,390,395-7,411-2,416-7, 422,428- 
32,437-9,441-2,582:llO 

Gyldenstjerne, se Anders Erikssgin, Anders 
Pederssan, Bugge Nielssgin, Ellen Hen- 
riksdt, Erik Erikssgin, Erik Nielss0n d. 
B., Erik Nielss@n, Erik Pederss@n, Gert 
Pederss@n, Henrik Knpdsson, Karen Pe- 
dersdt, Kirsten Pedersdt, Kirstine 
Eriksdt, Kirstine Henriksdt, Knud Hen- 
rikssgin, Niels Erikss@n, Niels Pederssgin, 
Oluf Pederssan, Peder Erikssgin, Peder 
Nielssgin, Sophie Henriksdt 

Gyllebo hgd (Jerrestads H) 451 
Gylta, se Bengt 
von Güntersberg, Eckard 368,370 
Gyrsting, slzegt 5,250,261,272-3 
Gyrsting, se Anders Jenss@n, Folmer Mor- 

tensson, Morten Jenssgin, Naune Jenssgin 
Gädda, se Johan 
Gzerds herred 161 
Göksholm hgd (Stora Mellösa sogn, Askers 

H) 47 

Garvel Andersdt (Lunge) 449 
Gaye, se Eskil Mogenssan, Henrik Staver- 

skov, Jens Mathiassan, Kathrine Krag, 
Mogens Axelss~n, Oluf Axelssgin 

GAsetofte hgd og by (Arts H) 342 

Haag 170 
Haarlem 54533 
Habsburg, fyrstehus 88 
Haderslev 22-4,30-1,63,86,101,107,112-3, 

136-7,341,348,393,410,423,520:5 
Haderslev slot 113 
Hadewerk, Tymme 47-8 
van Hafn, se Katarina Klausdt 
van Hagen, se Abele Albrektsdt, Albrekt 

Anderssgin, Gotskalk Anderssgin, Hen- 
ning van Hagen, Henning Albrektssgin, 
Herman van Hagen, Niels Gotskalkssgin 

Hagen Friis 75 
Hagenske godser, (jvf Erras og Amma) Est- 

land 265,284,300,339,341,396,412, 
571:41,571:51 

Hagenskov (nu Frederiksgave) (Baag H) 78, 
80-1,260,459 

Hak, se Anders Anderssgin, Kirsten An- 
dersdt, Mogens Hak, Sophie Andersdt 

Halkved-ät, se Erik Jönsson 
Halland 10-1,23,27,35,41,50,81,197,384, 

464 
Hallelev hgd (Slagelse H) 46 
Halmstad 24-31,33-6,41,52,59,61,63,72, 

160-3,167,205-06,301,379,388,390, 
398,407,409,412-3,417-21, 423-4, 
523:22,530:41,567:26,581:60 

Halmstad herred 162 
Halteren, Bernd 149,541:14 
Halvard GrAtop 93 
Hamar 99,204,406 
Hamburg 19,43,49,70,110,119,134-5,153, 

168,194,349,373,392,521:40,525:63, 
529:7,540:4 

Hammar hgd (Gzrds H) 25,259,361,449 
Hammershus, Bornholm 123 
Hammersta hgd, Sgidermanland 15 
Hammersta-ät, 15,289,548:29 
Hammersta-ät, se Algot Erengislesson, Bir- 

gitta Nilsdt, Erengisle Nilsson, Ingeborg 
Nilsdt, Märta Nilsdt, Nils Erengislesson 

Hammon Cromethi (I) 324-5 
Hamsfort, Cornelius 381,530:41 
Han herred 183-4,187-9,258,546:42,546:47 
Hannzs (Hannes), Han herred 184,187-9, 

54512 
Hans, dansk konge 34,246,248,253,263, 

268,362,394,460,551:6,564:12 
Hans, markgreve af Brandenburg 303-08, 



311,316-7,333-5,337,343,3456,3544 
361,364,367-8,372,374,380,398-9,405; 
564:11,579:11,584:49 

Hans, greve af Ebersten og Neugarten 4,12, 
14,21-2,32,34-5,44,63-4,66,68,71,73, 
75-6,78-9,89-90,106-07,118, 124,130, 
142,200,256,260,288,291,294, 298, 
302,318,332,334-5,345,347-51,395, 
432,441,449,460, biag III,514:24, 
518:30,567:11,569:2 

Hans, grzibrodermunk 237 
Hans Freyse 371 
Hans Hiliebrandsson 549:7 
Hans Jyde (Jan Jutte) 193-5,335,547:20 
Hans Krukow 301,308,347,357,568:27 
Hans Krplpelin 4,11,21,24-6,31,33,37,40- 

1,43-4,46-8,61,73-4,82,100,106,108, 
123-4,143,298,514:24,515:5,517:10, 
520:26,521:3,521:14,522:38,522:39, 
524:56,525:15,529:45 

Hans Laksmand, se Johannes Laxmand 
Hans Lerke 459 
Hans Mule 298,563:44 
Hans Myndel177,246 
Hans Navl461 
Hans Pabe 230 
Hans Ppliske 463 
Hans Skriver 371 
Hans Wilde 52456 
Haraldsborg slot (Samme H) 263,310,461 
Haraldskj~r, se Anders Friis, Jep Friis 
Harbou, se Knud Nielsspln, Niels Nielssan 
Hardanger 324,572: 14 
Harrendmp, se Finn Lauridsspln 
Harrien, Estland 338,343,412-3 
Harsyssel185 
Hartvig Hesten 261 
Hartvig Kmmmedige 210,308,316,321,323, 

347,357,405-7,418,421,566:49,568:27; 
567:28,572:14 

Has, se Berete Tmdsdt, Jens Grim, Knud 
Tmdsspln, Oluf Tmdssan, Tmd Has 

H a s n ~ s  hgd (Mols H) 262 
Hastrup hgd (Nplrvang H) 112,450 
Hattenick, Henrik 368-72,400 
Hebele Lydekesdt 449 
Hebla Albrektsdt (Bydelsbak af Bregentved) 

14,298 
Hedemarken 124 
Hedvig, g. rn. Didrik d. Lykkelige 385 
Hegle 2, se Else Pedersdt, Peder Aagesspln 
Heidelberg 514:27 
Heiligenhafen 321,361,372-4,378 
Helene Folmersdt (Lunge) 14,449 
Helene Johansdt (Bjplrn) 448 
Helgesen, Po111207 

Hellerup hgd (Vinding H) 252 
Hellige Grav, Jemsaiem 324-5 
Helmig Tanghe 191,566:49 
Helsingborg 7-8,147,151,160, 249,288,417, 

419,524:31,541:8 
Helsingborg slot 41-2,80-1,96,119,130,135, 

139,146-9,159,256,260, 363,375,464 
Helsingborg stadskirke 541:8 
Helsingor 76,79-80,149,237,262,315,363, 

530:16 
Helsingplislot (Krogen) 79-81, 96,119,122, 

130,135,140,147-9,256-8,260,265,321, 
362-3,375,461,531:16 

Henneke Grubendal31,517:20 
Henning, bisp ph Fzraerne 204 
Henning, bisp i Riga 339 
Henning Albrektssen (Hagen) 340-1,396 
Henning van Hagen 80,122,215,256,281, 

361,445,462-3 
Henning Henningssan (Podebusk) 13,32,69, 

89-90,452, bilag 111,517:23, 517:25, 
532:26 

Henning Kplnigsmark 4,514:24 
Henning Nielssan (Ulfeldt), bisp i Odense 

132,138,179,215,219,223,228,230, 
239,244,303,336,352,384,386,391, 
418,453, bilag II1,514:27,539:28, 
557:23,564:8,575:30 

Henning Podebusk, drost 13,264 
Henning Podebusk d. Yngre, se Henning 

Henningssan 
Henning Pogwisch 14 
Henning Wodarges 464,523:22 
Henrik IV, engl. konge 362 
Henrik VI, engl. konge 246,251,271,365, 

411,557:19 
Henrik, hg af Bayern-Landshut 294 
Henrik, hg af Braunschweig-Lüneburg 277, 

352 
Henrik 11, greve af Holsten 349,573:22 
Henrik, hg af Mecklenburg 277 
Henrik d. Eldre, hg af Mecklenburg-Star- 

gard 68,528:34 
Henrik, bisp i Reval340 
Henrik Barsebek 309,361,415,570:26 
Henrik Bertelsspln 548:29 
Henrik Bitz 201,338,416,548:41 
Henrik Detlevsson (Bylow) 14,298,332 
Henrik Dringenberg 262 
Henrik Friis (af Rold) 460 
Henrik Fynne 461 
Henrik Henriksspln (Daa) 294 
Henrik Hjärne 332 
Henrik Jenssan (Reventlow) 183 
Henrik Knudsspln (Gyldenstjerne) 86,102, 

104,110,112, 119,137,147,153, 178-9, 



182-3,188,190,193-4,203,215,223-4, 
256,258-9,262,282,294-5,307,335,345, 
356,360,381,394-5,419,449,457-8, bi- 
lag I11 

Henrik Meinstrup 461 
Henrik Pors (af Langeland) 80-1,122,444-7, 

459,588:31 
Henrik Rantzau 113,458 
Henrik Richelt 412 
Henrik Skakt 163-4,166,308 
Henrik Skarsow 587:81 
Henrik Staverskov (Gcbye) 282 
Henrik Styke 518:30 
Henrik Tagessan (Reventlow) 183-7,189,302 
Herluf Skave 462 
Herman, - Morten Jenss0n (Gyrstings) knzgt 

120 
Herman van Hagen 21,30,32,38,50,65-6, 

450, bilag I11 
Herman Molteke 210,413 
Herman Rynkeby, bisp i Viborg (t1437) 71, 

452, bilag 111,529:13 
~'Hertogenbosch 251,557:15 
Hertze, Johan XV, 308-09,512:5 
Hesten, se Hartvig 
Heusden, Frankrig 149-50 
Hevringholm hgd (Scbnderhald H) 112 
Hiddensee, cb nzr Rügen 70-1,77,529: 1 
Hids herred 185 
Hildeborg Kristiernsdt (Frille) 445 
Hiideborg Skinke1 (scbblad) 381 
Hildesheim 120 
Hille Uddsdt 15 
Hillerslev slot 184,188,256,457 
Hillerslev herred 189 
Himmerland 183-4,188 
Himmersyssel185 
Hindsgavl slot 78,80-1,97,122,215,230, 

243,256,259,352,354,381,446-7,459, 
531:31 

Hirkanien (1) 324-5 
van Hitzacker, se Goos 
Hjelm, 0 (Mols H) 262 
Hjuleberg hgd (Arstads H) 200,453 
Hjärne, se Henrik, Jon, Merete Jonsdt 
Hjcbrring 54518 
Hogenskild, se Peder Pederssen 
von Hohenstein, se Ernst 111, Margrethe 
Hohenzollern, fyrstehus 303 
Holar, Island 204 
Holbzk slot (Merlcbse H) 256,261,461 
Holenberg, Bayern 311 
Holk, se Ide Lydersdt 
Holland 128,130-1,140,142,147-51,153-4, 

160,166,168-70,172-3,177,181,190-5, 
219-20,251,288,335,364,366,539:39, 

542:39,545:33 
Holstebro 187 
Holsten 4,371 
Hoom 193-5,251,335,367 
Hornbzk sogn (Scbnderlyng H) 238 
Horsens 11,19,23,112,252,256,262,395, 

397 
von Hove, Meynart 193-4 
Huitfeldt, AGld XI, 33,74,80-1,86,88,94, 

96-7,120,138,183,205-7,215,218,230, 
235,243,379,381,383,511:10,526:49, 
527:24,530:41,531:1,537:5,538:26, 
540:17,545:25,565:25,579:17,580:28, 
581:58 

Hvas, se Jens 
Hvidding herred 137,,536:89 
Hvide, se Anna Andersdt, Inger Andersdt, 

Peder Ovesscbn 
Hvidkilde hgd (Sunds H) 452 
Hyby (Bara H) 232 
Hyby fang 232 
von Hürnheim, Walther 294 
Hzeckaberga hgd (Bara H) 450 
Hzrlcbv hgd (Gzerds H) 453 
H@g, se Bo 
Hcbjstrup, len (Stevns H) 460 
Hcbnborg slot (Elbo H) 81,256,457,531:31 
Hhkon VI, norsk konge 248 
Haken Kristiernsscbn (Fnlle) 12,446,516:4 
Halogaland 365 

