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Förord.

Med slutet af femtonde seklet inträder en vigtig förändring i 
beskaffenheten af källorna för Sveriges historia, ity det är frän den 
üden som den hufvudsakligen stöder sig pä de handlande personernas 
ne oc offentliga handlingar. De inom en del af klostrens murar 

pä latin forda anteckningarne upphöra, eller befatta sig, såsom Vad
stena klosters minnesbok, ej mer med de politiska händelserna — det 
torde hkval icke vara utan anledning, att ett blad, som upptagit an
teckningar för senare hälften af 1506 och en del af det följande året 
ar borttaget, likasom ett för 1466—67; det var den tidens sätt att 
r, -,a fensuren- Fransiskanema på Riddarholmen i Stockholm hafva 
ikväl.för åren 1501 och 1502 lemnat en liten efterskörd.

Afven de mer populära berättelserna på vers, i den s. k. Stora 
Rimkrönikan, hvilka tid efter annan blifvit fortsatta, och för flera 
pen od er innehålla en både pålitlig och målande framställning af de 
yttre händelserna, afbrytas med år 1496, midt under berättelsen om 

s Ryska kriget; men likasom till fortsättning kommer från Dansk
TiVVunmad berätteIse om Danska krigståget till Stockholm och 
statshvalfnmgen 1497.

Först mot periodens slut, då händelserna blefvo af en allvarligare
Ia IZZ0Je' a Vf’ k°mm0 penUOrna &tor 1 röl'else- Det S"™
“ " TV T a °m det Dauska ailfalIet Pa Stockholm 1518 
och om Stockholmska blodbadet hafva funnits flera.
o, U' Jai- °i° Sa ^enna tid, som den yngsta fortsättningen af
Stora Rimkrönikan, omfattande åren 1452 till 1520, blifvit författad 
Den synes vara sknfven utan kännedom af de berättelser från senare 
hälften af 5:de seklet hvflka redan funnes, och är mycket knapp- 
Iiandlg sa att den afhandlar Svante0Nilssons regeringstid på omkring 
200 rader, hvarvid den endast om Ake Hanssons död, Prins Kristierns 
infall 1 Vestergötland 1511 och Svantes sista stunder liar några sär
skilda uppgifter.

Till åldern kommer dernäst Johannes Magni, den siste katolske 
ärkebiskopen i Upsala, hvilken, såsom han sjelf säger, år 1540 på 
mo månader skref sin bekanta Gothorum Sveonuinque historia, under 
det han i norra Italien afbidade det stundande allmänna kyrkomötet 
ian var född i Linköping 1488, således på sextonde året, då Svante 

Aidr. t. Skandin. Hist. V. .
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Nilsson tillträdde styrelsen, och hade ett lifligt sinne, så att han nog 
kan hafva tillegnat sig de intryck, som dennes personlighet och tidens 
händelser gjorde på de lägre klasserna, hvilka han genom sin börd till
hörde ; men han hade sedan vid mognare år kommit i beröring med flera 
framstående personer, särdeles af det andliga ståndet, och enär han 
sjelf i följd af sin ställning hade utpräglade hierarkiska tänkesätt, sak
nar det icke sin märkvärdighet, att han om Sturarne fäller så fördel
aktiga omdömen, oaktadt alla tre stått i ett så spändt förhållande till 
hans företrädare på ärkebiskopsstolen. Hvad han berättar om sjelfva 
händelserna lider af den bristen, att ordningen stundom står i uppen
bar strid med deras verkliga tidsföljd, och är påtagligen i hast ned- 
skrifvet ur minnet, — han synes endast haft för sig den förenämnda 
korta rimkrönikan — och hans karakteristiker hafva dessutom nog 
mycket formen af en Romersk panegyrik, men innehålla flera upp
gifter, som icke kunna vara tagna ur luften, och från andra håll be
kräftas.

Olaus Petri var nio år yngre, likasom Johannes Magni son af en 
handtverkare, och född i Örebro. Hvad han om Svantes tid kunnat 
från sin barndom minnas var icke betydligt ; men han hade ett mer 
vetenskapligt sinne ; under det han var anstäld vid domkapitlet i 
Strängnäs och var Stockholms stads sekreterare, hade han tillgång till 
handlingarne och kunde dessutom lätt skaffa sig muntliga upplysnin
gar, under det han skref. Men så utmärkt hans arbete både i det 
hela och särskildt för de nio sista åren är; i afseende på Svantes tid 
innehåller det blott ett magert utkast, hvilket han icke fått tillfälle 
att complettera och utarbeta, såsom redan synes deraf, att det upp
tager blott omkring 2 octav-sidor, hvaremot han för en lika lång 
period 1463—1471 kunnat använda 46.

Afven Danmarks litteratur, hvarifrån man snarast skulle kunna 
vänta några upplysningar till Sveriges historia, är för den sista medel
tiden lika torftig. Den enda skrift, som kan anföras, är det s. k. 
Chronieon Skibyense, hvilket fått detta namn deraf, att en handskrift 
år 1650 påträffades inmurad i Skiby kyrka på Seland ; författaren var 
den i reformatidens historia bekante Paulus Eliæ, karmeliter-munk i 
Köpenhamn och slutligen kanik i Roskilde. Den behandlar Danmarks 
historia under K. Hans och särdeles Kristiern II:s regering; men den 
innehåller särskildt för Sveriges historia mycket litet.

Det samma gäller om den sista fortsättningen af Danska Rim
krönikan, hvilken först utgafs år 1533, och är skrifven ej långt förut. 
Den har någon likhet med vår egen Rimkrönika om samma tid, och 
innehåller blott några rader, om mötet i Kalmar 1505 samt Ake Hans
sons död, som angå vårt förevarande ämne.

Ojämförligt omständligare är den historia öfver K. Hans, som 
Jens Svaning, under namnet Petrus Parvi Rosefontanus, år 1560 utgaf 
i sammanhang med en vederläggning af en mängd i Johannis Magni
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förenämnda arbete förekommande yttranden och berättelser om Dan
mark. Han hade dels medan han var i K. Kristiern IDs tjenst dels 
genom en tillfällighet kommit öfver en mängd handlingar, hvilka han 
inflätat i berättelsen, och har dessutom begagnat sig af muntliga upp
gifter, men utan att iakttaga den varsamhet i afseende pä namn och 
tid, som vid sådana källors begagnade är nödig, hvarigenom arbetet 
blifvit uppfyldt af fel, hvilka väl till en del kunna med någon möda 
bortrensas, men kasta en misstanke äfven på de andra uppgifterna 
hvilka icke kunna af säkrare källor bestyrkas.

® Jl11 kunna ännu läggas de uppgifter och berättelser särdeles 
om orm an et til Lübeck och de öfriga Wendiska städerna, som 
finnas i den nagot kortfattade Lfibska krönikan af H. Bonnus och
d^Ztff0rlIgare af Reimer Kock> af hvilka den senare, ehuru han 
skref forst samtida med Svaning, dock äfven i afseende på de 
orsta aren af 16:de seklet derigenom förtjenar förtroende, att han 

radfragat och uttryckligen åberopar dels anteckningar och dels munt- 
Iiga uppgifter af äldre personer, t. ex. i afseende på Sten Stures död.

Härmed hafva vi nämnt alla de samtida källorna, med undantag 
a± de handlande personernas egna bref och skrifter. Men i det hän
seende ar Svante Nilssons regeringstid rikare än någon föregående. 
Man har visserligen för 1490-talet tvenne copieböcker, den ena för
anstaltad af ärkebiskopen Jakob Ulf sson, den andra af biskop Magnus 
i Abo,. och båda innehållande sådana bref och handlingar, hvilka det 
legat i deras intressen att bevara; men riksföreståndarens, gamle Hr 
btens egna registratur, hvilket borde hafva varit det vigtigaste, saknas 

For Svante Nilssons tid finnes ej blott en dylik copiebok, — börjad 
vid den tid, då han emottog styrelsen, men upptagande äfven några 
: ^gtlgare handlin^ar. och sedan ehuru ifrån år 1508 med be- 
y igt förminskad fullständighet fortsatt till kort före hans död, — utan 

anf concepter af hans utgångna bref och kungörelser i re
geringsåren en samt en stor mängd bref och ansökningar till honom 
anda fran 1498 till hans död.

iIfve!1 feI ®oneD® tid finnes en dylik copiebok samt en samling 
.re , lvi ren oc v ej är mer än en fjerdedel så stor som fadrens och 

omfattar blott de första åren till år 1517. Antalet af dessa lösa papper 
går till omkring 1800 nummer, men är i verkligheten dock något 
större, emedan ett par concepter stundom äro skrifna på samma blad 

De båda copieböckerna hafva af ålder varit förvarade i Riks- 
Archivet och äro i sin helhet tryckta i Handlingar rörande Skandina
viens Historia, Svantes i Del. XIX och XX, Sten Sture d y i Uel 
XXIV. De öfriga papperen förvaras sedan en längre tid tillbaka i 
K. Danska Geheime Archivet ; man vet icke, huru de kommit dit men 
att K. Kristiern II bortfört handlingar från Vängarn °), der fru' Kri-

') Ett pergamentsbref af Sr 1535 i Riks-Archivet.
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stinas morbroder bodde, och kunde sätta i fråga, att papperen år 
1517 eller 1518 blifvit ditförda, med af seende på den fara, som i 
händelse af en belägring skulle hota dem på Stockholms slott. —■ 
Under de senare åren hafva dessa handlingar varit efter hand utlånade 
från Geh.-Archivet till Riks-Aichivet i Stockholm, för att der afskrif-j 
vas, och utg. har varit i tillfälle att der begagna så väl en stor del 
af originalerna som de tagna afskrifterna.

Den förste, som egnade dessa papper någon uppmärksamhet var 
Langebek, hvilken i en år 1758 utgifven afhandling i Videnskabernes 
Selskabs Skrifter Deel VII, under titel af »Historie om de Norske Berg-I 
vaerker» i sin helhet aftryckte flera tillhörande handlingar, men utan! 
att aBrgifva betydenheten af den samling, hvarur de voro hemtade.

Det skulle sedan dröja till den tid, då Geijer utgaf första delen 
af Svenska Folkets Historia, innan det gjordes något bruk deraf. 
Det skedde uti Danmarks politisk-militaire Historie under Unionskon-' 
gerne af F. H. Jahn. Den går till 1513, och en stor mängd data 
äro derur hemtade samt flera dokumenter meddelade i sin helhet. Ment 
emedan samlingen icke är i den bästa ordning, en stor del af brefveuj 
utan årtal, concepterna nästan allesammans utan någon slags tids- eller] 
ort8bestämmelse, var det särdeles innan de förenämnda copieböckerna 
eller registraturerna voro tryckta, ingen lätt sak att begagna dem. DeH 
skedde ånyo först genom framlidne Prof. C. F. Allen i de åren 1864; 
och 1865 utgifna två första banden af det tyvärr oafslutade verketa 
De tre nordiske Rigers Historie 1497—1536, hvilket dock egentligetfj 
behandlar de svenska sakerna, som ej stå i samband med Kristiern 11:8 
historia, blott i förbigående.

Under det Allen var sysselsatt med att utarbeta detta verk, hadf 
en stor del af samlingen blifvit af trycket utgifven af D:r EdvarJ 
Grönblad i hans »Nya källor till Finlands Medeltidshistoria», Köpen-I 
hamn 1857. Alla concepter och bref, som på något sätt angå Finn| 
land eller der bosatta personer äro deri med ytterst få undantag upp
tagna, — äfven några, som strängt taget icke egentligen höra dit, — och 
på det hela så mycket omsorgsfullare återgifna, som utgifvaren Stadsej 
kunde jämföra originalerna, och dessutom hade tillfälle att i afseende 
på svårare ställen rådföra sig med personer, fullt hemmastadda i tyd
ningen af den senare medeltidens ofta mycket vårdslösa skrifstil. En
dast eller hufvudsakligen i afseende på tidsbestämningen lemnar dock' 
arbetet åtskilligt öfrigt att önska.

En mindre, men väl den vigtigaste, delen af dessa papper ä( 
jämte andra i K. Danska Geh.-Archivet förvarade förhandlingar mel
lan de tre nordiska rikena, tryckta i B. IV af Geheime-Archivets AarSJ 
beretninger. Till en del är det samma traktater, hvilka förut effetj 
de i Svenska Riks-Archivet fordom förvarade exemplaren voro tryckt®! 
i Hadorphs Bihang till Rimkrönikorna.
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En regerings egna handlingar äro i allmänhet det vigtigaste sla
get af källor för den politiska historien. Men för den här ifrågava
rande tiden skulle de dock, äfven om man hade dem fullständiga af 
särskilda skäl lemna mycket öfrigt att önska. Antalet af dem, som 
pâ en gång förde pennan och svärdet var denna tiden ej stort, och 
emedan nästan för hvart bref måste sändas ett särskildt bud ’tillät 
sig ofta brefskrifvaren att förknappa brefvet, emedan det som ute- 
lemnades — och det var ofta det för efterverlden intressantaste — 
bättre kunde framställas af brefbäraren »med munnen». Bn sträng 
hushållning med papperet har stundom också bidragit att förkorta 
brefven; ty man tog icke gerna till större papper än som ansågs 
oundgängligt, och om det icke räckte till, lade man ofta till en liten 
remsa, hvarpa det nödiga tillägget skrefs, stundom ända till 3, 4, 
sådana remsor eller s. k. »kalfvar», kunde förekomma. Åndtligen var 
n-storestandarens vistelse på platsen, der vigtiga saker förekommo, en 
anledning till betydliga luckor; ty i sådant fall skrefs ingenting derom, 
sa tramt han sjelf ej fann skäl att göra dem till föremål för ett bref 
eller en kungörelse. Räkenskaper eller andra handlingar, hvarur vig
tiga numeriska uppgifter kunna hemtas, finnas nästan inga, hvarken i 
oture-samlingen eller på annat ställe i behåll.

Emellertid, så ofullständig också samlingen är, har utgifvandet 
at de for den politiska historien på något sätt upplysande styckena 
sa mycket mer ansetts af behofvet påkalladt, som andra fullt samtida 
berättelser saknas, och de efteråt skrifna framställningarne icke utan 
Kontroll kunna antagas som trovärdiga. Ty värr, äro de öfriga hand- 
,yr. tdl Sveriges historia, som utg. dels i det Danska Geh.-Archivet 
TL11 de „Nord-TyBka archivera a lyckats finna, för denna tiden icke 
tillfällp8 Tng*' uaHgenom man i allmänhet icke har fullt samma 
finnes «T tT’ „ händel9e™a från Dansk sida framstäldes. Det 
liten brefhnt "'”!T 10^e llaSot fullständigt registratur, blott en
,-o • 0r^.. 6 pu !atln utgångna brefven, hvilka icke mycket
bero a Sverige. Porst under Kristiern IDs tid blir materialet något 
fullständigare, och det ar val sannolikt, att i de smärre Hansestäderna,
. ex. eva OO l0a oc ’, nya bidrag till de nordiska rikenas historia 

for denna tid kunna anträffas; men det är knappt att hoppas någon 
så nk skord, att den ofvervigt hvad handlingarnes antal angår, som 
nu ligger pa Svenska sidan, derigenom kan betydligt rubbas.

\id ui-valet ur Sturiska brefvexlingen, har utom sjelfva innehållet 
författarens politiska betydenhet varit bestämmande. Riksföreståndarens 
egna bref och kungörelser hafva, för så vidt de angå politiska ären 
den, naturligtvis blifvit i främsta rummet upptagna; men som de till 
största delen blott finnas i mer eller mindre ofullständig conceptform 
lafva alla sådana blifvit förbigångna, som icke innehålla så mycket 
* att ^iden f5r deras utfärdande kunnat bestämmas, och äro

S nderna under sjelfva brefven alltid angifna, så vida det icke genom



allmänt kända förhållanden eller jämförelse med det närmast stående 
brefvet är tydligt. Concepterna äro icke alltid fullt autentiska, enär 
datum och andra anteckningar om deras verkliga utfärdande saknas, 
och är derföre alltid särskildt anmärkt, om handlingen blott föreligger 
i concept, hvaremot i afseende på de till Sturiska brefvexlingen hö- j 
rande originalbrefven utg. ansett vara nog att i öfverskriften tillfoga 
bokstäfverna : D. Gr. A. för att utmärka hvar de finnas. Anmärkningar 
om försegling, hvilken i allmänhet finnes mer eller mindre bibehållen, ( 
har ansetts onödigt att tillägga, emedan det blott varit ett litet hand
sigill, tryckt på papper i ett hörn af brefvet, och den sällan är nog ; 
tydlig för att gifva någon upplysning af vigt. År handlingen af den 
beskaffenhet, att den fordrat flera sigiller, är sådant särskildt anmärkt.

De grunder för utgifning af äldre handlingar, som i föregående 
delar blifvit följda, hafva med någon modifikation äfven här blifvit 
iakttagna. De allt efter beskaffenheten mer eller mindre utförliga ru
brikerna hafva äfven här blifvit använda, ehuru största delen af brefven 
icke i denna samling äro skrifna på något så främmande språk som 
den gamla Neder-Tyskan. Häfdeforskaren har så mycket material att 
genomgå, att det synts vara en fördel, om någon anvisning om det 
väsendtliga af innehållet meddelas. Oftare än i föregående delar har 
utg. ansett nödigt att förändra eller tillsätta interpunktion, emedan, 
mängden af brefven icke utgått från lika öfvade kansliskrifvare, och 
det icke sällan skulle möta svårighet, att utan något slags biträde af 
utgifvarens föregående bearbetning fatta meningen i en skrift, det 
periodbyggnaden är mycket olik vår tids samt användningen af stor 
och liten bokstaf, äfvensom af skiljetecken, icke följer någon regel. 
Uppenbart uteglömda bokstäfver eller ord hafva, för att lätta begag
nandet, ofta blifvit tillsatta inom hakar, och smärre lakuner uti hand
skriften, förorsakade af råttor eller nötning, hafva stundom på samm» 
sätt blifvit utfylda.

Det är möjligt, att en och annan af dessa tillsatser är onödig 
eller till och med strängt taget oriktig, emedan utg. blott afsett att 
göra det faktiska tydligt; men de kunna icke gerna vilseleda språk
forskaren, då de alltid äro tydligt betecknade, öfriga lakuner äro 
angifna genom punkter, hvilkas antal någorlunda stå i förhållande till 
de bokstäfver som felas. j

I allmänhet har ingen bokstaf, hvars bibehållande kan vara af 
ringaste intresse, vare sig för språkforskaren eller historikern, blifvit 
utlemnad ; men fördubbling af f och s i början af stafvelser har utg. 
ansett onödig; likaså har långt j t. ex. i början af orden blifvit satt 
i st. f. kort i, och stundom tvärtom, enär man ännu begagnade dess» 
bokstäfver utan åtskilnad. Endast prickarne i bokstafven b, har utg. 
någon gång t. ex. i Erik Trolles bref, tagit sig friheten att utan vi
dare tillsätta, när ingen tvekan kunnat uppstå, att det blott var 
glömska, som de blifvit utlemnade. I afseende på upplösning af viss»



förkortningar i slutet af orden kunde utg. någon gång hafva varit 
frestad att använda särskilda teeken; men då till och med tryckta 
böcker på svenska från samma tid finnas, lärer den yttersta noggrann
het i denna punkt icke vara af särdeles betydelse.

Det är några af dessa bref, som äro svåra att läsa, i följd af bri
stande öfning hos skrifvaren; men det är flera, der svårigheten kom
mer af ett öfvermått af öfning, likasom af göromål, det är Hemming 
Gadds, hvars sammanträngda stil är lätt att igenkänna och alltid blif- 
vit på sitt ställe anmärkt. Som antalet af de bref, han i eget eller 
andras namn uppsatt ej är obetydligt, kan man likväl studera sig in 
i hans handstil; men på några ställen är äfven innehållet genom ut
tryckets korthet svårt att fatta; genom förnyad jämförelse med origi
nalet hoppas likväl utg. att hvad som verkligen står skall vara riktigt 
återgifvet.

Den inledning, innehållande en öfversigt af den förevarande pe
riodens historia, hufvudsakligen på grund af de meddelade handlin- 
garne, hvilken blifvit bifogad föregående delar, har utg. i denna del 
ansett sig böra fortsätta, men icke utsträcka längre än till 1512, dels 
derföre att boken redan utsvällt till ett betydligt omfång, dels ock 
emedan Sten Sture den yngres tid redan af Olaus Petri är rätt utför
ligt behandlad och Prof. Allen så noggrannt genomforskat och i före- 
nämnda verk så fullständigt framställt allt hvad som sammanhänger 
med K. Kristiern II:s historia, att han till och med ånyo granskat 
och rättat äldre aftryck af handlingarne, samt de nya bidrag till den 
här förevarande periodens historia, hvilka utg. anträffat och afskrifvit 
i nord-tyska archiver äfven af honom varit begagnade.



Inledning och Öfversigt.

De yngre Sturarnes regeringstid utmärker sig genom en : 
ständig både inre och yttre oro, hvarunder Svenska folket! 
med vexlande lycka kämpade för sin sjelfständighet, och dej 
alltmer framträdande tecknen till en nära förestående upp-J 
lösning af de politiska formationer, som gifvit den senare 
medeltiden sin särskilda karakter.

Unionen med Danmark och Norge, tillkommen af till
fälliga förhållanden, under förutsättning af rikenas likställig-j 
het men hvilken ingen af unionskonungarne, om ej Kristof-j 
fer, förstått att iakttaga, blottade sin verkliga natur, då det] 
öppet sattes i fråga, att Sverige skulle betala en årlig tribut; 
den siste unionskonungens uppenbara trolöshet och oerhörda j 
grymhet hade den verkan, att hans regering icke kunde upp-i 
rätthållas mer än en vinter, och ingen Svensk vidare ville! 
höra talas om unionen.

Hierarkien, som för bibehållandet och utvidgningen af sim 
verldsliga makt gång på gång satt sig i spetsen för samman-I 
svärjningar för unionens återställande, hvilket folket i allmän-5 
het kallade att indraga främmande konungar i landet, förlo
rade derigenom alldeles sitt egentliga fotfäste, folkets förtro
ende, och dess förnämsta yttre stöd, Almarstäks slott, bief s 
enligt formligt beslut nedrifvet, och ärkebiskopen afsatt samma 
år som Luther började sin reformation. Andra biskopar, som 
tagit Danskarnes parti hade sedan 1520 och 1521 samma öde, j 
att af bondehärar inspärras. Saken var redan så förberedd, 
att ingen af K. Gustaf I:s reformer mötte mindre motstånd 
än den, att göra slut på biskoparnes verldsliga myndighet, j

Äfven riksråds-aristokratien, som egentligen bestod af 
några få adliga slägter och gjorde anspråk på, att tillsam
mans med biskoparne uteslutande bestämma om riksstyrelse» 
samt med en af dem utsedd riksföreståndare dela statens i»' 
komster, skulle gång på gång erfara, att den icke var mägtig

V” '



IX

nog att utan främmande bistånd genomdrifva sin vilja. Den 
måste hösten 1511 uppgifva försöket att afsätta riksförestån
daren, och då den vid hans kort derefter inträffade död på 
egen hand valde en ny riksföreståndare, lyckades denne icke 
att i någon del af riket blifva erkänd, utan magten tillföll 
den aflidnes knappt 20-årige son, hvartill riksråden slutlio-en 
också genom Hemming Gadds bemedling (N:r 502) förmåd
des att samtycka, ehuru de nyss förut ingått ett sla^s sam
mansvärjning att försvara sin förmenta rätt att då konung ej 
fanns förordna om regeringen. ö

Dessa händelser visa också, huru det förhöll sig med det 
skal, de missnöjde rådsherrarne nyligen anfört, att de fruk
tade, det allmogen skulle af leda vid kriget intaga K. Hans; 
ty otararnes bibehållande vid magten betydde för allmogen 
oisvarandet al rikets sjelfständighet, skulle också kriget deri- 

genom förlängas. Huru oduglig denna månghöfdade, öfver 
hela riket spridda, korporation var, då det behöfdes enhet och 
kraft, visade sig slutligen efter den olyckliga träffningen vid 
Hogesund 1520, då knappt något försök att leda försvarsan
stalterna från dess sida gjordes, hvarföre också Gustaf Vasa 
efter sina första framgångar under det följande året genast 
vid mötet i Vadstena af adeln joch de ofrälse stånden fick 
uppmaning att emottaga kronan.

Riksföreståndaren, hvars förnämsta uppgift det var att 
varna rikets sjelfständighet, och som icke kunde hålla sig 
uPP0' Utan attyara vald eller formligen erkänd ä.fven af de lägre 
stånden, kunde icke undgå att snart komma i hemlig eller 

, ?tnd mTud riksrådet, då det hade en sådan förman 
feb"S°P J-ïkob Ulf880n- Likväl dröjde det länge, 

an om,tld gå skarp skriftvexling med Svante 
J , som 1Jlcd gamle Sten Sture. Mendebrukadeuppen- 
<al ,'T-,00 61I Sln,a dnter för att motarbeta den andre.
Svante R.lsson plägade, för att undgå ärkebiskopens delta
gande, utsätta rådsmöten i V adstena, dit han visste, att ärke- 
biskopen, som ej kunde rida, icke skulle komma; denne åter 
ville vintertiden gerna hafva rådsmöten i Enköping, dit han 
xunde äka och der han hade flera sina anhängare i närheten 
Hr Svante underlät icke att gifva menigheterna del af sina 
åsigter och låta dem få tillfälle ett yttra sin bestämda mot
vilja mot all undergifvenhet för K. Hans »och hans afföda» 
ärkebiskopen tog sig åter den friheten att någon o-åno- mot’ 
riksföreståndarens vilja eller utan hans vetskap' sammankalla 
radsmöten, äfven innan det kom till en uppenbar brvtnino- 
eInellan dem. J °



Men det har nog också förekommit hemliga stämplingar, 
dels vid rådsmötena, dels utom dem. Svante Nilsson fick ej 
sällan (N:r 105, 106, 127, 136, 153, 238, 362) varningar och 
underrättelser om sådant, ehuru de äro alltför litet tydliga och 
bestyrkta, för att förtjena särskildt anföras; en gång blef.en 
skrifvare häktad för det han bestyrt em hemlig brefvexling 
med fienden, men togs i försvar af till en del just de råds
herrar, hvilka man snarast kunde misstänka för hufvudmän 
(N:r 273, 287). Det anföres i en allmän kungörelse ett ytt
rande af K. Hans, att »så illa kunde det icke gå, han hade 
ju tre goda vänner i Sverige» (N:r 131, 132); sådant var ryk
tet här hemma, i Lübeck åter sade man, och det anföres som 
ett faktum af Reimar Kock, att Svenska biskopar togo pen
ningar af K. Hans.

Särskildt måste riksföreståndaren vara noga på sin vakt 
då det blef fråga om underhandlingar med Danmark; ty det 
hörde till den Svenska riksrådspolitiken, att söka sitt stöd i 
unionens återställande, och det kunde lätt hända, att äfven 
frågan om Sveriges sjelfständighet genom ett kort, otydligt 
uttryck kunde tagas i anspråk för afgörande af »de tre rike
nas råd». Väl var freden på båda sidor om gränsen efter
längtad, men utsigten för en lycklig utgång dock ringa, eme
dan K. Hans aldrig ville uppgifva sina anspråk, och om Hr 
Svante stundom »uppehållit sändebudens afresa», har K. Hans 
också någon gång fördröjt deras återresa, tilldess kanske 
både reskassa och tålamod var slut; —- det var måhända också 
derigenom, som de förleddes att åtminstone en gång betydligt 
öfverskrida instruktion och fullmagt. Till ombud vid dessa be
svärliga beskickningar, hvilka nästan alltid gälde någon Dansk 
ort, måste man oftast välja sådana, som vid resan hade ett 
personligt intresse, och det är sannolikt, att de valde i all
mänhet gillat de fördrag som de afslutit; men det bör erinras, 
att den fullt skrifkunnige denna tiden hade ett betydligt öfver- 
tag öfver den mindre litterärt bildade och att besegling af 
en° handling blott innebar ett vittnesbörd om det faktiska, 
icke ett gillande af innehållet i alla dess delar, hvilket gäller 
så väl om traktater, som riksråds-beslut.

Kiksföreståndarevalet 1504.

Rikets yttre ställning, i förhållande till sina båda när
maste grannar, var vid Sten Stures död ganska brydsam.
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Med Ryssland var det sexåriga stilleståndet af d. 25 Mars 
1497 redan utgånget föregående vår, och höfvidsmannen på 
Viborg, Erik Turesson, hade på sommaren 1503 ännu icke 
godt hopp om dess förlängning, utan hemstälde, att riksföre
ståndaren icke skulle afskeda sina Tyska legotrupper; man 
underhandlade om ett förbund med Lifländske Orden och 
Sten Sture sjelf satte i fråga att resa öfver till Viborg !). 
På vintern hade väl sannolikt utsigterna till fred förbättrat 
sig; men det är knappt troligt, att underrättelse derom hunnit 
öfver till Sverige.

Med Danmark hade visserligen skriftvexling börjat om 
ett fredsmöte, men ännu icke hunnit till öfverenskommelse 
om tid och ort, och ehuru man under vintern kunde i de öf- 
riga delarne af Sverige vara någorlunda trygg, var det ej så 
i gränsorterna, hvarken i sydvest, der fästningen Bohus låg 
alldeles inpå gränsen, och der tvenne byar, Surte och Skår- 
dal, belägna midt för fästningen öster om elfven, under unions
tiden blifvit lagda under det närbelägna fästet, ej heller i syd
ost, der Danskarne innehade Kalmar slott, hvaremot staden 
hade,Svensk, besättning.

Afven Öland med Borgholms slott hade kommit under 
Danmark på det sättet, att höfvidsmannen, ridd. Nils Boson, 
som var infödd Svensk, af slägtförhållanden blifvit indragen 
i det parti, som uppsatt K. Hans på thronen. Hans svärfader 
var den gamle Arvid Trolle, hvilken öfvergifvit Sverige vid 
uppresningen 1501 och bosatt sig på sin svärfaders Ivar Axels
sons forna borg Lillö i Helgeå, ej långt från n. v. Christian- 
stad, af hans söner stadnade den ene, Erik, qvar i Sverige, 
en annan Joakim, i Sverige kallad Jakob, blef deremot Dansk 
undersåte och ärfde Lillö — på det sättet blefvo alla slägtens 
gods för densamma bevarade. Af ungefär samma anledning 
gick älven Abraham Eriksson (Gyllenstjerna) öfver till Dan
mark, han ärfde nämligen fädernegodset Demstrup på Jut
land, hvilket han ofelbart hade mist, om han stadnat här; 
men han kom emot slutet af sin lefnad tillbaka, stod i godt 
förhållande till Sten Sture d. y. och dog i början af år 1514 
(N:r 432). Äfven Nils Gedda, en bror till Svante Nilssons 
första hustru, gick i Dansk tjenst, men stod fortfarande i godt 
förhållande till Hr Svante * 2).

’) Erik Turesson till Hr Svante Nilsson, dat. Viborg d. 18 Juli 1503, 
Grönblad, s. 146. Svenska riksrådets bref till Erik Turesson af d. 9 Oct. 
1503 i föreg. del s. 348, hvaraf man ser att den sedan såsom Danskt sände
bud till Ryssland bekante Mäster David nu begagnades för brefvexling mel
lan Sverige och Ordensmästaren.

2) Hans bref, dat. Borkholm d. 8 Juni 1604, hvari han begär moderns 
förläning, Trosa, Vesterljungs oeh Vagnhärads socknar, utan tvifvel för dags-
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Emedan K. Hans indrog till kronan och sedan bortför- 
länte eller rent af bortsålde Svenska undersåtars gods inom 
Danmark 3), blefvo äfven de inom Sverige belägna gods se- 
qvestrerade, som tillhörde dessa herrar, så länge de voro i 
Dansk tjenst (N:r 434). Nils Bosons innehades under tiden 
till en del af Peder Turesson4) och Abraham Erikssons af 
ridd. Ake Hansson (N:r 313).

Den politiska ställningen fordrade naturligtvis, att riks
föreståndareplatsen så snart som möjligt blef besatt, och kan 
man derföre och med afseende på Hemming Gadds särskilda 
intresse i saken, taga för gifvet, att han genast efter ankom
sten till Stockholm begifvit sig till ärkebiskopen, hvilken det 
tillkom att som den främste ledamoten i riksrådet samman
kalla de närmast boende rådsherrarne. Dessa sammanträdde 
också i Upsala den 2 Jan. och utfärdade kallelse till ett 
större riksmöte för val af ny regent, hvilket skulle samman
träda i Stockholm den 21 i samma månad3) och den 30 Jan. 
kunde riksrådet i kungörelse till Kopparberget, och sannolikt 
till andra landsorter säga, att de nu varit tillsammans med 
menige friborne, frälseman, borgmästare och råd i Stockholm 
samt alla köpstäders och allmogens fullmägtige sändebud 
»öfver riket» och valt ärlig och stränge riddare herr Svante
verken till Gäddeholm. Sture-Saml. — Svantes bref, dat. Sigtuna d. 9 Dec. 1504, 
svar på ursäkt, hvarföre han ej kunnat komma på Hr Svantes bröllop, Skand. 
Handl. XIX: 17. Senare bref ang, en hans tjenare, som blifvit Svensk fånge, 
men fått komma att vårda honom under hans sjukdom. Sture Sami.

3) Erik Turesson säger i sitt uppsägelsebref till K. Hans af d. 25 Juli 
1502, att hvarken han eller hans syskon njöto någon del dem tillhörde i 
Danmark. Grönblad, s. 143. De skulle således varit indragna redan före 
1497, men ej återlemnade, Svantes egna gods blefvo indragna 1503.

4) Peder Turessons bref, dat. Stegeholm d. 30 Nov. (1506). Sture Sami. 
N:r 399.

5) Kasmus Ludvikssons excerpter, tryckta i Script, rer Svec. III: 85, 
innehålla korta latinska uppgifter både om det föregående mötet i Upsala, 
der det nya mötet »pro principe eligendo» utsattes och om Svante Stures val 
å Sancte Agnetas dag, hvilken egentligen infaller å d. 21 Jan.; men 8:de 
dagen derefter inföll en annan Agnetas dag, hvilken också står i kalendariet 
för Upsala stift under namnet Agneta secunda. Kungörelsen till Koppar
berget om valet, hvilken Hr Svante funnit nog märkvärdig att i första rum
met införa i sin copiebok eller registratur, är dock icke utfärdad förr än den 
30 Jan. och likväl säger riksrådet, att de nu valt riksföreståndare. Icke fin
nes det heller i behåll något bref af den nyvalde, som är af tidigare datum 
än d. 2 Febr. 1604; det är utfärdadt i Upsala och angår gränsen mellan 
Yttre och Öfra Hodal, tryckt i Skand. Handl. XXIX: 58 o. Dipl. Norv. III: 
744. Att valet icke skett så tidigt som d. 21 Jan. synes ock bestyrkas af 
Hr Svantes fråga till framl. Hr Sten Stures fogde på Kastelholms slott, då 
det öfverlemnades, om han hade låtit något komma af slottet sedan kyndels- 
messan, hvaremot han snarare skulle hafva nämnt den i Finnland mycket 
firade Henriksmessan, som är d. 19 Jan., och således den uppgifna dagen för 
hans val mycket närmare. Skand. Handl. XIX: 82, 83.
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Nilsson till höfvidsman samt lofvat honom trohet, hvaremot 
han lofvat och svurit, att han ville hålla alla rikets innebyg
gare vid lag och rätt samt gamla goda sedvänjor, — och är detta 
den enda fullt pålitliga uppgift om valet. Då rådsherrarne 
1511 ville afsätta Hr Svante påstodo de, att den särskilda 
försäkran, han hade afgifvit vid valet skulle uppställt ett 
hinder för honom att indraga förläningar6); men denna för
säkrans verkliga lydelse är obekant, och som sådana indrag
ningar flera gånger förekommo och nämnas i brefvexlingen, 
vore besynnerligt, att icke också denna försäkran, blifvit åbe
ropad, — så att derom är vanskligt att döma; men att för
handlingar derom förevarit och tagit ej obetydlig tid, är tro- 
ligt. De rådsherrar som utfärdat kungörelsen voro, utom de 
båda biskoparne vid Mälaren, Hemming Gadod samt två Hr 
Svantes personliga vänner Bengt Ryning på Ål eller Grens
holmen och Johan Månsson (Natt o. Dag) på Göksholm samt 
Ï olke Gregersson på Åkerö, alla bosatta i Upland, och kan 
man redan deraf sluta, att kallelsen icke hunnit i tid spridas 
till aflägsnare delar af riket, samt att följaktligen Johannes 
Magni har rätt, då han säger, att vid valet ej tillgått efter 
gammal lag och sedvänja. Stockholms slott blef kort efter 
valet öfverlemnadt till Hr Svante och snart derefter också 
Vesterås slott, de enda i det egentliga Sverige, hvaröfver Sten 
Sture personligen hade disponerat.