Ida Johansdt (Bylow) 14 
Ide Eskilsdt (Falk) 121 
Ide Lydersdt (Holk) 450 
Ide Nielsdt (Banner) 259 
Idö, Smhland 293,529:49 
Idösund 529:49 
Indien (India) 326 
Ingeborg, dt af grev Gert 573:19 
Ingeborg Gregersdt (Aspenäs-ät) 14,517:28 
Ingeborg Ivarsdt (Rcbd) 11,453 
Ingeborg Kristiernsdt (Vendelbo) 452 
Ingeborg Nilsdt (Hammersta-ät) 15 
Inger Andersdt (Hvide) 258,449 
Isabella, hertuginde af Burgund 194 
Island 204,250-1,361,365,557:17 
Ivan Flemming 37,49 
Ivan Lcbveridder 327 
Ivar Nilsson (4-delt skjold) 11 
Iven Bryske 460,463 
Iven Foss 71,80,86,90-1,95,103,138,179, 

267,270,444,449, bilag III,532:3 
Iver Axelsskin (Thott) 162,196,199,332,384, 

395,453,465, bilag III,542:25 
Iver Jenssqjn (Dyre) (Jysk linie) 80,120-1, 

256,461 



Iver Pederss0n (Juel) 445 
Iversnzs hgd (Vends H) 445 

Jakob Brymle 462 
Jakob Glashagen 128,136,538:1,561:36 
Jakob Ingemarss0nTiby 11,517:7 
Jakob NielssGn (Basse) 30,32,86,89,102, 

138,448, bilag I11 
Jakob Ravn 257,460 
Jakob (Jeppe) Therkildss0n 458 
Jakob Ulfeldt 383 
Jakob Ulvsson, zrkebisp i Uppsala 236 
Jansson, Claes 193 
Jens Andersson (Lodehat), bisp i ~oskilde 

(t1431) 3,6-7,231,269,270,515:6 
Jens Bengtsson, lagmand 301 
Jens Brostrup, zrkebisp i Lund 236 
Jens Due 264,517:23 
Jens Due (Thott) 308-09,398 
Jens Eder 123,308,537:44 
Jens Eriksson (Lykke) 11,14,333 
Jens Eskilsson (Falk) 13,517:21,560:41 
Jens Gregerss0n 559:29 
Jens Grim (Has) 13,20-2,31,33,37,45-6,50- 

2,64-5,70,72,89,91-2,103,108,116, 
118,121,126-9,137,155, 179, 186,231, 
256,291,310,362-3,450,463-4, bilag 111, 
517:23,521:14,529:7,558:5,576:32 

Jens Hvas 86 
Jens Iverssen (Laage), bisp i Aarhus 11,229- 

30,418-9,451, bilag II1,521:12,584:43 
Jens Jakobss0n (Blik), bisp i Os10 2,6-7,9,. 

30,32-3,43-4,75,93-4,108,146,152, 
163,204,282,288,308,312,323,347, 
357,405-06,521:1,521:14,533:11,561:38, 
572:12 

Jens Jenssan, se Jens Olufssßn (Godov) 
Jens Kanne 459 
Jens Madssßn (Munk m. vinranke) 219 
Jens Mathiass0n (G0ye) 460 
Jens Mathiass0n (Ulfeldt) 462 
Jens Olufss0n (Godov) 239,526:43 
Jens Pederssen (Jernsk~g), bisp i Roskilde 

(t1448), 9,21, 23,256, 30, 32, 34,44,49- 
50763-4, 72,81,95,103,107, 115,119-21, 
123,126-8,131,139,152, 167,171,179, 
181-2,190-1,193, 203, 211, 214-5,229-31, 
236,254,260-1,268-71,288,291,303, 
311,314,336,353,360,363,365-6,373, 
375,380,384,386,391,393,395,432, 
442,450,462, bilag 111,524-41,52567, 
525:3,529:8,529:21,531:1,535:40, 
536:4,538:32,541:31,544:32,547:28, 
549:3,576:35 

Jens Pederss~n (Jernskzg) af Skjoldenzs 462 
Jens Poulss0n 458 

Jens Rudbek 232,464 
Jens Skuless0n 41-2,144,147,523:26 
Jens Torbernssßn (Sparre i Sjzii) 75,80,91, 

108,121-2,256,267,282,303, 352,360, 
395,410,446,453,461-2, bilag III,537:37 

Jens Tranekzr 5165 
Jep Anderss0n (Lunge) 32,138,203,219, 

260,361,363,395,411,416, 419, 451, 
461, bilag I11 

Jep Friis (Haraldskjzr) 187,459 
Jep Henrikss0n (Ulfstand) 294 
Jep Jenss0n (Ravensberg) 263,461,463 
Jep Klauss0n (Godov) 384 
Jep Lang 461 
Jeppe Drake 333 
Jemskzg, slzgt 5,118,127,182,219-20, 234 
Jernskzg, se Anders Nielssen, Cecilie 

Nielsdt, Grip Jenss@n, Jens Pedersstjn, 
Jens Pederssen af Skjoldenzs, Poul 
Jenss0n 

Jerspr, Norge 124 
Jemsalem 326 
Jes Quie 458 
Jesper Bryske 102 
Jesse Knutsson 558:3 
Jesse Pederss0n 461 
Joakim, hg af Stettin 414 
Joakim Erikss@n, se Joakim Henrikss0n 
Joakim HermanssGn (Flemming) 32,102, 

137,149,153,199,258,260,294,361, 
363,393,395,398,411,420, 449,461, 
464, bilag III,562:47 

Joakim Griis 263,462 
Joakim Henrikss~ln (Reventlow) 102,517:19 
Joakim KGrning 416 
Joakim R0nnow 269 
Joakim Schepelitz 30,32,90,452, bilag 111 
Johan 111, hg af Neumarkt 85,117,212,227, 

240,327 
Johan, hg af Sagen 56529 
Johan Bj0rnss0n (Bj0rn) 32,118,138,216, 

218,256,262,282,294,354,395,410, 
448,457-8, bilag 111 

Johan Fikkesson 461,463 
Johan Franke 124 
Johan Fredebern XV-V1 
Johan Gädda 333,347,548:29 
Johan Hvitkop (Krummedige) 262,460, 

559:27 
Johan Karlsson (Färla) 149,281,294,298, 

338,347,361,403,416,524:58,547:1 
Johan Kristiernsstjn (Frille) 260,288,381, 

395,410,417,445,449,463, bilag I11 
Johan Molteke 413 
Johan Oxe 461-2,464 
Johan Rantzau 252,309 



Johan Skarpenberg 458 
Johan Ummereise 99,124,146,152 
Johan Venstennand 460 
Johanne Andersdt (Panter) 448,459 
Johanne Hansdt (Podebusk) 259 
Johanne Nielsdt (Bild) 451 
Johanne Niels(Jens)dt (Brok) 453-4 
Johannes, kardinal 94 
Johannes, presbyter i Indien 326 
Johannes af Europa 324-6 
Johannes Flemming 335 
Johannes Palness0n (Munk) 458 
Johannes Pedersscbn (Laxmand), zrkebisp i 

Lund(t1443)XI,XIII,5,11,26-7,34,42, 
45-6,50,59,71,74-5,78,81,85,92-7,101- 
04,110,112,115,118-9,121-3,1264,131- 
9,141-2,144-53; 156,167,169-72,175,177, 
179,181-2,286,189-93,195-6,203-4,210- 
1,214-7,220,222-6,228-9,232-5,242,249, 
257,259,265,269-70,272,329,340,390, 
432,442,447,451,464, bilag III,514:27, 
520:20,533:1,538:32,540:17,550:1, 
551:11,554:71,554:88,554:103 

Jon, bisp p5 Faxcberne 347 
Jon Hjärne 204,517:16 
Jon Jenss0n (Gere) 22,37,40,47,524:58 
Jon Marteinsson 14 
Jordan Pleskov 195,547:26 
Juel, slzgt 445 
Juel, se Anna Iversdt, Iver Pederssm, Peder 

Juel, Thomas Pedersscbn 
Jul, se Tue Nielsscbn 
Jungshoved slot (Baarse H) 121,256,260, 

461 
Jusse Olofsson 403 
Jylland (Jutlande) 76,80,86,92,104,106, 

108-09,123,174-5,183-6,188,193-4,211, 
215,224,238-9,244,250,258,341,354, 
357,383,393,432,437,442,451,454, 
457,560.25 

Jylland, se ogs5 Nord-, N0rre- og Vestjylland 
Jytte af 0verup 448 
Jämtland 310 
Jätsberg hgd, Värend 15 
Jönköping 91,123,126-9,143-4,155,264, 

270,322,332,335,361,374,379,538:26, 
538:32,542:15 

Jöns Bengtsson (Oxenstierna), domprovst og 
1448 aerkebisp i Uppsala 164,388-9,391, 
565:25,578:5 

Jöns Hikansson, aerkebisp i Uppsala (t1432) 
7-8 

Jöns Karlsson til Berg pa Ön 308 
Jöns Krabbe 333 
Jöns Lage Posse 159,295,361,403,416, 

550:38 

Jöns Nielsson (Svarte Skaaning) 43,74,123- 
4,126,524:37,526:44,538:10,538:22, 
538:23 

Jöns Tykesson 295 
Jcbrgen Lauridsscbn (Oxe) 288,404,461 
J0rgen Rud 462 
Jösse Eriksson, se Jens Eriksscbn (Lykke) 

Kaas, se Niels af Taarupgard 
Kaas (Mur), se Ove Ovesson 
Kabel, slzgt 5 
Kabel, se Else Henningsdt, Klaus Kabel, Ly- 

der Kabel 
Kabel af Tistrup, se Niels Lauridsscbn 
Kaldza 324-5 
van Kalen, se Mathias 
KalrnarXII,28,31,33,36,41-3,4742,556, 

58-9,61-2,64-70,73-4,76-8,81-3,85,87, 
90,98-101,103r04,107,110-1,114-5,118, 
123-4,126-7,129,142-8,1556,158-9, 
162-7,171-2,174-7,180-1,190,196-9, 
203,205-06,220,235-6,270,281-2,289, 
293-5,297-8,300-02,309,319,343,350, 
379,382,384,390,397,408-09,419,422- 
3,427,432,435-6,442,511:13,519:26, 
523:8,525:14,525:17,526:43,526:48, 
526:49,527:3,527:9,529:1,534:21, 
538:26,540:8,547:1,547:2,547:8, 
549:54,561:35,563:26,564:55,575:13 

Kalmar kloster 563:44 
Kalmar len 53,124 
Kalmar slot 20-1,34,37,40,64-5,83,91,98, 

100,125,127,143,281,289,540:8 
Kalteisen, Henrik 568:46 
Kalundborg 44,75,128,136,235,288,562:67 
Kalundborg slot 6,73,80,91,104,108,121-3, 

256-8,260,263,267-9,357,461,524~41, 
524:46,562:47 

von Kalven, Wilhelm 281-2,284-5,309,312, 
357 

Kalvslund herred 137,536:89 
Kal0 slot 80,111,122,185,256,301,457 
Kammin stift 277 
Kampen 168-70,363-4,366,543:4,576:3 
Kanawer, Otto 268 
Kanne, se Jens 
Kantzow, Thomas 97 
Karen Andersdt (Hak) 323 
Karen Eilersdt (Rantzau) 449 
Karen Elersdt (R0nnow) 259 
Karen Pedersdt (Gyldenstjerne) 187 
Karl Aagess@n (Skytte) 463 
Karl Knutsson (Bonde) XIV-VI, 11-3,24,36, 

38-9,42,46-7,49,66,74,82,85-6,96,98- 
100,115,124-8,143-5,147,152,156,158, 
160-5,196,199-201,206-08,219,221, 



246-7,257,289-90,298-300,306,310, 
318,322,326,332,334,337,339,342-3, 
345-7,350,355,357,371,376,379,385- 
93,396-8,402-10,412-25,427,429,436-7, 
439,5126,517:7,522:35,523:16,524:61, 
528:21,529:49,531:6,531:16,534:6, 
534:9,534:16,534:20,540:8,542:15, 
548:40,559:8,562:10,563:18,564:21, 
568:36,570:23,571:37,571:39,571:41, 
580:47,580:50,580:51,581:58,~81:66, 
581:68,582:87,58435,584:43,586:73 

Karl Knutsson (Örnfot) 49 
Karl Kristersson (Vasa)'12,98,143 
Karl Magnusson (Eka-ät) 333,416 
Karl Markmand 309 
Karl Tordsson (Bonde) 99,143,145,149, 

200,204,517:9,538:8 
Karlskrona 41 
Kastelholm slot 39,53,143,200,214,289 
Katarina af Pommern-Stolp 85,87,117,327, 

530:5,550:19 
Katarina Axelsdt (Krognos) 11,453 
Katarina Holrngersdt (Ulv) 14 
Katarina Jensdt (Falk) 13,453,517:25 
Katarina Klausdt (van Hafn) 450 
Katarina Knutsdt (Grip) 14 
Katarina Laurensdt (Aspenäs-ät) ll,14,127 
Katarina Stensdt (Bielke) 12,14,127,453 
Katarina Tordsdt (Bonde) 11 
Kathrine Hikonsdt (Frille) 12,445,451, 

517:19 
Kathrine Jensdt (Rud) 121, 450, 558:s 
Kathrine Krag (G~ye)  11 
Kattegat 172 
Kazimir W ,  polsk konge 380 
Keld, foged p i  Falsterbo 464 
Keld, foged p i  Skivehus 458 
Keld Axelss0n (Thott) 22, 199,548:22 
Keld Nielss0n (Algudsen) 461 
Kielerbugt 372 
Kindaholm, Vestergötland 398 
Kinds herred (Vestergötland) 15 
von Kinsberg, Frederik 266,321,380 
von Kinsberg, Hans 333,336,569:15 
Kirsten Andersdt (Hak) 259 
Kirsten Kristiernsdt (Frille) 445 
Kirsten Kristiernsdt (Skram) 451 
Kirsten Pedersdt (Gyldenstjerne) 187,450 
Kirsten Pedersdt (Thott) 521:15 
Kirstine ERksdt (Gyldenstjerne) 340,396-7 
Kirstine Hartvigsdt (Bryske) 450 
Kirstine Henriksdt (Gyldenstjerne) 102,452 
Kirstine Jensdt (Falk) 13,69,452,517:25 
Kirstine Pedersdt (Oxe) 121 
Klara Mattsdt (Lillie) 11,15 
Klaus Gertss0n (Bryske) 460 

Klaus Gmbendai 461 
Klaus Hennkss0n (Skade) 415 
Klaus Jonss0n (Lange) 457,522:15 
Klaus Josefsscbn 459 
Klaus Kabel 523:22,558:3 
Klaus Kristiernss0n (Frille) 445 
Klaus von Lanken 41-2 
Klaus Nielss0n (Sparre i Skane) 12,22,31, 

71,126-7,138,144-5,152,156,161-2, 
164,196,199-200,245,256,259,262,294, 
298,308,332,384,390,395,419,453, 
464, bilag 111,514:27,517:17,523:22, 
541:17,559:28 

Haus Podebusk 282 
Klaus Ryting 307,335,564:21 
Klement-fejden 185-6 
KlitrnGller (Hillerslev H) 188 
Klitten (V. Han H) 188-9 
Knabstmp hgd (Merlase H) 451 
Knivholt hgd (Vennebjerg H) 451 
Knob, se Follert, Oluf Jakobss@n 
Knud, skipper og tolder i Ribe 193,558:42 
Knud Henriksscbn (Gyldenstjerne) 188,219, 

255,335,381,390,457,459,579:19 
Knud Mikkelss@n, dekan og 1450 bisp i Vi- 

borg215-6,223,228,266-7,271,275-6, 
278,280,290-1,302,308,311,319,332, 
335,347,356,386,393,395,404,411, 
452,460, bilag III,514:27,556:7 

Knud Nielsscbn (Harbou) 150 
Knud Sakstrup 42,524:31 
Knud Trudsson (Has) 294,308-09,398,464-5 
Knudstmp hgd (L0ve H) 258,449 
Knut Bengtsson (Vinstorpa-ät) 548:29 
Knut Bosson (Grip) 12,14,518:29,518:30 
Knut Bosson (Natt och Dag), bisp i Linkö- 

ping ($1436) 19-20,27-9,39 
Knut Jonsson (3 rosor) 27 
Knut Stensson (Natt och Dag) 308 
Knut Tordsson (Bonde) 12 
Koblenz 240 
Koch, Reimar XV, 563:37 
Kogsb~lle hgd (Vinding H) 446 
Kokkedal hgd (0. Han H) 184 
Kolberg, Pommern 142,277,283,286,295, 

562:47 
KolbjGrn Gerst 124,146,152,163-4,166, 

204,209-10,308,316,323,332,347,357, 
406-07,550:27,574:48 

Kolding XV, 128-9,131,133,135-6,138-9, 
148,155,215-6;237,254-6,270,302,352, 
354,531:31,539:49,572:54 

Kolding bro 393 
Koldingslot 80-1,113,122,133,187,193-4, 

256-8,263,394,457 
~ o l d i n ~  A 137 



Kongea 113 
Konstantinsborg, se Stadsgkd 
Konstanz-koncilium 240,526:38 
Koporje, Rusland 337,343,541:12 
Korfitz TGnness0n (Rennow) 260,309,356, 

395,398,452,461, bilag I11 
Korner, Herman XV, 44,70,73,512-2, 

512:3,512:4,524:39 
Korshavn 407 
Korsholm slot 196,201 
Korspir 86,88-90,92,95,100-01,115-6,444 
Korser slot 80-1,120-1,260,461,531:31, 

559:32 
Koting, Henrik 392 
Krabbe, se Bent, Jöns 
Kragerup hgd (Leve H) 450 
Kragholm hgd (Herrestads H) 308-09 
Krantz, Albert XV, 112,511:10,512:3, 

528:37,530:41,531:19,537:10 
Krapperup hgd (Luggude H) 451 
Krarup sogn (Salling H) 262 
Krenkerup hgd (Musse H) 118,121,260 
Kresten Borre 258 
Kreul, Johan - bispekandidat pa @sei 338 
Krister Nilsson (Vasa) 12,21,31,34,36,38- 

9,49,59,66,74,82,86,98,143,145,152, 
200-01,298,322,342,371,515:5,522:35, 
526:48,529:49,538:8,548:34 

Kristian 11, dansk konge 254 
Kristian IV, dansk konge 218 
Kristian Hemmingssen (Liljesparre), bisp i 

Ribe 71,95,102,104,110,136,138,183, 
186,193-4,215,219,224,230,239,265, 
288,336,360,391,451, bilag III,514:27, 
57530 

Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) 289 
Kristiern Frellavssen (Frille) 445 
Kristiern Mikkelssen (Tornekrans) 459 
Kristiern Stygge 459 
Kristiern Vendelbo 457 
Kristina Karlsdt (Bonde) 13,342 
Kristina Kristersdt (Vasa) 201 
Kristine af Sachsen, g. m. kong Hans 564:12 
Kristine Bentsdt (Pig) 518:45 
Kristine Engelbrektsdt (Bydelsbak af Tor- 

benfeld) 450 
Kristine Nielsdt 446 
Kristine Stigsdt (Thott) 450,463 
Kristoffer 11, dansk konge 101-02,109 
Kristoffer JenssGn (Sparre i Sjzll) 462 
Krogen, se Helsinger slot 
Krognos, se Axel Kettilssen, Else Holgersdt, 

Katarina Axelsdt, Stig OlufssGn 
Krogsbprlle hgd (Skam H) 445,588:20 
Krukow, se Hans 
Krummedige, slzgt 5,445 

Krummedige, se Agnete Eriksdt, Anne 
Eriksdt, Ebba Eriksdt, Eggert Albrekts- 
sen, Erik Segebodssen, Hartvig Krum- 
medige, Johan Hvitkop, Lisbeth Eriksdt, 
Margrethe Eriksdt, Mette Segebodsdt 

Krumpen, slegt 555:134 
Krus, se Ficke Krus 
Kruse, se Alf Kruse, Peder Mikkelss0n 
Krenge, godSlen (Fuglse H) 256 
Kulenberger, Jakob 400 
Kungsbacka 210 
Kvolsgard (Kolszgard), (V. Han H) 184 
Kzrstrup (Sunds H) 95,557:23 
KGbenhavn XV, 3,6,8,13,19,25,30,32, 

48-9,51-2,70,73,76,91,94,106,118-21, 
123,128,131,141,151,153,155-6,160, 
167-8,170-5,182,184,186,189,192-3, 
197,203,210-5,217,219-20,2256,230-2, 
236-8,240-1,246,248-51,262-3,265-72, 
274,281-3,285-8,301-09,316,319,321, 
323,329,341,344,350,353-7,360-7,372- 
5,377-8,380-1,383-6,391-8,404-6,408- 
9,411,420,422,430-1,439,440,452, 
513:13,515:5,524:41,530:55,537:19, 
549:54,551:6,553:64,556:1,564:11, 
565:26,566:49,571:16,572:12,576:3, 
577:2,578:5,582:89,582:90,582:98 

K~benhavn, Grabr#drekloster 191 
Qbenhavn, HelligAndshus 238 
Kebenhavn, slot, 3,70-1,80-1,91,108,121, 

231,256,260,263,266-7,308,322,328, 
386,395,461,530:55. Hemmelige kam- 
mer: 315,328,362. Kammermesteriet 
267. Riddersal263. SlotstArn 263,267. 
Slotstrappe 263 

Kabenhavn, Roskildebispens ghd 178,191, 
230,270,358-9 

Kebenhavn, Vor frue kirke 241,309 
KGbenhavn, 0stergArd 362,575:28 
Kege 71,53540 
KGge, Sct Gertruds kapel71,529:9 
Keln 514:27 
Königsberg 26 
Kerning, se Joakim, Simon 

Laale, se Peder 
Ladoga 337 
Lage Dus 11,517:7 
Lage Posse, se Jöns Lage Posse 
Lage Urne 269 
Lagnö hgd (Södermanland) 11 
Laholm slot 20,41,259,398,464,523:22 
Lale Henrikssen, sogneprzst 375 
Landskrona 123,232,430,439,540:28 
Landskrona, Rusland 337,343 
Lange, se Anne Klausdt, Bo Mogenssen, 
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Gunde Nielssen, Jens IverssGn, Klaus 
Jonss@n, Timme Jenss0n 

Lange Jakob, se Jakob Glashagen 
Lange Ove, se Ove Ovesscln (Kaas) 
Langeland 73,104,446-7 
~ a n g e s ~ ,  hgd (Skovby H) 450 
Langtind hgd (Ginding H) 187,257,265,449 
von Lanken, se Klaus, Rikman 
Lars Abildgiird 457 
Lars Dan 546:42 
Lars Jenss0n 463 
Lars JohanssGn af Paamp 102,238,555:127 
Lars Lunov 459 
Laurens, giildsmed 562:l 
Laurens Axelss0n (Thott) 261,462 
Laurens hbkaelsson, bisp i Växjö 144,294 
Laurens Snakenborg 98-9,164 
Laurens Ulfsson (Aspenäs-ät) 14,518:32 
Laurids Brandt 32,44,71,79,267,335, 

531:19 
Laurids Thomess0n (Vesteni) 102,219,294, 

391,395,410,416,454, bilag III,534:29 
Lave Brok 522:15 
Lave Esgess0n (Brok) 259,458 
Lave Glob 77 
Lawrel, Hans 295 
Laxmand, slzgt 5,14,139,142,150,152,155, 

160,182,219-20,234,250,261,272, 428, 
430,437,439 

Laxmand, se Aage Pederssen, Anne Poulsdt, 
Else Poulsdt, Johannes PederssGn, Mar- 
grethe Poulsdt, Peder Laxmand, Poul 
Laxmand, Poul Pederss@n 

Leipzig 514:27,564:21 
Lejonansikte, se Bengt Nilsson 
Leopard, se Märta Knutsdt 
Leopold, landgreve af Lichtenberg 137 
Lerke, se Hans 
Libyen 324-5 
Lillie, sliegt 15 
Lillie, se Greger Mattsson, Klara Mattsdt, 