Emedan särdeles till Finnland kungörelsen om valmötet 
knappt lärer kunnat framkomma, sände den nye riksföre
ståndaren genast dit öfver tvenne pålitliga frälsemän, Josef
I edersson, som sedan skref sig till Djula i Södermanland 
°-?i Åi era var f°gde på Åbo slott samt Bengt Bengtsson
II if . i nlF, yhof, > Kinne härad i Yestergötland7), hvilka 
medförde riksrådets bref om valet, att meddelas biskopen, 
tie båda lagmännen och höfvidsmän eller fogdar på slotten. 
Ett landsting biel också genast sedan de kommit dit öfver 
utlyst att hållas i Abo d. 3 Mars, och dervid blef det med
förda brefvet på rådhuset uppläst för de tillstädeskomne »fri- 
borne, frälsemän, köpstadsmän samt bönder och bokarlar af 
Åbo län», hvilka alla godkände valet, hvarom ett bref af bi
skopen och lagmännen genast utfärdades. Medan den ene

«) Skand. Handl. XX: 252.
’) Han har med utsatt bostad beseglat ett salubref på. Bronäs. nära 

Lidköping, d. 9 Juli 1506. Sigillet saknas; men Anders Bengtsson 'i Flv 
som påtagligen var hans bror, har beseglat ett bref d. 23 April 1507 med tre 
snedrutor i skölden. Ture Jönsson skref från Falem d. 10 Aug. 1508 till 
Hr Svante, att hans gamle t.jenare Bengt Bengtsson var död och häradshöf- 
dingtjensten i Vadsbo derigenom ledig, hvarjämte han haft häradsvodset i 
Kmne härad i förläning (N:r 222). ago 1
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af ombuden, Josef Pedersson, höll sammanträden med menig
heterna, i grannskapet af Abo och gjorde provisoriskt aftal 
med slottsfogden, reste Bengt Bengtsson ända till Yiborg och 
erhöll af dervarande höfvidsman Erik Turesson ett lika gyn- 
samt svar. Josef Pedersson hade redan före slutet af månaden 
hunnit tillbaka och till ärkebiskopen aflemnat de till riksråden 
stälda brefven8); men den slutliga uppgörelsen om de slott, 
som innehades af Sten Stures fogdar, och andra ärenden for
drade, att Hr Svante personligen snart kom öfver till Finnland.

Den inre förvaltningen.

Finansernas tillstånd tryckte djupt sin prägel på Svante 
Nilssons regering. Ehuru det någon gång under unionstidens 
förhandlingar talas om rikets drätsel, fanns i verkligheten icke 
någon statskassa, kronan egde väl en mängd gårdar och 
några slott; men det var öfver allt blott otillräckligt förråd 
af dugliga gårds- eller fästningsinventarier, och af en flotta, 
som för ett rike sådant som Sverige är så ytterst vigtig, 
fanns ej ett spår. Den som emottog styrelsen skulle sålunda 
vara beredd att uppsätta all sådan materiel, som felades, för 
att vid förekommande behof försvara sig och riket mot både 
in- och utländska fiender, och dertill underhålla en talrik 
krigarskara, hvilken till stor del måste tagas utifrån, och sak
nade han de derför nödiga medel, kunde han blifva utsatt 
för svåra förödmjukelser och faror.

Den nye riksföreståndaren var visserligen hvad man kal
lar en stor godsegare, han hade Ekesjö hofgård i Vestra 
härad i Småland, Ekenäs och Ulfåsa i Östergötland, Gädde- 
holm eller numera Tureholm och Hörningsholm i Söderman
land, med en stor mängd underlydande bondgårdar, hvilket 
allt han dels ärft efter sin fader ridd. Nils Sture, dels be
kommit med sin nu mera aflidna hustru Iliana Gädda, eller 
åtminstone fick under sin disposition, då svågern formligen 
gått i Dansk tjenst, och som tillföll hans omyndige son, då 
denne efter ett par år dog; han innehade nästan som arf ef
ter sin fader eller farfar Yestra härad och Södra Vedbo i 
Småland, omkring sätesgården Ekesjö. Han hade med Ulfåsa

8) Brefven, dat. d. 3 Mars—1 April 1504, tryckta af Grönblad, s. 155 
—183.
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fått Bobergs och kanske äfven Aska härad 9), hade under K. 
Hans tid fått Stäkeborgs län och vid uppresningen Örebro 
län, hvarunder den tiden ej blott hela Nerike med Nora 
bergslag, utan äfven Värmland och Dal lydde. Efter valet 
till riksföreståndare fick han genast mottaga Stockholms slott, 
hvarunder lydde den största delen af Upland och Södertörn 
vreC* Öknebo och Hölebo härader af Södermanland; äfvenså 
V esteras slott med Vestmanland och Dalarne, likasom det vid
sträckta Akerbo härad, som varit ett särskildt län och ännu 
hade sin egna fogde. De tre gamla Norrländska landskapen 
tyckas också hafva direkt Iydt under företrädaren; de hade en 
s. k. stadge, d. v. s. betalte en viss årlig summa, hvilken bön
derna sins emellan hade fördelat, och var fogdens befattning 
således föga besvärlig, hvarföre Tierp, Gästrikland och Helsing- 
Iand lydde under sammao fogde. Af Finnland hade sydvestra 
delen, Kastelholms och Åbo län, Iydt direkt under Sten Sture; 
men det förra bief en lång tid bortförlänt; det senare stäldes 
under förvaltning af en fogde, som lemnade öfverskottet till 
Stockholms slott; både Raseborgs och Tavastehus län blefvo 
°m ett par år stälda på en årlig afgift. Korsholms län 
eller Österbotten, som Fru Ingeborg vid första uppgörel
sen fått behålla kom redan samma år under Hr Svantes egen 
förvaltning, och på samma gång äfven Vadsbo, det nordliga
ste häradet i Vestergötland. Söder om Mälaren var i öfrigt 
under Hr Svantes tid det mesta bortförlänadt, så att utom 
de redan omnämnda distrikter, som lydde under hans egna 
gardai-, han knappt hade något mer än Vestbo och Sunnerbo 
täiad, hvilka också utgjorde ett särskildt fögderi, dit Östbo, 
nar det blef fråga om extra gärder, räknades (N:r 116).

^ Skatterna voro i hufvudsaken troligen allt sedan EngeI- 
tekts tid oförändrade, såsom man kan sluta deraf, att an- 

sovningar om nedsättning så sällan förekomma. Endast Östbo 
harad ser man gång på gång fordra frihet från erläggandet 

j-,tUnnor 8mör’ hvilka blifvit pålagda, då Hr EggertKrum- 
tnedike hade länet, d. v. s. omkring år 1450. Sten Sture d. 
ä. skall kort före sin död hafva lofvat att med riksrådets bi
fall fri kalla skattebönderna från förhöjningen; men det blef 
sannolikt ingen förändring utaf (N:r 267, 390). Några all
männa extra gärder förekommo sällan, vi känna blott en s. k. 
skeppsskatt, hvilken med riksrådets bifall utskrefs vid under-

9) Det förra plägade enligt Arvid Trolles anteckningar alltid ligga un- 
Ulfåsa. Räkenskap för uppbörd af Bobergs och Aska härader för 15X1 

ISH finnes i Danska Geh.-Archivet, utap tvifvel ditkommen med Stnriska 
1Ctvexlingerli Af N:r 479 synes, att Aska härad år 1517 hörde tillsammans 

»ed Bobergs.
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rättelsen om Kalmar stads återtagande i Nov. 1506 dels för den 
utblottade ortens proviantering, dels för utrustning af skepp j 
följande vår, för hindrandet af fiendens härjningarx). Den 
utkräfdes dock egentligen först under våren 1507 (N:r 115, 116,1 
122, 124). En mindre kostgärd torde väl ock hafva blifvit] 
utskrifven, då riksföreståndaren kom för att hålla ting i en! 
aflägsnare provins (N:r 26) eller ett större unionsmöte före
stod (N:r 200); men det mellersta och norra Sverige synes| 
mycket litet haft känning af sådana bördor, så mycket ock I 
de sydligare landskapen särdeles Kalmar län och Värend 
voro af gärd er besvärade. Om beloppet af statsinkomsterna j 
är icke lätt att att göra sig en föreställning; man har till och t 
med svårt att få reda på de grunder, hvarefter gärderna denna 
tid utgjordes2). Så mycket är likväl genom jämförelse med 
den näst efterföljande tiden alldeles tydligt, att tillgångarne j 
voro otillräckliga, för att under ett nästan oafbrutet krigs-! 
tillstånd möta de dagliga behofven för ett vidsträckt rike.

Olyckligtvis var den nye riksföreståndaren ingen god ; 
hushållare, han omgaf sig gerna med mycket krigsfolk och t 
hade gjort sig känd för sin frikostighet, särdeles mot krigs-1 
män. Han hade redan under Ryska kriget åsamkat sig skul
der, som ännu året före hans död icke voro fullständigt be- | 
talda 3), och han hade som det synes ingen synnerlig kredit.

Redan strax efter anträdet af regeringen kom han i ett i 
svårt bryderi för öfvertagandet af inventarier och besättnin- 
garne på ett par af de vigtigaste orterna, och det var lians ! 
lycka att flera slott voro bortförlänta. Det var troligen för j 
sin treding af inventarierna på Stockholms ochYesterås slott, 
som Sten Stures enka, Fru Ingeborg, fått den förenämnda 
anvisningen på uppbörden af Österbotten och Yadsbo. I Stock
holm låg dessutom en betydlig trupp af Tyska ryttare under 
befäl af Ernest van Mynden, hvilken Sten Sture hade värfvatJ 
kanske med afseende på det krig, som tycktes hota medf 
Ryssland, och för att betala dess lön, underhåll och afresal

') Hr Svantes kungörelse till. Finnland, dat, Stockholm d. 15 Xov. 
1506. Grönblad, s. 288.

2) Vid bevillningen af Värend 1507, hvilken motsvarade »skeppsskatten» 
uti kustprovinserna, lades 12 skattebönder i hvar gärd och som vanligt det 
dubbla antalet landbor; men hvad som skulle utgöras i hvarje gärd, är obe
kant (N:r 124). Vid slutet af Hr Svautes Eegistratur är en uppgift om en 
gärd »efter riksens stadga», enligt hvilken antalet skulle vara blott 6 skatte
bönder eller 12 landbor, hvarjämte alla artiklarne uppräknas; men tiden är 
ej angifven och hvad orten angår är der blott en anteckning, om en rest af en 
bonde i Bjälleberg, Viste härad, och skulle den således gälla Vestergötland. 
Skand. Handl. XX: 296.

3) Fredrik Korfls skrifvelse, dat. Narva am avende nativ. Marie (d. 7 
Dec.) 1511. Orig, i Sture-Saml.
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måste man betala den ansenliga summan af 9,400 mark. En 
dylik trupp af mindre storlek låg i Kalmar, som det kostade 
5,000 mark att blifva utaf med. Visserligen dömde riksrådet 
Fru Ingeborg skyldig att betala hvad dessa ryttare kostade 
emedan Herr Sten hade lejt dem 4), men hon hade inga pen
ningar att tillgå, och så måste Hr Svante åtaga sig liqviden. 
Vid uppgörelsen med Fru Ingeborg d. 24 Oct. 1504 afdrog 
Hr Svante likväl såsom billigt var en god del, 4,000 mark, 
och för att göra sig betald för resten, 10,400 mark, återfick 
han Österbotten med Vadsbo; Fru Ingebopg afstod åter sina 
anspråk å en treding af inventarierna på Abo slott5).

För att hjelpa Hr Svante i dessa svårigheter måste Riks
rådet träda emellan och utfärdade för Stockholms stad d. 15 
Juni 1504 ett förläningsbref å Gästrikland, hvarest staden för 
ett lån af 3,000 mark egde att genom sin egen fogde upp
bära kronans inkomster, till dess att summan var betald. 
Mot slutet af året gjordes ett fåfängt försök att få ett nytt 
lån af borgerskapet, som då dessutom hade att fordra för de 
nyssnämnda ryttarnes underhåll (N:r 25). Den följande hö
sten lät Hr Svante genom tvenne af de mest ansedde rådsher- 
rarne, Erik Turesson och Erik Trolle, i tysthet höra sig för 
hos Stockholms magistrat om ett lån; men det lyckades, oak- 
tadt flera sammanträden höllos, ej uppdaga någon tillgång 
(N:r 54, 55). Den förstnämnde hade nyss försträckt Hr 
Svante 1300 mark mot pant af uppbörden i Korsholms län; 
de blefvo inom året betalda genom dervarande fogde 6). För 
att få utländskt kläde åt knektar, som utgjorde garnison på 
slotten, måste Hr Svante gifva borgare i Stockholm, som gått 
i borgen för betalningen, anvisning å kronans uppbörd af både 
Kopparberget och Helsingland7). Förhållandet fortfor ännu 
1508, men synes sedan hafva något förbättrats och lemnar 
förklaringen på den lamhet, hvarmed Danska kriget, särdeles 
belägringen af Kalmar slott, fördes, äfvensom på användnin
gen af förläning för tillfälliga tjenster.

4) Domen, dat. Stockholm d. 8 Oct. 1504. Skand. Handl. XIX: 19— 
21 omtalar dock blott 8,000 mark för Ernst von Myndens trupp; skilnaden 
kan endast bero derpå, att Hr Svante måste betala deras öfverfart till Tysk
land eller Lifland.

5) Skandin. Handl. XIX: 21.
6) Grönblad, s. 251, 285.
7) Erik Jensson m. fl. borgesmän begärde d. 20 Dec. 1605 Hr Svantes 

anvisning till fogden i Helsingland. Hr Svantes d. 8 Maj 1506 utfärdade an
visning för Nils Bese, slottsfogde, jämte en mängd namngifna borgare i Stock
holm å skatten af Kopparberget och Helsingland för betalning af Engelskt, 
Leidiskt och Hagenskt kläde, som han mottagit af dels Svenska dels T’yskâ 
köpmän, hvilka ligga der i staden. Originaler i Sture-Saml.

Bidr. t. Skandin. Bist. V. B
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Förläningar voro denna tiden mycket eftersökta, icke så 
mycket för den bestämda inkomstens skull, som för de tvenne 
tjenstbarheter, som åtföljde förläningen, så vidt ej förbehåll 
dervid var gjordt. Den ena var dagsverkena, hvilka i anse- ' 
ende till bristen på arbetare behöfdes för skötseln af alla 
större sätesgårdar, och förläning å minst en socken ansågs 
nästan nödvändig för hvarje större possession; ty antalet af 
dagsverken var nu icke mer än 1—3, högst 6, å hvar bonde. 1 
Det är de sedan 1540 s. k. jordeboksdagsverkena.

Den andra var fodringen eller hästeloppet, hvilken då så 
litet af landet var uppodladt, och inga foderväxter odlades, 
var mycket välkommen för alla, som höllo ett större antal 
hästar 8). Men då höskörden var klen, löstes den med en af- 
gift, som stundom kallas landredspenningar (N:r 237).

Ansökningar om förläningar, och särskildt å fodring, in- 
kommo esomoftast, och det var ej lätt att hålla reda på dessa : 
senare, att inga förvecklingar uppstodo, särdeles emedan den 
egentliga s. k. kungsfodringen icke utgick oftare än hvart 
tredje år (N:r 49), och rådsherrarnes samt presterskapets Iand- 
boar gjorde anspråk på att vara derför fria (N:r 240) samt 
fogden dessutom kunde hafva uppburit lösen i penningar der
för, utan att riksföreståndaren visste om det, i hvilket fall 
en uppresning kunde vara nära att utbryta (N:r 238, 242). 
Rådsherrar ansågos framför andra berättigade till förläning 
å något härad, stundom å flera. Det skulle vara som ersätt
ning för besväret med rådsmötena, och hvad som en gång 
bortgifvits under en biskopsstol eller sätesgård var ej lätt att 
få igen. Då ett län blef ledigt, var det genast flera som 
sökte det, och fiendskap, som förde till obehagliga uppträden, 
blef stundom deraf följden. Biskop Brynolf i Skara, som 
byggde Leckö slott, hade för detta ändamål fått Kinne, Kål
lands och Skånings härader, med omkring 80 kyrksocknar. 
Då hans efterträdare Vincentius år 1505 underrättade om sitt 
val, begärde han genast samma förläning, emedan han tagit alla 
den aflidnes svenner i sin tjenst (N:r 35). Han tyckes dock 
blott hafva fått det sistnämnda, som ligger invid biskopssätet, 
men i samma bref, hvari han tackade för den förläning som 
han fått, begärde han å nyo Kålland och Kinne härad, af 
hvilka han sannolikt också fick Kålland, enär det ej vidare 
förekommer i någon ansökan (Nfr 39). Men då en verldslig 
rådsherre hade sin sätesgård i närheten af biskopens slott,

8) Emedan fodringen för de verldsliga här namnes, kan också anmär
kas, att Alvastra och Vreta kloster åren 1613 och 1616 genom skriftligt på
bud ålade sina landboar, att hvar och en årligen skulle hålla två hästar en 
natt åt biskopen i Linköping (N:r 418).
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uppstod en täflan, med afseende på förläningen. Det var just i 
Kålland som lagmannen Ture Jönsson hade sina båda sätes
gårdar, Lindholmen och Falem, och troligen hade deri^enom 
den bittra striden mellan Ture Jönsson och biskop Vincen- 
tius uppkommit (N:r 297, 298, 303), hvilken år 1510 så ut
vecklat sig, att den föranlät riksföreståndaren att kalla dem 
båda inför riksrådet. Ture Jönsson hade åtminstone begärt, 
att af den förre biskopens förläning få »det lilla Kinne härad» 
såsom han kallade det, ehuru det innehöll minst 25 kyrk
socknar; men det var också en annan rådsherre, ridd. Trotte 
Månsson af Eka som begärt och sannolikt fått löfte derom
Iur rTdan denne fått Stäkeborgs län, har det troligen till
fallit Ake Hansson, efter hvars död 1510 biskop Vincentius 
ater begärde ej blott detta, utan äfven Gudhems och Barne 
härad (N:r 318). En dylik anledning hade sannolikt tvisten 
mellan biskop Ingemar i Växjö och Nils ßyning, hvilken 
Enk Trolle pa allmogens begäran förlikte å landstinget år 
1505 (N:r 50). Men kort derefter hade Erik Trolle sjelf en 
uppenbar tvist med biskop Ingemar om Kinnevalls härad, 
h varifrån han sökte med våld uttränga biskopen; — det var 
hans befästade gård, Bergqvara, som låg biskopens Kronoberg 
Jor nära (N:r 06, 86, 99); båda täflade de också om Allbo 
härad, hvilket blifvit ledigt genom riksrådet Bengt Bynings

(N:i\ 56) och måhända gifvit anledning till den nyss 
iörlikta tvisten med brodern Nils Byning.

På samma sätt uppstod några år senare en tvist mellan 
biskop Matthias i Strängnäs och ridd. Nils Boson (Grip) om 
Keitarne, ett den tiden ännu större område än nu för tiden, 
hvilket biskopen fått för sin beskickning till Danmark år 

o , men da Nils Boson år 1508 återkom från Borgholm, 
< er han vant Dansk höfvidsman, tyckte riksföreståndaren, att 
resan kunde vara betald och lemnade Nils Boson länet. Bön
derna, nvilka äfven lingo del af det kif, som häraf uppstod 
emellan de förnäma herrarne, ville ej hafva någondera, utan be
gärde att få stå under riksföreståndaren, hvaröfver biskopen 
vardt mycket förgrymmad, understöddes af ärkebiskopen och 
ville på länge ej gifva efter (N:r 225, 228, 256, 257, 269).

En och annan gång hotade dylika kollisioner att blifva 
af obehagliga följder för riksföreståndaren sjelf, hvilken 
sannolikt icke heller var utan skuld, emedan han nog lätt
sinnigt gaf löften, som han sedan icke kunde hålla, och icke 
behandlade de mest framstående män med tillräcklig ur>r>- 
märksamhet. Så blef Ake Hansson en gång häckad i sitt 
förlitande på ett löfte, men han var nog klok tCiller modest 
att icke lägga det vid sig. Han var, som bekant, en riddare
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utan fruktan och tadel, och hade redan af Sten Sture blifvit 
utnämnd till höfvidsman öfver Vestergötland, ehuru under j 
Svantes tid han synes fått lagmannen Ture Jönsson och bi
skop Vincentius satta vid sin sida (N:r 91), hvilket sannolikt 
hämmat hans verksamhet, heldst ingendera af dessa herrar var 
utmärkt för stort mod och krigserfarenhet. Troligen har han 
haft hela den sydöstra, större delen af Vestergötland9) med 
Vartofta och Kind i förläning, och hade på Ettaks kungsgård i 
som ligger vid Tidan i det förstnämnda häradet, sin egentliga 
bostad, ehuru han skref sig till Bjurum. Sedan Öresten och 
Elfsborg blifvit förstörda, fanns intet slott inom provinsen, 
hvarpå, han kunde stödja sig, och han begärde derföre i bör
jan af år 1505 att få Örebro slott och län, för underhåll af 
den stora styrka, som han samlat omkring sig (N:r 31). Men ! 
Svante ville icke lemna honom det — kanhända ansåg han 
det för det centrala läget särdeles vigtigt — och då de på 
sommaren samma år efter det misslyckade unionsmötet i Kal
mar träffades i Kronobäcks kloster, fick han i stället muntligt 
löfte om Vesterås slott.

Det var i sjelfva verket oklokt, om det ens var allvarligt 
menadt, dels derföre att Ake Hansson, såsom förhållandena 
voro, var omistlig för försvaret af sydvestra delen af riket, 
dels emedan Svante så mycket räknade på Dalkarlarne, hvilka 
också ville stå under riksföreståndaren, och derföre borde han 
sjelf bibehålla Vesterås slott, hvarunder Dalarne hörde; men Ake 
Hansson gjorde sig så viss på löftet, att han efter hemkom- - 
sten skaffade sig ett stort parti oxar, som han skickade 
dit upp och begaf sig sjelf på väg med en mängd af sina 
svenner, hvarom han under resan genom ett bud skriftligen 
underrättade riksföreståndaren 10). Men denne, som förut fått 
en skrifvelse i ämnet, den han lemnat obesvarad, tog nu sa
ken mycket illa och skref till sin fogde i Vesterås, att han 
skulle »väl förvara klinkan» på slottet (N:r 52). Denna far
håga var fullkomligt onödig; ty Åke Hansson hade väl med 
sig omkring 100 beridna svenner; men de voro ej fullt be- t

9) Att han jämte Vartofta haft Gudhems och Redvägs härader, är tyd
ligt af N:r 327, som visar att de vid hans död hörde till samma fögderi. 
Mark omtalas på sådant sätt i N:r 328, att det är troligt att det genom 
hans död blifvit ledigt. Det hade hört under Örestens slott, som Hr Åko 
fått af Sten Sture i förläning, och dit hade äfven Kind lydt. Emedan bi
skop Vincentius genast efter hans död begärde Kinne, Barne och Gudhems 
härader, är sannolikt att han äfven haft dem alla tre. Lindorm Brunsson 
begärde vid samma tid också Barne härad (N:r 321). Om det forna Elfs
borgs län saknas underrättelser.

10) Åke Hanssons bref, dat. Köping d. 20 Sept. 1505, Skand. Handh 
XTXt 97, jfr s. 99.

" 't . L „,,Jr _ _!* V"“
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väpnade. Svante skref honom till, att sådana frågor som 
öfvertagande af slottslofven icke kunde behandlas utan hans 
personliga inställelse på ett rådsmöte, som just vid den tiden 
hölls i Stockholm, och han reste också genaste vägen dit 
utan att passera Yesterås. Då Nils Claesson till Vik kort 
derefter dog, fick han i stället enligt sin begäran (N:r 61) 
Rumlaborgs län i Småland, som gränsade till hans förlänino- 
i Vestergötland (N:r 275) och efter ett par år fick han äfveS 
det egentliga Orebro län (N:r 174, 175), d. v. s. utom Värm
land och Dal, med bibehållande af det förra länet.

Svårare var den konflikt, som år 1510 och 1511 uppstod 
med ridd. Erik Turesson (Bjelke), höfvidsrnan på Viborg, 
som etter all anledning var den dugligaste mannen af alla 
Hr Svantes samtida, och hvilken derföre troligen på Hr 
Sten Stures förslag fått den svåraste posten sig anförtrodd. 
Anledningen var obetydlig, indragning af förläningen å Åt- 
veds socken, som låg med sina dagsverken under hans sätes
gård !) Häradssäter, hvarjämte hans svåger Nils Bese hade 
mist någon förläning, som troligen icke heller var betydlig, 
och det säges, att äfven några af dennes egna gods blifvit 
honom fråntagna. Hr Erik var deröfver mycket misslynt, 
och han som alltid yrkat på ett manligt uppträdande mot 
Danskarne, skref i Juli 1510 ett bref, hvari han alldeles ogil
lar förbindelsen med Lübeckarne och åberopade riksrådets 
beslut att betala Danmark en årlig tribut, samt slutade sitt 
bref med den hotelsen, att om honom eller„hans svåger skedde 
något förfång på den del de hade uti Åtvedabergs grufva, 
Kunde de blifva föranlåtna att återkalla sin trohetsförsäkran2). 
Han erhöll intet svar på detta bref, och med anledning af 
en riksrådets vid jultiden utfärdade kallelse till ett rådsmöte 
under fastan 1511 skref han å nyo till riksföreståndaren, att 
(let blefve honom omöjligt att komma, emedan denne utfärdat 
förbud att släppa någon öfver vid Väddön, hvilket troligen 
kunde vara föranledt af förenämnda hotelse och en plan, som 
de mot Svante fiendtliga rådsherrarne vid denna tiden haft att 
afsätta honom, hvarvid ingen med mer utsigt kunnat komma i 
fråga att intaga platsen. Men emedan Hr Erik sedan i slutet 
af April eller början af Maj dog 3), afvändes för en tid faran.

‘) Då Sten Sture d. y. besökte Finnland, sedan han blifvit erkänd som 
riksföreståndare, utfärdade han på Croneborg (Tavastehus) d. 30 Sept. 1612 
bref å kronenes förläning Atvedhe sokn för Erik Turessons enka, Fru Gun
hild Johansdotter.

2) Erik Turessons bref, dat. Viborg d. 18 Juli 1610. Skand. Handl. 
XX: 287—291. Nytt bref, dat. Pyttis d. 2 Mars 1511. Grönbladj s. 611."

s) Clemet Hogenskilds bref, dat. Abo d. 10 Maj 1611. Grönblad, s 521*
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Den af Sten Kristiernsson (Oxenstjerna) under sommaren 
1511 företagna uppresning hade sannolikt ock sin närmaste 
anledning i något mer eller mindre obestämdt löfte om för-1 
läning å Vändels socken i Upland.

Hvarje förläning, äfven för enkefruar, åtföljdes visserligen 
af skyldighet att vid behof uppsätta krigsfolk; men både an-1 
talet och tjenstetiden voro obestämda, så att det egentligen 
berodde på iänsinnehafvarens goda vilja, och rådsherrarnej 
läto sig åtminstone under Svantes tid ej kommenderas utan 
formligt beslut af riksrådet. Sedan Margaretas tid känner 
man blott ett exempel, att antalet af det krigsfolk, som en 
förläningshafvare skulle utrusta varit bestämdt; det är i kun-j 
görelsen om utrustningen af en här för återtagandet af Kal
mar stad i Juli 1506 (N:r 77).

Det var någon tillsyn vid sjelfva uppbådet, såsom man 
t-el MsoknmnaI om befrielse eller ursäkter, hvarföre de ej 
kunde infinna sig, men huru oefterrättlige mängden af dej 
rusttjenstskyldige voro att verkligen fullgöra sin pligt, deromi 
lemna rapporterna från befälhafvarne öfver Svenska besätt- i 
ningen i Kalmar 1506—1510 mångfaldiga exempel, (N:r 95, S 
132, 142, 195, 218, 239, 277).

Deremot är det väl sannolikt, att Hr Svante någon gång] 
indragit förläningar för dem, som försummat sin rusttjenstj 
han har till och med fråntagit häradshöfdingar sin tjenst der-j 
före, att de icke hörsammat uppbåd till krigstjenst, och ehuru j 
häradet någon gång protesterade i så skarpa uttryck som att I 
den utnämnde »skall aldrig föra vår lagbok» (N:r 145). an-J 
sågs regentens rätt i detta fallet i allmänhet för gifven och 1 
i K. Gustaf Ls tid synes någon fråga om förslagsrätt ej mer J 
förekomma. Det var ett sätt att öka den alltför obetydliga ! 
styrkan^ af rusttjenstskyldiga, kanske ännu mer att förbättra! 
deras vilkor; ty det var nästan blott frälsemän som utnämndes. I

De vigtigaste förläningarne voro naturligtvis slottslänen,! 
framför andra Viborgs, hvilket också omfattade hela den syd-J 
östra hälften af Finnland, d. v. s. det Svenska Karelen, med J 
det s.^k. Borgå län eller Östra Nyland, som till största delen J 
hade Svensk befolkning, och fästet Nyslott, hvilket väl hade sin ! 
särskilda kommendant, men denne tillsattes af höfvidsmannen I 
på Viborg. Dessutom funnos i Finnland: Raseborgs län, hvar-i 
under vestra Nyland lydde; det var bortförlänt till Tönne | 
Eriksson (Tott), efter 1506 mot en afgift 4), samt Tavastehus, el-9 
1er Krouoborgs, hvilket innehades på IifstidafFru Ingeborg,! 
men efter hennes död i slutet af år 1507 indrogs, och mot en ar-1
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1Ag afSlft5) af 10°0 mark lemnades till ridd. Ake Göransson 
(lott). Satagunda hörde icke dit, men var förlänt till Fru 
Ingeborg mot en summa af 1,500 mark 6). I det egentlio-a 
Sverige var det nu mera blott 3 eller 4 slottslän som voro 
forlftuta, det var Nyköpings, blott södra hälften af det nuva
rande, det innehades af Sten Kristiernsson (Oxenstierna) 
Stäkeborgs, eller som det redan begynt skrifvas Stegeborgs 
lan, hvilket Hr Svante sjelf haft, men hvilket under Inms re
gering innehades af Trotte Månsson till Eka och omfattade 
omkring östra hälften af Östergötland, med undantag af Öst- 
kind, som lag under biskopens slott Rönö; samt Stäkeholms 
eller Stegeholms med Tjust, Kinds och Ydre härader i Små- 
and; det innehades först af ridd. Nils Claesson till Vik samt 

från början af lo06 af ridd. Peder Turesson (Bjelke), hvilken 
också emedan inkomsterna af länet voro otillräckliga en tid 
At ? irdie uPPVidinge härad (N:r 410) och Östbo (N:r 136). 
Med Kalmar län var det egna förhållande, att det oaktadt 
slottet till 1510 hade Dansk besättning, nästan oafbrutet lydde 
Jiader Svensk styrelse. Lägger man härtill Bergqvara, som 
tillhört Arvid Trolle, men då denne vid uppresningen 1501 
tog parti för K. Hans blifvit intaget af Hr Svantes svenner 
och efter hans död år 1505 återlemnades åt sonen Erik, med 
vilkor, att det skulle vara ett kronans öppna slott, så har
man uppräknat alla kronans fästen, som för den tiden voro 
i stånd.
! 1Bl8^.°Parf*e hade hvar sitt slott och någon derunder Iy- 
dande^forHmngiif kronan. Det till Almarna Stäk lydande
T inöw!- 8 L bArftod af tre härader, biskoparne i Strängnäs, 
* ocfl Skara hade föga mindre eller till och med
ännu större; men ärkebiskopen hade derjämte Vesterbotten. 
1- »tor_ besättningen var på dessa slott, vet man egent-
n0en icke. Nagra bestämmelser om skyldighet att hålla ett 
t isst antal synas aldrig till i förläningsbrefven, och innehaf- 
varne ha va likasom med flit undvikit att vidröra den frå-an 
da de tulskrefvo riksföreståndaren. Tillfälligtvis känner man 
cleremot antalet af Danska besättningar, den som vid seklets 
början funnits på Stockholms slott var vid 900 man hvil 
ket för den tiden betydliga antal till en del väl ’också 
var ämnadt att biträda med försvar af stadens torn och mu 
rar; likasom sedan det antal, Nils Boson hade nå Borcrbnlm 
år 1508, blott 72 7), men då det år 1510 uppgafs, too-o« d™

5) Grönblad, s. 355, 371, 380. 
8) Grönblad, s. 218.
') En nominal-lista, insänd till K. Hans jämte uppsäeelsebrefvet af d 

2 Jum 1508. Danska Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 345.
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minst 133 fångar (N:r 330). Den styrka som Danskarne mellan 
1506 och 1510 hade på Kalmar slott, var 100 till 120. För Kal
mar stad kan man beräkna den reguliera styrkan till högst 300 
man, linder den tid Hemming Gadd var såsom han sjelf ut- j 
tryckte sig i höfvidsmans ställe, och Nils Bröms, som under | 
honom hade befälet öfver den Svenska truppen säger, att se- -i 
dan Hr Svantes egna svenner farit bort, hösten 1508, blefvo blott 
q v ar 200 man, h vilket var för litet till stadens försvar (N:r 220).

Till besättning på en fästning fordrades folk med sär- : 
skilda färdigheter, helt olika dem som för den vanliga rust- j
tj ensten. kommo i fråga, och gamle Sten Sture hade derföre j
införskrifvit Tyska legotrupper, som till en del kommit öfver I 
Estland och Liflancl. Han hade haft 500 man Tyskar uti i 
Yiborg vid krigets utbrott 1495, och vid hans död lågo såsom 
nämndt »Tyska rytters», såsom de vanligen kallades både i 
Stockholm8) och Kalmar; men det var ofta oregerligt folk, j 
och ehuru de då ett anfall hotade icke kunde umbäras, var ;
det ej rådligt att ensamt åt sådana främlingar, hvilka gerna |
bytte om tjenst efter högsta anbudet, anförtro så vigtiga plat
ser, utan att vid sidan af dem hafva en motsvarande inhemsk 
styrka. Kalmar stad lågo Tyska trupper ej blott under* 1 
vintern 1503—1504, utan från dess återeröfring 1506 åtmin- ; 
stone till 1510, och likaså på Borgholms slott, efter dess åter
tagande (N:r 358, 424).

I spetsen för sådana legotrupper stod vanligen någon 
Tysk adelsman, stundom ock en person af ringare härkomst, 
som var dess kapten, med hvilken årskontrakt uppgjordes 
(N:r 210), hvarvid vilkoren plägade vara, att manskapet skulle 
hafva 24 Lübska mark och 6 alnar Leidiskt kläde pä man, J 
ersättning för skada, liden i tjensten och underhåll under sjuk- j 
dom; dessutom förbehöllo de sig egen krigsrätt för smärre för- j 
seelser och fritt röfveri i fiendens land, hvilket, då de blott < 
hade att försvara en fästning, icke var af praktisk betydelse, 
men är betecknande för tiden.

Skjutvapnen voro al flera slag, af hvilka en del påtagli
gen voro smidda, såsom skerpentinerna med 2 eller flere 
kamrar 9), sedan -bortlagda föregångare till nu brukliga vapen;

ä) Ärkebiskop Jakob skref d. 30 Mars 1504, att Ernst van Mynden, 3 
kapiten för de irytters> i Stockholm ligga, varit hos honom och beklagat sig, i 
att borgarne icke längre ville hafva dem liggande i staden. Grönblad, s. 176. !

9) Inventariet för Stäkeholms slott af d. 15 Jan. 1506 upptager blott ! 
4 stenbössor samt 4 större och 4 smärre skerpentiner. Skand. Handl. XlX1 I 
165. Bestyckningen på ett fartyg, som var taget från Danskarne uppräknas
i N:r 404, deribland voro också många med flera kamrar, särskildt 12 sker- j 
pentiner med 64 kamrar..
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men deras storlek och beskaffenhet i öfrigt äro otillräckligt 
bekanta, ej heller känner man deras härkomst. Yid Boro-holms 
belägring 1510 hade man äfven mörsare, som man°fått af 
Hanseaterna (N:r 312). Till projektiler användes ofta sten- 
kulor; jernkulor under namn af lod brukades också; sten
bössor och lodbössor omtalas såsom skilda slag, de största 
kallades hufvudstycken; men så starka kanoner att man kunde 
(1ermed nedskjuta fästningsmurar hade Hr Svante icke, utan 
voro belägringar egentligen riktade på uthungring och någon 
gäng på stormning. Gamle Sten Sture hade en gäng skaffat 
sig större kanoner än vanligt, de uppväckte då Jakob Ulfs- 
sons fruktan, att de voro ämnade att användas mot hans borg 

taket; under Svantes tid omtalas icke en gång något förslag 
att skaffa sig större. Det svåraste bekymret var att få krut, 
tete sa mycket för konstens skull, som för materialets; ty sal
peter var svårt att få (N:r 132), man måste under Vasa- 
Jtonungarne för detta ändamål lägga beslag å jorden under 
alla ladugårdar. Salpetertillverkning förekom denna tiden 
blott vid större gårdar, t. ex. Svartsjö kungsgård (N:r 121), 
och Vik samt kanske vid de städer, der något slott fanns. 
Hemming Gadd, som dock hade mycket svårt att få salpeter, 
lät göra sig en krutstamp i Kalmar, medan han hade befälet 
der (N:r 101).

.Y**? botande anfall måste man taga sin tillflykt till ut- 
skrifningar af manskap, och i första rummet af städerna, och 
som det var en vanlig pålaga, hade hvar stad en liten rust- 
kammare af harnesk och vapen. För försvaret af Kalmar 
st.| måste både Stockholm och Söderköping, och troligen 
alla städer i mellersta och sydöstra delen af riket *) tidtals 

1YSot antal väpnade. Man vet, att vid första uppbådet, 
IoOff fordrades 20 man af Söderköping, men af Växjö blott 
3 (IS:r 77). Linköping plägade utrusta 10 man vid dylika 
uppbåd (N:r 231). Söderköpings borgare klagade en gång 
för Hr Svante, att underhållet af deras manskap i Kalmar 
kostade dem 50 mark i månaden och hotade utarma staden * 2).

*) Biskoparne lade sig stundom genom bref ut för stiftsstäderna, dä ut- 
skrifning drabbade dem för hårdt, så biskop Vincentius för Skara, då der- 
ifrån fordrades 24 man för mötet i Kalmar 1505 (N :r 39), samt ärkebiskopen 
för Upsala, han begärde år 1510 en nedsättning från 18 till 10 (N:r 304) 
och 1511 befrielse (N:r 335). Strängnäs hade våren 1504 fått sig ålagdt 
att utgöra 12 man, hvarifrån borgarne sjelfva i biskopens frånvaro sökte be
frielse (N:r 13).

2) Söderköpings besvärsskrift, dat. dom.p. Martini, men utan årtal. Blott 
hälften af borgarne kunde bidraga, af herr- och prestegårdar fingo de ingen 
hjelp. Sture-Sami. N:r 629.
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Äfven bergsmännen hafva stundom sändt ett ej obetyd
ligt antal väl beväpnade män till häst till Kalmar (N:r 182, 
195); man vet icke huru de blifvit utrustade.

Allmogen, hvilken såsom Geijer säger alltid var svår att 
röra utom till omedelbart sjelfförsvar, kunde icke påräknas 
utan den mest hotande fara eller då det gälde deras egen 
landsort, och krigets bördor måste drabba bönderna så myc
ket mer ojäint, som gränsorterna utom uppbåden äfven hade 
en ej mindre svår tunga af inqvarteringar. Det var särdeles! 
den sydöstra delen af Småland, som denna tiden mest ut
sattes för krigets oro och besvär, enär allmogen stundom för 
ett falskt rykte blef uppbådad att möta vid gränsen, så
som tvenne gånger hände Värendsboarne i början af Hr Svan
tes regering, hvarvid sagesmannen Erik Trolle berättar, att! 
han ena gången de voro samlade vid Tingsryd räknat öfver 
1000 skyttar med armborst, och de öfriga med yxor och spjut 
(N:r 50).

För att i hvad på dem kunde bero minska olägenheterna 
af kriget föreslogs år 1505 3) från någondera sidan af gränsen, 
att innebyggarne i de närmaste landsorterna, nämligen Ble-j 
king och Göinge härad å Danska sidan, samt Möre, Värend, 
Sunnerbo och Vestbo härad å den Svenska, skulle förnya en 
öfverenskommelse, att upprätthålla freden sins emellan, och 
vissa artiklar eller bestämmelser blefvo för detta ändamål 
skriftligen uppsatta, hvilka för Bleking och Göinge härad 
antogos å Hjortsberga landsting i den förra landsorten troli
gen i början af Aug. 1505 (N:r 47), och för de Svenska 
gränsorterna vid landsting i Växjö d. 15 Aug. s. å., i närvaro 
af Biskop Ingemar samt riddarne Erik Trolle och Nils Ky- 
ning, alla tre rådsherrar bofasta der i orten, och en Svenska 
riksföreståndarens förtroendeman Per Månsson (Stjerna).

För att så vidt möjligt undvika allt sken af landsförrä
deri eller olydnad, stadgas i första punkten af dessa artiklar, 
att hvart landskap skall skatta till sin landsherre; men gör

s) Till det i notenfs. 65 anförda beviset, att brefvet icke är af år 1510 
utan af 1605, kan läggas att Erik Trolles fader Arvid Trolle aflidit i Febr. J 
detta år, och är derföre troligt, att Bergqvara just då blifvit till honom 
öfverlemnadt, hvilket också bestyrkes dels af den förut omtalda begärlighet, | 
som han 1506 visade att få Kinnevalls ooh Allbo härad i förläning, dels af 
Hr Svantes yttrande i bref till Biskop Ingemar af d. 9 Sept. 1507 om Berg- J 
qvara hus, att >det är antvordit Hr Erik i rätt slottslofven». Skand. Handl. ! 
XX: 188. De i Erik Trolles bref omtalda »artiklar», som blifvit upplästa i 
Växjö, stämma mycket väl äfven till titeln med det ur Svantes copiebok . 
hemtade, i Skand. Handl. XX: 293 tryckta, dokumentet och särdeles med dess I 
postskriptum, ehuru det står efter ett bref d. 28 Juli 1510; ty det är inskrif- 
vet på sista bladet i boken, efter flera tomma, och troligen på förhand.



XXVII

någondera ett fiendtligt infall i den andres land, skola de 
icke följa honom längre än till gränsen, ett stadgande, som 
nar stöd i Svenska landslagen; och få de veta derom på för
håna, skola de varna sina grannar; förbrytare skola icke tao-as 
i försvar; hvar och en står fritt att för handel fara in till den 
andre; rotmästare och fjerdingsmän tillsättas i hvar socken, 
hvilka tillse, att hvar man har sina vapen i ordning, och in- 
gen utom dem och fogden eger rätt att uppskära budkafle, 

vilken kringbäres af bönderna sjelfva, med underrättelse, för 
hvad ändamål det sker.

att förekomma uppkomsten af landsstrykare, hvilka 
a iunna bilda röfvareband, stadgades, att legofolk icke 
angie än lag säger skulle vara utan husbonde, hvarmed fogde 

c . n®man skulle hålla tillsyn, och om något »parti» ville 
«I- ii lagsagan, att stjäla eller göra annat ondt,
fUpe,t till att sådant straffa. Dessaartiklarblefvo

a ^ik Trolle insända till riksföreståndaren med begäran, 
a aan fill nästa landsting i Växjö d. 7 Oct. ville låta dem 
veta, om han ville godkänna dem, hvilket han troligen också 

?me<?an ^lan låtit inskrifva dem i sin copiebok (N:r50).
^ Då kriget å nyo utbröt 1510, väntades ombud vid Hjorts- 

berga landsting d. 9 Aug., från »de besworne härad» Vä- 
lend, Möre och Göinge härad (N:r 308). Också beslöto »Ble- 
kingsfararne» att icke betala skatt, förr än de fingo fred 
(N:r 312). 6

Allmogen i Göinge härad och andra orter i Skåne hade 
bereiter flera bud till Växjö, för att få en sådan fred, som 
det var mellan Värend och Bleking, och då de styrande icke 
kunde gå in derpå utan riksföreståndarens tillstånd, slöto 
bönderna ändock en sådan öfverenskommelse om fri samfärd
sel, med samtycke af ärkebiskopen i Lund och flera herrar i 
~*å:ne, hvarom Biskop Ingemar underrättade riksföreståndaren 
(-N :r 329). Landsfreden mellan Värend och Bleking förnya
des på Hjortsberga landsting d. 13 Maj 1520 4).

Under Sten Sture d. y. förekommo dylika öfverenskom- 
tnelser mellan Dal och Viken eller norra delen af Bohuslän3).

Utskrifningar af allmogen hade under de föregående oro- 
hga tiderna icke sällan förekommit, och man höll s. k. man
talsting eller mantalsskrifning (N:r 124, 347) för uppteckning 
a( de ^vapenföra, hvilket denna tiden utmärkte alla som hun- 
Jlit 15 år, när behof deraf på förhand kungjordes. Särdeles 
långt utom det egna området ville dock allmogen icke gå,

4) Hvitfeldt, Danmarks Riges Hist, under K. Hans (qvart-uppl.) s. 220 
der det är ett tryckfel: Värmland i st. f. Värend.

') Lignell, Grefskapet Dal I. ss. 126—131.
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och det var endast i följd af Hr Svantes personliga bekant
skap, som allmogen i Vestra härad och Södra Vedbo lät 
förmå sig att tåga till Kalmar; dessa härader hörde nämligen 
till hans län, hvilket hans förfäder länge innehaft (N:r 118, 148, 
160). Värend, som ligger närmare, vägrade att sända en dylik 
contingent till Kalmar, för att der utgöra en del af besätt
ningen, och ville hellre gå man af huse, om en landshär inbröt 
(N:r 124, 128). Hemming Gadd afstyrkte också att inkalla 
de aflägsnare boende i Värend, då Danska flottan hösten 1507 
låg vid Kalmar och yrkade, att de som kornmo skulle få hemlof, 
så snart den afseglat (N:r 161). Vanligen begärdes vid utskrif- 
ning hvar tredje eller fjerde man med fyra eller till och med 
sex veckors kost, armborst och 6 tolfter pilar (N:r 260, 343).

Strandbygderna särdeles utefter egentliga Östersjökusten 
hade, så länge sjöfarten var öppen, ett tungt åliggande att 
hålla strandvård (N:r 159, 354, 365) på holmar och klippor, 
hvarifrån tecken gafs genom antändning af vårdkasar, högar 
eller staplar af torr ved, som för sådant ändamål höllos i 
beredskap. Det var dessa talrika, då en fiende visade sig, 
alltid antända bål, som gifvit den Svenska skärgården vid Öster
sjön den sedan vikingatiden bibehållna benämningen Bålgårds- 
sidan (N:r 273). Sådan strandvård var äfven på Finska sidan 
anbefald6 7); men det synes af omständigheterna vid plundrin
gen i Abo 1509, som den varit försummad. Emedan de Dan
ska kaparne egentligen falkade på köpmansskeppen, och i 
Bottniska viken icke många sådana kunde väntas, tyckas de 
sällan hafva dit utsträckt sina ströftåg.

I intet hänseende var kronans svaghet kännbarare än i 
saknaden af en örlogsflotta, och den var så mycket svårare, 
som Hanseaterna oaktadt förnyade försök icke kunnat för
hindra, att Danska sjömagten tidtals beherskade sjöfarten på 
Östersjön. Men hvarje höfvidsman på ett slott vid sjösidan, 
hvarje biskop och förmögnare man, som bodde nära kusten, 
måste denna tiden hafva åtminstone något fartyg, och utan 
beväpning for man icke hvarken till lands eller sjös. Ett 
försök gjordes också redan hösten 1505, då Hr Svante utsände 
sina skepp, att dermed förena några köpmansskepp från Stock
holm samt bemanna dem med sina egna och Hemming Gadds

6) Hr Svantes kungörelse, troligen blott till Småland från Mars 1504, 
tryckt af Grönblad, s. 231 o. ff. efter concept, och orätt hänfördt till 1505, 
vid hvilken tid det var stillestånd. I st. för >xi (11) tolfte pil och xi vikne 
kost», bör läsas vi (6) på båda ställena, s. 235.

’) I Josef Pederssons bref till Hr Svante, dat. Åbo slott d. 25 Mars 
1105, säges, att han enligt befallning skulle hafva sitt bud ute i skärgården 
och hålla stark strandvård. Grönblad, s. 230.
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«venner, hvilket, då Danska flottan sällan eller aldi-ig var 
samlad utan låg spridd, för att passa på köpmansfartyg, lyc
kades så väl, att de togo två Danska örlogsskepp med he- 
styckning och besättning och gjorde det tredje odugligt8). 
Ett större försök gjordes på höstsidan 1508 att återställa den 
afbrutna handelsförbindelsen genom att låta Hr Svantes egna 
°ch flera rådsherrars skepp under ridd. Trotte Månssons be
fäl åtfölja de till en eskader förenade Svenska köpmansskep- 
pen (N:r 215, 217). Då man på Gotland fick veta, att de 
Svenska skeppen lupit ut, sökte både borgare och bönder att 
bringa sina redbarheter i säkerhet (N:r 243), ehuru der plä
gade vara en hufvudstation för Danska sjömagten. Vid sjö
krigets utbrott 1510 synes en dylik convoy för köpmansskep- 
pen varit i fråga (N:r 311); men de fartyg, soin från Kalmar 
™ljde de Svenska sändebuden till Lübeck voro ej mer än 9 
eller 10, och Lybeckarne måste sedan convoyera sändebuden 
hem. Riksföreståndaren sökte väl att efter hand genom ny
byggnad och inköp öka antalet9); men det saknades de för- 
8ta åren penningar; äfven skepp som af Svenska undersåtar 
olifvit tagna från fienden inköptes och användes (N:r 404), 
hvilket med afseende på den fullständiga bestyckningen tro- 
hgen var fördelaktigast. Då förbundet med de Vendiska 
städerna år 1510 var afslutet, uppgjordes med en köpman i 
Eübeck, som plägade föra befäl öfver deras flotta, att han 
skulle efter värdering lemna två eller tre fullrustade krigs
skepp (N:r 323).

Sonen Sten Sture d. y. som naturligtvis ärfde allt sådant 
hvad fadern efterlemnat, fortgick på samma sätt att öka an
talet (N:r 473, 491), och Severin Norrby berättade år 1519 
*ör K. Kristiern, att Hr Sten hade 25 skepp i sjön (N:r 
492). Han hade redan strax i början af sin regering efter 
Eanskt exempel utfärdat kaparbref, egentligen mot Hollän- 
darne, hvilka under det föregående sjökriget tagit parti mot 
Eübeckarne, och derföre också gjort Svenska sjöfarten skada; 
■aen det förorsakade särdeles höfvidsmannen i Kalmar, Johan 
Månsson, mycket obehag och blef troligen genom hans be- 
drifvande återtaget (N:r 425).

8) Riksföreståndarens kungörelse, från hösten 1506, såsom synes deraf 
att mötet i Kalmar i Juni detta år omtalas såsom nyss förut inträffadt. 
«'Vekt af Grönblad, under 1606, s. 281. I de uti Script, rer. Suce. III: I, 
85 införda Rasmus Ludvikssons excerpter står väl under 1606, att Hr Svante 
utskickade örlogsskepp att försvara köpmännen, men om en sjöstrid det året

Ener man intet i handlingarne. (Jfr N:r 86).
9) Grönblad, s. 230, 466, inköp s. 318, 368.
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Då kriget å nyo utbröt år 1517, omtalas en träffning med 
Danskar vid Narva bro 10), hvilken man i öfrigt icke känneiy 
men troligen var det en sjöstrid, och år 1519 lågo Svenska far
tyg åter i Finska viken, der de utanför Keval hade någon strid 
med Holländare (N:r 492). Ännu på våren 1520 hafva Sven
ska fartyg visat sig utanför Danzig, med kaparebref af Fru 
Kristina, Sten Sture d. y:s enka, egentligen afsedda på Hol
ländska köpmansskeppens rika laddningar (N:r 504). Natur
ligtvis kunde dock Sten Sture d. y. flotta icke mäta sig med 
den Danska under Severin Norrby; men så enherskande, 
som i början af seklet var den numera icke.

Om sättet att föra krig är, hvad sjelfva konsten angår, 
för Svante Nilssons tid icke särdeles mycket att säga, emedan 
kriget till lands nästan inskränkte sig till belägringar, hvilka 
komma att särskildt omtalas, och ströftåg inom det fiendtliga 
området, utan egentligt motstånd, samt tillräckliga underrät
telser dessutom fattas. Hvad som af tidens krigshändelser 
egentligen faller inom det moraliska och statsrättsliga omdö
mets sfer, är i det hela mera bekant, ty om också uppgifterna 
mestadels komma från den anfallnes eller den Svenska sidan, 
äro de så väl bestyrkta, att man icke har skäl att tvifla på 
deras riktighet.

De band, som katolska kyrkan under sina bättre dagar 
kunnat lägga på menskliga lidelser, hade förslappats, sedan 
det visat sig, att kyrkans mest uppsatte medlemmar kunde 
tillåta sig att begagna dem för tillfredsställandet af en låg 
egennytta, och detta hade naturligtvis en menlig inflytelse pä 
mängden, som särdeles i dessa tider mera leddes af yttre auk
toritet än af inre öfvertygelse; men så förblindadt var dock 
icke det moraliska medvetandet hos de nordiska folken, att 
de gillade den barbariska grymhet, hvartill krigen mest ge
nom de främmande legotrupperna och kaparne efter hand 
urartade. Det bevisas ej blott af de nyss omtalade bonde
frederna, utan ock af alla både från det Svenska och det Dan
ska riksrådet utgångna skrifvelser om stillestånd eller fred, 
äfvensom af traktaterna sjelfva. Det är också ej det Danska 
folket, utan de första Oldenburgska konungarne, som bära 
ansvaret för de många i Danskt namn föröfvade illbragder; 
ty man känner flera exempel, att de anbefallt och belönat 
sådana, inga att de förbjudit eller bestraffat dem.

Den förre riksföreståndaren Sten Sture hade icke tillåtit

1 ) I den s. k. »Elenohus pugnarum cum Danis per centum annos> efter 
en handskrift frän 1520-talet ur Linköpings Bibliotek, tryckt i Handl. I: 90 
o. Script, rer. Svec. III: i, 33.
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iarJningar1), och efter hans död följde den nya regeringen 
tdl en början samma grundsats; men då Danskarne på våren 
lt>06 förnyade sina sköflingar i Kalmar sund, skref Sten Kri- 
sternsson, som då var höfvidsman, att »vi hade varit för blyge 
1 vintras, att vi icke ville bränna något för dem» (N:r 69), 
°cn vid Svenska anfallet på det befästade Lyckeby 1507 
synes man hafva velat öfva vedergällning för de nyssnämnda 
härjningarne, staden blef plundrad och bränd; for häradet der- 
omkring togs blott gislan, och det gjordes skattskyldigt 
dl Sverige (jfr 154). Derefter brände 1507 Danskarne en 

!J.or del af Aland -) och begingo ännu värre grymheter i 
(nska viken, der de höggo hand och fot af folket på de 

rJlaKga skutor, som de der uppbringade, innan de kastade 
em öfver bord (N:r 155). Huruvida de hade särskild be- 
ajIning derom, är väl icke bekant; men saken öfverensstäm- 

nier med den föreskrift K. Hans d. 28 Aug. 1497 hade gifvit 
siriiJ befälhafvare om sättet att »straffa» de bönder i Vester- 
fjdand, som icke ville underkasta sig hans välde, och med 
Henrik Krummedikes hotelser 1501 3). Vid plundringen af 
iPOo 1509 samt infallet i Vestergötland och tillgränsande del 
aJ Småland 1511, aktades hvarken kyrkor eller andra helgade 
0l jerJ vid senare tillfället tvärt emot de försäkringar, K. Hans JJejl hans son nyss gifvit, för att förmå innebyggarne att för- 
alla sig stilla (N:r 349, 429). Klagomål öfver truppernas 

.ygellösa framfart äro från olika håll bestyrkta (Kr 356,

Krigsfångars behandling var oftast humanare än man 
p krigssättet i öfrigt skulle kunnat vänta, ehuru Hemming 
Ladd klagar, att landboar, hvilka Danska kapare tagit på hans 
gard vid Rönö slott och Arkö4) fingo på Gotland arbeta 
JCin Ester och Hakar d. v. s. som träfar (N:r 170). Men i 
afitnänhet blefvo de inqvarterade i städerna, der de visserli- 
gen egentligen skulle 5) betala för sig (N:r 62, 78), men om

') H. Gadd till Danska riksrådet i Skåne, dat. Kalmar d. 7 Maj 1504; 
jagar att Danska skepp brännt vid Kalmar sund, tillfälle vore att veder- 
|aJJa det i Aveskär och Lyckaa, men han hade derom ej fått befallning, och 
Ln Sture hade ej tillåtit något sådant. D. Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 317. 

, _ 2) Den nye höfvidsmannen Nils Bskilsson skrifver d. 21 Juli 1608, att
i gårdar der på landet voro förbrända, hvaraf han ingen skatt det året
kunde få. Grönblad, s. 366.
... 3) K, Br. till Henrik Krummedike m. fl., dat. Kalmar d. 28 Aug. 1497.
HUkt 1 Danske Magazin III Kække B. II: 25. Jfr uppgiften om Krumme- 
«es hotelser 1 föreg. del N:r 196.

t. , Pj Att Alrekian är det nuvarande Arkö, synes af en anteckning i en 
Lköpings domkyrkas papperscodex, hvari kringliggande holmar uppräknas. 

Se t ^ Sten Tul'esson (Bjelke) till Hr Svante, dat. Köpenhamns slott d. 6 
Pt. 1507, med begäran om snar utlemning af Danska konungens svenner
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de kunde något handtverk torde hafva biträdt sina yrkesbröder. 
Vid längre stillestånd förbehölls dem alltid att få sin frihet, 
så länge stilleståndet räckte (N:r 221), och Hr Svante gaf 
fångar stundom frihet att sända ombud till Danmark, för 
att utverka sin utlösen (N:r 62, 74, 78). Eingare personer 
plägade utvexlas, fånge mot fånge (N:r 232, 332), men för 
de förmögnare fordrades penningar eller blef det en grann- | 
laga fråga att finna en like till börd och värdighet (N:r 359). I 
En dansk väpnare, Peder Moltke, som sedan blef höfvidsman , 
på Lyckaa* * 6), måste år 1511 förbinda sig att betala den be
tydliga summan af 2000 mark (N:r 387); men K. Hans öfver- ; 
lät åt honom 24 Svenskar, som voro fångna i Danmark, att ! 
af deras lösen skaffa sig ersättning7).

Tidens oro och de svårigheter af flera slag, som kriget I 
medförde, förhindrade naturligtvis framstegen i odling och I 
särskildt regeringsmaktens verksamhet för landets förkofran. ] 
Men det saltnas dock icke exempel, att den ingripit äfven i, 
sådant, som enligt sträng kanonisk rätt, det skulle tillkommit [ 
biskoparne att sjelfva reglera. Den märkvärdigaste åtgärd af < 
detta slag är riksrådets beslut af d. 15 Oct. 1504, hvari det j 
uppmanar Hr Erik Turesson, höfvidsman på Viborg och ‘ 
Oiofsborg, och hans efterträdare samt andra, som förläningar : 
få i Finnland, att befordra uppbyggandet af flera kyrkor och 
prestbol, emedan såsom biskop Laurens anmält, särdeles i j 
Savolax och Karelen, socknarne voro så vidsträckta, att bön- S 
dernas antal kunde vara 12 till 1300 i en socken och somliga 
hade 15 mil och än mer till sin kyrka, hvarföre de sällan ! 
kommo dit, kanske en gång på 3 à 4 år, ja till och med 
aldrig, och voro följaktligen okunniga som Lappar och hed
ningar 8).

En annan sådan åtgärd var riksföreståndarens med ett 
par rådsherrars d. 20 Mars 1504 i Vadstena utfärdade kun- j 
görelse, att nunneklostret vid Kalmar, som flere gånger blif- 
vit af fienden plundradt och brändt, skulle förenas med Sken- | 
ninge nunnekloster, hvilket var af samma orden, och det för-

i utbyte mot hans egna, emedan underhållet eljest skulle blifva honom för
dyrt. Grönblad, s. 334.

9) Han har som sådan utfärdat ett intyg d. 21 Aug. 1514.
7) Hadorph. Bihang till Rimkrönikan, s. 433.
8) Tryckt i Åbo Tidningax 1789 s, 337 o. fE. Ärkebiskop Jakob skref j 

d. 4 Aug. 1516 till Sten Sture d. y. och begärde, att han skulle tillskrifva 
Hr Åke Göransson och Tönne Eriksson, att de icke förhindra delning af en I 
socken, som hade 1400 bönder och der presten hade 20 mil i socknebud, enär I 
bönderna ville bygga nytt prestebol och ersätta kronan för dess skatt. Grön- I 
blad, s. 655. Men man kan deraf ej med säkerhet slnta, att han haft någon 
särskild anledning till sin påminnelse.
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ras landboar till det senare utgöra sina utskylder, samt att 
nunnorna skulle ditflytta. Det säges i brefvet, att ärkebisko
pen och riksrådet förut öfvervägt, att klostret aldrig kunde 
bhfVa i lugn på förra stället, det låg nämligen utanförstadens 
murar.

Afven till skolorna har regeringen nu så vidt man vet 
för första gången börjat sträcka sin omsorg. Arboga hade, 
likasom flera städer, der intet biskopssäte fanns, inrättat sig en 
skola, och som staden låg på gränsen mellan Strängnäs och 
Vesteras stift, samt skolan följaktligen kunde vara till gagn 
äfven för det förra stiftets innebyggare, och skolgossarne eller 
som de kallades djeknarne i Arboga skola ville enligt tidens 
sed söka understöd genom s. k. socknegång inom det när- 
'elägna !Närike, hvilket åter kunde blifva till förfång för sko

lan i Orebro * * 8), drogs saken inför riksrådet; men riksförestån
daren befalde genom ett bref af d. 3 Sept. 1506 sin fogde 
på, Orebro slott att förorda djeknarne i Arboga hos bönderna 
i Närike, att de der måtte »gå efter Guds almosa» (N:r 87). 
'ii ^e- hunShSa rättigheterna i förhållande till kyrkan, vid 

tillsättning af régala pastorater, af föreståndare för hospita- 
Ienm (N:r 80, 279), hvilka alltid voro andliga, ehuru in- 
rättningarne ansågos tillhöra kronan9) och andra tjenster, 
.vartill konungen hade patronatsrätt ') har riksföreståndaren 
Iinnu opåtaldt utöfvat; till och med hans förord till påfven 
har såsom vanligt blifvit begärdt af nyvalda biskopar (N:r 
j.u), äfven sedan det bland de andliga icke var någon hem
lighet, att Hr Svante var inbegripen i den bannlysning, som 
ntgått öfver Hemming Gadd 2).

Några nya grundsatser i afseende på allmän lag och 
lagskipning förekomma under denna period icke, om man icke 
skulle dit räkna den till periodens slut hörande processen

. 8) Kort förut hade Henning Qagge, fogde på Örebro slott, d. 17 Maj
»05 i bref till Hr Svante begärt, att han skulle sända dit en skolmästare

°ng. D. G. A.
9) Mellan Sten Sture d. y. och Biskop Brask bief en tvist då den se- 

IA1Aindrog en del af tionden> den s. k. spetala skäppan, som var anslagen 
ml Söderköpings hospital (N:r 429, 431).

') I Hr Svantes collationsbref för Magister Jens Jonsson å dekanatet i 
‘ kara, dat. Stockholm d. 16 Maj 1505, begagnas uttrycken: förlsenar och 
Presenterar å cronones vägnar. Jfr N:r 72.
. 2) Hr Svantes svar till Johannes Olavi, electus i Åbo, dat. d. 11 Nov.
»06 Skand. Handl. XX: 40. Han kallas Fadher såsom slägtnamn i en 
tanskrift å bref af d. 24 Juni 1507. Grönblad, s. 320. Arvid Kurk elec- 
»s r Abo, begärde Hr Svantes förord till påfven i bref af d. 3 Au». 1510 
on tackade derför, äfvensom för annat bistånd hos påfliga stolen d °23 Ån»’ 

1611- Grönblad, s. 479, 530. '
Bidr. t. Skandin. Hist. V. P
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mot ärkebiskopen Gustaf Trolle, hvilken är ett förebud till 
den fullständiga förändringen i kyrkans förhållande till staten 
och den stigande makt och betydelse, som kronan inom kort 
skulle vinna.

En lagförklaring förekom angående en punkt i Lands
lagens Ärfdabalk, hvilken likväl är mer märkvärdig för den 
obekantskap, Riksrådet dervid förrådde i afseende på de 
åberopade lagtexterna och deras tillkomst, äfvensom den tve
kan, som riksrådet dervid visade i afseende på sin rätt att 
stifta lag, än i sjelfva saken; ty beslutet blef icke af synner
lig påföljd. Tvistefrågan gälde, om en brorsdotters dotter 
borde dela arf med en systerson, och hade uppstått vid ett 
arfskifte i Skara 1506, hvarvid exemplar af Landslagen åbe
ropades, som utsträckte arfsrätten till syskonbarns barn, men 
hvilket tilläo-o- i somliga lagböcker saknades. Lagmannen 
Ture Jönsson^ som sjelf var närvarande, underrättade skrift
ligen riksföreståndaren, att saken blifvit hänskjuten till riks
rådet, men yttrade sig emot den nämnda utsträckningen af 
arfsrätten, såsom något ovanligt (N:r 80). Målet förekom 
derefter först vid ett riksrådets möte i Stockholm d. 4 Juni 
1507. Båda parterna företedde dervid »några lagböcker» till 
stöd för sina olika anspråk; och de närvarande rådsherrarne, 
nio till antalet, deraf 3 lagmän, funno saken så tvetydig, att 
de uppsköto den till ett talrikare möte och satte arfvet i 
qvarstad, tills målet af menige rådet, friborne och frälseman 
och nåora af allmogen blifvit afdömdt; dock fick den närmaste 
arfvingen, systersonen, under tiden behålla de köpegods, som 
han tillhandlat sig af sin moster, efter hvilken arfvet fallit 
(N:r 139). Den slutliga domen föll vid ett talrikare besökt 
rådsmöte i Stockholm d. 10 Nov. 1507; men deri omtalas 
inga flera deltagare än de 4 biskopar och 8 verdsliga råds
herrar, som utfärdat brefvet; deremot betraktas frågan icke 
läno-re, såsom gälde den ny lag, utan åberopas två vittnen, 
båda mycket ansedde män, att ett slikt ärende blifvit afdömdt 
af riksrådet och alla lagmän i Kalmar några år förut i en
lighet med de lagböcker, hvilka utsträckte arfsrätten till »femte 
man», och här kallas »den medelste lagen», hvaremot de 
andra, der det saknades, kallas Björkö-Lagen, och blef med 
det samma förordnadt, att derefter den förra skulle följas 
(N:r 172), hvilket dock ej skett; ty i de handskrifter af den 
Nya lagen, K. Kristoffers, som derefter kommo i allmänt 
bruk, fanns nämnda tillägg icke.

Vid sidan af lagen fortgick regeringens verksamhet 
att till förmån för vissa orter inskränka och réglementera 
handeln. För hållandet af marknader å landsbygden erfor-



XXXV

drades redan särskildt tillstånd 3) (N:r 206), och städer sökte 
regeringens biträde för undertryckande af »landsköp», som 
var dem till förfång (N:r 382) eller togo sig sjelfva en sådan 
rätt (N:r 427). Då Skara vid riksföreståndarens besök år 
1505 fick bekräftelse å sina privilegier, upptages rättigheten, 
att å landet uppköpa så mycket säd och boskap, som bor- 
garne behöfde, med uttryckligt förbehåll att icke drifva lands
köp. Stadens af K. Kari gifna och nu bekräftade privile
gium, att i Lödöse tullfritt in- och utsegla, skulle vara ett 
medel att gifva dess köpmän en ersättning för den dryga land
transporten, men som troligen icke mycket begagnades (N:r 
30). Den inskränkning, som till förmån för Stockholm år 
1502 blifvit gjord för de norr derom belägna sjöstäderna, i 
det handeln å utrikes orter dem förmenades, blef också 1505 
förnyad (N:r 46). Den hade föranledts af tidens politiska 
förhållanden, och af samma orsak gaf regeringen uppstäderna 
i Östergötland frihet för sina köpmän, att i Söderköping di
rekt handla med främmande som ditkommo, sedan de legat 
der i 14 dagar. Söderköpings borgare klagade deröfver vid 
riksdagen i Arboga 1517, men i riksföreståndarens resolution 
svaras, att denna frihet blifvit beviljad för den svåra kostnad, 
uppstäderna hade af kriget, och att den först sedan det upp
hört kunde återtagas (N:r 456). Enligt Tälge-stadga af 1493 
(Del. IV, N:r 10’8) borde i Söderköping hafva varit en sex 
veckors frimarknad för främmande köpmän, hvarunder de 
kunde handla med hvem som helst. Denna frihet har för
modligen åter blifvit upphäfd, ehuru derom inga tydliga be- 
vis finnas.

Krigstillståndet föranledde särskilda åtgärder för att. i 
möjligaste måtto betrygga handeln. Hr Svante trodde sig 
kunna vinna ändamålet med temporära förbud för köpmans- 
fartygs utsändande, förr än särskildt tillstånd dertill gafs, 
hvarom i privilegierna för Raumo af år 1504 ett särskildt 
förbehåll finnes4). Förmodligen ville han genom convoyer 
söka betrygga dem, och hafva för Stockholm sådana förbud 
blifvit utfärdade (N:r 123). Man sökte i öfrigt begagna de 
första veckorna på våren, innan de Danska kaparne lagt ut 
(N:r 67, 123) eller de sista på hösten (N:r 53), hvarunder 
öanskarne hade svårt att förfölja Svenska fartygen inom skär
gården. Man underhöll på (let sättet särdeles öfver Reval 
förbindelsen med Tyska köpmännen, stundom sändes också

3) En ansökan af Vaclsbo härad att få hålla on frimarknad vid Biær- 
sethre aas, dat. Feghrö S. Eriks dag, utan årtal, men påtagligen från tiden 
1504—1511, finnes i Sturc-Saml.

4) Arvidssons Finska Handl. Del. I: 199.
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fartyg till Danzig och Lübeck, hvilka lyckligt hemkommo; 
men den södra delen af riket hade så länge Kalmar var i 
Danskarnes händer mycket svårt att förse sig med de nödi
gaste handelsvaror; till och med salt och humle måste äfven 
långt efter stadens återeröfring skickas norrifrån dit (N:r 223).