Matts Odgislesson, Ramborg Mattsdt 
Li110 hgd (Gzrds H) 453 
Limbek, se Birgitte, Margrethe 
Lindenov, slzegt 321 
Lindholm slot (Bara H) 91,232,258,464 
Lindorm Sandbek 294 
Linköping 19-20,28-9,39,126,144,199,228, 

236,254,288,294-5,391,562:52,564:21 
Linköping stift 225,346-7,351,572:7,582:78 
Lisbeth Eriksdt (Krummedige) 12,451 
Lisbeth Torbensdt (Bille) 555:116 
List 30 
Litauen 299,338,343 
Livland 20,24,30,67,149,160,223,235, 

258,265,284,299-300,304,307,330,337- 

43,350-1,353,371-2,374,380,396,399, 
408,412-3,429,438,516:1,556:15, 
570:14,571:18,571:20,572:~1,~79:11, 
583:14,584:35 

Lodehat, se Jens Anderss0n, Jens Gereks- 
son, Peder Jenss0n 

Loiland 72-3,77,90,104,121,188,238-9, 
243-5,251-2,256-7,282,303,4O5,414, 
423,445,463,532:3,555:127,571:17 

Lollands Albue 106 
Lollands landsting 80,244,303 
London 361 
Losna hgd, Sogn i Norge 124 
van der Lucht, Kort 79,119-20 
Ludvig, pfaltzgreve af Bayern 294,551:17 
Ludvig I, landgreve af Hessen 308,311,352, 

356,361 
Ludvig Nielss~n (Rosenkrantz) 258-9,309, 

394-5,458 
LundXIII, 5,8,20,42,45,50,59,74-5,96, 

122,144,147,151,160,195-6,200,203, 
210,215,217,219,228,232,235-6,238, 
245-7,291,294,309,311,340-1,375,384, 
389,430,440,448,450-1,464,527:9, 
530:41,550:37,554:78,564:21,575:17 

Lund, HelligAndshus 122,238 
Lund, Landsting 394,539:29 
Lund, M~ntgiird 246,554:71 
Lund, Sct. J@rgenshospital122,238 
Lundenzs slot (B0lling H) 183,187,257-8, 

458 
Lunge, slzgt 5,14 
Lunge, se Anders Jakobss~n, Ellen Olufsdt, 

G0rvel Andersdt, Helene Folmersdt, Jep 
Andersson, Niels Jakobsson, Oluf An- 
derss~n, Ove Jakobssen, Sidsel Ovesdt, 
Sophie Jakobsdt, Tyge Ovesson 

Lunov, se Lars 
Luxemburg 288 
~ ü b e c k  XV, 7,19,29,32,43-4,47,49-50,63, 

69,71,95,98,100-04,109-12,114,116-9, 
121-2,128-31,133-6,139-40,142,145, 
148-56,168-9,171,177,179,181,192-3, 
213-4,217,219,221-2,229,239,246,258, 
270,275-80,283-7,290-3,297,300,303-4, 
309,311-3,322,328-9,337,344,348-9, 
352-4,357-60,363,365,370-4,377-8,380, 
382,384-5,387,392,397,399,408-09, 411- 
3,418,420,431,440,515:15,516:28, 
521:8,528:41,529:7,533:1,535:71, 
537:10,543:21,562:57,572:53,575:13, 
583:12,584:56,585:41 

Lübeck, Kathannakirke 90 
Lübeck, Mariakirke 104 
Lyckeil slot, Blekinge 259,262,464 
Lyder Kabel 32,50,69,72,86,102,104,110- 



1,120,137-8,182,188-9,239,2574,262, 
450,463, bilag 111,544:42 

Lykke, se Jens (Jösse) Eriksscbn, Peder 
Erikssfbn 

Lykkesholm hgd (Vinding H) 252 
Lüneburg 19,43,49,110,119,134,153,168, 

278,280,371,373,392,397,536:92, 
582:113 

Lüneburg, Johan 57513 
Lyngby hgd (Gzrds H) 25,42,79,294 
Lynn, England 361 
Lyschander, Klaus 278,578:2 
Lysgard herred 185,238 
Lyfb, fb (Salling H) 118 
b f b  169,186,194,230,252 
Lcbdcbse 2,35-6,91,158-60,162-4,166-7,169, 

172,197-8,202-05,209-10,212,219-21, 
241-2,251,322,382,384,390,410,418, 
428,432,436-7,442,547:8,547:9,549:7, 
572:12,574:48 

Losta sogn, Uppland 555:106 
Lcbvenbalk, se Erik Jensscbn, Mogens Jensscbn 

Mads Nielssfbn 259 
Maersdiep, Nordholland 150 
Magda, g. m. Tmd Has 450 
Magdalena Karlsdt (Bonde) 453 
Magnus van Alen 464 
Magnus Bengtsson (Natt och Dag) 47,74,98, 

525:59,548:29 
Magnus Bentsscbn 398 
Magnus Dus 517:7 
Magnus Eriksson, svensk og norsk konge 

327,550:25,581:60 
Magnus Eriksson, landslag 55,158,243, 

526:38 
Magnus, Iohannes 201 
Magnus Stensson (Gren) 27-9,47,49,98, 

123-5,143,197,201,204,210,288-9,293- 
5,298,301,308,312,314,322,333-4, 
338,344,347,355,357,391,400,402-04, 
407,409,412-3,415-7,424,429,437, 
538:16,547:2,569:15,581:73,584:1, 
586:44,586:51 

Magnus Tavast, bisp i Abo 21,31,49,74,82, 
200,287,391 

Malm@ 32,42,67,75,149,180,203,232,242, 
246-9,255,262,272,319,322,430,439- 
40,528:29,537:44,556:7,558:45 

Malm@, McbntgArd 246 
Malt herred 185 
Mandeville 326 , 

Mandrup, se Niels 
Maren Torbensdt (Bille) 453 
Margareta Bosdt (Grip) 14 
Margareta Dume 517:27 

Margareta Johansdt (Molteke) 12 
Margareta Karlsdt (Sparre af Tofta) 12 
Margareta Lamprechtsdt (Dume) 14 
Margareta Porse 517:27 
Margrethe Valdemarsdt, dronning XVI, 1-2, 

8,lO-2,16,33-4,52,55,59,91,95,101, 
106,108,188,206,217,226,239,245, 
247,249,264,267,310,323,410,513:6, 
513:7,513:8,513:9,513:11,514:25, 
520:28,521:14,530:5,550:24,557:12, 
557:23,558:27 

Margrethe von Hohenstein, g. m. hg Adolf 
V111 138 

Margrethe Eriksdt (Krummedige) 12-3,298, 
548:40 

Margrethe Hennekesdt (Bekman) 11,332, 
450,549:3 

Margrethe Holgersdt 517:21 
Margrethe Limbek 449 
Margrethe Munk 454 
Margrethe Pedersdt (Dudde) 13 
Margrethe Poulsdt (Laxmand) 196,453 
Maria, hertuginde af Stettin 402 
Manager kloster 238-40,272,555:134, 

555:135 
Maribo kloster 95,214,229,237-40,272, 

544:42,555:114,555:131,555:134 
Maribo kloster, Sct Birgittas kapel239 
Marienburg, Preussen 68,212,304,306,333, 

337,364,367 
Mariendal kloster, Estland 340 
Marine Tygesdt (Basse) 451 
Markmand, se Karl 
Markvard Barsebek 256,461 
Markvard Buk 521:l 
Marstrand 119,143,147-50,405-06,410-1, 

413,416,418,424 
Marsvin, se Peder 
Mathias, przst 345-6,348-9 
Mathias I, konge af Ungarn 218 
Mathias Andersscbn (Ulfeldt) 445 
Mathias Fredbjcbrnsscbn (Skinke1 m. lilje) 262, 

r 342,361 
Mathias Jakobsson (Rfbmer) 124,164,166, 

308,357,406 
Mathias Jensscbn 444-7,588:31 
Mathias van Kalen 99,124,332 
Mathias Steffens 142,148,151,169,171,192, 

540:28 
Mathilde af Anhalt 138 
Matts Ödgislesson (Lillie) 14,201,209, 

567:20 
Mayenberger, Erasmus 268 
Mayentaler, Lorents 320 
Mecklenburg 120,217 
Medemblik 193 
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Medien 324-5 
Meding, Albert 177,544:16 
Meinstrup, se Henrik, Klaus 
Meissen (Sachsen) 217 
Merete Jonsdt (Hjärne) 12,453 
Mesopotamien 324-5 
Messenius, Johannes 324-5,327,511: 12, 

537:10,569:49 
Mette Bertelsdt (Bydelsbak af Torbenfeld) 

452 
Mette Jensdt (Banner) 187,258,449 
Mette Jensdt (Due) 182,189,239,450 
Mette Segebodsdt (Kmmmedige) 445, 
Middelburg 366 
Mikkel Ebbessen 457 
Mikkel Jßrgenssen (Rud) 219,260,288,361, 

415,461 
Mikkel Munk (af Fjellebro) 457 
Mikkel Nielss0n (Tornekrans) 465 
Mikkel Rud 461 
Mogens Axelssen (Geye) 32,75,80,91,108, 

118,121-2,128,138,189,203,215,256, 
260,265,267,319,410,461-3,530:55, 
530:56,547:2 

Mogens Ebbessen (Galt) 102,219,258,260, 
294,5,375,395,398,410,416,449,458, 
463, bilag 111,582: 102 

Mogens Hak 464 
Mogens Ingvarssen 463 
Mogens JenssGn (Levenbalk) 102,185, 

545:25 
Mogens KlaussGn 361 

' Mogens Mortenssen 301 
Mogens Munk 32-3,457-8,463,521:14, 

521:15 
Mogenstnip hgd (Oxie H) 450 
Mohrer, Albrekt 117,123,126-7,136-8,140, 

152,199,201,264,266-7,273,2934,298, 
303,312,315,319,321,380,566:49, 
57528 

Molteke, Se Ingeborg Johansdt 
Molteke, se Herman, Johan 
Molten, borger i Ribe 193 
Moltke, se Evert Moltke, Evert Johanss~n, 

Valdemar Moltke 
Monnikendam 250 
Mora Sten, Uppland XIV, 85,125,158,199, 

387-8,391,548:19 
Mors 122,184-5,187-8,228,238,258,262, 

546:47 
Morten Jenssen, foged 457 , 

Morten Jenssen (Gyrsting) 26-7,30,32,34, 
47-8,50,64,72,76,78-80,82,86,89,91, 
102., 104,110,112-3,119-20,122,128, 
136-8,149,152,178-9,181-2,187,190-1, 
193,203,211,213-4,244,250,256-8,260, 

281-2,294,298,302,307,321,336,362, 
450,457,461,463, bilag III,514:27, 
530:56,538:14,541:11,557:11,561:33, 
575:30,576:31,578: 1 

Moskva 324-5,327 
Mostenien (!) 324-5 
Motala ting, 0stergötland 333 
Mourids, gfeve af Oldenburg 392,571:18 
Mounds Nielssen (Gyldenstjerne) 187-8,458- 

9,564:12 
Muhammed 324-5 
Mule, se Hans 
Munk, se Anna Mogensdt, Gertrud Mo- 

gensdt, Johannes Palnessen, Margrethe 
Munk, Mogens Munk, Niels Munk, Palne 
Jensson, Pernille Mogensdt, Stig Munk 

Munk (m. vinranke), se Jens Madssen 
Munk (af Fjellebro), se Mikkel Munk 
Munkeliv kloster, V. Bergen 549:7 
Murach, se Mohrer 
Mus, se Anders 
Muyl, se Claesson, Jan 
Mälar-provinser 21,37,66 (stzder) 
Märta Bengtsdt (Vinst~rpa~ät) 15,453 
Märta Knutsdt (Leopard) 15 
Märta Nilsdt (Hammersta-ät) 15 
Megeltender slot (Tender H) 113 
M0n 72,231,245,252,254,314,386 
Mörrum-5, Blekinge 41 

Narova, flod i Estland 299 
Narva, Estland 338,340,413,541:12 
Narve Jakobsson (Remer) 210,301 
~ a t t  och Dag, slzegt 201,289,388 
Natt och Dag, se Bengt Stensson, Bo Stens- 

son, Magnus BengtssonfNils Stensson, 
Knut Bosson, Knut Stensson 

Naune Jenssen (Gyrsting), bisp i Odense 
($1440) 2,5,89,95,102,104,110,119, 
131,444,450, bilag III,514:27,529:8, 
567:23 