Den enda vigtiga förändring i den ekonomiska förvalt
ningen, som tillhör de yngre Sturarnes tid, gälde myntet. För 
en nödstäld regering var det en vanlig utväg att småningom 
förändra myntfoten, och hade för att utöfva kontroll öfver 
myntningen deputerade af magistraten i Stockholm varit för
ordnade att taga prof af hvar smältning, hvilket Svante vis
serligen förekom dermed, att han flyttade myntverkstaden 
upp på slottet5 6); men hvad han i längden icke kunde före
komma, var, att myntets försämring märktes och alla varor 
följaktligen stego i pris. I traktaten med Danmark år 1509 
räknas redan 13 mark penningar på en mark lödig i st. f. 
11 mark, som under gamle Hr Sten Stures tid varit det 
högsta. De missnöjda rådsherrarne klagade i Sept. 1511, att 
både kronan, ridderskapet och kyrkan genom Hr Svantes 
myntförändringar förlorade hvar femte penning al sin årliga 
ränta, hvilket visar en ytterligare försämring ®), I slutet af 
1509 var myntningen förmodligen af brist på silfver afbruten, 
och en skriftvexling om en ny myntordning mellan riksföre
ståndaren och ärkebiskopen å bane, hvars resultat dock san
nolikt icke varit af betydenhet (N:r 285, 292),

Men just vid den tiden gjordes en upptäckt, som för 
framtiden lofvade bättre tillgång på myntmaterial. Det var 
nämligen vid år 1510, som den i sin början mycket gifvande 
silfvergrufvan vid Sala började bearbetas. Bönderna i orten, 
hvilka hade ett rätt betydligt åkerbruk, öfvergåfvo till en stor 
del detsamma, för att i stället drifva silfvertillverkning, så att 
biskopen i Vesterås, då han d. 2 Jan. 1511 begärde att få 
del i grufvan, kunde påstå, att han blott fick 3 à 4 pund, 
d. ä. 12 till 16 tunnor, korn i tionde, i stället för att han, 
»innan berget fanns», fått 5 till 6 läster, hvilket åtminstone 
enligt det sedan i K. Gustafs I:s tid gällande beräkningssättet 
skulle vara 240 till 288 tunnor. Också hade riksföreståndaren 
icke dröjt att begagna sig af upptäckten, för att förbättra 
sin ställning; ty redan d. 21 Maj 1510 kunde hans fogde i 
Vesterås Sander Arendsson insända några stycken silfver så
som prof och berätta, att så väl grufvan som den nybyggda

5) Enligt riksrådets besvärsskrift öfver Svante Nilssons regering af Sep
tember 1611. Skand. Handl. XX: 261.

6) Skand. Handl. XX: 260, 261.
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hyttan voro vigda7). Sorn kronan hade en erkänd rätt till 
grufvor, särdeles för de ädlare metallerna, och af dem tog af- 
rad eller tionde in natura, behöfde den icke deltaga i gruf- 
brytningen, utan fick hvar tionde bår af den uppfordrade och 
bokade malmen. Men det var ej blott biskopen i Vesterås, 
som önskade få del i vinsten af det nyfunna silfverberget, 
han förnyade sin begäran derom (N:r 351), och hade verkligen 
någon grund för sina anspråk, emedan han ett par år förut 
d. 12 Sov. 1507 fått ett riksrådets bref å rätt till tionde af 
grufvor inom biskopsdömet, så att bergsmännen, såsom orden 
lyda, borde »städe honom in med sig i bergen med någor 
par» 8). Afven ärkebiskopen och biskop Matthias i Strängnäs, 
hade dylika önskningar. Men Hr Svante synes icke haft be
nägenhet att minska den tillökning i inkomster, som han kunde 
vänta af grufvan, hvilket skulle blifva följden, om delegare 
lunnos, som icke underkastade sig någon afgäld till kronan. 
Frågan förutsatte dessutom en regiering af de nya förhållan
den, som på orten uppkommit, och han hade just ett möte i 
Vesterås med bergsmännen för detta ändamål, <iå döden öfver- 
raskade honom rnidt under förhandlingarne d. 2 Jan. 1512. 
Sonen upptog densamma, så snart han blifvit erkänd som 
riksföreståndare. Han infann sig då i Vesterås, och hade dit 
instämt bergsmän både från Kopparberget och det gamla 
Silfverberget, och efter samråd med dem samt några närva
rande rådsherrar utfärdade han d. 8 Aug. 1512 privilegier 
och bergsordning för »dem som bruka Salabergs grufva», 
hvaraf de vigtigaste punkterna 9) voro, att orten fick en torg
dag i veckan, »likasom andra köpstäder i riket», att domsrät- 
ten och styrelsen vid grufarbetena förbehölls hans fogde jämte 
sex män, som fogden jämte bergsmännen egde att välja, och 
att allt silfver, som erhölls, skulle säljas till myntverken i 
Stockholm och Vesterås (N:r 409). Det synes, som hade det 
varit afsigten att utesluta främmandes intrång; ty utom det 
att bergsordningen blott talar om bergsmän och kronans fogde, 
är en särskild punkt (§ 25), som påbjuder, att ingen skulle

?) Sanders bref, dat. Vesterås tredje dag pingst 1510. B. Ottes bref, 
dat. crastino circumcisionis (d. 2 Jan.) 1511, Langebek, Om de Norske Berg- 
vaerker, i Danska Vidensk. Selsk. Skr. VII: 373, 378.

8) Kröningssvärd och Lidén, Diplomatarium Dalekarlicum. Del. I, s. 
205. Riksföreståndarens sigill tyckes verkligen hafva blifvit fästadt under 
beslutet, ehuru han icke var personligen tillstädes; men det är numera
otydligt.

9) De märkligaste punkterna i öfrigt äro: § 1, som Iofvar s. k. bergs- 
frihet eller fristad för förbrytare, utom i fyra uppgifna fall, samt § 27, som 
Bäger, att »efter riksens stadga skole alla hafva skog till grufdriften, såsom 
»öfver all bergslagen sedvana är.»
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tillvälla sig någon del i grufvan efter denna dag, och de »el
dar» (lotter) i grufvan, som voro tagna i beslag, upphöra. 
Men den unge riksföreståndaren hade icke kunnat motstå 
rikets kansler biskop Matthias, utan några dagar förut förlänt 
honom »en hel eld» i grufvan, att bruka som alle de andre 
eldar omkring gå på berget efter skift10), och det följande 
året fingo både ärkebiskopen och biskopen i Vesterås sin 
vilja fram och domkyrkan den del som Vesterås kloster dit
tills haft. Emellertid har nog kronans inkomst af grufvan 
bidragit, att myntväsendet åter blef regleradt, hvartill den be
kante domprosten, sedan biskopen i Linköping Hans Brask 
torde hafva väsentligt medverkat; men den nya myntfoten blef, 
att den präglade marken förhöll sig till den vägda, som 1 till 16, 
hvilket under hela Sten Sture d. y. tid var det vanliga. Der- 
igenom förenklades beräkningen i förhållande till det Danska 
myntet, som var mycket gängse i södra Sverige och hvaraf 
denna tiden präglades 16 skillingar på marken. Det var van
ligen något sämre, men ännu mer det i Visby präglade Gutniska 
eller Gunniska mynt, som var gångbart i Östergötland och 
en del af Småland, och uttrycket »stakkota mark», som i hand
lingar från dessa trakter förekommer, har utan tvifvel derpå 
afseende; ty tre mark sådant mynt räknades på en Svensk.

Lagskipningen har väl i det hela fortgått på hittills 
öfligt sätt, men dock på sina ställen lidit svåra afbrott genom 
den redan inrotade vanan att betrakta häradshöfding- och 
lagmanstjenst såsom annan kronans förläning. Väl hade me
nigheternas rätt att uppsätta förslag till dessa tjenster icke ännu 
fallit i glömska (N:r 145, 222, not, 355); tvärtom förekom
mer exempel på ett lagligt val till Norrfinne lagsaga år 1506; 
genom en nämnd af 6 frälsemän och sex bönder. Likväl 
blef en annan, som de ej hade föreslagit, utnämnd *).

I verkligheten var dock förslagsrätten redan på väg att 
försvinna, den var också genom omständigheternas magt för
ändrad derigenom, att skrifna lagböcker nu kommit så all
mänt i bruk, att häradsallmogen begagnar uttrycket »föra vår 
lagbok» i st. f. att vara häradshöfding i orten, och det var 
troligen ofta svårt att finna flere bland häradets jordegare,

ln) Bref till dem som bruka kronans sölfberg Salaberg, dat. Stockholm 
tisd. efter Jaeobi apostoli (d. 27 Juli) 1612. Biskop Ottes tacksägelse i bref 
af d. 3 Sept. 1613, Langebek anf. st., tryckt äfven hos Grönblad, s. 603.

’) Biskop Laurens i Åbo bref derom till riksföreståndaren, dat. Kustö 
d. 3 Mars 1606. Arvidsson, Finska Handl. VII: 70, Grönblad, s. 258. Dom- 
bref af Henrik Stensson, såsom lagman, då han höll ting med Finska rätten 
i Vemo onsd. efter S. Knuts dag (d. U Juli) 1507. Afskrift i Ivai- Flemings 
Jordebok, Linköpings Bibliothek.
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inom hvilka man hittills plägat hålla sig', som kunde läsa, så att 
man väl deraf kan förklara, hvarföre häradsallmogen, då den 
skriftligen vänder sig till riksföreståndaren med ett förslag, 
blott har en eller två att sätta i fråga, och man kan icke för
tänka riksföreståndaren, om han i sådana fall icke fästade 
mycket afseende vid förslaget. Så snart en häradshöfding- 
tjenst blifvit ledig, ser man också förord eller ansökningar 
inkomma om dess erhållande, hvarvid tjenstgöring, nämligen 
i fält2), dels åberopas (N:r 104, 109, 222), dels utlofvas. 
Häradsboarne komma ofta först sedan utnämning redan skett 
(N:r 251, 355), hvarvid de egentligen klaga, att den nyut- 
nämnde icke bor inom området3); men riksföreståndaren tyc
kes alltid häfva vidhållit sin utnämning.

Häradshöfdingens lön tyckes icke hafva varit betydlig, 
och är det väl derföre, som stundom flera härader, t. ex. hela 
Dal och kanske också hela Närike 4), blifvit hopslagna till en 
domsaga. I allmänhet var den bestämd i penningar; men i 
Vestergötland utgick den i korn, troligen en skäppa d. v. s. 
V6 tunna af hvar bonde, hvart fjerde.år; väl säges det, att 
Hr Svante lofvat häradshöfdingarne vid landstinget i Skara 
1505, att den s. k. häradsskäppan skulle erläggas till dem år
ligen (N:r 42); men det är obekant, huru dermed förhöll sig. 
I Kinne härad hade häradshöfdingen vanligen det^ s. k. hä- 
radsgodset, som var 5 gårdar, troligen nybyggen på häradets 
allmänning; men redan Sten Sture d. ä. hade bortförlänat 
det till en annan; det begärdes nu af tjenstens innehafvare 
(N:r 222, 224).

Äfven högt uppsatte män kunde bibehalla häradshöfding- 
tjenst, så länge de lefde, hvilket tyckes förutsätta, att derpå 
något var att förtjena. Hr Svante var häradshöfding i Banke- 
kind, emedan hans sätesgård Ekenäs der var belägen; men 
den som skötte gården var också hans domhafvande 5).

Det hände likväl också, att tjenstens innehafvare underlät
2) Germund Larssons bref, dat. Åbo d. 6 Oct. 1504 (!). Grönblad, s. 211.
3) Erik Kuse, som bodde på Almby i Osterrek och var häradshöfding 

der, har hållit ting vid Öklette i Åkerbo h. Vestmanland d, 4 Maj 1517.
4) Nils Krumme på Tådene kallar sig häradshöfding på Dal i ett syne- 

bref om rågången mellan ArenEes (nu Årnäs) och Kinne härads allmoge af 
d. 8 Sept. 1509. Jfr N:r 251. Karl Bengtsson kallas häradshöfding öfver 
Närike i ett salubref af Peder Olofsson i Gyminge till Kisaberga kloster, 
dat. S. Eskils dag 1606.

') Johan Dlf kallar sig domhafvande i Banckekmd a Kr Svante Nils
sons vägnar i ett synebref, utfärdadt onsd. efter allhelg. (d. 4 Nov.) 1506. 
Ett annat bref, der densamme med utsatt bostad kallar sig häradshöfdingens 
domhafvande, men der dennes namn ej är utskrifvet, dat. d. 1 Juli 1512, 
finnes i Rääfs Diplomatarium; det stadfäster ett köp af 5 stänger jord i 
Vimarka för 10 »mark stakkotha» i skillingmynt.



att skaffa sig vikarie, och då låg tjensten nere, såsom i Hand
börds härad, Kalmar län, der Peder Turesson egentligen var 
häradshöfding, emedan hans sätesgård Kråkerum ligger i när
heten; men som han aldrig kom dit, var vid Hemming Gadds 
besök 6) våren 1507 ting ej hållet på två år (N:r 136). Be
synnerligt är också, att under hela den tid ridd. Nils Boson 
efter uppresningen var Dansk höfvidsman på.. Borgholm och 
således icke kunde förrätta lagmansembetet i Ostgöta lagsaga, 
någon ny lagman icke omtalas, utan han sommaren 1508 
kunde helt enkelt återtaga embetets utöfning.

Den högsta lagskipningen, som enligt lag tillkom konun
gen och räfsteting, utöfvades dels vid allmänna rådsmöten, 
hvarvid särdeles upptogos mål angående rådsherrarne sjelfva 
och deras enkor (N:r 188, 433), dels af riksföreståndaren un
der hans resor med tillkallade rådsherrar och andra gode 
män, dels ock genom domare, af riksföreståndaren utnämnde 
för att ransaka i landsorterna i särskilda mål, särdeles i sådana, 
för hvilka i senare tider en s. k. riddare-synerätt skulle er
fordrats. Man hör dervid någon gång en nkonungsdomhaf- 
vande», men icke mer något räfsteting omtalas 7). Stämningar 
till parter, att infinna sig för att svara å viss persons käro- 
mål, blefvo ej sällan af riksföreståndaren utfärdade 8 9).

Myteriet af Tyska legotruppen i Kalmar och krigsrörel- 
serna på våren 1504.

Svenska regeringen hade under de egentliga vintermå-O O OO

naderna icke kunnat egna mycken uppmärksamhet åt den 
aflägsna landsort, som under hela det första årtiondet af det

6) Af Hemming Gadds bref d. 24 Okt. 1507 synes, att han hela den ,» 
dagen hållit ting i Norra Möre och hade ännu öfver 100 bönder, hvilkas mål 
han följande dag trodde sig kunna afgöra. (N:r 165).

’) Knut Eskilsson r. lagman i Upland satt d. 18 Febr. 1508 för rätta 
på rådstugan i Upsala med .Ton Jonsson, fogde på Stockholms slott på »thenne 
tiidh konungs doomhafvande på Hr Svante Nilssons vägnar», Knut Karlsson 
underlagman, Michel Eriksson samt borgmästare och råd i Upsala ang. en 
»röörgangh» mellan Färnebo sokn i Gestringeland och Vaala härad, hvarom 
Knut Eskilsson förut ransakat på lagmansting på Öön i Gestringeland d.
12 Jan.

9) Hr Svantes stämningar till Fru Sigrid Eskilsdotter (Banér) att möta 
Anders Pedersson af Ekeberg, dat. Stockholm d. 6 Nov. 1504 och d. 15 Juni 
1507. Fyra stämningar, utfärdade af Hr Sten Sture d. y. d. 29 Aug. 1614, 
de tre att svara Johan Månsson och hans syster Kristina, Sigge Larssons enka.
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16:de seklet var (len egentliga skådeplatsen för kriget mellan 
Sverige och Danmark; de Danska trupperna både på Kalmar 
slott och på Öland hade också efter all anledning varit så svaga, 
att de måst hålla sig stilla; men just från den orten mötte 
Hr Svante om ej den värsta faran, åtminstone det obehagli
gaste motståndet, vid sitt anträde af regeringen.

Den kom från en tysk legotrupp, egentligen ryttare, 
hvilken Sten Sture hade tagit i sin tjenst och inqvarterat i 
Kalmar i slutet af September 1503. Från anförarne för denna 
trupp, riddaren Hemming Passow och Henning Quiede, erhöll 
Hr Svante i början af Mars 1504, da han järnte Hemming 
Gadd och Sten Kristiernsson uppehöll sig på Örebro slott, 
ett bref, dat. d. 25 Febr. som innehöll, att en stor Dansk 
styrka var i antågande för att proviantera Kalmar slott, hvår
före de enträget begära undsättning, och ifall han snart kom
mer dem till hjelp, hoppas de kunna intaga slottet; derjämte ur
säkta de sig i korthet för en olycka, som skett med de svennei, 
hvilka Hemming Gadd haft liggande der i garnison (A:r 1). 
Den som fått uppdraget att framföra brefvet var en borgare i 
Kalmar, hvilken naturligtvis borde kunnat lemna närmare 
underrättelser. Emellertid svarade Hr Svante helt kort,. att 
han skulle komma dem till hjelp med både vapen, proviant 
och folk, samt att han skulle obrottsligt hålla hvad dem af 
Hr Sten Sture blifvit lofvadt; om hvad som händt Hemming 
Gadds svenner ville han vid sin ankomst ransaka (N:r 2). 
Derjämte utfärdade Hr Svante en kungörelse, naturligtvis 
dock blott till den sydöstra delen af riket, nied uppmaning, 
att allmogen skulle hålla sig färdig, att vid tillsägelse biyta 
upp, för att afvärja det från Blekingssidan väntade infallet, 
men frälsemannen voro förmodligen redan uppfordrade att 
möta; ty flera voro sedan i början at April samlade i Krono- 
bäck. Längre fram har han, förmodligen från Vadstena ) 
utfärdat en ny kungörelse, att hvar fjerde man SkuUe 14 da
gar efter påsk d. v. s. d. 21 April infinna sig i Kalmar ). 
Men då han d. 24 Mars hunnit till sin gård Ekesjö, tyckes 
han hafva erhållit underrättelse, att det icke var någon tara 
för ett anfall från Blekingssidan; ty han sände da tvenne frälse
män, Benot Abjörnsson till Händelö, och Lasse Birgersson, med 
uppdra o- att med Hemming Passow och Henning Quede samt 
Nils Bröms, som var anförare för den Svenska besättningen 
jämte borgmästare och råd öfverlägga, antingen man skulle

■) Hr Svante har i Vadstena tisd. etter S. Gertruds dag (d. 19 Mars) 
1604 utfärdat skyddsbref för klostret. .

*) Grönblad, s. 231, hvarvid jämföres anmärkningen s. XXVIII.
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göra ett anfall på Öland eller tåga till Bleking (N:r 3). Det 
blef dock ingenting utaf dessa förslag, ehuru det varit en 
sträng vinter och således ännu kunnat vara tillfälle (N:r 10). 
Då Hr Svante med Hemming Gadd hunnit till Kronobäck, 
kom Nils Bröms dem till mötes och af honom lärer väl kun
nat erhållas en fullständigare underrättelse om tillståndet 
under den föregående vintern, och särskildt om den Tyska 
legotruppens uppförande och förehafvanden; men Nils Bröms 
hade hört till Sten Stures trognaste och verksammaste tjenare 
under den inbördes fejden år 1497 och hyste mycken betänk
lighet vid att nu gå i Hr Svantes tjenst, hvartill han endast 
af Hemming Gadd lät sig öfvertaias, och har som den se
nare flera år derefter yttrade för Hr Svante, »icke uppenbarat 
för honom alla lägligheter» och derigenom föranledt, att Hr 
Svante med Hemming Gadd begåfvo sig in till staden, hvilket 
om de kännt förhållandena icke skett (N:r 229). Hvem som 
egentligen haft öfverbefälet i Kalmar under vintern är obekant; 
men det är sannolikt, att en eller flera rådsherrar varit för
ordnade i s. k. slottslofven, ehuru de lemnat orten, och Nils 
Bröms, som blott hade en underlägsen Svensk styrka under 
sitt befäl och en underordnad plats, hade derföre sannolikt 
haft ganska svårt att reda sig med de öfvermodiga Tyskarne. 
Man har inga rapporter från de föregående månaderna; men då 
Tyskarnes anförare Hemming Passow ett par år senare genom 
Stockholms magistrat sökte utkräfva en rest på den fordran, 
han påstod sig ega för det han försvarada Kalmar från d. 29 
Sept. 1503 till d. 7 April 1504, berättade Svante, då han 
derom underrättades, deras bedrifter. Ehuru hela Möre ut
gjort en kostgärd för truppens underhåll och borgarne i Kal
mar derför ansträngt sig mer än de tålde, hade Passow, na
turligtvis utan att dertill hafva tillstånd eller befallning af 
Sten Sture, uttagit en brandskatt på Öland, hvilken utom 
kostgärden steg till 13 eller 1500 mark. Dessutom hade Ty
skarne ej blott ihjälslagit 14 Hemming Gadds svenner, der- 
ibland en hans egen kusin, utan ock plundrat hela huset, 
hvari dessa bodde, och till bevis på, huru de farit fram, hade 
i ett Passows skepp, som blifvit af Hemming Gadd qvarhål- 
let, funnits en mängd husgerådssaker, till och med qvinno- 
kläder, hvilka påtagligen voro röfvade.

Det synes som hade visserligen en del frälsemän och åt
minstone ett par rådsherrar redan infunnit sig i Kronobäck, 
men dock var det antal beväpnade, som stod till disposition för 
att besätta staden ännu otillräckligt, och både Hr Svante och 
Hemming begåfvo sig på god tro till Kalmar, sedan de 
haft ett möte med den Tyska truppens ombud. På hvad
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punkt detta hållits är icke alldeles klart, sannolikt vid Berga, 
men väl att stora fordringar från Tyskarnes sida blifvit fram- 
stälda ej blott på den lön, som de hade att fordra, kvilket 
Hr Svante på förhand lofvat dem, utan ock betalning för 
kanoner, som K. Hans hade leinnat qvar, två manaders sold 
för deras kosthåll o. s. v. Men man kom dermed icke till 
nào'ot resultat, Hr Svante ville icke lofva dem mei än som i 
kontraktet var upptaget, och följande dag fick han ett deras 
bref, hvari de klagade öfver Hemming Gadds skarpa ord 
samt att de icke fått något tydligt svar. Hr Svante lät då 
tillskrifva dem ett bref, men hvilket synes hafva blifvit Iem- 
nadt åt Bengt Knutsson på Stäflö och Clemens Hogenskild 
att muntligen meddela dem. Deri erbjudes dem en rund 
summa som betalning, livilkcn det förmodligen öfverläts åt 
underhandlarne att bestämma, ifrån 1000 ända till 4000 mark, 
samt ersättning för deras öfverresa till Tyskland, i händelse 
man icke kunde komma öfverens med dem om fortfarande
tjenst (N:r 4). ,

Vi känna icke något närmare till förhandlingarne vidare 
än att Hr Svante, då han kom in till staden för att person
ligen med dem underhandla, möttes af ett fullkomligt uppror, 
hvarunder knektarne både från torninuren och alla gatumyn- 
ningar riktade mot honom de kanoner, Hr crten Stuie till 
stadens försvar der qvarlemnat, hvilket förutsätter att mötet 
hållits på torget, samt att de dervid öfverljudt skreko, att de 
ville ihjälslå alla borgarne med deras hustrur och barn, derest 
de icke innan solnedgången nästa dag fingo 4000 mark. 
Svante hade då intet annat att göra än ga in pa deras for
dringar, ehuru han icke hade så mycket penningar utan ma
ste låna af kyrkor, kloster och borgare, hvarvid afven mon- 
stranser, kalkar och patener måste tillgripas 1.

Det uppgjordes sedan, att Hemming Gadd med ridd. ISils 
Claesson till Vik, Peder Turesson och väpnaren Johan 
Arendsson till Sjöholm, alla fyra rådsherrar, skulle jämte 
borgmästare och råd i Kalmar uf Hr Svante mottoga staden 
»i rätt slottslofven» (N:r 17), och blef väl den Svenska besätt
ningen något förstärkt, men dock otillräckligt, särdeles bland 
borgerskapet icke voro öfver hundra vapenföra man (JS:r b). 
Ej blott staden, utan hela orten deromkrmg var mycket ut-

3) Svantes bref till magistraten i Stockholm d 17 Febr. ^«. Skaiic.
TTonrii y y. ga en jfv Riksrådets klagomal af Sept. loll. Ant. st. AA.RSÄ CksUfret ännu icke var betaldt. Af Biskop Matthias 
bref af d il AprU 1501 synes, att dä Hr Svante nyss skrifvit honom till 
han ännu icke kmmat betala hela summan (N.r o).
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blottad på lifsmedel, och af krigsmateriel var särdeles krut
förrådet otillräckligt (N:r 11).

Krigsrörelser hade under vintermånaderna hvilat; men 
de återupptogos å båda sidor, vid vårens annalkande. Hr 
Svante hade under resan till Kalmar d. 22 Mars utfärdat en 
kungörelse till Norge, hvari han tackade dess innebyggare 
för den välvilja, de visat hans troman, Nils Kagvaldsson af 
Aby, mot allas deras fiende Henrik Krummedike, Knut Alfs- 
sons mördare, och uppmanade dem att Iemna honom bistånd; 
han hade blifvit erbjuden att fä trupper med sig, men afböjt 
det, emedan han ej ville betunga dem; gränslandet Dal var 
honom förlänadt, och innebyggarne i Jösse härad i Värmland, 
som ligger omkring vägen öfver Arvika in i Sollöer, hade 
fått befallning att vid behof komma dem till bistånd 4).

Då sjön blef isfri, hvilket synes hafva dröjt ovanligt länge, 
kom också Jöns Holgersson i början af Maj till Kalmar sund, 
der han som vanligt härjade och brände (N:r 10); äfven kom 
en Iitcn transportflotta med lifsmedel till slottet, och var den 
styrka, som Hemming Gadd hade, oaktadt ifriga försök för 
svag att hindra denna att inlöpa; en förstärkning af garnisonen 
synes hafva vid samma tid kommit landvägen (N:r 10, 11).

Vid denna tiden, då den regulier» krigsstyrkan i denna 
orten var så svag, uppstod på landsbygden en fricorps eller 
trupp snapphanar, hvars hufvudman hette Ebbe Koppe och 
lärer varit bonde i Södra Möre. Han skall hafva börjat att 
under den föregående belägringen af Kalmar3), d. v. s. på 
våren 1503, hvar han kunde komma åt, lägga sig i försåt för 
dem som voro i konungens tjenst, och fortsatte han dermed 
nu under våren 1504, gick med ett följe af 20 man in i Ble
king och grep der ibland andra vägvisaren för den trupp, 
som kom in på Kalmar slott. Hemming Gadd och de andra 
Svenska rådsherrarne skrifva om honom d. 12 Maj 1504, att 
han gjort mera hofverk (krigsbragder), sedan busken vardt 
grön, än alla våra Tyskar och ryttare gjorde under hela vin
tern, då bättre tillfälle var (N:r 10). Derefter förekom icke 
något dylikt »parti», emedan det genom den förut omtalade 
bondefreden, som slöts följande sommar, blef förbjudet, att 
uppsätta sådana.

4) Tryckt efter conceptet i Danska Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 313.
*) I Rasmus Ludyikssons excerpter anföres under är 1504 om bonden 

Ebbe Kop, att han under Kalmar belägring och dessförinnan tågade med 
80 man och nedgjorde konungens fogdar samt att dennes anhängare före 
belägringen icke vågat gå utom Kalmar. Script. III: i, 85. Detta måste 
syfta på den föregående belägringen 1503; ty i brefvexlingen finnes Ebbe 
Kopp ej nämnd efter 1504.
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Underhamlliugar med Danmark om stillestånd 1504.

Skriftvexlingen med Danmark om ett fredsmöte hade oaf- 
brutet fortgått. °Redan d. 20 Jan. hade det Danska riksrådet 
från LundDutfärdat ett lejdebref för Hemming Gadd1 electus 
i Linköping, att med två andra Svenska rådsherrar och in
alles med 30 personer komma till Halmstad och, om de så 
önskade, infinna sig hos K. Hans; och i denna lejd fanns alls 
ino-en tidsbestämning och således icke heller någon begräns- 
nino- af lejdetiden. Den 11 Febr. utfärdade ater det Svenska 
riksrådet fullmagt för biskop Matthias i Strängnäs och lidd. 
Benot Ryning att omkring d. 17 Mars sammanträda på 8 
dacnu- med Danska riksrådet eller dess fullmägtige och ined 
dem afgöra alla ärenden för återställandet af freden mehan 
rikena, och finnes häruti åter ingen bestämning af orten. Dessa 
de båda riksrådens åtgärder voro tydligen beslutna oberoende 
af hvarandra; men då de Svenska rådsherrarne nagra da.gar 
senare voro samlade i Mariefred för Sten Stures begrafning, 
affärdade de derifrån d. 18 Febr. kaniken Verner i Linköping 
med ett nytt bref, hvari de ursäktade Hemming Gadd, som 
var förhindrad att komma, utan han finge gisslan, och begärde 
ett nytt lejdebref för de utsedda ombuden af K. Hans. Men 
då Hr Verner framkom, var denne icke hemma, och så dröjde
det till d. 10 April, innan Danska rådsherrar från Lund kunde
afsända de behöriga lejdebrefven, hvarjämte de då i särskild 
skrifvelse underrättade om anledningen till dröjsmålet, och 
begärde, att Hemming Gaddo skulle komma till det mote, som 
nu var utsatt att hållas i Ahus, och hvarför lejdetiden var 
utsträckt till pingst. Troligen hade båda de Svenska ombu
den jämte flera rådsherrar, hvilka rest riksföreståndaren till 
mötes i Kronobäck, gifvit sig å väg redan i Mars. B*®1™? 
Matthias kunde d. 12 April skrifva från Bergqvara och hade 
således ej mer än 4 >/2 mil i rät Hnie till Danska gränsen, 
och 10 till Åhus. Sändebuden hade till och med de krigs
fångar med sig, hvilka när stillestånd eller fred blifvit afslu- 
ten skulle utlemnas; men Svante fruktade ej utan skäl, att 
»det var stäldt på en förhalning» och sade, att ombuden i sa- 
dant fall skulle strax igenkalla fångarne. __ Sedan lejdebref 
framkommit, kunde de Svenska ombuden an} o gijva sig pa 
väg till den utsatta mötesplatsen och genom bref fran Lästa, 
som Iio-o-er vid sjön Salen, nära nu varande jeinvågen, undei- 
rätta det Danska riksrådet, att de d. 3 Maj ville vara på ut
satt ställe; men då de kommo dit, funno de inga underhand-
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lare sig till mötes, utan fingo genom tvenne Skånska adels
män, som voro i konungens hof, en riksrådets skrifvelse, med 
inbjudning att komma till Köpenhamn, der rådsberrarne nyss 
samlat sig, och nya lejdebref, med afseende på denna förän
dring, voro både af konungen och riksrådet dem tillsända.

Fullmagten lade intet hinder i vägen och blef förslaget 
derföre genast antaget; men biskop Matthias hade genom Hr 
Verner fått den underrättelsen, att man redan i Köpenhamn 
visste om, att några rådsherrar under resan talats vid om den 
frågan, huruvida man skulle kunna gifva K. Hans en »vider- 
kännelse» eller ersättning för förlusten af Svenska thronen, 
och han fruktade att en sådan fordran skulle af Danskarne 
komma att framställas; men riksföreståndaren, hvilken han 
meddelade sina bekymmer (N:r 5), svarade, att hvarken han 
eller någon af de rådsherrar han hade hos sig skulle gå in 
på något sådant utan menige allmogens samtycke. Biskop 
Matthias hade också yttrat sin farhåga, att Danskarne icke 
hade något förtroende till honom, emedan de nödvändigt ville, 
att Hemming Gadd skulle komma med. Men Svante rådde 
honom att icke bekymra sig derom, utan blott följa den in
struktion som var dem gifven, och Hemming svarade sjelf 
det Danska riksrådet, att de utsedda ombuden voro nog för- 
farne i dylika saker, så att hans närvaro icke behöfdes, men 
att man i Sverige af några personers missöden fått misstro
ende, så att någon af oss icke så lätt kunde komma på lejd6). 
Vi veta icke, på hvilka han egentligen syftade; men att Knut 
Alfsson är en af dem, är sannolikt. Hr Svante hade dess
utom i bref till Matthias anfört, att han sjelf skulle resa öfver 
till Finnland och Hemming Gadd kunde icke umbäras.

Om underhandlingens gång veta vi blott, att Svenska 
ombuden till en början fordrade, att återfå Kalmar slott och 
Borgholm, emedan de litade på den försäkran, både Hr Svante 
och Hemming Gadd, oberoende af hvarandra, gifvit dem, att 
hamnen vid Kalmar var så tillstängd genom försänkningar, 
att det var omöjligt undsätta slottet (N:r 11), och de voro 
färdiga att resa sin väg, då Lage Urne återkom med de far
tyg, som fört både nytt folk och proviant in på Kalmar slott, 
de kunde då ej längre vidhålla sin fordran 7), och ser man 
häruti en anledning, hvarför Danskarne så långt framskjutit 
mötet.

Traktaten var färdig d. 18 Maj och deri bestämdes, att
6) Grönblad, s. 184. Brefvet är skrifvet omkring d, 15 April 1504, 

såsom synes af :r 5 och 6.
5) Excerpt ur ett bref från Bengt Byning till Hemming Gadd, dat. Malmö 

d. 21 Maj 1504. Script. rer Svec. III: I, 85.
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stillestånd både till lands och vatten skulle börja d. 17 Juni 
och räcka till d. 1 Juli 1505. Ett möte skulle samlas i Kalmar 
14 dagar före midsommar 1505, och sluta 8 dagar efter denna 
dag, om det ej med alla tre riksrådens samtycke förlängdes, 
hvårjämte fred tillförsäkras deltagarne under hemresan; ko
nungen skulle lemna Kalmar slott till ridd. Kils Grädda, och 
i händelse af hans frånfälle till en annan infödd Svensk man, 
och skulle belägringen alldeles uppgifvas och Nils Gädda af 
Svenska riksrådet mom d. 17 Juni till slottets underhall lå 
Kalmar stad och alla de län, som plägade ligga till slottet, 
Om de tre rikenas råd inom föreskrifna tid icke antingen till 
»minne eller rätt» kunde åtskilja den tvedrägt, som är mellan 
K. Hans och Sveriges rikes råd, skulle slottet åter komma 
till K. Hans, staden och länet till Svenska riksrådets hand. 
Nils Boson skulle behålla Borgholms slott och län under 
stilleståndet till K. Hans hand, om Gotland skall endast i 
händelse konungen kan komma öfverens med Svenska riks- 
rådet tvistefrågan underkastas de tre riksradenas dom. K. 
Hans skall personligen infinna sig på mötet, och om honom 
blefve »forstacket», så att han icke kunde komma, skulle hans 
son Kristiern möta i hans ställe för de tre rikenas råd »om 
alle saker och skyllinger, som K. Hans hafver till Sveriges 
rikes råd eller de till honom och derom lida eller umgälla 
antingen till minne eller rätt, hvar på sin sida, efter som de 
tre rikenas råd samdräktligen emellan honom och Sveriges 
rikes råd vilja förefinna». — Detta är allt hvad traktaten inne- 
håller om den domsrätt, som den tillägger de tre rikenas rad, 
och om man jämför den med likartade förhandlingar just i 
Kalmar från K. Kristiern Ls tid, hvilka biskop Matthias 
borde hafva känt, emedan han hade dem i förvar, t. ex. den 
i Vadstena år 1455, befinnes den nya oförsvarligt knapphän
dig, då den icke ens något bestämmer om de dömandes antal, 
eller om enstämmighet fordras eller om den procedur, som skulle 
iakttagas. Icke heller hade det tillåtits K. Kristiern att in
komma å förhandlingsorten, och då det medgafs K. Hans, borde 
åtminstone antalet af hans följe varit begränsadt, likasom det 
alltid plägade ske i lejdebrefven för sändebud, hvilka denna 
gången icke kommo i fråga. — För öfrigt lofvades frihet och 
säkerhet för alla gode män i dessa tre riken, som a nagondera 
sidan deltagit i kriget, med deras medhjelpare, och skulle de 
likaså återfå sina gods, som de nu i fiendevis haf\ a mist, och 
särskildt nämnas Knut Alfssons barn, ehuru deras gods voro 
konungen tilldömda. Det var sista gången K. Hans medgaf 
något sådant, likasom det var enda gången han i ett stille- 
stånd uppgaf sin rätt, att uppbringa fartyg på sjön.
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Han lät genast derom underrätta Danzigsboarne1 hvilka 
förut på hans begäran afhållit sig från handel på Sverige 
(N:r 14). Biskop Matthias var mycket ifrig, att som Hem
ming Gadd kallar det »hålla sin dagtingan vid makt» (N:r 
16), och skref till riksföreståndaren, att han i Kalmar vunnit 
dervarande rådsherrar för sin åsigt (N:r 15). Men Hemming 
Gadd skref, att han och flere med honom der nere tviflade, 
att det kunde ske utan fara, och var särdeles emot det stora 
mötet, som följande år skulle hållas i Kalmar, emedan hela 
orten på flera mils afstånd genom det långvariga kriget var 
så utblottad, att der icke kunde underhållas så mycket folk, 
som skulle komma till ett dylikt »herrehof», utan att antalet 
på förhand inskränktes, och hvad allmogen i Kalmar län, 
hvilka stilleståndet närmast o-älde, tyckte derom, fingo de snart 
tillfälle att yttra sig. Emellertid var för den stora allmänhe
ten de fördelar, som genast vunnos påtagliga, och i Kalmar 
stad var det en så kännbar brist på allt som till försvaret 
fordrades (N:r 11), att befälhafvarne väl också kunde önska 
ett stillestånd.

Ett möte så väl för denna som flera andra vigtiga sakers 
afgörande hade blifvit inkalladt till Stockholm. Det samman
trädde vid pingsttiden, d. 26 o. ff. Maj, och dervid hade in
funnit sig ej blott rådsherrarne, utan ock andra friborne män 
från Upland och Södermanland och ombud från Dalarne, 
hvarjämte borgmästare och råd samt de 48 af menigheten i 
Stockholm voro tillkallade (N:r 12).

Det synes, som hade biskop Matthias i sista stund fram
kommit; ty d. 15 Juni har han jämte öfriga rådsherrar, som 
i mötet deltagit, utfärdat fullmagt för de herrar, som af Hr 
Svante emottagit Kalmar stad i rätt slottslofven, att öfverlemna 
densamma till Nils Gädda (N:r 17). Rådsherrarne i Kalmar 
hade yrkat, att denne skulle sjelf infinna sig i Stockholm och 
der afgifva sin försäkran, innan han skulle få mottaga staden 
och länet (N:r 15), men måste nöja sig med, att han d. 10 
Juli i Kalmar skriftligen afgaf sin ed, att hålla innebyggarne 
i staden och länet vid Sveriges lag och goda gamla sedvän
jor samt iakttaga stilleståndsvilkoren, eller stå derför till rätta 
inför K. Hans och de tre rikenas råd; och på denna försäk
ran, som hvarken nämner Svenska riksföreståndaren eller 
riksrådet 8), blef förmodligen å samma dag staden till honom 
öfverlemnad. Äfven utgick ett riksrådets bref till innebyg
garne i Kalmar län, med befallning, att de enligt stillestånds- 
brefvets lydelse skulle visa Hr Nils Gädda lydnad samt till

8) Tryckt efter Hr Svantes copiebok i Skand. Handl. XIX: 62.



honom erlägga utskylderna; men det torde händt å mer än 
ett ställe, att allmogen ansåg sig derigenom vara »lemnad i 
fiendens händer», såsom det hette i ett bref från Östra härad 
(N:r 20, jfr N:r 194). Emellertid kunde Hemming Gadd i 
bref till en vän förklara, att ingen brist skulle finnas, att ej 
fördraget var på vår sida fullgjordt (N:r 19).

Hr Svantes resa till Finnland, freden med Kyssland 1504.

Bland de ärenden, som förevarit på riksmötet i Stock
holm i Maj och Juni 1504, var sannolikt förhållandet till 
Ryssland; men som ingen Finsk rådsherre var närvarande, 
och således ingen som hade full kännedom otn ställningen, 
hade man velat försäkra sig, att höfvidsmannen på Viborg 
ridd. Erik Turesson åtminstone till nästa rådsmöte, i slutet 
af Augusti, skulle komma tillstädes8), och derföre för honom 
utfärdat ett formligt lejdebref (N:r 18). I sammanhang der- 
med stod äfven uppgörelsen med Fru Ingeborg; ty hon inne
hade ännu ej blott Tavastehus, som hörde till hennes enke- 
säte, utan äfven Kastelholms och Åbo slotts besättningar 
hade förpligtelser till henne, tills uppgörelse om inventari
erna skett. Hon hade derföre d. 5 Juni varit inkallad för 
Riksrådet, som hade sitt möte i Gråbrödra klostret (N:r 12), 
hvarvid man synes hafva i godo kommit öfverens om slottens 
öfverlemnande.

Sedan riksmötet var slut, begaf sig Hr Svante på väg 
vid början af Juli9). Han åtföljdes af rådsherrarne Knut

e) Någon särskild anledning till fara för Erik Turesson är ieke bekant; 
ty att K. Hans tillskrifvit honom ett bref, som är dat. först den 16 Dec. 
1304, hvari det säges, att han nu uppsagt honom trohet (Skand. Handl. 
XIX: 46), kan icke förvilla, heldst hans uppsägelsebref, dat. d. 25 Juli 1502, 
ännu finnes i behåll. Grönblad, s. 136. Väl var det något groll med Hol
ger Karlsson (Gera) för angreppet på hans gård Björkvik under det inbördes 
kriget 1497, hvilket fortlefde ännu 1614 (N:r 433); men det kan icke hafva 
varit tillräcklig anledning.

o) I den berättelse om Hr Svantes resa till Finnland, som efter hans 
copiebok är införd i Skand. Handl. XXIX: 81—88, står väl, att han rest 
fredagen efter Visitationis (d. 5 Juli); men emedan ett originalbref finnes af 
Jon Jönsson, slottsfogde i Stockholm, till Hr Svante, hvilket är dat. d. 3 
Juli, Grönblad, s. 193, är påtagligen något misstag på förra stället, kanske 
efter skrifvet i st. f. före. Afresan skulle i sådant fall hafva skett d. 28 
Juni. Det bestyrkas ock af ett bref af Didrik Hansson af d. 16 Juli, som 
visar, att de medtagna lifsmedlena redan tagit slut, hvilket varit väl tidigt, 
om resan varit anträdd så sent som d. 5 Juli. Grönblad, s. 193.

Bidr. t. Bknndin. Hist. V. D
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Eskils9on (Baner), Sten Turesson (Bjelke), Erik Johansson 
(Vase), Kristiern Bengtsson (Oxenstjerna) och Trotte Måns
son till Eka. Afven Hemming Gadd skulle hafva varit med 
på resan; men han var ännu upptagen i Kalmar, emedan 
slottet icke kunnat aflemnas, och då han sedan blef ledig, in
sjuknade han i »bröstvärk och skörbjugg», så att han måste en 
lång tid hålla sm vid sängen, dels på Éönö, dels i Söderkö
ping (N:r 19, 22).

Första besöket gälde Kastelholm på Åland, dit ankom
sten skedde d. 14 Juli; men då tvenne åtföljande frälsemän, 
Clemet Hogenskild och Josef Pederson, utsändes i en båt, 
förmodligen för att gifva besättningen till känna riksförestån
darens ankomst, och nalkades slottet, fingo de genom kanon
skott anmaning att »lägga utaf». Då sedan Hr Svante låtit 
lägga i land utom skotthåll, kommo likväl genast fyra af be
sättningen emot honom, deribland en Hr Eskil, som troligen 
tjenstgjorde både som prest och skrifvare, och begärde de 
»skriftlig förvaring» om deras slottslofven, hvilket de ock genast 
fingo, under riksrådets sigill; men ehuru riksföreståndaren 
med tre af sina förtroendemän sände besättningen sitt qvit- 
tens, ville de icke släppa honom upp på slottet förr än föl
jande dag, då de sjelfva begärde, att han skulle komma dit upp, 
såsom han ock gjorde. Kidd. Erik Johansson fick emottaga 
slottet med ett mycket obetydligt inventarium, emedan Fru 
Ingeborg låtit undanföra det bästa och mesta af den krigs
materiel, der funnits.

Den 20 Juli skedde ankomsten till Abo slott, hvarest 
fogden var Didrik Hansson, som redan förut vid Josef Pe- 
derssons besök svurit den nye riksföreståndaren trohet och 
lemnat 1000 mark, som det tyckes till en del i förskott på 
skatteuppbörden '). Han öfverlemnade naturligtvis genast 
slottet, och på frågan, om han hade låtit något bortföra från 
slottet, nekade han; han hade väl i början af Februari fått 
flera Fru Ingeborgs bref derom; men han hade blott efter 
hennes anvisning satt en del bössor och annat afsides på 
slottet. Hon hade i ett af dessa bref bland annat sagt, att 
hon icke lemnat ifrån sig andra slott än Stockholms och 
Vesterås’, hvilket också är sannolikt. Hr Svante hänsköt till 
rådsherrarne, sedan hennes bref blifvit upplästa, om han vore 
skyldig lemna henne sin treding af slottsinventariet, hvilken 
fråga de besvarade med nej, och förklarade, att hennes tre
ding skulle sättas afsides på slottet, under lås och bom; men 
vid en d. 30 Juli företagen förnyad behandling af saken utaf

*) Grönblad, s. 174.
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biskopen, de båda lagmännen och en af de rådsherrar, som 
åtföljt Hr Svante på resan, Sten Turesson (Bjelke), samt 8 
friborna män från orten, anfördes blott det skäl, att man icke 
var viss på fred med Ryssland och att det var mycket tvifvel- 
aktigt, om sådan krigsmateriel och proviant kunde komma 
fritt öfver sjön, enär det dagligen spordes att K, Hans’ 
folk togo skepp från Finska orter 2). Emedan det fordrades af 
Fru Ingeborg, att hon skulle betala alla de Tyska ryttarne, 
som hennes aflidne man hade inkallat i riket, kan man icke 
förtänka henne, att hon gjorde sin rätt gällande till öfver- 
skottet å slottsinventarierna3 4 5). Saken blef som nämndt, se
dan i godo bilagd.

Före sin afresa från Abo höll riksföreståndaren d. 29 
Juli burspråk med friborne män och allmogen från Åbo län 
och Satakunda, hvilka alla lofvade honom trohet.

Ifrån Åbo reste FIr Svante till Raseborg och Karis prest- 
gård, för att möta Erik Turesson, men då underrättelse 
ingick, att denne icke kunde komma, återvände han och sände 
brodern Sten Turesson samt domprosten i Åbo HenrikVenne 
till Viborg, för att med honom öfverlägga, samt utfärdade en 
kungörelse, hvari han, särdeles vid anfall af Ryssarne. eller 
andra fiender, ålägger innebyggarne i Finnland och på Åland 
att rätta sig efter Erik Turesson i allt som han befaller. Det 
synes likväl af en kungörelse som FIr Svante på hösten ut
färdade, att de slutligen sammanträffat*). Under vistelsen i 
Finnland, synes Hr Svante hafva utskrifvit en hjelpeskatt, 
åtminstone i sydvestra delenÿ).

Medan Svante vistades i Åbo, hade en kanik i Upsala, Jöns 
Laurensson, återkommit från Novgorod, dit han blifvit sänd 
med förslag om fredens förlängning, och berättade, att sände
buden blifvit väl mottagna och fått det besked, att när fram
deles nya sändebud komme dit, som visste hvem som vore 
rikets föreståndare, »då kan ske, att fred göres»; emellertid

2) Skand. Handl. XXIX: 88. Jfr Grönblad, s. 199.
3) Besynnerligt är, att det blott talas om Fru Ingeborgs treding och 

icke om Hr Stens egna arfvingars rätt, då det är fråga om inventarier, men 
att hon ensam gjordes ansvarig för skyldigheten att betala de Tyska trup
perna; enligt föregående praxis hade en enka visserligen gjorts ansvarig för 
skulderna, då hon öfvertog lösörena i sin helhet, hvarå exempel äro anförda 
i föreg. del, s. Cl. Men utredningen efter Sten Sture var mycket invecklad 
i anseende till anspråken, att han skulle ansvara för statens skulder, och så 
sent som 1611 lade Stockholms magistrat beslag à hans qvarlåtenskap i sta
den. C. G. Nordins utdrag ur stadens Tankebok. U. B.

4) Grönblad, s. 208, 213, å hvilket senare ställe Hr Svante säger, att Hr 
Erik Turesson varit honom »till ordhse».

5) Grönblad, s. 215, 219, jfr 253.
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skulle vägen stå öppen emellan Novgorod och Viborg för 
både köpmän och sändebud 6).

Nytt kreditiv synes genast blifvit, förmodligen enligt 
Erik Turessons förslag, uppsatt för Krister Claesson (Horn), 
en son till den förenämnde lagmannen, och Sigfrid Anders
son, hvilka också d. 14 Sept. 1504 i Novgorod erhöllo ett 
nytt »fredsbref» på 20 år, i hufvudsaklig öfverensstämmelse 
med det af 1497, endast med det tillägg, att om krig skulle 
utbryta mellan Ryssland och Lifländska orden, Sverige icke 
skulle göra denna något bistånd7). Ryska sändebud kommo 
följande året genom Finnland öfver till Stockholm, för att af 
riksföreståndaren och hans rådsherrar samt ärkebiskopen emot- 
taga stadfästelse af fredsslutet8).

Om de anspråk, Ryssarne senast 1501 gjorde på Savolax, 
Jäskis och Euräpä samt elfvarne i Österbotten, är nu ej mera 
tal, tvärsom upptagas, likasom i den föregående traktaten, ån 
Sester (Systerbäck) och Kainu haf9) såsom gränsliniens änd
punkter, enligt den Nöteborgska freden, och det kan icke vara 
tvifvel underkastadt, att med det senare något omtvistade 
namnet nu förstods »norra hafvet», såsom det i den gamla 
Svenska texten öfversättes. Men det gränsmöte som vid jul
tiden 1506 skulle hållas för reglering af gränslinien blef på 
obestämd tid uppskjutet, emedan Ryssarne voro upptagna af 
strid med Pohlen 10),

6) Det föregående om Finska resan hufvudsakligen efter anteckningar 
i Hr Svantes copiebok. Skand, Handl. XXIX: 81—88.

7) Efter Svantes Eegistratur tryckt i Skand. Handl. XXIX: 32—35. 
Råmärkena: »a Sesther flumine usque ad mare Kajno>, såsom i handskriften 
står, hvaremot i 1497 års traktat står: mare Koen.

8) Grönblad, ss. 222, 228, 237, 244, Hr Svantes bref af d. 21 Okt. 1506.
Skand. Handl. XIX: 88. ..Jtf

9) Kainu, såsom Österbotten stundom kallas pa Finska, ar det forn
nordiska Kvænir, Qvæner, som ännu användes i Norska Finnmarkenom der 
boende Finnar, Cwensæ, Qvensjön, det namn hvarmed K. Alfred, då han efter 
Norrmannen Ottars berättelse beskref den nordligaste delen af Europa, be
tecknade Norra Ishafvet, således Kainu haf. Patajoki, det sista råmärket 
enligt Nöteborgska fördraget, hvarifrån gränsen går >norr i hatvet», är den 
nu s. k. Patsjoki eller Pasvig elf, som utlöper från Enare trask, hvarest sa 
långt några skriftliga underrättelser om dessa trakter gå, d. v. s. sedan 16:de 
seklet gränsen varit: ty att någon bestämd lokal utmed Nona Isbafvet skulle 
bestämmas, var ju oundgängligt, och dessutom lättare att angifva än någon 
midt in i det obebodda landet belägen ort. „

10) Erik Turessons bref, dat. Viborg d. 2 Jan. 1507. Gronblad, s. 304.
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Stilleståndstiden Juni 1504—Juni 1505.

Det ingångna stilleståndet bief å ingendera sidan strängt 
iakttaget, och lorhållandena voro till en viss del sådana, att 
det icke ’kan läggas Svenska regeringen något annat till last 
än brist på förutseende. Kapare fortsatte ännu i slutet af 
Juli sitt indrägtiga värf i Finska viken, man tog dem för att 
vara i Danska konungens tjenst, och hyste derföre ej stort 
förtroende till det ingångna stilleståndet; men det är möjligt, 
att de »sjötjufvar och röfvare», om hvilka biskopen i Abo d.
3 Febr. 1505 skrifver, att de nu två somrar å rad gjort den 
landsorten stor skada på skepp, gods och folk1), icke alla varit 
Danska, utan privata äfventyrare, särdeles man icke finner, 
att Svenska Riksrådet anfört något klagomål deröfver. Emel
lertid tyckes den allmänna meningen i landet varit ogynn
samt stämd för ett sådant möte, som i traktaten var bestämdt, 
och Hemming Gfadd, som ännu var sjuk, yrkade i bref till 
riksföreståndaren, att det skulle inställas och blott ett mindre 
antal ombud mötas; han ansåg, att om K. Hans ej ville gå 
in derpå, hade han någon hemlig plan dermed, hviiken dock 
ej närmare angifves (N:r 22). Då riksrådet i början af Ok
tober sammanträdde i Stockholm, kunde Hemming Gadd 
ännu icke komina tillstädes, och beslutet blef, att mötet skulle 
besökas; men för att lugna sinnena utfärdades d. 14 Okt. en 
kungörelse, att särskilda möten skulle hållas i landsorterna, 
hvarvid alla frälsemän, fyra borgare af hvar köpstad och två 
bönder af hvart härad skulle vid jultiden samlas i Enköping, 
Strängnäs, Linköping, Växjö och Skara, för att genom några 
af råasherrarne få närmare meddelande om ställningen').

Men riksrådet tyckes hafva glömt den provins, dit de 
framför andra behöft skicka sina ombud, nämligen Kalmar 
län hvarest missnöjet med traktaten utan tvifvel var störst 
och tvister lätt när som heldst kunde uppstå; ty besättningen 
nå slottet skulle ju underhållas af länets innebyggare, och 
det kunde icke med någon rimlighet begäras, att dessa skulle 
visa stor tienstvillighet mot en Dansk trupp, hviiken i aratal 
varit dess fiende, och Nils Gädda var visserligen till börden 
Svensk, och hans egenskaper enligt Hemming Gadds om
döme mycket lofvande (N:r 16), men han var icke sär-

1) skalMj. Handl. XXIX: 88. Biskop Laurens i Åbo till Riksrådet, dat. 
Åbo d. 3 Febr. 1505. Grönblad, s. 221.

2) Grönblad, s. 212.
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deles känd der å orten annorlunda än som en anhängare af 
K. Hans. Om han sålunda vid vinterköldens annalkande be- 
höfde ved till slottet, kunde han icke räkna på att få det 
förr än vid den tid då vinterskatten erlades, ty på annan års
tid kunde icke dylika artiklar utan största svårighet lemnas. 
Sannolikt var detta anledningen, hvarför Nils Gädda i slutet 
af sommaren lät nedbryta de skärmar af timmer, som före 
stilleståndet blifvit uppförda utanför stadsmurarne, samt föra 
virket på slottet och der använda det till bränsle eller annat 
ändamål3); men han eller hans tjenare sökte sedan utsprida 
det rykte, att det vore borgarne sjelfva, som gjort det, så att 
dessa måste derför ursäkta sig hos riksföreståndaren (N:r 23, 
24). Längre fram klagas också, att han borttagit stenkistor 
eller försänkningar, som Svenskarne gjort framför slottet, 
hvilket också de ansågo vara emot stilleståndet, emedan deri 
står, att staden likasom slottet skulle vid stilleståndets slut 
återställas, som de voro förut.

Kort före eller efter dessa händelser hade K. Hans i bref 
till Svenska Riksrådet anfört klagomål öfver några af allmogen 
i Kalmar län, som icke velat erlägga skatt till Nils Gädda. 
Riksrådet svarade derpå d. 22 Okt, att de derom icke fått 
någon kännedom, men att det stridde mot den föreskrift, all
mogen erhållit att efter sin yttersta magt fullgöra öfverens- 
kommelsen, och att det kunde bero på den stora fattigdomen 
i orten. Deremot framstälde de å sin sida klagomål öfver 
att skärmar och försänkningar vid Kalmar icke blifvit Iem- 
nade sådana de voro. Danska riksrådet svarade i följd af 
tillfälliga hinder vid brefvexlingen först d. 2 Jan. 1505, att om 
Nils Gädda något felat i förenämnda fall, skulle han derför 
svara inför de tre rikenas råd och begärde dels, att Arvid 
Trolle och andra gode män, som mist något gods i Sverige, 
skulle få det åter, dels att Svenska riksrådet skulle stränge
ligen tillskrifva Kalmar län om utgörandet af deras utlagor 4).

Men innan denna skrifvelse framkom, hade Svenska re
geringen fått ännu vigtigare anledning till klagomål och be- 
gynte få öppna ögon för de skadliga följderna af det slutna 
fördraget. Den frånoSten Stures tid bekante NilsRagvalds- 
son var bosatt på Aby i Bohuslän, men hade fått Ale och 
och Bjärke härader öster om Göta elf och nyligen hela Dal i

3) Borgarne säga, att Danskarne bortfört hvar stock dit upp (N:r 24); 
Erik Turesson hade fått den underrättelsen, att de skermer i Kalmar voro 
opbrende, niderbrotne och en del äro opsatte... Grönblad, s. 226. Texten är 
på detta ställe bristfällig.

4) Danska riksrådets bref, dat. oct. b. Stefani 1505. Skand. Handl. 
XIX: 64.
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förlä ning af riksföreståndaren. Han hade förut byggt sig ett 
klippfäste, kalladt Olofsborg, vid sjön Bullaren, hvarifrån han 
sannolikt beherrskade norra delen af Bohuslän, och ehuru om 
honom eller hans fäste ej något nämnes i stilleståndsfördra- 
tret, är der tydligt stadgadt, att hvar god man, som bor inom 
de tre rikena och varit med i kriget, skulle vara för sin per
son säker under stilleståndet. Det oaktadt hade han blifvit 
utan bekant anledning förrädiskt öfverfallen af Otto 1 Iudh, 
höfvidsman på Bohus, en del af besättningen nedgjord, och 
slottet antändt, men sjelf hade lian lyckats rädda sig, och 
derefter hade hans hustru, som förmodligen vistades på Aby, 
med barnen blifvit öfverfallen af Söffrin Skåning 5) och hade 
måst Iemna en förskrifning, för att fa sin frihet (N.i 8H).

Enligt en berättelse, som finnes antecknad ett halft sekel 
efter händelsen, men i hufvudsaken stämmer med sägnen i 
orten, har Otte Rudh sjelf julaftonen kommit dit med ett till
räckligt antal beväpnade, hvilka då de närmade sig Olofs
borg bade tagit hvita skjortor utanpå rustningen, på det att 
de Tcke skulle märkas, då de tågade öfver den snöbetäckta 
marken, och hade han ställt sitt tåg så, att han ej kom fram, 
förr än man kunde antaga, att besättningen hunnit blifva väl 
plägad af julölet och insomnat. Företaget lyckades, och Otte 
Rudh kunde obemärkt klättra uppför den enda gångstig, som 
ledde upp till fästet, hvars besättning blef antingen nedhug
gen eller tagen till fånga, med undantag af slottsherren sjelf, 
hvilken tagit sin tillflykt till tornet, der han in på följande 
dag försvarade sig med att kasta tegel och andra stenar ned 
på de anfallande, tills han slutligen fann för godt att hoppa 
ned på den snöbetäckta isen, dit ingen kunde följa honom, 
och lyckades således undkomma ö). Han vistades sedan tro
ligen på Götala kungsgård, nära Skara, hvilken han hade i 
förläning; ty biskop Brynolf skrifver så om honom, som hade 
det varit hans närmaste granne, och Brunsbo ligger blott Vs 
mil från Götala; han berättar i Mars, att Nils Ragvaldsson 
var ganska sjuk, men vid ett fritt mod och hoppades, att allt

s-, Biskop Brynolf sände från Skara d, 20 Jan. 1505 en af sina svenner 
till Hr Svante för att underrätta, huru sig förlupit är om Nils Ragvaldssons 
hustru och svenner (N:r 27). Fru Mätta säger i ett bref till Hr Svante af 
d 5 Febr 1507 att Sören Skaaning borde straffas for den store forrædelse 
han giordé på Hr Knut (Alfsson) og på Nils Ragvaldssons hustru. D. G. A.

o) Enligt Svaning skulle han blifvit fången; men sägnen i orten har 
den ofvan anförda uppgiften, hvilken bekräftas af handlingarne. Jfr Holm
berg, Bohusläns Beskrifning I: 101. Uddevalla 1842. Nils Ragvaldsson kal
las af Svaning: Rautzen, tryckfel för Ravitzen (jfr N-.r 384), hvaraf åter hos 
Hvitfeldt och de nyare intill Allen blifvit; Nautzen. Holberg har dock varit 
nog försigtig att ej upptaga det rådbråkade namnet.
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åter skulle blifva bättre (N:r 32); men i slutet af Juli eller 
början af Augusti har han7) dött (N:r 49, 51).

Längre fram på vintern gjorde Otte Rudh i Febr. eller 
Mars ett nytt brott mot stilléståndet, i det han tillfångatog 
Nils Ragvaldssons fogde i Ale härad, med fem hans tienare 
(N:r 32). J

Dessutom ingingo redan vid jultiden underrättelser, att 
K. Hans förehade rustningar och ämnade komma till Kalmar 
med stor magt (N:r 26). Hr Svante hade under Januari 
varit vid landsting i Skara och hade der (troligen af Nils 
Ragvaldsson sjelf) fått kännedom om Otte Rudhs angrepp på 
en af hans förnämsta förtroendemän, och då han vid resan 
derifrån d. 11 Febr. 1505 hade ett möte, med sju rådsherrar 
i Vadstena, hvaribland Hemming Gadd och Bengt Ryning, 
visade sig ä.ndtligen, att Svenska regeringen sökte afvända 
olägenheterna af det ingångna stilleståndsfördraget.

På Danska rådets begäran om uppmaning till allmogen 
i Kalmar län ett erlägga sin skatt svarades nu, att det hade 
riksföreståndaren tidt och ofta försökt; men efter det angrepp 
med mord och brand, som Otte Rudh begått mot Nils Rag- 
valdsson, hans hustru och barn, hade allmogen fått en förökad 
motvilja mot att ytterligare bidraga till Kalmar slotts befä
stande eller bespisning, och var den dessutom genom två års 
missväxt samt långvarigt krigstillstånd så utblottad, att der 
icke fanns någon tillgång på lifsförnödenheter för den mängd 
menniskor och hästar, som kunde komma att församlas vid 
ett sådant möte; i sjelfva Kalmar voro ej 2, 3 personer, som 
hade mer än de sjelfva behöfde, och föreslogs derföre för
längning af stilleståndet. Man utfärdade till och med lejde- 
bref för Danska ombud, som för denna fråga kunde sändas 
till Stockholm. Af Danska riksrådets svar är blott så myc
ket i behåll, att man ser, att det Svenska rådets bref fram
kommit d. 4 Mars, men man kan taga för gifvet att det varit 
afböjande.

7) Hans enka, Ottilia Ottesdotter (Römer), som mist sina och mannens 
gods i Norge, hvilka senare K. Hans år 1608 skänkte till Otte Ruth (N:r 
197), synes hafva bosatt sig i Skara, sedan hon blifvit beröfvad alla man
nens förläningar, till och med Götala gård, hvilken Hr Svante förlänade 
först till Matts Kafle, derefter till Torkel Jonsson, som var vald till biskop 
i Oslo, men undanträngd af K. Hans och derföre sökt understöd i Sve
rige, oaktadt hon enligt hvad hon sjelf i bref till Hr Svante uppgifver hade 
hans skriftliga löfte, att hon skulle få behålla alla förläningarne sju år efter 
mannens död (N:r 83). — Det sätt, hvarpå Ottilia nämner Nils Krumme, så
som en den aflidnes slägting eller barndomsvän bekräftar den i föreg. del 
anförda uppgiften om hans härkomst ; ty denne var gift med Estrid, dotter 
af Ragvald Nilsson till Välinge, och således svåger med Nils Ragvaldsson.
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K. Hans hade under tiden genom tverine bref af d. 19 
och 23 Febr. påmint Svenska riksrådet att tillhålla Kalmar 
läns innebyggare fullgöra sina skyldigheter mot Hr Nils 
Gädda, men fick till svar blott en hänvisning till det bref, 
som riksrådet erhållit* 8).

Det är icke sannolikt, att Kalmar läns innebyggare vi
dare lemnade några utskylder till Nils Gädda; men Svenska 
regeringens skildring af tillståndet i länet har, ehuru det 
nödgade K. Hans att sjelf bestå proviant för besättningen i 
Kalmar, sannolikt också ökat hans förhoppningar för ett lyck
ligt resultat af hans planer mot Sverige, hvilka nu redan så 
tydligt trädt i dagen, att äfven på Sveriges aflägsnaste punkt 
de kunnat fullständigt genomskådas. Han hade från hela 
Danmark och till en del äfven från Norge utskrifvit krigsfolk 
både af förläningshafvare och köpstäder med ett halft års 
proviant (N:r 26, 38), att infinna sig vid den tid då mötet 
i Kalmar skulle hållas, och Erik Turesson, höfvidsman på 
Viborg, skref d. 13 Mars till Hr Svante, att han hade inför- 
skrifvit Skottar och Engelsmän, som är godt örlogsfolk, att 
han skulle Jägga en del af sina skepp på norra sidan, vid 
Skäggenäs, det smalaste stället i Kalmar sund, och en del 
söder om Kalmar, hvarigenom han finge Svenska rådsherrarne 
i klämman, och tillstyrktes derföre, att man till Danska riks
rådet skulle sända någon skrifvelse med ett säkert bud, för 
att derigenom få veta, med huru stor styrka K. Hans ämnade 
infinna sig 9).

Andra underrättelser bekräftade hvad Erik Turesson be
rättat10). Till Kalmar slott hade bland annat kommit så stor 
förstärkning, att borgarne allvarligt fruktade för staden och 
erbjödo sig att underhålla den krigsstyrka, som Hr Svante 
kunde vilja sända dit (N:r 33).

Först fram emot medlet af April, sedan denna underrät
telse ankommit jämte Danska riksrådets afslående svar å för
slaget om stilleståndets förlängning, synes Hr Svante allvar- 
Iiot hafva tänkt på det förestående mötet i Kalmar. Han 
föreslog då ärkebiskopen, att man skulle sammankalla riks-

Skand. Handl. XIX: 70—81. Danska Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 319.
8) Grönblad, s. 226, 227.

10) Ett bref från konungens systerson, K. Jakob IV af Skottland, dat. 
Edinburg d 6 April 1505, svar på en skrifvelse som redan d. 5 Febr. fram
kommit innehåller i något förtäckta ord en bekräftelse på Erik Turessons 
tanke; ty den uppmanar till mildhet och öfverseende, ibland annat i följande
ord: »Ceterum clemenciam tuam ac animi virtutem laudamus et veneramur, 
qui rebelles Suecios, subditos tuos, pia castigacione ad officium reuocare, 
quam duriori vindicta ad majus scelus impellere malueris». Danska Geh.- 
Arch. Aarsberetn. I: 52.
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rådet för frågan, om det utsattte unionsmötet skulle besökas 
eller icke (N:r 34), och blef riksrådet ändtligen för detta 
ärende inkalladt till pingsten, som inträffade d. 11 Maj. Re
sultatet blef, att man skulle infinna sig på mötet, och rustad 
både till lands och vatten; men emedan tiden var så nära 
för hand, hunnos rustningarne icke med.

Man vände sig också först nu till andra vänskapliga 
magter, för att förekomma de värfningar af manskap, som K. 
Hans redan ett halft år bedrifvit. Till Danzig åtminstone 
sändes ett särskildt bud med en skrifvelse, hvari man under
rättade om de öfverträdelser af stilleståndstraktaten, som K. 
Hans redan begått, och hans rustningar för att med all den 
magt han kunde åstadkomma besöka det till den 24 Juni 
utsatta fredsmötet i Kalmar, och begärdes med anledning 
deraf svar, huruvida Danzig på sitt område tillåter samling 
af ryttare, samt utförandet af skepp, harnesk och skjutvapen, 
Sverige till skada (N:r 38).

K. Haus i Kalmar 1505, fruktlösa underhandlingar till
Mars 1506.

I början af Juni 1505 har sannolikt samlats i Öresund, 
utanför Köpenhamn, ett ovanligt stort antal fartyg, från alla 
delar af Danmark, rustade såsom till ett krigståg, och efter 
några dagar lagt ut derifrån, på det att K. Hans samt hans 
Danska och Norska rådsherrar som de förde ombord skulle 
enligt traktaten med Sverige af d. 18 Maj 1504 vara i Kal
mar vid d. 10 Juni, och 14 dagar derefter eller sjelfva mid
sommarsdagen hölls der i hamnen en mönstring, hvarvid visade 
sig, att antalet af krigsfolk, som de medförde steg till om
kring 2,600 man, fördelade som det synes på 57 olika fartyg, 
hvaraf de Danska städerna hade utrustat 1,021 man '), de sju 
Danska biskoparne 420, och klostren på Jutland och öarna 
63 man* 2); af de verldsliga herrarne hade Jens Holgersson 
på Visborg det största antalet, 140 man, Tyska trupper voro 
ett lika antal, de flesta från konungens måg, Markgrefven 
eller Kurfursten Joachim af Brandenburg, 124 man, och ett

’) Af dessa voro 76 från Malmö, 47 från Landskrona, 22 från Ystad, 
21 från Lund och 10 från Trälleborg.

2) Klostrena i Skåne hafva, likasom de Svenska klostren, den tiden va
rit fria för utskrifning.
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mindre antal från Braunschweig-Bevern3). Men i hela flottan 
var blott ett enda Norskt skepp, och då 8 dagar senare åt
minstone tre Norska rådsherrar, nämligen ärkebiskopen af 
Trondhjem, prosten, i Oslo, Jon Pålson, och den rike ridd. 
Nils Henriksson af Österått vid Trondhjemsfjorden, samt dess
utom den bekante Danske ridd. Henrik Krummedike af Val
len, höfvidsman på Holbækshus, hade tillkommit, och med den 
sistnämnde troligen äfven de Halländska städernas contingent, 
lärer man, särdeles med tillägg af besättningen i Kalmar, icke 
kunna beräkna hela den vid slutet af Juni samlade styrkan 
till mindre än 3,000 man.

Den 24 Juni — man valde under medeltiden gerna de 
stora kyrkliga festdagarne för sina möten — var älven från 
Svensk sida ansedd som den egentliga mötestiden (N:r 38); 
men de Svenska ombuden hördes dock ännu icke utaf. Re
dan dagen derefter, d. 25 Juni, lät K. Hans på rådhuset i 
Kalmar nedsätta en domstol af 24 rådsherrar, de flesta Dan
skar, och i närvaro af sändebud från K. Jakob af Skottland, 
konungens systerson, hans måg kurfursten af Brandenburg4) 
samt Hertigarne Baltasar och Johan af Meklenburg, lät han 
en af sina rådsherrar ridd. Nils Högh framträda och uppläsa 
den förenämnda traktaten af d. 18 Maj 1504, med tillhörande 
fullmagt af Svenska riksrådet, samt tillspörja domstolen, om 
den ville döma Svenska rådsherrarne såsom de der af motvilja 
och ohörsamhet mot sin förpligtelse uteblifvit (in contumaciam), 
och att rättegången skulle genast fullföljas. Utan svårighet 
biföll domstolen detta förslag och instämde på grund af in- 
lemnade handlingar aflidne riksföreståndaren Steu Stures arf- 
vingar, nuvarande riksföreståndaren Svante Nilsson, riddarne 
Nils Claesson (till Vik), Sten Kristiernsson, Trotte Månsson 
(af Eka), Erik Turesson (Bielke), Ake Hansson (Tott), samt 
Tönne Eriksson (Tott), Erik Johansson (Vase) och Peder Tu- 
resson (Bjelke)5), med alla deras anhängare eller medbrottsliga.

3) Genom bristande uppmärksamhet vid korrekturet har Ie uti listan 
(N:r 40) kommit att blifva satt i st. f. Ic (100) både för Jens Holgerssons 
och Markgrefvens trupp.

4) På grund af det felaktiga aftryeket af domen hos Hvitfeldt har 
man i nyare tider trott, att äfven Kurfursten sjelf varit tillstädes; men detta 
strider mot uttryckens i Svanings öfversättning och Svenska riksrådets kun
görelse till Kalmar län, knappt en månad efteråt, som blott omtalar främmande 
sändebud (N-r 43) Af Riedels Novus Codex diplomat. Brandenburg, synes 
dessutom, att Kurfursten d. 14 Juni 1605 var i Köln an der Spree (Berlin) 
och d. 16 Juli s. å. i Neuss (vid Ehen). Section A. IX: 267, B. VI: 196. 
Ett längre besök i Kalmar under mellantiden var med den tidens sätt att 
färdas knappt möjligt.