Navl, se Hans 
Neb, se Peder 
Nederlandene (jvf Holland) 248,273 
Nero, romersk kejser 8 
Neumark (-Brandenburg) 333 
Neumarkt, Oberpfaltz 100,117 
Neva, flod i Rusl. 300,337,429,438 
Nicheritz, Klaus 142,154,172 
Nicolaus V, pave 228-9,238-9,420,555:115 
Nidaros (jvf Trondhjem) 59,347 
Niels Aagessen (Thott) 464 
Niels Aslaksson 124 
Niels Enkssen (Banner) 21,32,50,86,102, 

137,151-2,161-2,164,166,182,184-5, 
187,193-4,215,218,224,255,257,259, 



282,294,329,362,448,458-9, bilag 111, 
537:12,541:30 

Niels Erikssan (Banner-Hag) 187,458 
Niels Erikssan (Gyldenstjerne) 122,137,179, 

182,187,193-4,215,218,224,256-9,265, 
282,288,294,308,336,384,386,395, 
411,416,421,449,457-8, bilag 111, 
560:12,587:81 

Niels Erikssan (Rosenkrantz) 458 
Niels Erikssan (Ulfeldt) 537:12 
Niels Gotskalkssan (Hagen) 412-3 
Niels Hag (Banner-Hag) 458 
Niels Jakobssan (Lunge) 2 
Niels Jenssan (Bjarn?) 462 
Niels Jenssan (Galen) 25,78,82,103,218-9, 

259,308,336,361,363,395,420,449, 
465, bilag I11 

Niels Jenssan Loupouse 11 
Niels Jenssan, landstingssagharer 301 
Niels (Jens) Jenssan (Skave) 282,361,395, 

404,410,453, bilag I11 
Niels Jepssan (Vare) 459 
Niels Kaas af Taarupgird 309 
Niels Klemmenss@n, abbed i Sore 89,451, 

532:21 
Niels Knudssan (Panter) 219,288,361,391, 

582:89 
Niels Lauridssan (Kabel af Tistrup) 102,199, 

215.282 
Niels ~ & d r u ~  199,445-6 
Niels Munk til Brusgird (Galten H) 309, 

558:39 
Niels Nielssan (Harbou) 541:22 
Niels Nielssan (Rosenkrantz) 259,309 
Niels Nielssan (Skave) 231,553:61 
Niels Ovessan 184 
Niels Pederssan (Brahe) 463 
Niels Pederssan (Gyldenstjerne) 69,137,182, 

184,187-9,199,258,308,395,411,416, 
522: 15 

Niels Strangessan (Bild) 457 
Niels Svarte Skaaning 15 
Niels Svendssan (Sparre i Skine) 12,45-6, 

453,459,517:16 
Nielstrup hgd (Sunds H) 448 
Nielstrup hgd (Musse H) 451 
Nilen 324-5 
Nils Bagge 558:3 
Nils Erengislesson (Hammersta-ät) 13-4,20, 

27,36,38,49,515:5,517:28,518:39 
Nils Gustavsson (Stjärnbat) 39 
Nils Jönsson (Oxenstierna) 49,126,144,288, 

301,347,353,379,386-7,422,56252, 
562:4 

Nils König, bisp i Linköping 288,294,391, 
562:52,582:78 

Nils Ragvaldsson 333 
Nils Ragvaldsson, zrkebisp i Uppsala (t1448) 

20,99,125-6,144-5,164,171-2,197,199, 
204,210,225-6,229-30,236,294,301, 
308-09,326,332,388,521:12,529:45, 
540:11,551:71,580:58 

Nils Stensson (Natt och Dag) 11,36,41-2,53- 
4,65,83,98-100,124-5,371 

Nipertz, se Enk 
Noraskogs bergslag, Närke 310 
Norberg, Uppland 289,516:32 
Norden 52,183,228,278,287,309,320,324- 

5,367,374,379,431,552:18,553:37 
Nordjylland 94,172,174,184,186-7,189, . 

220,225,257-8,273,288 
Norman, Georg 206 
Norrvidinge herred (Värend) 289 
Ndteman 135 
Novgorod 149,160,258,290,298-300,304-05, 

307,316-7,330,333,336-7,339-40,342-5, 
349-51,355,396,429,438,564~55, 
572:53,581:58 

Nubien 324-5 
Nyborg 75-6,90,250-2,254,302,356, W., 

447 
Nyborg slot 78,80-1,90,122,252-3,256,259, 

352,354,460 
Nyborg, Vor frue kirke 238 
Nyenslot, russ. Watland 149,343,541:12 
Nykabing p i  Falster 71,73,76,444 
Nykabing slot 71,76,78,104,121,214,260, 

395,405,414,463,530:55 
Nyköping 197,301 
Nyköping len 289 
Nyköping slot 21,33-4,37,40,46-7,66,83, 

98,371,52458 
Nykabing pa Mors, helligindshus 238 
Nürnberg 217,266,303,321,327,553:37 
Närke 310 
Nzsbo (Hannzes) 184,187,545: 12 
Nzsbo (Hannzes) ting 184 
Nzsby hgd (Tybjerg H) 451 
Nzsbyhoved slot (Odense H) 182,256-7,460 
Nzstved 229,252,255,288,360,532:21, 
' 558:36 
Nzstved Mantgird 247 
Narholm hgd (0. Horne H) 448 
Narrejylland 113,294 
Nöteborg, Rusland 337,343 
Nfidendal kloster, Finland 287 

Oberpfaltz294,303,431,441,539:48,573:1 
Occam, William 515:18 
Odden hgd (Vennebjerg H) 185,257,451 
Odense 89,95,102,119,131,138,215,219, 

223,228,231,239,244,252,262,298, 



302-03,336,352,384,418,421,444,450, 
453,514:27,529:8,533:3,539:29,557:23 

Odense M0ntghrd 246 
Odense Stift 225 
Ogarde, cir Andrew, se Anders Pederss0n 

(Gyldenstjerne) 
Olaf Buk 93,99,538:23 
Olaf Gran, bisp i Bergen 22,31,204,347 
Olaf Hakonsson (Stumpe) 22,31., 124,210, 

406 
Olaus Petri XV-VI, 27,59,207,322,512:2, 

520:19,523:17,525:59,525:61,527:5, 
545:21,579:9,586:43 

Oldenburg, grevskab 231,366,381-2,385, 
390,397,422 

Olof Finne 37 
Olof Laurensson, zrkebisp i Uppsala ($1438) 

9,26-7,29,35,59,74,520:5,520:13, 
579:9 

Olof Magnusson 287 
Olof Ragvaldsson 522:37 
Olstrup hgd (Hammer H) 118 
Oluf, dansk konge 1,217,226,410,535:49, 

549:24 
Oluf Andersscbn (Lunge) 32,102,137,185, 

199,257,335,395,410,416,451,458, 
461, bilag 111 

Oluf Axelssprn (Geye) 532:4 
Oluf Axelssprn (Thott) (Oleve Axelsson) 13, 

15,21-2,30,32,46,50,52,71,78-82,86, 
95,102,110-2,115,120,122,126-8,137, 
147,153,161,167,179,199-200,203-04, 
211,214-5,223-4,232,236,244,250,256- 
7,259-60,265-7,274; 282,288-9,293-4, 
296-8,300,302-03,307-08,311-4,318,322, 
331-2,334,336,342,353,356,360,365-6, 
375,380-1,383-4,393,395,404-05,407-09, 
412-8,421-2,424,431-2,441-2,453,462- 
3,465, bilag 111,514:27,517:25,518:42, 
530:10,531:17,531:1,532:4,549:54, 
585:43,586:44,586:56 

Oluf Bing 41-2 
Oluf Friis 457 
Oluf Henrikssprn (Daa), bisp i Roskilde 81, 

229,395,405,411,418,420,449, bilag 
III,585:25,587:74 

Oluf Jakobssprn (Knob), bisp i Vesterhs 
($1442) 2,7-8,29,516:20,567:23 

Oluf Jenss0n 268,270,274,362,375,384, 
386,391,395,405,411,452, bilag 111, 
514:27 

Oluf Jepssprn (Sparre i Skhne) 463 
Oluf Johanssprn (Oxe) 462 
Oluf Mortenss@n.(Baden) 149,161,167,200, 

230-1,268,274,301,308, 311,332-3,335, 
347,360,362,395,448, bilag III,514:27, 

541:11,542:39,542:22,548:27,553:63, 
553:68 

Oluf Nielss0n (Skanke) 180,197,251,294, 
298,301,308,312-3,315-6,332,347,353, 
357,359-60,365-6,373,375,4063 413, 
544:29,565:26 

Oluf Nielss0n (Stjernfeldt) 302 
Oluf Pederssprn (Godov) 86,118 
Oluf Pedersscbn (~~ldenstjerne) 458 
Oluf StigssGn 457,464 
Oluf Tmdssprn (Has) 294 
Omersyssel185 
Ompr,@ (V. Flakkebjerg H) 118 
Om0-sund (V. Flakkebjerg H) 118 
Opdal, Orkedalen i Norge 93 
Oppensten slot 14,567:11 
Ordrup hgd (Volborg H) 139 
Orebirk, len (Skovby H) 446,449 
Orkney, jarl af 347 
Os10 2,9,30,32-3,43-4,51,74,93-4,108, 

124,144,146,148,152,156,163,204, 
210,216,221,231,242,282; 288,308-09, 
312,319,323,347,357,360,373,384, 
405-06,410,413,521:1,521:14,.526:44, 
538:12,550:37,561:38,572:12 

Oslo, Bispegard 43 
Oslo, Mariakirke 210 
Oslo, slot, se Akershus 
Otto af Mosbach, pfaltzgreve 321,374,378, 

380,431,441 
Otto, hg af Braunschweig-Luneburg 275; 277, 

280,356,561:2,575:13 
Otto, hg af Stettin 109,414 
Otto den Yngre, hg af Bayern 3/75 
Otto Bernikessprn (Skinkel) 32,102,137,255, 

309,347,460,550:20 
Otto Foss 562:47 
Otto Nielssen (Rosenkrantz) 21,25,30,32, 

50,86,102,110-3,122,136-7,179,182, 
185-7,190,195,199,228,230,236,239, 
250,253-4,256-8,260-2,265-7,270,274, 
279-82,294-8,302-04,307,311-4,317,322- 
3,329,331,334,336,348,352,354,356- 
61,365-7,375,379-81,383-4,386,391, 
393-5,409-11,416,419-20,422,431-2, 
441-2,452,457-9, bilag III,511:7,537:41, 
555:135,558:32,559:8,574:9,575:21, 
575:22,575:28,575:30,582:90 

Otto Smeger 460 
Otto Snafs.129-31,135,283,286 
Otto Snafs g. m. Abele Albrektsdt (Hagen) 

340,538:14 
Otto Ulfsson (Björnram) 15,24,126,204 
Ove Jakobssprn (Lunge) 30,32,50,86,102, 

110-1,120,13~,179,181,189-91,203, 
319,336,360,395,410,451, bilag 111, 



514:27 
Ove Ovessan (Kaas) 309 
Ove Tagess0n (Reventlow) 185,189,54657 
Oxe, se Johan Oxe, Jargen Lauridssan, Kir- 

stine Pedersdt, Oluf Johanssen, Peder 
Oxe 

Oxenstierna, slaegt 197,201,289,322,376, 
386,388-9,401,422,429,437 

Oxenstierna, se Bengt Jönsson, Erik Nilsson, 
Jöns Bengtsson, Kristiern Bengtsson, 
Nils Jönsson 

Paarup hgd (Fuglse H) 102,238 
Padua, Marsilius af 535:34 
Palle Anderssan (Ulfeldt) 462 
Palle Sonesscbn 184,187,545:12 
Palne Jenssan (Munk) 309 
Panter, se Johanne Andersdt, Niels 

Knudss0n 
Parenbeke, Hans 338,343 
Paris 514:27 
Parsberg, slzgt 321,539:48,567:15 
Parsberg, Hans 279-81,294,303,329 
Parsberg, Kristoffer 135,173-4,180,202-03, 

266-8,303,312,315,319-22,328-9,344-5, 
354-7,361-2,364,380,544:6,557:18, 
566:49,575:17,575:28,579:9 

Parthien 324-5 
Passov, se Anders Jenssen 
Paulus Pelae 587:81 
Peder Aagessen (Hegle 2) 15,32,196,199- 

200,294,332 
Peder Axelssen (Brahe) 200,548:29 
Peder Axelssen (Thott) 232,335,361,514:27, 

553:46 
Peder Bilde, se Peder Bille 
Peder Bille 25,41-2,79, 124,294,531:19 
Peder Due 288 
Peder Erikssen, foged 458 
Peder Erikssen (Gyldenstjerne) 149,195, 

219,335,341,361,395-6,411,416,449, 
bilag I11 

Peder Erikssan, se Peder Nielssen (Lange-) 
Bom@ve 

Peder Erikssan (Lykke) 11,86,102,104,110, 
137,177,179,215,218,255,262,282, 
294,333,336,451,458, bilag III,575:30 

Peder Finvedsson 517:23 
Peder Grubbe 118 
Peder Hag (Banner-Hag) 187,458 
Peder Jenssan 460,462 
Peder Jenss~n (Lodehat), bisp i Roskilde 

(t1416) 77,106,460 
Peder Jepsscbn 457 
Peder Juel445 
Peder Kristiernssan (Skram) 102,118,137, 

219 
Peder Laale, abbed 89 
Peder Laxmand 518:35 
Peder Lykke (Bille), zrkebisp i Lund (t1436) 

5,7-9,20,25,27,30,42,45-6,50,215, 
225-6,448, bilag III,560:25 

Peder Marsvin 558:42 
Peder Mikkelssen (Kruse), zrkebisp i Lund 

(t1418) 77,106 
Peder Mogenssan til Stensballegard 259 
Peder Mogenss0n (Due) 30,89-90,448,457, 

bilag I11 
Peder Neb 361 
Peder Nielsscbn, abbed i Ringsted 89,452 
Peder Nielssen (Gyldenstjerne) 187,189,458 
Peder Nielsspin (Lange-) Bomeve 194,258 
Peder Nielssan Metrom 462 
Peder Nielsscbn (Skanke) 332,347 
Peder Nielsson (Thott) 464 
Peder Nielsson (Uifeldt) 32,539:28 
Peder Ovessan (Hvide) 463 
Peder Oxe 41-2,76,79-81,90,92,95-7,111, 

116,119,121,129,135,139,142,147, 
149,152,155-6,179-81,256,260,315, 
461-2,464,524:31,537:31,541:12, 
541:31,562:47 

Peder Pederssan (Hogenskild) 32,80,118, 
260,309,361,363,384,405,419,450, 
459, bilag I11 

Peder Pors (af Vrandrup) 445 
Peder Ragvaldsson 332-3 
Peder Ribbing 361,518:45 
Peder Ryning 99,124,516:4,526:43,560:25 
Peder Sakstrup 294,298 
Peder Simonsscbn 548:29 
Peder Sveye 139,152-3,541:31 
Peder Svärd 416 
Peder Ulfsson (Roos af Ervalla) 524:34 
Peder Unger 560:39 
Pederstrup, len (Lollands Narre H) 256 
Pernille Mogensdt (Munk) 522: 15 
Pernille Pedersdt (Thott) 199,453,517:16 
Persien 324-5 
Petrus Matthie, kannik 229 
Petrus Olai 184,207,545:23 
Pfaltz (jvf Oberpfaltz) 85,117,240 
Philip, hg af Burgund 119,129-31,134-5,139- 

40,149-51,153,169-70,190-1,194-6,220, 
230,366,546:8,547:26 

Philip Axelssan (Thott) 260,395,460,465 
Philippa, dronning g. m. Erik af Pommern 2, 

7,61,106,108,247,310,460,524:31, 
560:25,564:21 

Philippa Hansdt (Ebersten) 14,35,124,332 
Pig, se Bent Pig, Kristine Bentsdt 
Pitselhaj (Pisselhaj), Aars H 183 



Pius 11, se Eneas Sylvius Piccolomini 
Podebusk, se Elisabeth von Podebusk, Gisela 

Henningsdt, Henning Podebusk, Hen- 
ning Henningss@n, Johanne Hansdt, 
Klaus Podebusk, Predbj0rn Podebusk 

Pogwisch, se Benedikt, Henning 
Polen 338,380,579:ll 
Pommern 72,97,111,119-20,129,173,235, 

295,344-5,354,367-9,377,401-02,408- 
09,417,424,533:16,533:17,562:47 

Pontanus, Johannes 324-5 
Pors (af Langeland), s l ~ g t  445,587: 12 
Pors (af Langeland), se Henrik 
Pors (af Vrandrup), se Peder 
Porse, se Margareta 
Posse, s l ~ g t  11 
Posse, se Jöns Lage Posse, Niels Jenss0n 

Loupose 
Poster, Nicolaus 178,191 
Poul Jenss0n (Jernskzg) 118 
Poul Laxmand ($1502) 465 
Poul Pedersson (Laxmand) 11-2,21-3,27,30, 

34,46,50,63-4,74,89,91,102-03,116, 
120, i23,138,257,451, bilag 1117517:20, 
52452 

Poulsson, Jan skipper 193 
Prag 514:27 
Predbj0rn Podebusk 462 
Present, se Anne Jensdt, Bent Pedersson 
Preussen (Pryssen, Preuyssen) 24,30,49-50, 

68-9,96,100,104,114,141,170,173-4, 
191,203,235,266,279,287,299-300,306- 
07,316,334-5,354-5,367-8,372,399-400, 
40 11-2,516:1,528:42,539:43,545:33, 
576:15,577:12 

Pskov, Rusland 299,541:12 
Puke, se Erik Kettilsson, Erik Nilsson, Gu- 

stav Eriksson 
Puke, se Ragvald 
von Pyhy, Konrad 205-07 
Poiske, slzgt 321 
Paiske, se Hans 

van Qualen, Ghorius 415 
Quie, se Jes 
Quitzow, se David Arildsscjn, Didrik Jens- 

s@n, Georg Quitzow (1541) 

Rabenius, Nils 567:23 
Rabensteiner, Hans 333,367 
Ragvald Gustavsson (3 rosor af Horshaga) 

99,124 
Ragvald Jonsson 332 
Ragvald Magnusson (Fargalt) 295 
Ragvald Puke 204 
Ramborg Mattsdt (Lillie) 14-5 

Randers 11,44,252-5,262,301 
Randers Vor frue klosterlkirke 239 
Rantzau, se Henrik, Johan, Karen Eilersdt 
Rantzau, Schack 136 
Rapesulver, Henrik 50,55,111,114,521:11 
Rasbo Hundare, Uppland 27 
Raseborg slot 53-4,99-100,143,149,196, 

201,548:34 
Ravensberg, se Jep Jenss~n 
Ravn, se Jakob 
Ravnsborg 71-3,77-9,81,97,104,122,244, 

257,260,321,395,405,414,463,529:17 
von Redwitz, Hans 294,319 
Regensburg 268,294 
Rendsborg 112 
Restrup hgd (Hornum H) 194,449 
Reva129,33,49,67,131,139,143,149,152, 

281,299-300,338-41,350,371,396,412, 
524:56,547:1,548:40,559:8,564:55, 
571:24,571:25 

Reval stift 339,429,438,571:16,571:18 
Reventlow, Henricus 544:2 
Reventlow, sltegt 187 
Reventlow, se Henrik Jensscbn, Henrik Ta- 

gesson, Joakim Henrikssen 
Ribbing, se Peder 
Ribe 71,95,102,113,131,136,186,193-5, 

215-7,219,222-5,230-2,234,239,253, 
257-8,265,270,275,277,288,307,309, 
336,340-2,352,360,396,445-6,448,451, 
538:14,547:26,558:42,560:25,571:24, 
575:17,582;110 

~iberhusslot 37,80-1,113,122,187,223, 
255,257-8,265,394,458 

Ribe stift 183,225 
'Ribe, Vor frue kirke: Mikaelsalter 238, Bir- 

gitta-kapel239 
Richizza, Erik Klippings s0ster 382 
Riga 338-9,371,413,420,587:76 
Riga stift 350 
Rikman van Lanken 80,459 
Rinds herred 394,582:99 
RingkGbing 187,248 
Ringkprbing mark 238 
Ringstadeholm 98 
Ringsted 138,203,254,310,549:54,558:43 
Ringsted kloster 5,89,227,237,308,452, 

552:32 
Roghausen, Jurgen 333-4,355,364,367,400- 

01,569:15 
Rom 3,75,228-30,236,240-1,272,339,386, 

420,529:21,555:131 
Roms0 (Bjerge H) 193. 
Ronneby 41,420-1,523:23 
Roos af Ervalla, se Birgitta Ulfsdt, Peder 

Ulfsson 



Rosefontanus, Peter Pawus, se Svaning, 
Hans 

Rosenkrantz, slzegt 5,139,155,234,239,257- 
61,265,272-4,302,318,331,383,395, 
417,428,432,437,442 

Rosenkrantz, se Dorothea Eriksdt, Dorothea 
Nielsdt, Erik Ottessan, Ludvig Nielssen, 
Niels Erikssan, Niels Nielssan, Otto 
Nielssen, Stygge (Anders) Nielss0n 

Roskilde 3,5-6,8-9,22-3,25-6,30,32,44,49, 
60,63-4,72,79,81,95,103,107,115, 
118-21,123,128,131-2,139,152,167, 
171,181-2,193,200,203,211,214-5,230- 
1,236,241,247,254,260-2,268-71,273, 
288,291,303,310-1,314,335-6,353,360, 
363,365,373,375,384,386,395,405, 
411,418,432,442,448-50,460,462, 
524:41,529:8,529:21,531:1,532:24, 
535:40,542:39,544:32,553:62,557:12, 
57517 

Roskilde, Helligtrekongers-kapel375,575:28 
Roskilde, Sct Agnete kloster 71,91 
Roskilde, Sct Klara kloster 122,237 
Rostock49,51,111,120,134,139,149,168, 

177,179,212-4,221,235,276,278,280, 
282-4,286,290,292-3,303,329,337,353, 
357,362,365,371-3,387,399,514:27, 
521:43,529:7,544:2,562:59,563:12, 
578:8 

von Rotenhagen, Hans 304-06 
Rotfeld, se Erik Nielssan 
Rowerder, Hennk 34,522:24 
Rud, se J0rgen Rud, Kathrine Jensdt, Mikkel 

Rud, Mikkel JGrgenssan 
Rudbek, se Jens 
Rudbjerggard hgd (Lollands Sander H) 449 
Rudkabing 252 
Rugard, len (Skovby H) 32,255,347,460, 

550:20 
Rumlaborg, Smaland 398 - 
Runsiykke (Aars H) 183,545:8 
Runtoft hgd (Kappel H) 445,451 
Ruprecht af Pfaltz, tysk-romersk kejser 117, 

536:2 
von Russdorf, Poul- h0jmester (t1441) 20, 

26,30,68-9,76,85,88,96,103,119,141- 
2,154,173 

Ry (Tyrsting H) 237 
Rügen 70,72,81,114,525:3 
Rügenwalde 109,173,202,400,402,531: 19, 

533:17,587:81 
Ryning, slzgt 10 
Ryning, se Gert, Peder 
R@d, se Ingeborg Nilsdt 
RGmer, se Mathias Jakobsson, Nawe Ja- 

kobsson 

Rgnninge, len (Aasum H) 262 
R@nnow, slzgt 261,272-3,302,319,331 
R0nnow, se Anne Tannesdt, Beate Rannow, 

Berete Elersdt, Claus Markvardsson, E- 
ler Nicolauss0t1, Joakim Rannow, Karen 
Elersdt, Korfitz T@nness@n, Tanne 
Rcinnow 

Sachow, Niels - bisp i Lübeck 133 
Sachsen 120,371 
Sachsen-spiegel371,534:32 
Sakstrup, se Axel, Knud, Peder 
Sale (Sah1);Ginding H 550:37 
Salling herred 185,262 
Saltum kirke (Hvetbo H) 238 
Sct. Jargensbjerg (V. Han H) 174-5,184-5 
St. Omer, Nordfrankrig 134,539:39 
Sandbzk, se Aage, Lindorm 
Sandholt hgd (Salling H) 262 
Sarpsborg 163,166-7 
Satzlef I, se Arnold Klemmenss0n 
Schele, Johan 536:94 
Schiedam 250 
Schlesien 216 
Schlieff, Hans 277,295 
Schonenberg, Mecklenburg 120 
Schutte, Johan - bisp pa 0sel (t1438) 338 
Schwanenflug, Kasper - bisp pa 0sel (t1432) 