Oriktigt upptîig£is Erik Joktinsson ocd Psqci j.uresson icks som rid- 
dare; likaså i kejserliga bekräftelsen af domen, dat. d. 13 Nov. 1606. Danska
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Stämningen bief sedan å de tre följande dagarne efter före
gående signaler genom pipor och basuner (N:r 131) uppläst 
å torget "och i alla gathörn. Anklagelsen gick ut på sam
mansvärjning och uppresning samt lasteligt tal, och ansvars- 
påståendet var såsom för majestätsbrott. Ingen kunde natur
ligtvis besvara anklagelserna, och d. 1 Juli eller den sista 
mötesdagen afkunnades alltså domen, hvilken tillerkände K. 
Hans Sveriges rike, hvari han genast borde återinsättas, och 
de anklagade rådsherrarnes jämte deras inedbrottsligas gods, 
både löst och fast, tilldömdes honom. Dessutom bestämdes, 
att Drottningen framför allt borde återställas i besittningen 
af sitt lifgeding, och de verldsliga herrarne förklara slutligen 
de anklagade förlustiga all den heder, de friheter, privilegier 
och nådebevisningar, som de någonsin erhållit af någon herre 
och konung, samt skyldiga till straffet för majestätsbrott* * * * * 6).

Det storartade och kostsamma skådespel, som K. Hans 
tillställt, för att ådagalägga både sin magt och sin rätt, hade 
en väsendtlig brist, möjligheten att bringa domen till utförande, 
hvarförutan hela tillställningen var förfelad; men K. Hans 
förstod icke, att mellan det sublima och det löjliga är stun
dom blott ett steg.

Det var endast en punkt i domen, som skulle varit ut- 
förbar, om den icke till en stor del redan varit utförd, indrag
ningen till Danska kronan af de Svenska herrarnes gods, och 
den enda kända följden var, att några af dessa blefvo sålda 7) ; 
men sådant hade i alldeles likartade fall skett förut, och i 
detta hänseendet var den således onödig.

Icke heller kunde denna s. k. rättegång utöfva någon 
särdeles stor moralisk verkan, emedan Kalmar-boarne icke

Geh.-Arch. Aarsberetn. IY : 320. Namnlistan är påtagligen upprättad med
afseende pâ de deri upptagna herrars egenskap som godsegare i Danmark,
icke på deras brottslighet. Tönne Eriksson var ej rådsherre och född Dansk.

8) Domen, hvaraf originalet nu synes vara förloradt, är tryckt af Sva-
ning på latin, hvarifrån Hvitfeldt öfversatt den samma. Dagen efter do
mens afkunnande utfärdade K. Hans en kungörelse till Norge om rättegången, 
hvari han uppmanar till motstånd, om något anfall sker från Svensk sida, 
och hvari kan också nämner Hemming Gadd bland de Svenska herrar, som 
blifvit stämde att stå till rätta och dömda, men det stämmer icke med do
men. Ibland domarne var också Ebbe Strangesen, känd genom mordet på
Påvel Laxman tre år förut.

7) I Danska Geh.-Archivet finnas några bref om gods, tillhöriga Nils 
Clausson till Yik, men seqvester å hans gods hade skett långt förut (Del. 
IV. N:r 184): K. Hans gåfvobref till ridd. Henrik Knutsson (Gyllenstjerna) 
af d. 9 Oct. 1606 å hans arf å hustruns vägnar efter Hr Lage Brock. K. 
Hans bref af d. 25 Jan. 1607 â Hr Nils Claessons gods i Ossiö sogn och 
ett K. Hans salubref af d. 6 April 1610 till Jens Munck på fyra gårdar i 
Skowlöse, önestedt s. Gyding härad, konungen tilldömda efter Hr Nils Claes- 
gon »med mere the Swenskis gods».
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voro mycket talrika och dessutom icke gynnsamt stämda för 
K. Hans8). De fastade sig blott vid, att den på gatorna upp
låsta stämningen var för riksföreståndaren och iadsherrarne 
försmädlig, emedan de så offentligt utropades för tiobrvtare 
(N:r 131).

Mera intryck gjorde den hämnd, K. Hans utkräfde på 
borgmästare och borgare i Kalmar för det de tre åi föiut 
uppgifvit staden till Sten Stures här, sedan de likväl uthärdat 
en belägring i nära två månader. Hvilka juridiska former der- 
vid begagnades är icke bekant, men att han låtit pa ett gijmt 
sätt9) afrätta några af dem (N:r 43) och sedan beröfvat deias 
enkor och barn deras egendom (N:r 131), hvilket. var att up
penbart bryta den säkerhet, hvarpâ de enligt stilleståndsför- 
draget kunde räkna.

Hvad i öfrigt den stora rättegången angår, voro icke en 
gån°' de former, som under K. Kristierns tid varit föreskrifna, 
dervid iakttagna; ty i traktaterna af 1472—1476 äro särskilda 
procuratorer nämnde, här fick en af domarne tillika uppträda 
som K. Hans sakförare, och då Hr Sten Stures arfvingar 
blifvit antastade, för att komma åt de gods han egt, men 
bvilka nu gått i deras händer, är tydligt, att man nu likasom 
mot Laxmans arfvingar tillämpat liomerska lagen, hvilket var 
bokstafligen att bryta emot den försäkran, som K. Hans vid 
sin kröning afgifvit i Sverige.

Då de Svenska rådsherrarne så sent som i medlet af Maj 
afgjort, att de skulle rusta sig, för att besöka det utsatta mötet 
och någorlunda kände, med hvilken ovanligt stor krigsstyrka 
K. Hans skulle komma, var det helt naturligt, att de blefvo 
först sent färdiga. Alla förläningshafvare och frälsemän blefvo 
uppbådade, och af städerna utskrefs ovanligt mycket man
skap 1). Men såsom denna tiden var vanligt kommo ej alla, 
som voro uppbådade, och då man kände den stora bristen 
på lifsmedel i Kalmar län, är sannolikt att flera derföre ute- 
blifvit. Erik Turesson, som först d. 11 Juni fick brefvet, att 
han skulle besöka mötet, svarade genast, att han icke kunde

8J Af de samtida eller närmast lefvande historiska författarne är det 
in^en mer än den Danska rimkrönikan, som omtalar den så mycket på yttre 
uppseende beräknade rättegången i Kalmar. Eeimar Koch berättar blott, 
att K. Hans der »öfvat sitt vanliga tyranni, låtit halshugga borgmästaren 
och några andra», samt steglat eller rådbråkat en. _

9J I en P M för M. Verner, kamk i Linköping, att föredraga for ko
nungen i Polen, uppsatt af biskop Matthias, sägest »civitatem, locum videlicet 
»conventions spoliavit ao quosdam de civibus rotari, quosdam vero cleeapitari 
fecit». Skand. Handl. XX: 14.

i) Brefven för år 1605 äro i Stiire-Saml. helt fa; men då af Skara 
kunnat utskrifvas 24 varaktuge män (N:r 39), kan det tagas för gifvet, att 
af fiera andra städer ännu större styrka varit utskrifven.



komma, emedan han väntade Kyska sändebud, och Biskop 
Laurens i Abo ursäktade sitt uteblifvande dermed, att emedan 
riksrådet beslutit, att alla de som kommo till sjös skulle »i en 
flotte resa inom skärs», kunde han icke använda sin bartse, 
och han saknade dessutom styrmän, kunniga om den farleden* i 2).

Emedan de flesta rådsherrarne utan tvifvel samlats i 
Stockholm och derifrån skulle segla först österut, samt sedan 
följa kusten af Södertörn i sydvestlig riktning, förbi Lands
ort, tills de utanför inloppet till Bråviken fingo taga en rent 
sydlig rigtning är så mycket troligare, att de kunnat hafvn 
svårighet af komma fram, som sydlig och sydvestlig vind 
midsommarstiden äro de herrskande i dessa trakter3). De sände 
dels före afresan dels under vägen tre ridande bud till Kal
mar, för att anmäla deras förfall, men att de dock så snart 
möjligt vore skulle komma (N:r 43).

Huru länge de varit på väg4), är obekant, det talas blott i 
allmänhet om flera veckor, men först omkring d. 5 Julihafva 
de flesta hunnit in till klippan Jungfrun i norra delen af 
Kalmar sund, midt för n. v. Oscarshamn, och det var just 
vid denna tid, som K. Hans lemnade Kalmar, dit de då blott 
ansågo sig hafva en dagsresa qvar. De fortsatte likväl ej 
resan dit, utan sökte först genom kustboarne erhålla under
rättelser och synes Hr Svante sjelf lagt i land vid Gäddenäs, 
en udde nordost om Strömsrum, der han snart sammanträffade 
med ridd. Ake Hansson5), hvilken redan i början af Juni varit 
färdig att resa (N:r 39) och långt förut med en ansenlig trupp 
framkommit landvägen till Kalmar, men då han hörde hvad 
som händt de olyckliga borgarne, icke velat rida in i staden 
(Kr 44). En del af rådsherrarne lade sedan sina fartyg vid 
det söder derom belägna Pataholm, andra närmare Mönsterås

J) Erik Turessons bref, dat. Viborg d. 12 Juni 1605. Biskop Laurens
i Åbo d. 12 Aug. s. å. Grönblad, s. 238, 243.

3) Enligt de dagböcker öfver väderleken, hvilka blifvit förda vid fy-
rarne och vid Nautisk-meteorologiska bureaun bearbetats, är stiltje eller mot
vind för den som vill segla norrifrån till Kalmar alldeles öfvervägande emel
lan d. 16 Maj och 16 Juli.

4) Knut Eskilsson (Banér) ridd., har i Stockholm söndagen före S. Hans 
(d. 22 Juni) 1506 utfärdat qvitto till Nils Claesson i Vik å 200 mark Dan
ska för de gods i Skåne som han och hustru Kristina Eriksdotter sålt till 
den senare; men då man vet att den förre denna tiden var sjuklig och den 
senare dog några månader senare, är sannolikt att de på grund af sin helsa 
undandragit sig resan till Kalmar. Skand. Handl. XIX: 101.

5) SammantrafEandet med Hr Ake Hansson vid Geddenæs och Krono- 
beck omtalar Hr Svante i ett bref af d. 24 Sept. 1605. Skand. Handl. XIX: 
99, 100. Det ligger omkring 3 mil från Kalmar. Att flera af rådsherrarne 
haft något samtal der, synes af deras bref från Växjö af d. 26 Mars 1606. 
Skand. Handl. XIX: 146 -148.
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(N:r 43), förmodligen fördelade de sig, för att lättare få qvar- 
ter; men hufvudqvarteret var Kronobaclrs kloster* * * * * 6), som låg 
ej långt från stranden, söder om Mönsterås.

De samlade rådsherrarne stadnade här ett par veckor, 
hvarunder de till en början sysselsatte sig med frågan, om att 
söka förlängning af stilleståndet genom en beskickning till 
Kalmar, der några rådsherrar ännu troddes vara qvar (N:r 
45). Men det hade ingen annan påföljd än att man fick när
mare reda på hvad som passerat och på tillståndet i staden. 
Nils Gädda var ännu qvar såsom höfvidsman på slottet, och 
man antog i Kronobäck, att staden enligt fördragets innehåll 
skulle vara i våra händer (N:r 44).

K. Hans hade under tiden jämte sina rådsherrar åter
kommit till Köpenhamn, der han ännu någon tid hade dem 
samlade. Han liade vid mognare öfvervägande funnit, att 
domen i Kalmar var icke fulït betryggande, och han skulle 
derföre söka kejserlig bekräftelse. För tillfället fanns det vis
serligen ingen kejsare; ty Maximilian I hade ännu icke antagit 
annan titel än den af Romersk konung; men det fortlefde 
några oklara föreställningar om de gamla Romerska kejsar- 
nes magt, och ansågs, att denna äfven utan kröning öfvergått 
på det Tyska rikets öfverhufvud. De Danske riksråden kunde 
icke motsätta sig sin konungs ifver, ehuru det i sjelfva ver
ket var att uppoffra Danska rikets sjelfständighet gent emot 
det Tyska riket, utan affärdade d. 16 Juli en skrifvelse, 
hvari de begärde stadfästelse af domen och förbud för Tyska 
undersåtar att handla med Sverige7). IG Maximilian eller 
hans kansler behöfde icke lång besinningstid, utan utfärdade 
först d. 13 Nov. 1505 en bekräftelse af domen, med förbud 
för alla det Romerska rikets inbyggare att göra de deri

9) Riksrådets bref, dat. Vadstena d. 15 Jan. 1506 omtalar de artiklar 
och punkter, som begripna voro nu sist i Kronobäck. Skand. Handl. XIX:
121. Stockholms magistrats bref till Hr Svante af d. 26 Juli 1605 (N:r 45), 
är svar på ett bref, dat. Kronobäcks kloster.

Det föregående brefvet från Stockholms magistrat, N:r 41, om hvars
datum utg. vid tryckningen var tveksam, måste vara af d. 15 Juli, emedan 
deri omtalas, att slottsfogden var hemkommen »af Vesterars prestamot» och 
af ett ridd. Nils Stures bref, af 1488, tryckt i E. M. Fants Diplomata
Svecana. Diss.-Acad. Ups. 1805, och i Diplom. Dalekarl. I: 140, synes, att 
prestamot i Vesterås var d. 10 Juli. På senare stället står: perssemätz tidh,
pa Sancti Knutz konungz dagh; men det är otvifvelaktigt fel för: prestemots.

7) Riksrådets bref, tryckt af Hvitfeldt, med den felaktiga dateringen 
onsdagen efter Dionysii apostolorum 1505, hvilket måste vara: divisionis i 
st. f. Dionysii, emedan det var utfärdadt af alldeles samma personer som 
sntto till doms i Kalmar och man icke kan antaga, att de fyra Norska råds
herrarne staduat qvar till fram i Oct,, då Dionysii dag infaller.
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nämnda något bistånd, och sedan d, 2 Oct. 1506 ett öppet 
bref, hvarigenom alla uti den åberopade domen i Kafmar 
uppräknade män, deribland den aflidne riksföreståndaren, för
klarades i akt8).

De Svenska rådsherrarne synas snart hafva fått del af det 
af Danska riksrådet fattade beslutet att vända sig till K. Maxi
milian; ty i det förslag till instruktion för sändebud till Dan
mark, som ännu finnes i behåll9), erinras, att man med all akt
ning för kejsaren, med hänsyn till den sjelfständighet riket
af urminnes haft, icke kunde erkänna honom som domare öf- 

sig (N:r 44). Man utsåg tre rådsherrar, Sten Turessonver
(Bjelke), Ture Jönsson och Nils Eskilsson (Banér), att resa 
till Danmark för att på nytt underhandla om stillestånd, men 
det dröjde med den erforderliga lejden, så att rådsherrarne
innan den framkom redan lemnat orten. Den 7 Aug. var Hr
Svante tillbakommen till Stockholm (N:r 46).

Innan rådsherrarne åtskildes, hade de gått i författnng 
om förvaltningen och försvaret af Kalmar län, hvilken en af
dem, Sten Kristiernsson, åtagit sig, hvarom en kungörelse så
till länets innebyggare som till angränsande landskap utfär
dades (N:r 43).

Uppdraget var icke lätt, men troligen hade Sten Kri
stiernsson på förhand varit beredd derpå, så att han tagit 
med sig allt det förråd af krigsmateriel, som på Nyköpings 
slott kunde umbäras; sannolikt har han äfven fått en del 
frälsemän med deras tjenare sig till biträde (N:r 57). Dan- 
skarne hade nu ej blott besatt Kalmar stad och bemäktigat 
sig dess egna krigsmateriel, utan troligen också de kanoner,
som stodo qvar der sedan Sten Stures tid och egentligen till
hörde hans arfvingar.

Allmogen var till en början honom ej obenägen, och den 
aflemnade till honom de kronoutskylder för det förflutna året,

8) Bekräftelsen, dat, Passau d. 13 Nov. 1605 är efter originalet tryckt 
i Danska Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 320. Aktsförklaringen, hvilken K. Hans 
enligt Svanings uppgift lät trycka och är den första kungörelse i verldsligt 
ärende, som blifvit här i norden utgifven, är omtryckt af Svaning och sedan 
af Huitfeldt, qvartuppl., s. 236—242.

9) Det dokument, som är tryckt under N:r 44 är väl icke det som an
togs vid mötet, (Skand. Handl. XIX: 121), särdeles emedan det är pä latin, 
och öfriga kända instructioner från den tiden äro på Svenska, men att det 
är uppsatt för detta möte är deraf sannolikt, att det så mycket hänför sig 
till de i Juni och Juli passerade händelser. Det förutsätter, att Kalmar stad 
ännu var i Svensk hand och att således Nils Gädda ä.nnu hade befälet, hvil- 
ket icke var fallet, då saken senare kom till förhandling inför riksrådet (N:r 
57). Det innehåller så mycket af den föregående traktaten, såsom att mötet 
skulle hållas i Kalmar och afgörandet lemnas åt de 24 ombuden, att det är 
anledning, att anse det utgånget från Biskop Matthias.
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som Nils Gedda förgäfves infordrat (N:r 82). Hvad honom 
nu närmast ålåg var, om icke att återtaga Kalmar, åtminstone 
att förekomma det den dervarande Danska garnisonen fick 
tillfälle att göra något öfvervåld på landsbygden deromkring 
och i allmänhet så vidt. möjligt skydda landsfolket inom lä
net. Han besatte för detta ändamål, troligen efter föregången 
rådplägning, en liten kyrka kallad Hossmo *), som ligger vid 
strandvägen från Brömsebro, nära en mil sydvest om staden, 
och redan 1471 varit begagnad som en utpost att bevaka 
kommunikationen mellan Kalmar och Danska gränsen l 2). San
nolikt har äfven kyrkogårdsmuren, som på ena sidan ännu 
är rätt hög, tjent som en förskansning, då man hade större 
styrka än som kunde användas i kyrkan.

Sten Kristiernsson gjorde i medlet af Aug. ett hastigt 
besök vid Brömsebro och uppkastade der en förskansning på 
den holme, der Brymsehus legat, samt begärde af Hr Svante 
en förstärkning af 300—400 man för ett tåg in i Skåne (N:r 
49), men reste kort derefter sin väg, och befälet öfvertogs af 
Påfvel Kyle. Från Kalmar hördes de första månaderna intet 
utaf, men frampå hösten, troligen i November, gjorde Joachim 
Trolle, som nu öfvertagit befälet, ett ströftåg in i Södra Möre, 
sköfiade Påfvel Kyles gård Barkerstorp, och gjorde ett frukt
löst anfall på posteringen vid Hossmo (N:r 56, 57).

Sten Kristiernsson, som under hösten bevistat ett råds
möte och der fått löfte om förstärkning, återkom först fram 
emot medlet af December till Hossmo och skref till riksföre
ståndaren, att alla frälsemäns tjenare och köpstädernas folk 
nu farit sin väg, så att han och Påfvel Kyle voro ensamma 
om att försvara orten, och finge han ej före jul svar på sin 
begäran om undsättning, skulle han aflägsna sig, hvilket han 
också synes hafva gjort3).

l) Han har derifrån d. 18 Aug. 1506 skrifvit till Hr Svante, utan att 
omtala det såsom en nyhet, att han slagit sig ner der (N:r 47).

J) Den är en rektangelformig byggnad, mestadels af sandsten, utom det 
halfrunda korutsprånget omkring 70 fot lång och 31 fot bred, hvälfd och 
försedd med ett högt Ioft öfver skeppet samt ett ännu högre öfver koret; 
hvarå tornet är uppfördt. Till dessa öfvervåningar leda trånga trappor inuti 
väggarne, och är hvardera öfvervåningen eller löftet försedt med en hög och 
smal öppning, som kunnat begagnas som skottglugg för åtminstone ett par 
skjutvapen. Derjämte finnes å vestra gafveln en rund glugg, egentligen för 
att hålla utkik på vägen. Uttrycket »ligga på kyrkan», som flera gånger före
kommer om vakthållning der visar, att det var den nämnda öfvervåningen, 
som egentligen begagnades.

3) Sten Kristiernsson till Hr Svante, dat. Vimberby onsd. efter S. Pals 
troligen (d. 28 Jan. 1606), hvari han säger sig vara på väg till Hossmo samt 
att isen till Öland bär. Sture-Saml. N:r 499.

Bidr. t. Skandin. Hist. V. ®
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Enligt beslut, som troligen blifvit fattadt på hösten, begaf 
sig Hr Svante med en del af rådsherrarne och särskildt bi- 
8koparnes folk i medlet af Jan. på väg till Kalmar; och 
uppehöllo de sig först några dagar i Vadstena, som sanno
likt var mötesplats för frälset der å orten. Men mot sjelfva 
Kalmar kunde man af brist på artilleri ingenting uträtta. 
Som sundet var belagdt med stark is, gjordes i stället ett för
sök att om icke återtaga Öland, åtminstone proviantera der, 
hvarför Hemming Gadd satte sig i spetsen. Biskoparnes och 
de andra rådsherrarnes folk inqvarterades i Kolstad, en by 
öster om Borgholm, Hr Svantes egna svenner förlädes i Södra 
Motet, allmogen var välvillig och lemnade en gärd, ej blott 
i varor, hvilka förmodligen väl behöfdes för krigsfolkets under
håll, utan ock i penningar; men Hemming Gadd klagade för Hr 
Svante öfver krigsfolkets olydnad, och det enda som uträttades 
var4), att en del af Nils Bosons svenner togos till fånga(N:r 
63, 65). Hr Svante sjelf gjorde ett tåg in i Bleking, der han 
indref en kostgärd (N:r 65, 110). Båda företagen afbrötos 
snart, kanske egentligen med afseende på det möte för freds
underhandling, som i' medlet af Februari verkligen kommit 
till stånd.

Efter domen i Kalmar och den besynnerliga ansökningen 
till »kejsaren» skulle man kunnat vänta, att alla förslag från 
Svensk sida om underhandlingar skulle blifva förkastade och 
en strid på Iif och död i dess ställe inträda; men raka 
motsatsen inträffade. K. Hans var inom en månad färdig att 
utfärda nytt lejdebref, hvaraf från Kalmar en afskrift sändes 
till Svenska höfvidsmannen i den kringliggande landsorten 
(N:r 47), och af hans krigsföretag höras på mer än trefjerde- 
dels år så godt som intet. Man vet blott, att han sändt tre 
bref till Liibeck och deri på grund af domen i Kalmar för
bjudit Hansestäderna all gemenskap med Sverige. Det ser 
verkligen ut, som det icke var utan grund, hvad som berät
tades, att konungen, för att förmå sina rådsherrar till den 
stora demonstrationen i Kalmar, måst lofva dem, att de icke 
mer skulle behöfva utrusta någon här (N:r 49). De i Skåne 
bosatta rådsherrarne, hvilka merändels skötte underhandlingar 
med Sverige, voro ganska välvilliga att anskaffa lejdebref, 
åtminstone tre blefvo af K. Hans utfärdade, innan en sam
mankomst slutligen egde rum. Svenska rådsherrarne kunde 
icke nöja sig blott med sådana af K. Hans, utan ville hafva

4) Olof Jonsson skref från Vesterås slott d. 17 Mars 1506, att allmogen 
der i orten var ganska glad åt underrättelsen derom. Dipl. Dalekarl. I: 198, 
efter Langebek.
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försäkran både af honom och K. Kristiern samt Danska riks
rådet, och man var ändå så grannlaga eller försigtig, att 
man ej förr än efter tre år skickade någon, som var nämnd 
i domen. Flera personer kommo i fråga, men ett par hade 
förhinder, Sten Turesson och Ture Jönsson åtogo sig slutli
gen vid jultiden att ånyo resa som ombud, och till dem ut- 
sågos tvenne nya, Domprosten Hans Brask i Linköping och 
Bengt Abjörnsson af Händelö. Hemming Gadd hade biträdt 
med uppsättning af instruktionen, innan rådsherrarne reste utaf 
på tåget till Kalmar, och ärkebiskopen lät utskrifva fullmag- 
ten, hvilken är dat. Upsala d. 7 Jan. 1506. Men innan sände
buden i Vadstena åtskildes från de öfriga rådsherrarne, och 
fullmagten således skulle lemnas dem med alla sina sigiller 
försedd, hade man funnit, att den innehöll en så oinskränkt 
rätt för ombuden »att öfverväga och afhandla dessa tre rikens 
bästa», att man ansåg rådligast gifva dem föreskrift, att icke 
framlemna densamma, derest de icke kunde blifva ense med 
Danskarne, och ärkebiskopen, som jämte biskop Otto i Ve- 
sterås mycket pådrifvit denna beskickning, måste sedan i bref 
till Hr Svante och de honom åtföljande rådsherrarne erkänna, 
att »om det icke komme till en god dagtingen, då är det nyt
tigt, att så sker» ä).

Uppdraget gälde, att dels ursäkta Svenska rådsherrarne, 
för det de kommit för sent till det i Kalmar utsatta mötet, 
hvarvid ock den väntade Kyska beskickningen skulle omtalas, 
men någon fruktan för den stora krigsstyrka, hvarmed K. 
Hans uppträdt, nämnde man icke. Hufvudsaken var, att föreslå 
stillestånd på några år eller åtminstone intill nästa Michaelis 
(d. 29 Sept.), med rätt att under tiden »njuta arf och eget i 
alla tre rikena», och att fordra igen Kalmar och Borgholm, 
dock icke att göra det till ett oundgängligt vilkor; men 
att inlåta sig på något erkännande, att K. Hans hade nå
gon rätt till Sverige eller mottaga något påfligt bref, som

“) Ärkebiskopens bref af d. 30 Jan. 1506. Skand. Handl. XIX: 138. Med 
fullmagten är visserligen det besynnerliga förhållandet, att ärkebiskop Jakob 
säger i bref af d. 8 Jan. 1606, att han låtit skrifva och besegla >thet macht- 
bref efter biskop Mattis utkastning» (concept); också är den införd uti Svan
tes copiebok och dat. Upsala d. 7 Jan. (anf. st. s. 130); men derefter talar 
också Biskop Matthias i bref från Kisberga af d. 12 Jan. att han skulle be
sörja ett sådant magtbref, efter ett beslut i Örebro ; men detta måste hafva 
fattats på ett möte före julen, och biskopens åtgärd blott bestått uti att 
kringsända originalet, för att få de tillhörande sigillerna, samt ditsätta rikets 
klämma; ty af biskop Ottos bref af d. 10 Jan. synes, att han fått befallning 
sända sina svenner till Hr Svante öfver Rekarne, och han har således nu 
rest genaste vägen till Vadstena. Anf. st. s. 118, 120.
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kuiule innehålla en bekräftelse derpå, var dem strängeligen 
förbjudet* * * * * 6).

Under vistelsen i Yadstena ankommo de väntade lejdebref- 
ven från Danmark, men emedan de icke utsträckte lejdetiden 
längre än till medlet af Februari, måste nya begäras, och i 
den skrifvelse, som derom d. 20 Jan. utfärdades från Vad
stena, erinrade man de Danska rådsherrarne, att de voro alla 
af samma tungomål och nästan allesamman befryndade, så 
att' de borde skifta godt sig emellan och icke söka hvaran
dras skada med mord och brand, som nu och förr skett för 
Danmarks konungars skull, dem på ingendera sidan till nå
gon fromma 7).

De begärda lejdebrefven blefvo ombuden sedan enligt be
gäran tillsända på gränsen, förmodligen till Markaryd i Sun- 
nerbo. K. Hans, hvars lejdebref är dat. Abramstrup d. 9 Febr. 
hade visserligen utsträckt lejdetiden till midfastan, d. 23 Mars, 
men inskränkt antalet till 20 personer; men både K. Kristiern 
och de fyra Danska rådsherrar, som med ärkebiskop Birger i 
Lund på förhand utfärdat sitt lejdebref, försäkrade sändebuden, 
att äfven om K. Hans ej ville hålla dem sådan lejd, skulle 
de dock kunna tryggt återvända till Sverige. Den utsatta 
mötesplatsen var Malmö; men då de Svenska ombuden, hvilka 
i medlet af Februari framkommo till Lund, der ärkebiskopen 
och förmodligen flera af de utsedda Danska rådsherrarne 
hällre vistades, blefvo de der uppehållna i tre veckor, hvar- 
under de väl kunde förmärka, att rådsherrarne sjelfva hade 
stor benägenhet för fredens bibehållande, men de ville icke 
inlåta sig på någon formlig underhandling; man förebar brist 
på instruktion, och lät förstå, att man väntade att K. Hans 
skulle komma öfver till Lund 8), och att de der personligen 
kunde få tala med honom. Först när de Svenska ombuden 
sade sig beslutna att afresa, fingo de sig meddelade tre vilkor, 
hvilka K. Hans uppställt för fred: Sverige skall antingen åter 
erkänna honom sjelf såsom konung eller hans son, Kristiern, 
eller ock årligen betala honom en viss summa penningar(N:r65).

°) Den handling, som är införd i Skand. Handl. XIX: 131—136, kan
knappast vara något annat än den slutliga redaktionen af Hemming Gadds
förslag, såsom synes af ett uttryck i sista punkter: »af min gissning», hvilket
är utmärkande för honom; men det hufvudsakliga af innehållet måste det
väl innehålla, då det blifvit infördt i Hr Svantes copiebok, om ock biskop
Matthias något förändrat formen.

’) Skand. Handl. XIX: 137.
8) K. Hans har verkligen ej långt efter sändebudens afresa d. 18 Mars 

1506 i Lund utfärdat ett förbud för borgarne derstädes samt i Vä och i Malmö 
att besöka hvarandras torg. Langebeks diplomatarium, efter en copiebok i 
Malmö Bådhus-Archiv.
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Sådana vilkor för ett stillestånd kunde icke verka någon 
förändring i beslutet, utan afreste de verldsliga herrarne tro
ligen redan d. 4 Mars, och sedan de framkommit till den 
b vens ka gränsorten Markaryd, skrefvo de d. 9 i samma månad 
ett bref till de rådsherrar, som voro samlade i Kalmar att 
de först dagen förut fått deras skrifvelse, ehuru den var dat 
i Ljungby d 23 Febr. med föreskrift att de skulle återvända' 
om de icke kommit till någon »bestandelig ände» med Dan- 
ska riksrådet. Hans Brask har icke undertecknat detta bref 
iormodligen, emedan han hade stadnat qvar, för att emottaga 
ett sknfthgt svar af de Danska rådsherrarne. Detta är dat. d. 
5 h ebruari i Malmö, och skulle de alltså, emedan det var den 
i lejdebrefyen bestämda mötesplatsen hafva rest dit in, och 
det innehaller, att de der varit till möte med de Svenska om
buden, men icke förmärkt dem hafva någon fullmagt till att 
bringa en sådan tvist, som nu var mellan rikena, till full
komligt afgörande. Om Svenska regeringen ville ånyo sända 
de samma eller ock andra ombud af riksrådet till Malmö, 
antingen 14 dagar före pingst (d. 17 Maj) eller ock 14 dagar 
efter midsommar (d. 8 Juli) och i tid derom underrätta, ville 
de likväl utverka nya lejdebref, som ombuden »kunde vara 
förvarade med», både af sin gamle och sin unge herre och 
sina medbröder, samt sända några af dem till ett sådant möte 
or att bringa tvisten till slut; men om detta icke lyckades, 

skulle, sasom orden lyda: »deras nådige herres rätt och dom 
»vara oförsummad i alle måtto». Om de tre vilkor, som han 
uppställt, nämnes här icke; men de anförda orden voro till
räckliga 9).

Riksföreståndaren och de rådsherrar, hvilka under vintern 
egat i trakten af Kalmar, hade vid Vårfrudagstiden ettsam-

met^ rJu Danmark återkomna ombuden i
V axjo, lVarest de erhöllo muntliga meddelanden, som visade, 
att de Danska rådsherrarne fått kännedom om de förhandlingar, 
som Svenska rådsherrarne sins emellan haft vid Gäddenäs 
föregående sommar, och det synes, som hade de af K. Hans 
framstälda punkterna der varit föremål för öfverläggning, hvil- 
ket likasom ett föregående meddelande af samma sW på 
våren 1504 visar, att K. Hans hade sina anhängare inom riks
rådet, som antingen der gingo hans ärenden eller åtminstone 
icke iakttogo den tystlåtenhet, som lagen dem föreskref. Råds
herrarne ansågo de framstälda vilkoren samtliga så orimliga 
att hela underhandlingen tydligen icke kunde vara tillstäld i

n ,P De 1 Malmö samlade râdsherrarnes bref, dat. d. 5 Mars 1506 SkanH 
Handl. XIX: 143. De Svenska ombudens af d. 9 Mars. Ant' sts. 141
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annat syfte än att vinna tid eller att förhindra Sverige från 
att under vintern göra något infall i Danmark, der mycket 
liten krigsmagt hade funnits till hands. Skrifvelser i denna 
syftning, troligen uppsatta af Hemming Gadd, utfärdades dels 
till de öfriga rådsherrarne i Upland eller öfra Sverige, till 
dem i Vestergötland och i Finnland 10), dels till Dalarne, hvil- 
ken senare, i stället för den förrådda hemligheten från riksrå
dets förhandlingar, redogjorde för de händelser, som hade 
sammanhang med kriget, likasom för de tre vilkor, K. Hans 
uppställt för erhållandet af fred (N:r 65, 68).

Fortsättning af Danska kriget 1506, Kalmar stads åter
tagande.

Under sjelfva underhandlingen med de Danska råds
herrarne hade vapenskiftet varit afbrutet; men man beredde 
sig å båda sidor att åter börja striden. Sändebuden, som 
återkommo från Danmark, visste att berätta om fyra stora ör- 
logsskepp, som K. Hans hade under utrustning i Köpen
hamn, och detta gjorde Hr Svante orolig för en del af sina 
svenner, hvilka med hans egna och andra Svenska fartyg 
seglat ut på senhösten, och han var derföre angelägen att 
sjelf komma upp till Stockholm, för att söka utrusta så många 
af egna och andra rådsherrars och slottshöfdingars skepp som 
möjligt.

Före sin skilsmessa från orten hade han allmogen sam
lad både i Möre och Värend, troligen häradsvis, och gaf dem 
dervid del af de fordringar, som K. Hans framställt såsom 
vilkor, för att han skulle hålla fred, särskildt den tribut han 
begärde, och försäkrade bönderna, att det »skattegäldet» skulle 
de gifva med skarpa spadar, bolyxor (bredyxor) och Dalpilar l) 
och kunde de vara färdiga att följa Hr Svante hvart han ville, 
men önskade, att han skulle skona Ronneby, emedan sedan 
Kalmar gick från riket, det var enda orten, der de kunde få 
salt, humle, fisk och kläde samt penningar till skattens er
läggande (N:r 65).

10) Riksrådens bref, dat. Växjö d. 26 Mars 1506. Skand. Handl. XIX:
145.

') Hr Svante till Erik Turesson1 Jönköping d. 4 April 1506. Skand 
Hand. XIX: 157,



Det var också mera skäl att anfalla de vestliga delarne 
af Skåne och Halland, der det var lättare att komma fram, 
och der man kunde låta adelsmän, som hade säte i riksrådet, 
få någon känning af krigets olägenheter samt en tillrättavis
ning för den skymfliga behandlingen mot de Svenska råds- 
herrarne under den s. k. rättegången i Kalmar.