338 
Segeberg, Holsten 170,278,392,409 
Setesdal, Norge 183 
Severin, ordensbroder 240 
Sidsel Ovesdt (Lunge) 448 
Sidsel Wohnsfleth 453 
Sigge Uddsson, bisp i Skara (t1435) 7,21,27, 

31,519:3 
Sigismund, tysk-romersk konge 68-9,88,117, 

528:42,532:19,532:20,536:3 
Sigurd Bj~rnsson 146,152,163-4,166,406 
Sigurd Jonsson (Sudreim-zet) 14,22,31,35, 

43,123-5,163-6,204,209-10,308,321, 
323,332,347,357,406-07,410,418, 
518:30,521:1,538:12,538:13,544:40, 
559:2 

Sild 30 
Sill-&, Blekinge 41 
Simon BjPlrnsson 43,124,164,406-07 
Simon Karning 298,416 
Sinclair, William 347 
Siverd Freyse 371 
Sjzlland (Sizland) 3,11,21,71,80-1,86,90, 

106,118,132,139,148,151,245-6,252, 
282,394-5,453,460,562:47 

Sjzlland, landsting 128,138-9,203,319 
Skade, se Klaus Henrikssan 
Skagaholm 398 



Skagen 134,148,537:23 
Skakt, se Henrik 
Skam herred 445-6 
Skanderborg slot 188,194,256,258-9,335, 

394,458 
Skanke, se Oluf Nieissan, Peder Nielssan 
Skanar 180,251,254,256,464 
Skara 7,9,21,31,164,562:52 
Skara stift 332 
Skarpenberg, se Johan 
Skarpenbergs gods, Mors 188,258 
Skarregird (Mors Narre H) 187 
Skarzow, se Henrik 
Skave, se Herluf, Niels (Jens) Jenssan, Niels 

Nieissan 
Skelm Pedersan 462,464 
Skenninge, (Musse H) 239 
Skern hgd (Middelsom H) 452 
Skien sysse193,410 
Skinkel (sablad), slzgt 446 
Skinkel (sablad), se Berneke Skinkel, Cecilie 

Bernikesdt, Hildeborg Skinkel, Otto Ber- 
nikessan 

Skinkel (m. lilje), se Mathias Fredbj@rnss@n 
Skinkelborg len (Narre Tyrstrup H) 256 
Skivehus slot 185,255,257,277,458,527:12 
Skjoldenzs slot (Ringsted H) 310,462 
Skotland, 7,217 
Skovkloster (Sct. Peder), @. Flakkebjerg H 

229,247,255 
Skram, slzgt 321 
Skram, se Kirsten Kristiernsdt, Peder Kri- 

stiernssGn 
Skytte, se Hans, Kar1 Aagessan 
Skänninge (0stergötland) 254 
Skine 15,21,32,42,45-6,50,71,75,106, 

108,123,148,151,161,208,232-3,237, 
245,247,254,264,285,384,463,521:9, 
550:25,572:12,581:66 

Slagelse 421 
Slagelse Helligindshus 238 
Slemstrup (Aars H) 183 
Slesvig 136,215,340,348,392,419,444, 

573:20 
Slesvig hertugdamme 23,86,113,120,136-7, 

277,309,334,338,351,380,382,385, 
402-03,407,422,439,444,513:12 

Slet, se Eskil 
Smeger, se Otto 
Smidt, Henrik 278,545:23 
Snafs, se Otto 
Snafs, se Albert, Otto 
Snakenborg, se Laurens 
Snedbjälkar, se Greger Bengtsson, Gustav 

Laurensson 
Snekken, se Dorothea Herlufsdt 

Solna kapel, Uppland 332 
Sophie Andersdt (Hak) 448 
Sophie Henriksdt (Gyldenstjerne) 239,259 
Sophie Jakobsdt (Lunge) 448 
Sera kloster 5,89,107,227-8,237,451, 

552:32,555:116 
Spanien 169 
Sparre (i Sjzll), se Jens Torbernsscbn, Kristof- 

fer Jenssan, Sophie Pedersdt, Torben 
Jenssan 

Sparre (i Skhne), slzgt 152 
Sparre (i Skine), se Klaus Nielssan, Niels 

Svendsson, Oluf Jepsscbn 
Sparre (svensk), se Fader Ulfsson 
Split, Hartvig 415 
Stadil (Hind H) 238 
Stadsgard hgd (Ning H) 11,451,458 
Staffan Bengtsson (Vinstorpa-ät) 518:45 
Staffan Ulfsson (Ulf) 295 
Stargard, Pommern 49,120,527:7,562:47 
Stavanger 97,163,204,323,357,361 
Stavanger stift 301 
Stege 73,231,252 
Stege slot 72-3,81,231,254,260-1,395,462, 

529:17,530:35 
Steiner, Henrik 344-5,572:54,572:57 
Sten Bengtsson (Bielke) 13-4 
Sten Bille 464 
Sten Pedersson (Stjarna) 308,338,355,357, 

57448 
Sten Turesson (Bielke) 12-3,74 
Sten Tygessan (Basse) 4,21-2,26,30,32,34, 

50,63-4,71-2,80-1,89-92,103-04,111, 
116,118,121, 129,137-8,141-2,155-6, 
177,179-81,191,215,247,252,256,282, 
284,291,302,329-30,336,363,448,460, 
bilag III,511:7,529:11,529:35,537:17, 
562:47 

Stenbock, se Gustav Olofsson 
Stensballegird hgd (Vor H) 259 
Stensmark (Djurs Narre H) 199 
Stenss~nnerne (Jvf Natt och Dag) 85,98,100, 

125 
Stettin 97,109,402,414 
Stig Munk 33 
Stig Olufss@n (Krognos) 161,199,259,395, 

451,464, bilag I11 
Stjärna, se Erik Birgersson, Sten Pedersson 
Stockholm 11,15,19,21-4,26-33,36-40,43- 

4,47-54,58,60-1,63,65,67,72-3,83,90, 
99-100,102,104,107,110,143,199-206, 
247-8,258,288,293,295,298,301,319- 
20,324,328,332-3,335-8,342,347,349, 
367,379-80,384-9,391,399,414,421-2, 
517:10,519:26,521:1,521:8,522:15, 
522:32,523:16,525:59,527:5,534:15, 



538:8,562:1,562:4,565:21,565:40, 
570:26,572:1,580:46,580:47 

Stockholm, Dominikanerkloster 414 
Stockholm, Gribradreholm 21 
Stockholm, Gribrpldrekloster 38 
Stockholm, Hellig Legems Gilde 335,362 
Stockholm, Helligindshus 22,520:26 
Stockholm, Sct. Gertruds Gildestue 387 
Stockholm, Sct. Nicolai kirke 563:24 
Stockholm, slot 21,34,37,40,53,64,83,201, 

522:40,522:42,565:21 
Stockholm, Storkirke 127 
Stolp, Pommern 367,414,5435 
Storebzlt 76,81,127,169,193-4 
Stormvasa, N. N., g. m. Erik Nielsson (Gyl- 

denstjerne) 449 
Stralsund 1,70-1,97,134,139-40,168,179, 

193,213,270,276,284,292-3,297,337, 
353,357,371,373,387,399,416,521:43, 
540:3,563:41 

Strange Nielsson (Bild) 188,256,395,411, 
416,448,457, bilag III,573:20 

Streye, grevskab 81 
Strängnäs XVI, 2,7-9,39,47,49,61,66-7, 

99,126,164,171,200,225,236,242,289, 
294,308-09,323,333,391,515:19,521:12, 
527:20,548:19,570:23 

Stubbe, bispeslot (Ekernforde H) 108 
Sture (vaben: en stor), se Erik 
Sture (svensk), se Gustav Algotsson, Gustav 

Anundsson, Anund Sture 
Stygge (Anders) Nielsson (Rosenkrantz) 32, 

258-9,309 
Stygge, se Kristiern 
Stygge (Styke), se Ulrik 
Styke, se Arnold, Henrik 
Stäkeborg 37,39-40,66,98-100,106,123-5, 

129,254,288,357 
Stäkeholm 21,37,66 
Sudreim-zt, se Sigurd Jonsson 
Sundesbeke, Herman 192 
Sundet, se aresund 
Sunds herred 262 
Sundslotte (se ogsi Helsingborg, Helsingor) 

116,120-1,129-30,132,139,142-3,148-9, 
154-5,161,179,260 

Sune Olofsson 228,553:37 
Svan, se Arvid 
Svanholm hgd (Horns H) 391,448 
Svaning, Hans 94,183,185-6,206,511:12, 

533:19,544:1,545:6,545:23 
Svart, Peder 56723 
Svarte Jöns, se Jöns Nielsson (Svarte Skaa- 

ning) 
Svarte Skaaning, se Jöns Nielsson, Niels 
Svartsjö hgd, Uppland 342,571:39 

Svavsted slot, Husum Amt 108 
Sven, zrkedegn 301 
Sven Grotte, bisp i Skara 164,552:12,562:52 
Svend Tordss0n (Baad) 15,518:45 
Svendborg 19,80,230,250-3,262 
Svendborg Sct. Jorgenshospital238 
Sverres z t  125 
Svitrigail, storfyrste af Litauen 343 
Svärd, se Peder 
Sylvester, zrkebisp i Riga 587:76 
Soborg 462 
Söderköping 59,65-7,78,82,114-5,527:7, 

527:9,552:13 
Sodermanland 11 
Solvitsborg slot, Blekinge 259,465 
Sonder Asbo herred, Skine 42 
Sonder Djurs herredsting 185 
Sonderbo herred (nu Sunnerbo H), Smiland 

407 
Sonderhald herred 122,256 
Sonderholm kirke (Hornum H) 183 
Sonderjylland 5,7,12,30,106-08,113,134, 

183,292,338,376,382,430,439,513:12 
Soren, bisp af F~roerne  147,541:2 

Tage Henriksson, se Henrik Tagesson (Re- 
ventlow) 

Tale Kristiernsdt (Frille) 445 
Tandrup hgd (Hassing H) 80,122 
Tannenberg, Preussen 338 
Tannenberg, Hildebrand 528:41 
Tavastehus slot 196 
Telemark 324 
Telse, g. m. Henrik Pors 445 
Tem Temesson 464 
Tenersperg, slot i Bayern 320 
Texel, 0 Nordholland 150 
von Thienen, Beate 12,451 
von Thienen, Johan 12 
Thisted 54652 
Thomas Aquinas 103 
Thomas Kinkel460 
Thomas Pedersson (Juel) 445-6 
Thomas Simonsson, bisp i Strängnäs (T1443) 

XVI, 39,47,49,61,98-9, 126,144-5,164, 
171-2,197,519:3,519:10,526:38,527:20, 
534:6,534:20,568:46 

Thorleif Olafsson, bisp i Viborg 31,71,75, 
77,79,86,88,92-5,100-01,108,116,131, 
179,186,199-200,204,215,219,227,229- 
30,238,288,301,335,352,356,360,391, 
405,411,453, bilag TII,529:13,533:19, 
533:20,549:3,552:31,562:67 

Thorn 26,179 
Thott, slzgt 5,15-6,22,150,152,160-1, 196- 

7,199,214,219,221,234,259,261,272- 



3,302,319,331,383,395,417,428,430, 
437,439,521:15 

Thott, se Aage Axelssen, Axel Pederssen, 
Beate Axelsdt, Birgitte Bondesdt, Birgit- 
te Olufsdt, Bonde Jakobssen, Christence 
Axelsdt, Erik Aagessen, Erik Axelssen, 
Iver Axelssen, Jens Due til Kragholm, 
Keld Axelssen, Kirsten Pedersdt, Kristi- 
ne Stigsdt, Laurens Axelssen, Niels 
Aagessen, Oluf Axelssen, Peder Axels- 
Sen, Peder Nielssen, Pernille Pedersdt, 
Philip Axelssen 

Thy 122,184-5,188,256 
Tiby, se Jakob IngemarssGn 
Tiim hgd (Hind H) 3'1,187,199,449 
Timme Jenssan (Lange) 12,561:38 
Timme Nielssen (Rosenkrantz) 102,137,258- 

9,309,394-5,457,534:29 
Tirsbzk hgd (Hatting H) 80,120 
Tjust, Smhland 298 
Toke Nilsson 6-7,51513 
Torben Bentssen (Bille) 138,199,203,308, 

361,367,384,395,419,448,460, bilag I11 
Torben Jenssen (Sparre i Sjzell) 6,461 
Torben Jepssen (Bille) 288; 308 
Tordrup slot (Galten H) 255,458 
Tornekrans, se Kristiern Mikkelssen, Mikkel 

Nielsspn 
Tosterup hgd (Ingelstads H) 21,45,118,450, 

576:32 
Tostorp (Harjagers H) 13 
Tranekzr slot l4,71-3,77-8,81,118,256, 

260,395,446,460,529:17 
Trelleborg 232 
Treptow, Pommern 49 
Trolle, slzgt 325-6 
Trolle, se Anna Birgersdt, Amid Birgersson, 

Birger Trolle 
Trondhjem (jvf Nidaros) 93,204,301,310, 

312-3,410-1,418 
Trosa, Sedermanland 298 
Trud Has 45-6,50,52,65,89-90,450,465, 

bilag I11 
Trud Pederss~n (Galen) 463 
Tryde sogn (Ingelstads H) 256 
Trejborg (Tender H) 113 
Tue Bagge 458 
Tue Galen 264 
Tue Nielssen (Jul), zrkebisp i Lund 215,217, 

219,228-9,235-6,259,270,272,282,287, 
290-1,294,298,302,307,309,311-5,322, 
341-2,350,360,375,384,386,391,393-5, 
405,418,420,432,442,450, bilag 111, 
514:27,554:94,572:12,581:60,587:74 

Ture Bengtsson (Bielke) 517:23 
Ture Stensson (Bielke) 12-4 

Ture Turesson (Bielke) 13 
Turndorf, Bayern 311 
Tutoens, Jons 341 
Tybjerg hgd (Tybjerg H) 448 
Tyge Ovessen (Lunge) 260,309,395,405, 

463 
Tyrrestmp hgd (Vor H) 449 
Tyskland 103,218,228,251,268,545:33, 

552:18,566:1 
Tälje 85-6,98,125-8,143,145,155,387 
Taljehus 39,53 
Tender 108,113,558:29 
Tenne Rennow 460 
Tensberg 373,406,413 
Tensberg len 7 
'i'@nsberghus, slot 323 
Terning slot (Gram H) 137 
TAsinge 95,230,251 

Uf, se Cecilie Jensdt 
Ulf, se Arent Bengtsson, Gottskalk Bengts- 

son, Staffan Ulfsson 
Ulf Nilsson 5621 
Ulf Pedersson 333 
Ulfborg herred 187 
Ulfeldt, slzegt 445-6 
Ulfeldt, se Anders Erikssen, Anders 

Klaussen, Ebbe Anderssen, Eggert An- 
derssan, Henning Nielssen, Jakob UI- 
feldt, Jens Mathiassen, Mathias Anders- 
Sen, Niels Erikssen, Palle Anderssen, Pe- 
der Nielssan 

Ulfstand, se Jep Henrikssen 
Ulnk Stygge, bisp i Aarhus ($1449) 32,50, 

95,102,104,110-1,136,138,179,199- 
200,215,229-30,236,251,288,294,336, 
352,354,360,363,384,391,453, bilag 
111,514:27,521:12,553:50,557:23 

Ulv, se Katarina Holmgersdt 
Ummereise, se Johan 
Ungarn 217 
Unger, se Peder 
Uppland 289,573:27 
Uppsala 3,6-9,26,29-31,59,71,74,126,171, 

199,206,216-7,234,236,272,294,307-09, 
387,391,516:31,522:19,548:19,550:37, 
570:23,580:50 

Uppsala öd 57,526:46 
Urne, se Lage 
Urup, se Axel 
Uttinger, Kristoffer 268 

Vadsted hgd (Arstads H) 451 
Vadstena 19-20,24,26,44,46-50,53-4,64, 

99,254,288,301,327-8,332,348,398, 
524:39,540:8,542:15,549:7,562:52 



Vadstena kloster 38,73,123,146,228,236-7, 
240-1,307,320,326-8,389,512:10, 
523:15,528:18,538:29,547:8,554:103, 
556:143,569:49,573:19 

Vadstena diarium XVI, 38,143,199,327, 
374,390,393,398,407-08,512:10,525:17, 
538:18,569:49,572:1,573:27 

Valby hgd (Stevns H) 448 
Valdemar 111, dansk konge 138,254,385 
Valdemar Atterdag, dansk konge 1,101,117, 

339,5459 
Valdemar Sejr, dansk konge 218 
Valdemar, hg af Schlesien 216 
Valdemar Bydelsbak (af Bregentved) 462, 

530:35 
Valdemar Moltke 309 
de Wale, Jan (Johan Talam de Wale) 192 
Valkendorf, s l ~ g t  321 
Valkendorf, se Axel 
Vallen hgd (Hßks H) 451 
Vallß hgd (Bjeverskov H) 13,453,517:25 
Vapnö (Halmstads H) 13 
Varberg 148,162,353,523:22 
Varberg len 161,197 
Varberg slot 11,20,27,34,41,71,80-1,90, 

116,121,139,160-2,197,209,256,259, 
332,464,514:27,542:25 

Varde 113,183,248 
Varde, Lastebanken 536:92 
Varde slot 113,458,536:91,536:92 
Varde syssel185 
Wardenberg, se Frederik 
Vare, se Niels Jepssan 
Varna kloster, Norge 532:24 
Vartislav IX, hg af Pommern-Wolghast 68, 

71,73,76-8,81,97,104,107,277,283, 
367,401-02,407,409,414,463,533:16 

~aitislav X, (den Yngre) hg af Stettin 81,109 
Vartofta herred, Vestergötland 332 
Vasa, slzgt 15, 197 
Vasa, se Birgitta Kristersdt, Kar1 Kristersson, 

Krister Nilsson, Kristina Kristersdt 
Vejle 113,397,558:32 
Vemmetofte hgd (Fakse H) 71,454,531:l 
Vendelbo, se Ingeborg Kristiernsdt, Kristiern 

Vendelbo 
Vendels sogn (Uppland) 289 
Vends herred 183,243-4 
Vends herredsting 251 
Vendsyssel184-5,188,545:18 
Vendsyssel len 257,459 
Venstermand, se Johan 
Verner Barsebek 256,261,461 
Verner Parsberg 261,321,375,380,461 
Wesenburg, Estland 413. 
Weser 169 

Weser omridet 131 
Vesgentiam (!) 324-5 
Vesteni, se Laurids Thomesson 
Vestergarn, Gotland 346-8,351,373,415, 

585:43 
Vestergötland 11,14-5,42,91,127,164 
Vesterherred, Fßr 30 
Vesterlandene, se Holland, Zeeland, 

Friesland 
Vestervig kloster (Refs H) 95,237 
Vesteris 2,7,29,229,391,567:23 
Vesteris len 522:37 
Vesteris slot 11,14,39,386,567:23 
Westforcy (!) 194 
Vestjylland 187,225,258,277,410 
Westphalen 131 
Viborg (Nßrlyng H) 71,75,77,93-5,116, 

144,186,194,219,227,230-1,235,237, 
248-50,253-4,270,288,333,352,356, 
386,405,411,452-3, 545:25, 556~7, 
558:34,582:96 

Viborg stift 75,132,183 
Viborg landsting 128,131,133,394,423, 

541 : 17 
Viborg, Finland 298-9,337 
Viborg slot 98,196,201,290,299,332,342, 

347,386,396,422,559:8,562:10 
Vibygird hgd (Ramsß H) 453 
Wien 514:27,564:21 
Wien-konkordat 229,389,553:43 
Viken (nordl. del af Bohus-len) 6,188,373, 

42 1 
Wilde, Peter 47-8,111,525:63 
von Wildenstein, Martin 294 
Wilhelm, hg af Braunschweig-Lüneburg 215- 

6,277,308,311 
Vilhelm Erobreren 118 
Wilsnack, Brandenburg 230,235,275,277-8, 

407,413,584:56 
von Vincke, Henrik 299-300,336-7,340,342- 

3 
Vinding herred 251-2 
Vinge, se Björn Nilsson 
Vingird, kong Hans', se U. Kabenhavn 

(astergird) 
Vinstorpa-ät, se Bengt Uddsson, Knut 

Bengtsson, Märta Bengtsdt, Staffan 
Bengtsson 

Vinstrup hgd ( 0 .  Flakkebjerg H) 448 
Wirland, Estland 338,343,412-3 
Visborg, Gotland 46,65-9,123,259,278,286, 

297,305,351,354,369-70,372,397,399, 
402-03,405,407-09,412,414-5,417,423-4, 
465,563:12 

Visborg hgd (Hindsted H) 219 
Visby, Gotland 44,70,75,281,283,292,295- 



6,300,306,314,334-5,349,368-9,397, 
402-04,407,415-7,423-4,430,439,525:14, 
549:24,562:57,564:55,577:11 

Wismar 19,43,47,49,110-1,119,134,139, 
153,168,179,276,293,337,357,371-3, 
387,399,529:7,540:28 

Vitslav, greve af Ebersten og Neugarten 6, 
21,32,34,72-3,75,89-90,106-07,130, 
449,462, bilag III,530:35 

Wittelsbach, fyrstehus 218,376 
van Vitzen, se Ficke 
Wohnsfleth, se Sidsel 
Volchow, Rusland 337,343 
Wolghast, Pommern 50,73,76,81,97,120, 

409,414,417,586:50 
Vordingborg 19,28-30,46,74,76-9,82,85-6, 

90,94,101-02,107-08,110-3,115,117,137, 
182,250,445,516:28,519:3,525:2,578:2 

Vordingborg slot 71,75,79-80,122,223,256, 
259,268-9,462 

Vorrath, Henrik 171 
Vramb hgd (Sonder Asbo H) 524:31 
Vrandrup hgd (Anst H) 445 
Wrecht, Nicolaus 142,167-9,172-3 
Wulf, Claus- bisp i Sleswig 215,348,391-2, 

419,444 
Wulfstein, Anne Frederiksdt 320 
Wulfstein, Frederik 180,266,294,298,319- 

21,350,375,380 
Wulfstein, Hans 303 
Wulfstein, Wilhelm 151-2,180,329,567:15 
V= (Gzrds H) 161 
Värend 15,41,289,523:23 
Värmland 11,14,310,332,421,524:34, 

559:28 
Växjö 9,20,144,230,236,294 

Xerxine 324-5 

Zeeland 140,288,366 
Zephyr 324-5 
Zierenberch, se Bernd 
Zierickzee 250,557: 16 
Zupthen 363-4,366 
Zwolle 363-4,366 

Egypten 324-5 
Eneas Sylvius Piccolomini XV, 88,512:2, 

581:52 

E r 0  30,86,101,107,112-3,348 
Erebus, slot 118,460,537:12 

@land 12,98,100,125,143,145,158,196, 
292,298,330,392,403,516:35,516:4 

0 m  kloster 183,228,237-8,581:75 
Örebro 27,332 
Örebro slot 27,47,67,310,525:59 
arehavn, @land 295-6 
Öresten 398 
0resund 27,46,67,120,131,134-5,139-41, 

147-50,152-3,156,163,165,168-70,173, 
246-7,260-1,273,361,365,392,408,430, 
439-40,560:lO 

Örnfot, se Kar1 Knutsson 
0rtofta hgd (Harjagers H) 45,90,450 
@rum slot (Hassing H) 188,256,457 
@sel336,338-9,342-3,350,402,429,438, 

584:35 
0sel stift 338-9,438 
asterbotten, Finland 201 
0stergötland 11,15,99,124 
asterghrd, se U. Kobenhavn 
0sters0 131,139,149,220,337-8,350-1,360, 

403,409,411,427,430,435,440 
asters0 omradet 37,193,258,371,396,429, 

438-9 
0sters0 magterllande 150,330 
0sters0 s t ~ d e r  195,213,248,273,366,430, 

439 
0sthammar len, Uppland 554:106 
0sthammar slot 21 
astjylland 260 
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Abo stift 145,196,201 
Ahus 42,147 
Ake Johansson, bisp i Vesterhs 391,567:23 
Aland 39,143,196,200,214 
Arsta 413 
Arstads herred 161-2,200 
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