Som likväl den styrka Hr Svante hade med sig, hvilken 
han förlagt på fodring i Östbo och Vestbo, icke var tillräck
lig, skref. han till Ake Hansson, att han skulle uppbåda frälse- 
männen i Vestergötland och möta i Jönköping samt sedan 
taga befälet äfven öfver den förenämnda truppen och genom 
Sunnerbo göra ett infall i Halland och Skåne. Åke Hansson 
hade för tillfället, såsom den tiden brukades i denna aflägsna 
gränsort, på kort uppsägning slutit stillestånd både med Per 
Lycke på Varberg och Otte Rudh på Bohus; äfven Knut 
Knutsson till Morlanda, höfvidsman på Akershus, hade haft 
bud hos honom och föreslagit stillestånd. Han kunde således 
vara trygg för den vestra och sydvestra gränsen och anmo
dade genast biskopen i Skara att utrusta sina svenner samt 
frälsemännen i Vestergötland, att de skulle möta i Falköping 
d. 5 April, och om han finge 700 à 800 man med sig, hoppa
des han kunna utföra uppdraget. Hr Svante lemnade den stör
sta delen af sin egen trupp under fodermarsken Bengt Eriks
sons befäl och skref till rådsherrarnes svenner, egentligen de 
ü-e biskoparnes vid Mälaren, att de skulle möta Hr Åke i 
Sunnerbo d. 8 April. Åke Hansson hade fått underrättelse, 
att det var herredag i Köpenhamn, och der borde naturligtvis 
de förnämsta Skånska herrarne vara, och han ville derföre i
.r^T [rfnvaro helsa på sätesgårdarne och ställa sitt tåg rakt 

pa Helsingborg.
Om planens utförande finnes ingen annan underrättelse 

än den korta uppgiften af Johannes Magni 2), hvilken tyckes 
syfta härpå, att Hr Svante med eld, svärd och plundring farit 
igenom Halland och Skåne och utan någon förlust fört sin 
här tillbaka, fullastad med byte, och att han sedan återvändt 
till öfra Sverige, men lemnat åt Åke Hansson att oroa Dan- 
skarne. Det är i handlingarne ingenting, som ovilkorligt hin
drar, att Hr Svante kan hafva på några dagar deltagit i ett 
sådant tåg; ty först d. 22 April har man ett bref till honom

a) Johannes Magni säger uttryckligen, att händelsen inträffade året in
nan Ake Hansson intog Yallen och Laholm, och skulle det således vara 1506' 
men å andra sidan talar han om Åbos plundring, som skedde 1509, och pla
nen mot Varberg, hvilken sannolikt tillhör 1508, i det föregående. Sådant 
nander lätt den, som blott ur minnet, efter 30 år skall uppteckna hvad han 
uPplefvat.
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från Åke Hansson, dat. Sköfde — förmodligen är det sta
den af detta namn, — och han nämner ingenting om hvad 
som passerat (N:r 67); men sannolikare är dock, att Åke 
Hansson anfört detsamma, och att förblandningen uppstått 
deraf, att Hr Svante nyss varit med i de orter, hvarifrån tå
get utgått, och anordnat detsamma.

Den farhåga för de utsända fartygen, hvilken föranledt Hr 
Svantes önskan att snart komma åter till Stockholm, var redan 
i medlet af April aflägsnad; ty fartygen voro åtminstone till 
stor del hemkomna (N:r 67); men emellertid har Svante vid
hållit planen. Han skref ej blott till biskop Laurens i Åbo, 
att han skulle utrusta sitt skepp, utan ock till hans domprost, 
att söka drifva på sin förman; men som biskopen fruktade, 
att en af de kapare, hvilken K. Hans hade i sin tjenst, vid 
namn Johan Brockenhusen, skulle åter komma i de Finska 
farvattnen, tyckte han det ej vore rådligt, att den ringa styrka 
der fanns att möta honom, skulle dragas derifrån3). De 
Svenska rådsherrar, som så nyss haft sina svenner i 3 à 4 
månader i fält, torde icke heller varit villiga att genast åter 
utrusta dem till sjös, och någon samverkan i denna rigtning 
omtalas ännu icke.

När sjön blef öppen, började Jöns Holgersson sin van
liga verksamhet, men hade detta året blott måttlig lycka. 
Strax i början miste han 2 skepp i skärgården utanför Tjust, 
hvilka togos af bönderna der i orten; i harmen deröfver lät 
han bränna Pata by och Strömsrums sätesgård, som tillhörde 
Fru Ingeborg, samt 15 gårdar i Ryssby socken, der han 
också plundrade kyrkan; gjorde derpå ett fruktlöst anfall på 
Ho8smo kyrka (N:r 75, 76); men då han seglade ut derifrån, 
miste han sitt största skepp med, såsom det säges, 320 man 
om bord, hvilket framstäldes såsom ett försynens straff för 
gräsliga grymheter öfvade vid Pata (N:r 69, 70, 75). Äfven 
förolyckades ett köpmansfartyg, som Danskarne tagit, i när
heten af Stäflö, men blef af ställets égaré Bengt Knutsson 
och några af ortens bönder taget af grund och bergades, 
hvarvid man får höra, att det vid delning af bytet kommit i 
den treding, som K. Hans fått på sin lott (N:r 73). Det var 
således det vilkor, hvarpå han antog sina kapare. Fram på 
sommaren lågo 3 konungens och ett par Jöns Holgerssons 
skepp vid Öregrund, och Stockholms magistrat begärde Hr 
Svantes befallning, huru man skulle skydda den s. k. »Bottne- 
flotten» eller de fartyg från Norrlands och särdeles Norr-

J) Biskop Laurens och Påvel Scheels bref, båda dat. d. 21 Maj 1606. 
Grönblad, ss, 263, 266.
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bottens stränder, som snart väntades komma ned (N:r 85). 
Huru dermed gick är obekant; men längre fram på hösten 
berättar Hr Svante, att han haft sina egna skepp ute för att 
freda köpmännen genom sjön och att omkring 20 skepp kommit 
hem från Danzig, Kiga och Reva), lastade med humle, salt, 
vin, kläde och lärft, samt att han väntade från Lübeck sin 
egen holk och en skön flotta med honom4). K. Hans var 
på sommaren detta år i ett mycket spändt förhållande till 
Lübeckarne, så att de Danska köpmännen blefvo af dem ut
visade, han deremot lät qvarhålla Lübecks köpsvenner i Dan
mark (N:r 70, 79, 81), och i Kiel, der konungen i Juni 1506 
hade ett möte med flera Tyska furstar, till en del för att bi
lägga striden, rönte Lübeckarne blott förödmjukelse och be- 
slöto derföre att fortsätta handeln med Sverige.

Det syntes på sommaren 1506, som skulle Sverige också 
kunna erhålla någon bundsförvandt, ehuru det icke hade nå
gon furste med slägtförbindelser. K. Alexander af Pohlen, 
som var i strid med Ryssarne, hitsände ett ombud vid namn 
Leonard Heredianus, hvilken ankom till Stockholm i Maj, 
och ett rådsmöte blef till d. 12 Juni inkalladt, mest för be
svarandet af det bref han medförde. oTiden var likväl så 
knappt tilltagen, att biskop Laurens i Abo ej fick kallelsen 
förr än den utsatta dagen var förliden, och i följd derafhade 
endast några af de närmast boende infunnit sig 5 * *). Sändebudet 
medförde ett memorial, som han skulle uppläsa och sedan 
meddela riksråden. Det innehöll en framställning af Pohlens 
förhållande till Ryssland under de sista åren, hvari särskildt 
namhålles, att konungen vid en beskickning, som han jämte 
landmästaren af Lifland haft till den nyss aflidne storfursten 
i i an .’ me(l kännedom om det gamla förbundet mellan 
de bada rikena8 9), velat innesluta Sverige i det fördrag om 
fred, som emellan dem kunde aftalas, men att Storfursten, 
»förmodligen i förtröstan på några medhjelpare, som han hade, 
att göra Sverige skada», icke velat gå in derpå.

Konungen önskade att få genom särskildt sändebud höra 
Svenska regeringens tankar om sättet och vilkoren för en 
samverkan mellan alla tre staterna mot Ryssland, och väntade

4) Hr Svantes kungörelse af d. 13 Hov. 1506. Skand. Handl. XX: 45,
6) Biskop Laurens bref af d. 20 Sept. 1506. Arvidsson VII: 73. Grön

blad, s. 282. Hr Svantes bref till Ake Hansson, tryckt efter concept, som
saknar både adress och datering af Grönblad, s. 297. Det var skrifvet, me
dan ett möte, som »var beramadt mest för sändebudet af Polen», påstod, men
omtalar mötet i Kiel såsom afslutadt, och är N:r 81 eller Hr Åkes bref af
d. 16 Juli utan tvifvel svaret derå.

9) Såsom sedan visade sig, menades dermed traktaten med K. Erik af
år 1419.
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flera furstars sändebud till sig, då han efter midfastan skulle 
resa till Litthauen, hvarest äfven ett Svenskt ombud skulle 
vara välkommet.

Rådsherrarne tyckas hafva ansett sig för fåtaliga att ge
nast besvara ett så ovanligt förslag, och blef frågan derföre 
uppskjuten, men Hr Svante lärer genast hafva sändt ett 
ombud med ett artigt tacksägelsebref.

Först vid nästa rådsmöte d. 2 Oct. blef formligt beslut 
fattadt om besvarandet af det Pohlska förslaget, och kaniken 
i Linköping Magister Verner fick i uppdrag att framföra 
svaret. Det innehöll dock blott en förklaring, att Sverige 
var benäget för ett sådant förbund, men till en början begärde 
man få del af den föregående af konungen åberopade traktaten 
jämte hans tankar derom. Men derjämte fick sändebudet 
uppdrag att framlemna en skrift om förhållandet till konungen 
af Danmark under de båda sista åren och särskildt om domen 
i Kalmar, mot hvilken han skulle högtidligen protestera, så 
väl inför konungen af Pohlen, som andra christna furstar och 
stater, hvar han fick tillfälle * * 7 8 9).

Sändebuden reste tillsammans och voro ännu i medlet af 
December ej komna längre än till Reval, och först i April 
hade Hr Verner företräde hos den nye konungen af Pohlen, 
Sigismund 1.

Underhandlingen bedrefs icke med någon synnerlig ifver, 
emedan Sverige för tillfället hade någorlunda lugnt på Ryska 
sidan och alla dess krafter behöfdes för kriget med Danmark, 
men fortgick ännu 1509, och kanske ända till Hr Svantes död. 
Pohlske rikskansleren, ärkebiskop Johan af Gnesen sökte 
genom bref från Rom till Sten Sture d. y. år 1515 åter väcka 
den till lif. Men för tillfället hade den ingen annan påföljd 
än att K. Hans derigenom fick en anledning att sjelf träda

ï) K. Alexanders kreditiv med tillhörande memorial, Hr Svantes preli
minära bref och Riksrådets svar, med memorial, äro tryckta i Skand. Handl.
XX: 1—16.

8) Verners bref, dat. Reval d. 12 Nov. och 9 Dec. 1606 samt Nyköping 
d 10 Sept 1607, då han nyss återkommit. Leonard Herdianus till Hr Svante, 
dat. Krakau d. 10 April 1507. Grönblad, ss. 287, 291, 306, 338.

9) K. Sigismunds kreditiv för Johan Kycknez att underhandla med 
Sverige d. 16 April 1609 jämte »Commissio propria Regiæ Majestatis» läror 
på Platt-Tyska finnas i Grefve Falkenbergs samling på Brokind. Hist. Handl. 
III: 413, Stockh. 1863. — Allen anför i De tre nord. Rigers Hist. I: s. 667 
utdrag af ett bref från en landsflyktig Svensk af år 1518 eller 1519, som 
innehåller en berättelse om förhandlingarne, hvilken dock knappt är fullt 
riktig, och hvari uppgifves, att en öfverenskommelse eller kanske snarare ett 
förslag från Pohlen innehöll, att fyra Svenska rådsherrar skulle komma dit 
öfver till Pohlen, för att afsluta en traktat vid pingsttiden 1612, men att 
Hr Svantes död kommit emellan.
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i ündërhaiidling med Pohlen, som började med ett giftermåls
förslag för hans son och slutade med en enkel vänskanstrak- 
tat år 1509 (N:r 436). F

Man hade fruktat, att K. Hans efter mötet i Kiel med 
förstärkning af Tyska hjelptrupper skulle anfalla Sverige; 
men det dröjde ännu ett år, innan någon frukt af hans di
plomatiska itver visade sig, och än mindre påföljd hade 
hans med mycken ihärdighet fortsatta underhandling med 
Kyssland; ty ehuru den nya storfursten förklarade sig vilja 
bekräfta det med fadern ingångna förbundet, och mäster Da
vid årligen reste öfver Narva mellan Köpenhamn och Moskva, 
samt någon gång skall hafva låtit undfalla sig hotelser om 
förestående Kyska infall, lyckades det Erik Turesson att bibe
hålla grannsämjan.

Den enda framgång, som K. Hans detta året hade, 
och den var snart öfvergående, var, att Möreboarne tvungos 
att underkasta sig. Men det berodde efter all anledning 
mindre på någon särdeles kraftutveckling från hans sida än 
pa Sten Kristiernssons försumlighet. Han hade då han tog 
emot länet haft stora planer (N:r 49), och på sin riddareära 
otvat allmogen att försvara dem till land och vatten (N:r 

~fmen Jet sa^nades honom ihärdighet och pligttrohet, så 
att äfven hans vän och beskyddare Jakob Ulfsson måste er
inra onom om hans skyldighet att då en fiende kunde vän- 

t,Jd Kyköpings slott, som han hade sig anförtrodt 
f . 0J: ^an ‘'“de redan på hösten och vintern varit borta 
önri«111®- tld’ /iu llatle han icke varit der sedan April, och då fi- 
ÖJ1 LgmJd ZM afJllaJ härjade kusten, uppehöll han sig uti 
mo Len M Æ 69)’ BOm liSger längst bort från sjön, för- 
mvrTet V01 0rj naSon skatteuppbörd; ty i sådant var han mycket nitisk. Han uppbar skatten ej blott för det år han
1IimeJ c . n,e ? ,uJf äfven de betydliga återstoderna sedan 
de föregående, hvilka de skattskyldiga icke velat lemna till 
Kils Grädda, samt dessutom en del på förskott; och hans 
svenner hade icke gjort annat, sedan han reste, till fram i 
Augusti än sysslat dermed (N:r 82). Då han nu skulle för
söka att uppresa allmogen för att möta fienden eller bevaka 
kusten (N:r 69), men ej var väl liden i orten (N:r 90), är no«- 
trohgt, att han misslyckades och derföre icke ville återvända 
dit. Han tyckes hafva ansett sig hafva gjort nog med att 
hafva begärt undsättning (N:r 66) och derom hadelian också 
fatt Hr Svantes löfte (N:r 71); men ännu i medlet af Juli 
h°k han emottaga skarpa påminnelser, både af Påvel Kyle 
na 6U annan frälseman i orten, Erik Bengtsson på Ströms- 

s- Han insände dessa bref till Hr Svante, och de synas
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hafva gjort sin verkan, så att denne kunde taga lians bref
såsom en afskeds-ansökan '). . „ ,

Emellertid hade Joachim Trolle, såsom höfvidsman i Kal
mar lyckats att förmå Möreboarne att såsom det heter »köpa 
sin fred af honom», hvilket förmodligen egentligen betyder, 
att de lofvat honom brandskatt, och riksrådet, som var sam- 
Iadt vid midsommartiden i Stockholm, beslöt derföre en upp
muntrande skrifvelse till Möreboarne, med löfte om snar und
sättning (N:r 76), samt en verklig utskrifning af frälsemännen 
från det öfriga Småland och Östergötland, samt åtminstone 
ett par köpstäder2)- Antalet steg dock icke till stort öfver 
hundra man, och som Sten Kristiernsson, som var närvarande, 
icke kunde förmås att fara dit ned, uppdrog man befälet åt 
Peder Månsson på Säby i Södra Vedbo (N:r 77), hvilken 
Sten Kristiernsson sjelf, innan han lemnade orten, hade före
slagit till befälhafvare öfver den lilla truppen i Hossmo (N:r 
66) Han var af den lägre adeln, hade som ung vant i JM ils 
Stures tienst och sedan biträdt med förvaltningen af hans län, 
men hade ej anseende nog för ett högre befäl, hvarföre också 
i kungörelsen derom blott talas om de gode mäns folk, och 
icke om herrarne sjelfva.

Peder Månsson reste snart dit, men skall ej hafva kom
mit länore än till Högsby, 7 mil från Kalmar, och blott sjelf 
tredje, ”såsom Hemming Gadd berättar (JM:r 90). Han skref 
också en rapport till Hr Svante, utan både ort och datum, 
men hvari han berättade, att hela Möre nu gått fienden till 
handa, och tillstyrkte, att en stor magt skulle skickas dit ned 
till sjös, om icke den landsorten skulle gå alldeles förlorad, 
samt att Sten Kristiernsson borde tillhållas att komma dit 
för att ordentligt lemna ifrån sig länet (N:r 82).

Riksföreståndaren hade redan före medlet at Jnni skrirvit 
till Hemming Gadd, som nu vistades på Rönö, och anmodat 
honom antaga ett antal »soldenärer». Han hade nyss förut 
haft ett dylikt uppdrag, och svarade, att det gick nu mera icke 
så hastigt att samla sådana som förra gången, emellertm för
säkrar han om sin tjenstvillighet (N:r 72). Troligen har bref- 
vet äfven innehållit något i afseende pa Kalmar län, hvarom 
det kortfattade svaret icke upplyser; men på rådsmötet, der 
ärkebiskopen och biskop Matthias voro tillstädes, kunde icke 
blifva tal om Hemming Gadd; ty det var dem troligen ge
nom ryktet bekant, att han var nära att bannlysas, och först

>) Skand. Handl. XX: 34—36, efter afskrifter i Hr Svantes copiebok. 
3) Formen för brefvet (N:r 77) är sådan, som om det utgått från riks

rådet. Bref om uppbåd plägade eljest Hr Svante sjelf utfärda. (Jfr N:r 182).
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d. 2 Aug. underrättas man af ett Hr Svantes bref till Sten 
Kristiernsson, att Hemming Gadd åtagit sig befälet och var 
skickad med allt sitt folk dit ned, äfvensom med det folk Riks
rådet samfäldt ditskickade. Det erinrar derjämte om riks
rådets begäran, att Hr Sten skulle låta sina »bössor och vär
jor» stadna qvar, på det kyrkan i Hossmo icke skulle blifva 
utblottad, och lofvar honom skadeersättning 3).

Men det gick med Hemming Gadds värfningar icke så 
hastigt, som Hr Svante hade trott, ehuru han derpå var för
bered^ och dessutom behöfdes det åtskilligt af krigsmateriel,
8Tc^6InTing Gadd icke hade 1 förråd På d^t Hlla slottet 
vid Slätbaken, utan att alldeles utblotta detsamma. Trolio-en 
har han t. e. nu först låtit tillverka den lilla bysseborg eTler 
artilleripark, bestående af ett dussin hjulbössor, som han hade 
med sig till Kalmar. Det är troligt att han just för dessa 
oc andra förnödenheters anskaffande begifvit sig till biskops- 
garden Munkeboda, vid nuvarande Norsholm, för att vara den 
gamla Vånga bergslag närmare. Han vistades der ännu d. 
15 Sept., då han skref till Hr Svante, att han just som han 
skulle stiga till häst fått besök af Peder Månsson och påmin
ner om Utskrifningi. af en kostgärd i Östergötland, för härens 
behof, och borde Östgötarne så mycket mer bidraga dermed, 
som de icke kunde sjelfva gå ut, enär de ännu hvarken hade 
slutat sin bergning eller sått sin råg (N:r 89).

. fDet T- Tligt' att han också för provianteringens skull 
var JfkjT Sln ankTst tin Kalmar-trakten, tills skörden 

* i 01Sat > ty mycket sådant kunde han icke föra med
tågat 1 AetTnsthft ftT af sePtember bar Hemming Gadd af-
rad nch f i'T Kh n8 6?T Väg har Sått Senoin Östra hä- 
rad ), och före d 5 Oct. hade han kommit till Högsby. Han
har således följt Stångån och dess sjöar samt passerad Vim-
TbTiTm: A,Tj-da'en> dßf ännu landsvägen från Linköping 
till Kalmar stryker fram Har han, såsom troligt är, fört 
med sig s.na kanoner har nog hans resa icke kunnat gå 
mycket fort, om också liela hans styrka varit till häst. Men 
han hade fore afresan redan sändt tvenne bud till Hossmo 
for att halla modet uppe hos besättningen och erhålla under- 
rältelser denfran. Utom Sten Kristierssons hade äfven nå<n~i 
at Hr Svantes egna, Biskop Ingemars och Påvel Kyles sven-

’) Brefvet, dat. Köping sond. efter Olaui 1606. Skand Handl XX- as 
) Han säger i brefvet till Hr Svante (N:r 90), att ban talat'med .n

ÆMånsson*,"sedan Z Ä SftS oÄaTdem
tnf ÄTtt emedan det hörd“
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ner legat der; men tjensten var långt ifrån eftersökt, en del 
rymde derifrån, andra blefvo sjuka, och den egentliga förde
len var, att man hade ett säkert förvaringsrum för proviant 
och annan materiel. Hans Örjansson hade jämte öfriga sven- 
ner skrifvit till Hemming Gadd, att de icke ville stadna 
längre än till d. 29 Sept., då provianten ansågs taga slut 
(N:r 88), och en ibland hans första åtgärder måste således 
blifva att ditsända en trupp, den var 74 man, men hufvud- 
sakligen för att anskaffa och ditföra proviant; ty till besätt
ning ansåg han 20 man vara nog (N:r 90).

Påvel Kyle till Barkerstorp, hvars nit och tjenstvillighet 
Hemming Gadd alltid berömmer, hade kommit till mötes i 
Högsby, och med honom, som bäst kände orten, har han utan 
tvifvel aftalat nödiga åtgärder för att vinna befolkningens bi
träde; så mycket nödigare, som naturligtvis proviant, särdeles 
foder för hästarne, måste anskaffas på stället.

Till det vid kusten midt för Borgholm belägna Alem, 
hvarest påföljande Britesmessedag d. 7 Okt. också var kyrk- 
messedag, och dit således mycket folk kunde väntas, af- 
sände han 80 man, med sin fodermarsk och några borgare 
från Kalmar, och skref allmogen till, att han ville lefva och 
dö med dem och ej fara från dem förr än kriget blefve slut. 
Finge han godt svar, skulle de derifrån rida till Ljungby 
prostgård, som ligger nära Hossmo, något längre in i landet, 
för att stöta till det öfriga folket. Lyckades det icke vid 
Ålem, der allmogen troligen haft påverkan af Nils Boson på 
Borgholm och andra »onda stämplare», ämnade han söka få 
allmogen i det öfre landet, som han nyss passerat, med sig. 
Han hade icke ännu annat folk än det han sjelf antagit, ehuru 
en del voro värfvade i Hr Svantes namn0); ty af den utskrif- 
ning af frälsemän och borgare som riksrådet midsommartiden 
beslutit, hade ännu icke blifvit någon påföljd. Troligen har 
Hemming Gadd ej heller varit angelägen att få andra med 
än sådana, på hvilkas lydnad han kunde räkna. Han ville 
derföre icke, o särdeles innan han fått höra, hvad svar som 
allmogen i Ålem lemnade, rycka fram med hela sin styrka, 
på det allmogen icke genast skulle få se, huru obetydlig den 
var. Ryktet hade förstorat den till 3 à 4000 man, och deraf 
ktinde han också draga någon fördel.

Ställningen i sjelfva Möre var rätt betänklig; ty Joachim 
Trolle hade lyckats draga en del af allmogen till sig. Den

») Deraf förklaras motsägelsen, att Hemming Gadd sjelf säger (N:r 
274), att han intagit staden på sin bekostnad och Svante i kungörelsen 
derom. att staden blifvit intagen med hans och Hemming Gadds folk. De 
Tyska ryttare, Hr Svante nyss sändt, voro ej ännu framkomna.
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svåra mqvartering, som bönderna förra vintern haft, hufvud- 
Lakhgen1 af, biskoparnes svenner, det ringa resultatet af deras 
talttag, hade icke stämt dem fördelaktigt, och Sten Kristierns 
sons regemente hade uppväckt förbittring. Hemming Gadd 
säger, att han lemnat ett ondt rykte och ville knarmt tro 
hvad om honom berättades (N:r 92).

Men vid underrättelsen om Hemming Gadds ankomst 
började sinnesstämningen förändra sig. Madesjöboarne, som 
bo närmast gränsen mot Värend, läto helsa honom, att de 
ville »ga man af huse», och då Jöns Holgersson, som låg i 
sundet med 4 skepp och IiOO man, ville tvinga Moreboarne 
att lemna proviant till slottet, samt för detta ändamål stämde 
dem mangrannt sig till mötes, ville de ej komma, utan sände 
blott 4 man af hvardera häradet. Han hade dessutom, strax 
han kom, latit nattetid gripa prosten i Ljungby, och fordrade 
nu foi honom 100 oxar, liksom för presten i Dörby 60 oxar 
i losen utaf bönderna, hvilket under nuvarande förhållanden 
icke var fördelaktigt.

Hemming Gadd och Påvel Kyle utlyste nu också ett 
ting med bönderna i Möre, att samlas d. 15 Oct., troligen 
vid det 74 mil vester om Kalmar belägna Dörby, som val
landets gamla tingsställe. Det räckte från kl. 10 f m till 
kl. 5 e. m. hvarunder många klagomål framfördes, särdeles 
mot bten Knstiernsson, och ehuru PIemming Gadd, såsom

fr0t dej T ?å Väl känd der 1 orten (N:r 90), måste 
Ln J i- i ii meJ-K111 8ln eSendom gA i borgen för honom, att 
hådo -kJ jf Skl Jfa S1,g från dem förr än fejden var slut, och 
alU dï la d lg6nI f0rPllgta 8ig att stadna. Men sedan gåfvo
"L „ "M„ÄX.upptäck“hämler ,iUk,nM

Under hela tiden hade ett antal af 80 man af den Dan
ska besättningen legat , nästa by, der de afbidade slutet af 
forhandlingen, och gingo sedan i tysthet derifrån; men PIem- 
mmg Gadd trodde, att om den icke slutat som den gjorde 
afsigten varit att såsom han uttryckte sig »lysa tingsfrid med 
oss». Han var icke heller derpå oberedd; ty han hade med 
sin »bysseborg», 11 stycken med hjul och kärror, och hans 
karlar sköto 10 eller 12 glädjeskott med lodbössor (N:r 92)

Särskildt hade Hemming Gadd måst lofva, att han skulle 
»hålla fienderna inne», så att de hvarken till lands eller sjös 
fingo tillfälle att göra Möreboarne någon skada, och det enk
laste sättet att hålla detta löfte var, att så snart som möjligt 
intaga Kalmar och det genom stormning. Staden låo- vfd 
denna tiden på fasta landet, nordvest om slottet, hvarifrån den 
var skild med en vattengraf, och afståndet var ej större, än att
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man kunde från slottet tala till dem som voro i närmaste 
delen af staden. Den var omgifven med murar, hvilka om
slöto en något aflång rundel af omkring 1000 alnars genom
skärning, men utan graf. Några torn höjde sig öfver murarne, 
särdeles vid stadens portar. Hvilka åtgärder Hemming Gadd 
på förhand vidtagit känner man ej; men sannolikt har han 
haft sitt högqvarter i Ljungby; ty den föregående rapporten 
är från Hossmo, och han hade på förhand sagt, att han ej 
ville ligga der. Det enda man vet är, att han på morgonen 
d. 23 Oct. från sjelfva Kalmar kunde till riksföreståndaren 
berätta, att staden nu var intagen; hans svenner hade på 
natten stigit öfver muren vid Garpetornet, som låg å stadens 
nordvestra, således den från slottet aflägsnaste sidan, striden 
fortgick ännu, då han skref, mången tapper man hade stupat, 
dock mest af fienden, andra, särdeles af borgarne, gåfvo sig 
fångna6); men staden var nu åter fri.

Hemming Gadd i Kalmar. Försök att återtaga Borgholm, 
infall i Bleking och Halland våren 1507.

Underrättelsen om Kalmar stads befrielse väckte natur
ligtvis en så mycket större glädje, som man med skäl varit 
missnöjd, att den utan nödvändighet blifvit öfverlemnad till 
fienden och förbittrad öfver det sätt, hvarpå denna godtrohet 
blifvit af K. Hans besvarad 7). Hemming Gadd vann deri- 
genom en stor popularitet, till motvigt för den förföljelse, 
hvarför han af sina ståndsbröder var utsatt. Väl var befri
elsen ofullständig, så länge fienden innehade slottet; men dess 
läge var sådant, att en stark besättning i staden kunde så 
noga iakttaga hvad der förehades, att det välde öfver den 
kringliggande landsorten, som slottets liöfvidsman nyss ut- 
öfvat, nu mera var tillintetgjordt, och till en utgångspunkt 
för nya eröfringar kunde det ej mer användas. Hemming 
Gadd kunde derföre hafva dubbelt skäl att glädja sig öfver 
den lyckliga utgången af sitt företag, om också icke den 
uppmaning, han genom Hr Svante stälde till biskoparne, att

s) Hemming Gadds rapport d. 23 Oct. 1606. Skand. Handl. XX: 66.
’) Åfven blef biskop Matthias synnerligt glad deröfver och trodde det 

nu vara bättre utsigt, att få ända pä kriget, emedan fienden ser, att hans 
falska list icke hjelper eller har något bestånd. Bref till Hr Svante d. 20 
Nov. 1606. Skand. Handl. XX: 66.
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de skulle hålla tacksägelser derför i alla domkyrkor, med för
böner, att vi måtte kunna behålla staden, blef af dem alla 
så välvilligt mottagen 8).

Men eröfringen medförde också för honom mer än nåo-on 
annan stora bekymmer och svårigheter, och hans enda&bi- 
träde var ännu alltjämt Påvel Kyle. Staden var, såsom han 
ej elf säger, gräslig att se, hälften var afbränd, deribland både 
stadskyrkan och munkklostret 9),_ den var nästan alldeles ut
blottad på lifsmedel, hvilket ej berodde på någon föregå
ende afspärrning, utan på den allmänna bristen i orten och 
allmogens obenägenhet att på något sätt understödja fienden; 
stadens befolkning hade också smält mycket tillsammans 10).

Den föregående höfvidsmannen i orten Sten Kristiernsson 
hade ej blott vid Hemming Gadds ankomst dragit sina sven- 
ner derifrån (N:r 98), utan ock låtit bortföra sina hakebös
sor, som han haft i Hossmo, ehuru riksrådet begärt, att han 
skulle låta dem stadna, och hvad annan materiel, der fanns 
och som kunnat komma efterträdaren till nytta, hade han 
slumpat port. Lyckligtvis kunde besättningen i Hossmo kyrka 
nu mera indragas. Det värsta var att han också tagit med 
sig länsräkenskaperna, ehuru han uppburit en del af skatten 
i förskott, så att Hemming Gadd, som ville hafva ledning af 
dem vid den följande uppbörden, måste anlita riksförestån
darens biträde, for att vinna rättelse (N:r 92, 137) och om 
det lyckades, dröjde det åtminstone i tio månader.

e sättningen var till en början så fåtalig, att de måste 
vaka livar natt (N:r 95). Efter ett par veckor synes likväl 
ett kompani Tyska ryttare, under Jakob van Nürnbergs be
fäl, som Hr Svante afsändt i medlet af Oktober, hafva dit- 
kommit landvägen '). De blefvo inqvarterade hos borgarne

s) Skand. Handl. XX: 59.
9) Den s. k. Munkeporten å stadsmuren, som låg nära slottets sydvestra 

hörn, hade deraf sitt nam.
10) Ett ej obetydligt antal synes genast hafva blifvit som fångar bort

förda och inqvarterade i andra Svenska städer. Biskop Matthias skref d. 
20 Nov. 1506 från Strängnäs, att dit hade 4 dagar förut kommit 14 fångar 
från Kalmar, mest handtverkare, hvilka heldst begära att få tjena i deras 
yrke, och Hr Svante svarade d. 29 i s. m., att han gerna såge, att de tje- 
nade gode män här i riket, med vilkor att de ej gjorde något förräderi med 
bud eller stämplingar. Skand. Handl. XX: 65, 66.

') Hr Svante säger i kungörelsen om skeppsgärden till Åbo stift af d. 
15 Nov. 1506, att han för en månad sedan sändt dit ett ganska skönt tai 
folk, Hr Electus till undsättning (Grönblad, s. 288), hvilket åter i samma ut
tryck förekommer i brefvet till Mälar-städerna; men i den allmänna kungörel
sen af s. d., som är skrifven i copieboken, namnes ej denna sändning. Î dess 
ställe står der, att staden blifvit intagen af Hr Electi och hans eget folk

Bidrt t. Skandin. Hist, V. F
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(N:r 98), men gjorde stort bekymmer vid provianteringen, så 
att Hemming Gadd måste låta dem fara öfver sjön till Öland, 
för att der hos bönderna söka skaffa sig hvad de behöfde, 
till dess en utskrifven gärd hann inkomma (N:r 97, 100). Men 
de voro strängt förbjudna att dervid öfva något våld, och 
troligen lät Hemming Gadd en del af sina egna svenner 
följa med vid dylika expeditioner* 2).

Riksföreståndaren hade vid underrättelsen om Kalmars 
intagande genast sammankallat de närmast boende rådsher- 
rarne, hvilka voro samlade i Stockholm d. 13 Nov. och dels 
beslöto ett uppbåd af förläningshafvare och frälsemän samt 
köpstädernas folk »för att återtaga slott och län, som riket 
med rätta tillhörde» 3), dels en allmän gärd af lifsmedel, när
mast för Kalmar stads undsättning, men också för utrustning
af skepp på våren, till beskydd för våra köpmansskepp, och
kallades den derföre skeppsgärden. På förhand sändes en liten 
undsättning både af manskap och proviant från Stockholm, 
hvilken framkom i början af December (N:r 101). Ifrån 
Öland blef det snart någon tillförsel af allehanda lifsmedel, 
hvarmed Nils Boson såg genom fingren (N:r 107).

Det var dock ej blott lifsmedel och manskap, som för 
Kalmar-ortens försvar behöfdes; ty der var ännu sämre be-
stäldt med tillgången på egentlig krigsmateriel. Till och
med på järn var sådan brist, att Hemming Gadd måste bryta 
loss hvad som kunde finnas uti de afbrända husen i staden, 
för att deraf göra pilar, och måste han så väl nu som sedan 
flera gånger, medan han var i Kalmar, begära Hr Svantes 
bemedling hos ärkebiskopen, biskop Matthias samt Fru Mag
dalena på Vik, Nils Claessons enka, för att få litet krut eller 
salpeter, och till och med derföre anlita Fru Mätta (N:r 95, 
128, 129).

Oaktadt dessa betydliga svårigheter, lät ej Hemming 
Gadd afskräcka sig, utan lät efter hand förfärdiga allehanda
Hemming Gadd hade i ett bref af d. 26 Oktober bedt honom icke sända 
några ryttare, hvilket yttrande han ytterligare förklarar i ett P. 8., som är 
infördt under brefvet af d. 3 Nov., hvarest uttryckligen säges, att man ännu 
icke hört utaf ett tal folk, som skulle vara under vägen dit (N:r 95), och 
påtagligen är detta P. S. föranledt af den omtalda sändningen. Skand. 
Handl. XX: 44, 47, 60. Den 12 Dec. skrifver H. Gadd: >det är ett sällsynt 
parti de Tyske, i hafve sändt hit> (N:r 103), så att det är alldeles tydligt, 
att de Tyska ryttarne icke varit med vid stormningen. Jfr N:r 97.

2) I det bekanta svaret till riksrådet af d. 27 Nov. 1506 säger H. Gadd, 
att han fått dess bref, just som han skulle skicka 200 beväpnade öfver till 
Öland, för att skaffa proviant. Skand. Handl. XX: 29—-33.

s) Hr Svantes kungörelse till frälsemän och förläningshafvare i Upland 
och Södermanland, att vara färdiga vid första vinter, senast d. 9 Dec., dat. 
d. 15 Nov. 1506. Skand. Handl. XX: 49.
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krigsredskap, särdeles med afseende på en plan att storma 
slottet, så snart det blef så stark vinter, att isen deromkring 
kunde bära, hvilket tycktes komma att dröja. Han lät der- 
löre genast by^ga sig ett par espingar, hvardera för 60 man, 
anskaffade andra båtar och lät sitt folk nattetid hålla vakt 
äfven till sjös, men kunde ej hindra, att ett stort skepp den 
11 Dec. kom med proviant och nytt manskap in till slottet. 
Det hopp han förut, på grund af besättningens fåtalighet och 
brist på proviant, gjort sig, hade gått så långt, att han två 
gånger uppfordrat slottet (N:r 95).

Hans uppbåd till allmogen i Handbörds härad, att få 
manskap derifrån, misslyckades en gång, emedan ett rykte 
kommit ut, att både han och Hr Svante voro afsatta (N:r 106, 
jfr 110). Han såg häruti ett verk af en af sina förnäma fl- 
ender; ty ryktet kom från Peder Turessons fogde, men i 
stället för att lägga det mycket vid sig, sysselsatte han sig 
ständigt med planer att göra fienden afbräck samt för sin del 
sätta dem i verket, och särskildt att efter slottets stormning 
gå öfver till Oland.

Han^ meddelade Hr Svante en stor plan för ett allvarligt 
anfall på det egentliga Danmark, hvarvid hufvudhären icée 
borde gå genom Kalmar län, som var utblottadt, utan genom 
Vestergötland och yestra delen af Småland, der på flera år 
!Cke varit något krigståg, hvarunder dock från Kalmar län 
skulle kunna göras ett särskildt infall med 2000 skyttar till 

”ch fo^8> ffJratt dPla fiendens krafter och uppmärksam- 
ie (iN-r 101, 102) Ake Hansson hade också erbjudit sin 
tjenst for ett infall i Skåne och trodde sig lätt kunna på 
Bohus uppgöra om stillestånd med Prins Kristiern, som ei 
hade mer än 200 man4). J

Hr Svante hade i början af December varit uppe i Da- 
hä!*11 landsting i Tuna, hvarvid han talat om 

forhållandet till K. .Hans och Kalmar stads återtagande, 
samt erhållit försäkringar, att Dalkarlarne skulle med all 
den rnagt, de åstadkomma kunde, skynda till hjelp, när 
han det begärde, samt att de aldrig skulle erkänna nå^on 
annan herre, hvarom kungörelser till de andra landskapen 
utgingo5). Svante tyckes hafva tillbragt julen i Vesterås 
och strax derefter hafva uppbrutit i spetsen för frälsemän 
och förläningshafvare i mellersta Sverige med deras svenner 
för att tåga mot Danska gränsen; ty målet har ännu ieke

4) Ake Hanssons bref. dat. i Gäsene härad d. 10 Dec 1606 
svar, dat. Vesterås d. 22 Dec. Skand. Handl. XX: 76, 78 

) Skand. Handl. XX: 70.
Svantes
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varit fullt bestämdt6). Afgörandet skedde i medlet af Ja
nuari, och från Linköping, som passerades, skref Hr Svante 
med rådsherrarne den 21 Jan. till Ake Hansson och till 
frälsemännen i Vestergötland, med befallning att uppsäga 
stilleståndet och sysselsätta fienden, så att han icke får till
fälle att förstärka sig österut7). Åtminstone Svante sjelf har 
tagit en omväg öfver Skärstad och Svartarp8), som ligga i när
heten af Jönköping, så att han först vid medlet af Februari 
framkom till Kalmar, der han då länge varit väntad (N:r 
111, 112).

Det råd Hemming Gadd gifvit, att hellre anfalla från 
Vestergötland, emedan i Kalmar län skulle blifva svårt att 
få proviant, bekräftades snart. Emot Kalmar slott kunde in
gen ting uträttas, emedan vintern varit så mild, att sundet 
gick öppet, och det dröjde ej länge, innan en ny undsättning 
med åtskilliga förnödenheter ankom, hvilken man väl försökte 
men ej kunde hindra, emedan en försänkning, hvilken Hemming 
Gadd föranstaltat, hade misslyckats (N:r 112), och de fartyg 
man från Svensk sida hade att tillgå voro för obetydliga 9).

Något bättre lyckades ett tåg in i Bleking, som företogs 
omkring d. 20 Febr. och man använde sjövägen, hvarigenom 
man icke behöfde så mycket stöta Möreboarne, hvilka ville 
bevara grannsämjan. Erik Trolle, Johan Arendsson till Sjö
holm, Bengt Knutsson af Stäflö och Nils Bröms voro i spet
sen derför med sitt egna folk och Hr Svantes svenner, hvilka 
sannolikt anfördes af den sistnämnde. Anfallet gälde i första 
rummet Lyckå hus, en obetydlig befästning, hvars egentliga 
höfvidsman, Nils Gädda, låg sjuk i Ronneby; men åarne voro 
uppsvälda och broarne upprifna. Det lyckades likväl några 
Hr Svantes svenner att simma öfver med hästarne och reparera 
en bro så mycket, att de öfriga kommo öfver. Så väl fästet, 
som staden blefvo derefter, dock icke utan en hård strid, in
tagna samt afbrända; men det höga vattenståndet i åarne 
hindrade från planen att fortsätta tåget till Ronneby. Lyckå 
län, åtminstone Östra härad, måste lofva trohet; prosten, som 
hade tagit sin tillflykt till Ramdala kyrka, men blef gripen, 
—

“) Stockholms borgmästare och råd till Hr Svante d. 6 Jan. 1507, svar 
på en skrifvelse, att han skulle begifva sig »ned i landet mot Kalmarna eller 
»annorstedz i then egnen». Skand. Handl. XX: 79.

’) Skand. Handl. XX: 94, 96.
8) Han har från förra stället d. 1 Febr. skrifvit ett href till Ake Hans

son, att uppsäga dagen med den unge kungen (Skand. Handl. XX: 97) och 
från Svarthetorps prestegård d. 2 Febr. ett skyddsbref för Skenninge nunne
kloster.

s) Kådsherrarne i Kalmar till öfriga Svenska riksrådet, dat. d. 13 Mars 
1507. Skand. Handl. XX: 99.
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och 12 ombud afsändes till Hr Svante för detta ändamål * *), 
och häradet var sedan någon tid skattskyldigt till Sverirre' 
(N:r 154). °

Derjämte förehades, sannolikt både före och efter tåcret 
till Bleking, expeditioner till Borgholm, för hvilka Erik Trolle 
stod i spetsen. Då närmaste målet dermed var att provian
tera, hade Hr Svante utskrifvit ett bref om en kostgärd och 
en penninghjelp, hvari efter all anledning Danskarnes fördrif- 
vande varit framhållet sasom ändamål, och var allmogen för 
saken mycket benägen, men både bönder och svenner for
drade, att Hemming Gadd skulle komma dit (N:r 113). Hela 
den styrka, som Erik Trolle hade med sig var 111 man, de 

esta, om ej alla ryttare, hvilka måst lemna sina hästar på 
asta landet, hvarföre de voro oroliga att snart komma till- 
a a, för att se om dem. För att kunna något uträtta mot 

slottet, begärde Erik Trolle, att få en förstärkning till inemot 
dubbla styrkan jämte krigsmateriel, och är sannolikt, att till- 
äile. ej var att efterkomma denna begäran, medan tåget till 

Bleking var för hand, och att Erik Trolle samt Nils Bröms der- 
öre med en del af sin styrka gått till sjös och landstigit nära 

Bycka, der de sammanträffat med den öfriga expeditionen 2).

mnr IÎh' Sva“te.s bref riU ^ke Hansson> hvilket i copieboken är dat. Kal- 
Febr •S<Sd,ag (den förste 1 fastan = Invocavit) eller d. 21
rådshermr^afT 1MKalmar.sa™JIade rMsherrarnes bref till biskopar och radsherrar af d. 13 Mars s. å. Skand. Handl. XX: 97—101. Bnlisrt det 
forra hade infallet skett 8 dagar förut, således omkring d 13 Febr i det
Danska8 riksrådet folket återkommit, hale man skr&i til
SvTc III i Sß finnee Sdto8ttad' skedde d. 28 Febr. I Script, rer.
efter' hvitesömL ïsofi w,w Wft- att Lyckås er0frinS «mat måndagen 
Mars s S q I årtal cnliSt knngörelsen från Växjö af d. 26
•a 0a'd + ? tC anses vara felskrifvet för 1507, och skulle date-

bref är ItfMadf1 Jti föra dV 21 fevr- 1B0T’ eller den daS dä förstnämnda

, , .J Utgifvaren har hänfört samtliga de af Erik Trolle conciperade och 
Utsknfna bref om Ölandska expeditionen (N:r 113, 114, 117 och 119) till år 
Î6?7’. ebunJ. db de alla 4 sakna årtalet, det kunde sättas i fråga om ej de 
tva första, hvilka aro af d. 18 och 19 Febr., hörde till år 1606fty hade det 
vant 1508, skulle snarare Otte Kud än Nils Boson varit nämnd, och Hr Svante 
var båda dessa åren för de pågående underhandlingarne med Danmark icke 
så nara, som brefven förutsätta. Dessutom anföres i N:r 113 en begäran af 
allmogen på Oland, att Hemming Gadd skulle komma dit, hvilket icke skulle 
varit det rätta uttrycket 1606, då han, enligt N:r 63, d. 14 Febr var der 
H. Gadd nämner i brefvet af d. 14 Febr. 1506, att han hade med sigärke" 
biskopens, biskop Ottes och Hr Trottes svenner, samt att Nils Eskilsson var 
med honom, och ingen annan. Erik Trolle nämner blott Nils Bröms och de 
andra voro sannolikt detta året ej med; men en svårighet möter dcruti att 
Sr, Svantes bref af månd. näst hvite söndag (d. 21 Febr. 1507) uppgifver att 
båda dessa vant med på expeditionen till Lycka i Bleking, hvilken skulle
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Derefter afhöres ingenting frän Borgholm förr än när
mare medlet af Mars. Erik Trolle är då åter i spetsen, hvil
ket är märkvärdigt, då det gälde att belägra ett slott, der 
hans svåger Nils''Boson var höfvidsman; men det förklaras 
derigenom, att Hemming Gadd den tiden ansåg denne ej 
vara obenägen att gå öfver (N:r 106, 107), hvilket han fann 
bestyrkt deraf, att allmogen på Öland under vintern fått fara 
med sina varor till Kalmar. Anfallet kom oförväntadt och 
gick ut på, att genom antändning af höstackar, stallar och 
andra träbyggnader, utanför sjelfva slottet, förstöra äfven 
detta, derigenom att vinden dref lågorna deråt. Kifvenäbbet, 
ett slags utanverk framför slottsporten, afbrändes, och elden 
kom öfver i sjelfva porten och taket å förborgen, men släck
tes med våta sängkläder. Besättningen var under branden 
förhindrad att begagna andra försvarsmedel än stenkastning. 
Händelsen synes inträffat omkring d. 10 Mars. Någon ma
teriel för en ordentlig belägring var icke att tillgå, och sedan 
gärden blifvit indrifven, hvilken till en del bestod af hö, gick 
truppen vid medlet af Mars tillbaka till Kalmar (N:r 119); 
men Hemming Gadd var icke belåten med utgången, utan 
ville, om han för sina 60 svenner fick något biträde af Hr 
Svante, försöka ett nytt anfall (N:r 120), hvilket dock ej sy
nes hafva blifvit utaf.

Planen att under vintern äfven från Vestergötland göra 
ett infäll i Danmark hade mött den svårighet, att väderleken 
varit så blid och regnig samt vägarne följaktligen uppblötta, 
broarne „kanske bortflutna; men så snart marken upptorkat, 
gjorde Åke Hansson med vanlig hastighet ett infall i Södra 
Halland, der han å en och samma dag med storm intog och 
afbrände den befästade sätesgården Vallen, hvilken tillhörde 
Henrik Krummedike, men nu icke af honom beboddes, samt 
det 1 V4 Illil derifrån belägna Laholms slott, hvars befälhaf- 
vare, Maurits Jeppsson, blef fången, hvarefter Åke Hansson 
med sin trupp återvände till sin hemort* * 3 4).
hafva egt rum 8 dagar förut, och synes svårigheten endast derigenom kunna 
lösas, att dateringen i Svantes copiebok är oriktig, d. 21 Febr. i st. f. d. 28, 
hvilket är så mycket mindre underligt, som datum i concepterna nästan
alltid lemnades ute, och stämmer, på detta sätt rättad, dateringen mea 
bref vet till Riksråden i öfra Sverige af d. 13 Mars. Att Erik Trolle med 
sina svenner på Bergqvara var borta, säger biskop Ingemar i ett bref, dat. 
Kronoberg sabbato quatuor temporum (d. 27 Febr.) 1507. Skand. Handl. 
XX: 114.

3) Johannes Magni omtalar sjelfva händelserna, men sasom vanligt utan 
tydlig tidsbestämning. Att Maurits Jeppsson sommaren 1607 var Ake Hans
sons fånge, berättas uti ett dennes bref af d. 29 Aug. och Svantes svar af d.
4 Sept. 1507 (Skand. Handl. XX: 148, 150), i hvilka fråga är att utvexla 
honom mot Sten Turesson (Bjelke). I Richardssons Hallands Historia läses i



LXXXVII

K. Hans hade allt sedan mötet i Kalmar icke haft nåcron 
större krigsmagt samlad, utan satt sin förhoppning pä andra, 
tvifvelsutan också kostbara, men nu mera något förrostade 
vapen, såsom medel att betvinga Sverige. Det ena var den 
bannlysning, med hvilken påfliga bullor, särskildt en afd. 20 
Jan. 1506, hotade ej blott Hemming Gadd, utan äfven riks
föreståndaren, om efter trenne varningar icke Linköpings bi
skopsstols inkomster öfverlemnades till den af påfven ut
nämnde administratorn *), hvartill sedan d. 21 Aug. s. å. kom 
en af denne utfärdad fullmagt för K. Hans att tillvarataga 
hans rättigheter ■’). Bullan blef likväl icke af någon synner- 
Iig verkan; biskoparne torde väl snart nog hafva enskildt 
fått kännedom derom, särdeles K. Hans var så intresserad för 
dess spridning, att han lät ärkebiskopen i Lund kungöra den
samma i tryck; men de vågade icke låtsa derom, och då den 
på våren 1507 en helgdagsmorgon fanns anslagen på dom- 
kyrkodörren i Linköping, blef den, emedan riksförestånda
ren var i handlingarne nämnd, af domkapitlet eller dess för
man genast nedtagen, innan många kommit att få kännedom 
derom (N:r 135). Ärkebiskopen, som af gammalt hade godt 
öga till Hemming Gadd hade redan 1504 ett par gånger er
inrat riksrådet, dels på sommaren, ehuru han då var sjuk, 
dels på senhösten, att han borde tillhållas att begagna sig af 
stilleståndet, att söka sig confirmation på sitt val, på det stiftet 
icke skulle genom hans förvållande taga skada, och åtmin- 
stone ett bref till Hemming Gadd uti denna rigtning har 
verkligen d. 24 Nov. 1504 blifvit utfärdadt; men hvan han 
fäi förhoppning om underhåll af kronans ränta6). Onekligt

beskiif ningen °£v<:r Halmstad följande: »Uti Stadsens Tide register, som följer 
med Privilegie-Boken står antecknat, at âhr 1507 fredagen för Cristi Hemmel- 
fardsdag (d. 7 Maj) skulle the Svänske under Svante Sture brändt Halmstad, 
Laholm och \\ allen.» Men denna anteckning är från år 1672, eller något ti
digare, och icke en gång sjelfva det hufvudsakliga för orten kan vara fullt 
riktigt; ty Hr Svante var i början af Maj i öfra Sverige (N:r 134), sanno
likt i Arboga; (bland ^ hans concepter tinnes ett af honom der utfärdadt 
dombref, dat. d. 8 Maj 1507) och hvad Halmstads afbränning angår, är det 
att märka, att Svenska Riksrådet följande vinter satte i fråga, att der skulle 
ett stort unionsmöte hållas. Skand. Handl. XX: 265. Någon gammal an
teckning torde likväl hafva funnits, hvilken med utläggning blifvit införd i 
Privilegie-boken.

4) Bannlysningshandlingarne med den slutliga domen af d. 22 Aug. 
1506 och fullmagten, efter originaler, tryckta i Danska Geh.-Arch. Aars- 
beretn. IV: 300—305, 324—330; men bullan af d. 20 Jan. 1606, hvilken ärke
biskop Birger kungjort och Hemming Gadd åsyftar, annes ej deri. Jfr Cel- 
ses Bullarium, p. 212.

s) Han kallar sig deri: » Jacobus S. Clementis ecclesiæ presbiter cardi- 
nalis, Arborensis nuncupatus, ecclesiæ Lincopensis perpetuus administrator

•) Skand. Handl. XIX: 68.
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är, att saknaden af en förman i kapitlet kunde vara skadlig 
samt att det var åtskilliga förrättningar, deribland den katol
ska confirmationen eller fermelsen, hvilka endast af en biskop 
kunde förrättas; men det var till påfven och icke blott till 
Hemming Gadd, som riksrådet bort vända sig; ty det var 
alldeles påtagligt, att den gjorda utnämningen blott åsyftade 
att skaffa Spanska kardinalen inkomsterna af stiftet, och det 
enda medel var, att bjuda honom penningar, på det han shulle 
afträda, hvilket Hans Brask sedan använde; men om Hem
ming Gadd dermed skulle få confirmation på sitt val, var 
mycket tvifvelaktigt, särdeles det med alla medel skulle mot
arbetas af K. Hans. Emellertid lyckades det ärkebiskopen 
att d. 5 Oct. 1506 förmå hela det samlade riksrådet att till 
Hemming Gadd affärda en skrifvelse, som gick ut derpå, att 
han skulle uppgöra med domkapitlet om att besörja sin kyrka 
med en god man, som dertill vore passande och afstå från alla 
biskopsstolens inkomster, hvilka skulle förvaltas af några gode 
herrar, som domkapitlet dertill kunde utse, den till godo, som 
rätteligen komme till biskopsdömet, hvaremot han skulle få 
ersättning af kronan. Han skref dem genast till ett utförligt 
svar, hvari han lofvade att utan ytterligare påminnelse skaffa 
ett slut på frågan om confirmationen, så snart det komme 
till fred eller stillestånd mellan rikena, men han erinrade 
också derom att Kalmar stads återtagande, som mycket borde 
dertill bidraga, skett på hans bekostnad, och att det var för 
de trogna tjenster han gjort rikets herrar och infödde män, 
som rikets fiender motarbetat honom i Rom. Om biskops
stolens inkomster nämnde han intet uttryckligt, men tog all
mogen i Möre och Dalarne samt öfriga Svenska landskap 
till vittne, huru troget han tjent Sveriges rike7). Då i Lin
köpings domkapitel fråga sedan uppstod om seqvestrering af 
biskopstionden, skref riksföreståndaren efter Hemming Gadds 
begäran (N:r 105) dem till och förestälde dem, hvilka olyckor 
deraf skulle kunna blifva följden, om man betoge Hemming 
Gadd de medel, hvilka han dagligen och efter sin yttersta 
magt använde till rikets bästa, och åberopade, att Dalkarlarne 
vid landstinget begärt, att »Hr Electus skulle hållas i vähnagt», 
emedan han, likasom förut biskop Kettil gjorde, hade afvärjt 
rikets förderf af utländska herrar. Han afrådde derföre ka
pitlet alldeles från dylika förslag, och lofvade deremot att 
sjelf lägga sig vinn om, att »domkyrkan komme till en god 
stadge»s). Domkapitlet, som säkerligen icke heller så gerna

’) Skand. Handl. XX: 26—33.
8) Hr Svantes bref, dat. Kalmar d. X Mars 1607. Skand, Handl. XX: 33.
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såg, att inkomsterna skulle gå utur riket, lät tillsvidare saken 
bero, åtminstone så länge Hr Svante lefde 9).

Vigtigare var den högtidliga appellation till den Påfliga 
stolen, som Hemming Gadd å egna och Hr Svantes vägnar 
d. 14 Febr. 1507 å rådhuset i Kalmar i vittnens närvaro 
öfverlemnade till en notarius publicus (N:r 138), och hvaröfver 
denne sedan i vanlig ordning uppsatte sin attest. Hemming 
Gadd gör i inledningen en kort historisk framställning af K. 
Hans’ förhållande till Sverige5G ungefärlig öfverensstämmelse 
med riksrådets år 1501 utfärdade proklamationer om skälen 
för hans afsättning, för att dermed visa, huru litet förtroende 
han i sjelfva verket förtjente, och framhålles derföre särdeles 
skarpt hans nära förbindelser med de schismatiska Kyssarne ; 
hvad sjelfva hufvudsaken angår, säger han sig hafva blifvit 
ordentligt vald, i öfverensstämmelse med ett påfligt bref, men 
hvilket ban icke behöft använda, att K. Hans devefter till 
påfven Alexander VI skrifvit ett »promotorial» till hans för
mån 1), men sedan, då han fick veta, att Hemming var ibland 
de rådsherrar, som ville afsätta honom, genom falska berät
telser stämplat mot honom i Kom, för att störa honom i hans 
lugna besittning af biskopsstolen, deri understödd af Cardi- 
nalen Jacob Arborensis, hvilken säges hafva af påfliga stolen 
utverkat några bref och bullor i sådant syfte, och såsom det 
berättas, skulle ej blott Hemming sjelf, utan ock den aflidne 
riksföreståndaren Sten Sture och den nuvarande Hr Svante

6) Biskop Brask skref d. 21 Nov. 1613 till unge Hr Sten Sture om den 
svara summa, han och hans kyrka var »til aethers för Doctor Hemmings vp- 
byrd i xi aar af stictid», hvilket då han tillträdde i början af år 1601 vi
sar, att han måste hafva uppburit biskopstionden äfven för 1511, ehuru han 
dä var hela året i Lübeck. Skand. Handl. XXIV, s. 11.

) Uppgiften, att han hade ett slags recommendation af Alexander VI, 
bekraftas af ett uttryck i hans bref till Hr Svante af d. 15 Jan. 1501, der 
nan med afseende på kapitlets uppskof med valet, förmodligen för att in
vänta kungens ankomst, berättar, att han förelagt dem att följande dag 
gifva svar och tillägger: »Thy jach acktar göra fwlth och fasth then dell, 
pawen mik forlænth haffwer.» Jfr Del. IV: s. 257. Med afseende på sann
färdigheten i frågan om rekommendationen af K. Hans kan anföras, att den 
samma omtalas uti en af Ornhiälm bevarad förpligtelse af Svenska riks
rådet att försvara Doctor Hemming Gadd mot K. Hans, som förföljer ho
nom såväl i Hom som här inrikes. Den är utfärdad af biskoparne Brynolf 
och Ingemar samt Matthias och Otto, hvilka båda blott kallas electi, Sten 
Sture, som ännu icke återtagit titeln af riksföreståndare, samt 13 andra verlds- 
Iiga herrar, ibland dem Erik Eriksson, hvilket tyder på medlet af October 
1501, då i det närmaste samma namn finnes uti Riksrådets kungörelse eller 
intyg, huru det tillgick vid branden i Stockholm och deras truppers inryck
ning, dat. d. 21 Oct. 1501 (Del. IV: 281). Jfr örnhiälm, afskrifter af 
Kyrko- och Klosterbref, Rer. Upsal. Vol. III, i K. Vitt. Hist. o. Antiqv. Akad 
Någon anledning att betvifla dessa uppgifter, hvilka i påfliga kansliet kunde 
kontrolleras, finnes således icke.
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-fieri vara omnämnda, emedan de skulle hafva medverkat till 
valet, hvaremot han så mycket mer protesterar, som ingen 
af dem blifvit stämd eller hörd, hvilket var alldeles emot den 
kanoniska rättens grundsatser.

Emedan K. Hans såsom ombud för den Spanska kardi
nalen låtit sprida bannlysningsbullan med en kungörelse af 
ärkebiskop Birger, är det sannolikt, att åtminstone biskoparne 
fingo autentisk kännedom derom. De hafva också sannolikt 
deraf tagit sig anledning att utestänga Hemming Gadd från 
deltagande i rådsmöten, och vid mötet i Enköping i Dec. 
1507, då det beslöts att de skulle sända sina svenner i fält, 
gjorde de det förbehåll, att Hr Svante »för bannmålets skull» 
icke skulle låta dem komma i beröring med Hemmino- Gadds.

(JN:r 180).hvarom biskop Matthias uttryckligen påminde
Ärkebiskopen skref ock sedan, i början af 1509, att han ville 
sända sina svenner hvart Hr Svante önskade, men icke till 
Kalmar, utan tvifvel af samma anledning (N:r 259). Efter 
det föregående påfliga brefvets lydelse skulle bannlysningen 
hafva drabbat riksföreståndaren lika väl som Hemming Gadd; 
men det vågade man icke sätta i fråga. Jakob Ulfsson hade 
dessutom, då han af consideration för K. Hans undertryckte 
korstågsbullan under kriget med Ryssarne 1496 visat, att han 
kunde behandla äfven påfvebullor efter sitt personliga tycke.

Hemming Gadd grämde sig väl emellanåt öfver den för
följelse, hvarför han var utsatt (N:r 102), och särskildt öfver Ja
kob Ulfsson, såsom den egentliga hufvudmannen derför. Hans 
ställning var också osäker; ty hans förra tjenst, prostembetet
i Linköping, hade intagits af Hans Brask, och att räkna på
underhåll af kronan var, särdeles för dem, som icke hörde till 
de förnäma slägterna, mynkot vansklio-t. såsom slutligen han

tick ertara (IN:r oU2);också på sin ålderdom men stundom
tog han äfven saken från den löjliga sidan och skämtade öfver 
hela bannlysningen (N:r 138). Också märkes icke någon 
synnerlig verkan deraf bland de verldsliga stånden, ehuru 
rykte derom kom ut.

Det andra af de diplomatiska medel, som K. Hans an
vände att betvinga Sverige, var den kejserliga aktsförklarin- 
gen, hvarvid han likväl, då den i sig sjelf ej åstadkom den 
ringaste verkan i Sverige, men deremot kunde öfva något 
inflytande i de till Tyska riket verkligen hörande sjöstäderna, 
måste räkna på Lübeckarnes inflytande. Han hade vid sam
mankomsten i Segeberg d. 7 Dec. 1506 med dem slutit en 
preliminär fred, hvarvid deras ombud, förmodligen med någon 
hänsyn på nämnda aktsförklaring, förbundit sig, att om de 
icke lyckades med sina bundsförvandter att förmå Sverige



XCI

till fred, skulle all handel för framtiden vara förbuden, intili 
dess att Sverige erkände K. Hans för konung, och blott der 
gods Lübeckarne hade liggande i Sverige skulle det tillåtas 
dem att hemta derifrån.

Också ankom redan i medlet af Jan. en person med ett 
bref till Hr Svante och riksrådet, som sades vara från rådet 
i Lübeck, och han passerade genom Vestergötland, hvarifrån 
Ake Hansson befordrade honom vidare (N:r 108).

Budet träffade efter ett par dagar Hr Svante och en stor 
del af rådsherrarne i Linköping, och befanns brefvet väl af- 
fattadt i den för Hansestäderna brukliga form under d. 12 
Dec. 1506 af »borgmästare och råd»; men stadens namn var 
utelemnadt, det omtalade öfverenskommelsen i Segeberg och 
erbjöd bemedling 2). Så väl Hr Svante, som sedan Hemming 
Gadd, funno det tvifvelaktigt, om det var utgånget från Lü
beck, budbäraren togs i förhör och erkände, att han hade 
uppdrag från K. Hans till de Tyska köpmännen i Stockholm, 
att de icke skulle taga emot något Svenskt gods på sina 
skepp, samt att han skulle skaffa honom en lista på de Tyske 
köpmännen i Stockholm. Något särskildt uppdrag från Lü
beck hade han icke, men ett bref till ärkebiskopen, med 
hvilket han fick resa till Upsala, i sällskap med riddaren 
Sten Kristiernsson, som skulle hålla honom qvar på Salesta. 
till dess att ärkebiskopens skrifvelse härom ankom. Emeller
tid fann man för godt att besvara brefvet3). Någon direkt 
verkan hade det icke; men man tog det som ett tecken, att K. 
Hans önskade väl icke fred, men några månaders stillestånd 
•nr» °C^ vän(G sig för detta ändamål med en skrifvelse 

till Danska riksrådet, som är dat. Kalmar d. 28 Febr, 1507. 
Men till en början måste lejd utverkas af befälhafvarne i de 
närmaste delarne af Danmark, hvarigenom sändebudet skulle 
passera, den beviljades för en resa till ärkebiskopen i Lund. 
att gälla intil 8 dagar efter påsk, d. 11 April4). Sändebudet, 
som var en yngre andelig man, Erik Svensson, dekan vid 
domkapitlet i Linköping, nära förbunden med Hemming Gadd, 
blef icke färdig att afresa förr än fram efter medlet af Mars5 6)

2) Brefvet är infördt i Hr Svantes copiebok. Skand. Hand!. XX- 91
3) Hr Svantes bref till ärkebiskopen och likaledes till Åke Hansson d

S Febr. 1507 samt till Biskop Ingemar d. 28 Febr. s. å. Skand HnnHl 
XX: 93, 96, 117. '

4) Höfvidsmannen på Sölvesborgs slott Tyke Krabbes och Nils Gäddas 
lejd för dekanen i Linköping (H. Erik Svensson), båda dat. Rotnebv d 8
Mars 1607. Skand. Handl. XX: 105—108. Jfr 131, 134, hvaraf det synes 
att namnet var Erik, och således densamme, som H. Gadd förordat i Nt 72

6) Biskop Ingemar till Hr Svante, dat. Kronoberg d. 16 Mars 1507 
hvari han säger sig gilla brefvet, hvaraf han fått en afskrift, och sänder sitt
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och hade fått sig förelagdt det tal, han muntligen skulle hålla 
inför de Danska rådsherrarne, hvilket i korthet gick ut på 
att för tillvägabringandet af ett stillestånd på 3, 4 eller 6 år 
föreslå ett vänligt möte, hvarom begärdes ett svar. Det med
förda brefvet motiverade denna begäran med att erinra, huru- 
ledes det Svenska riksrådet, alltsedan fejden begyntes, flera 
gånger sändt några tnedbröder, för att tillvägabringa fred 
eller stillestånd, och hemstälde till de Danska rådsherrarne 
sjelfva, hvars fel det var, att ej så skett; den dom som Dan
marks och Norges råd afsade om Kalmar stad och Sveriges 
rike var ej tillbörlig, då Sveriges råd eller fullmägtige icke 
voro tillstädes; med mord, rof, slag och brand hade riket och 
dess innebyggare sedan tidt och ofta blifvit hemsökta af 
Jöns Holgersson och andra, hvaraf intet annat kunde följa 
än hat och ovilja emellan folken samt för kyrkan, kronan, 
ridderskapet och den menige man i alla tre rikena en stor 
skada. Man såge derföre gerna, och grannarne vid sjösidan 
delade denna åsigt, att genom några få fullmägtige från båda 
sidorna all tvist mellan rikena blefve bilagd; men om, det Gud 
förbjude, ej så ske kunde, fordrade man, att Danska män, 
som blifvit fångne i Sverige på Stockholms slott och andra 
ställen samt på hedersord frigifna, skulle före påsk återkomma. 
Slutligen begärdes, att sändebudet icke skulle qvarhållas, så
som det sist hände i Kalmar, hvarvid dock Hr Svante sär- 
skildt tackar ärkebiskop Birger för det han afstyrt hvad 
som varit tillämnadt med detta hans sändebud, som förmod
ligen under mötet i Kalmar 1505 varit nära att få dela bor- 
garnes öde. Skrifvelsen, hvilken innehöll väl bittra sannin
gar, mera passande till svar på domen i Kalmar, än till att 
göra den envise K. Hans stämd för fred, hade naturligtvis 
blifvit honom meddelad, för att inhemta hans vilja (jfr N:r305). 
Den framkallade väl ett något snäft och öfvermodigt svar, som 
gick ut derpå, att allt hvad K. Hans gjort var i sin ordning, 
då han och hans gemål blifvit utdrifna från land och län 
utan rättegång, och punkten om de på god tro frigifna fån- 
garnes skyldighet att återvända, afspisas med den anmärk
ningen, att man ej visste, med hvad redlighet de voro gripne, 
och att Svenska riksrådet borde allvarligt öfverväga påfvens 
bann samt kejsarens akt och hvad förderf deraf kunde öfvergå 
Sverige; kriget skulle icke komma att upphöra, med mindre 
än K. Hans »komme till sitt rike igen»; men om Svenska

sigill till Hr Electus, att tryckas under denna och flera beslutade skrifvelser. 
Han hade nämligen varit kallad på ett rådsmöte i Kalmar, men ej kunnat 
komma, för att ej försumma vigningen af krisman, som skulle ske vid påsken.
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riksrådet ville sända några af sina medlemmar såsom ombud 
till det möte, som skulle hållas med Hansestäderna i Nykö
ping på Falster d. 24 Juni, skulle de få kungens lejd, hvårom 
icke kunde de också komma till Malmö 3 eller 4 veckor 
senare 6).

!Sändebudet hade blifvit längre uppehållet än man vän
tat, emedan det fordrades tid att få de Danska rådsherrarne 
samlade, och han återkom vid den 20 April, sedan Hr Svante 
likasom de fleste rådsherrarne lemnat orten. Hemming Gadd, 
som hade i uppdrag att bryta brefvet, skref derom, att ehuru 
"j™ framgång vore att vänta af underhandlingen, emedan 
”.nden jämt harpar på det gamla», det likväl kunde hafva 

u-6 aV att ^va etl ombud vid mötet på Falster, för 
att fä hora, huru det sig förlöper. Men beskickningen hade 
'uni-1 tJ fördelen, att Erik Svensson kunde meddela åt- 
s niiga, underrättelser om de hemliga stämplingarne, och Hem- 
!j01.11» . i a<f<f .8 * *Je^ bade den personliga tillfredsställelsen, att 
ärkebiskop Binder till sändebudet haft det yttrandet, att »om 
»electus af Linköping förer detta örlig för sitt rätta fädernes-» 
»rike, gör han som en kristen danneman och är intet straf-» 
»fandes» (N:r 132). Det innebar tillika hans åsigt om hela 
striden.

Hemming Gadd var efter Hr Svantes afresa under de 
fyra följande månaderna mest lemnad åt sig sjelf. Hans för- 

oppning att snart kunna intaga äfven slottet, genom storm
ning, hade gått om intet derigenom, att vintern, långt ifrån att 
med stark is belägga sundet, emot vanligheten blef så blid, 
att förstärkningar från sjön ett par gånger kunde komma in. 
Emellertid hade han låtit bygga en s. k. blida, en stor kast
maskin af trä 7), med hvilken man kunde kasta stenar af ett 
halft skeppunds tyngd och derutöfver; men byggmästaren hade 
icke rätt förstånd på saken, så att man till en början icke kunde 
rigta kasten, som man ville, och måste man derföre begära, 
att Hr Svante skulle skicka dit en Mäster Hans, målare i 
Söderköping, att bringa henne i gång (N:r 112). Emellertid 
synes den snart hafva kommit i ordning; ty under den stora 
bristen på krut omtalas under den nästföljande tiden ofta 
användning af slungsten (N:r 127) eller »sten och pilar», så
som det enda medel man hade, att hålla fienden ifrån sm
_______________ C ’

6) Svenska riksrådets bref, dat. Kalmar d. 28 Febr. 1507. Skand 
ffandl. XX: 102. Artiklarne s. 108. Danska riksrådets svar, dat. Lund d
7 April 1507, s. 181.
tnmf7\Vid belaIrimgen af Borgbolm 1510 behöfdes för blidan en lina, minst
svidi liinSdetl var 100 famnar; kanske den var beräknad på, att en del
sKUUe förvaras för framtida behof (N:r 326).
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Det visade sig snart nödvändigt att från sjösidan söka 
afstänga tillträdet till slottet, och gjordes såsom nämndt ge
nast försök med försänkningar, hvartill mest stenkistor an
vändes. Men på den yttre sidan var djupet för stort, ej hel
ler var det skäl att för all framtid förderfva farvattnet, utan 
ville Hemming Gadd i stället använda' ett slags flytande bat
terier. Redan i början af Juli var en s. k. pråm färdig (N:r 
142) och under sommaren byggdes ännu en. De voro hop
fogade af fotstjocka ekbjelkar^ hade dubbla väggar och voro 
försedda med tak af samma material. Dimensionerna i öfrigt 
äro icke bekanta, men efter en eller annan reparation voro 
väggarne ofvan vattengången famnstjocka; mellanrummet var 
fyIdt med torrt ekvirke, och taket var 3 fot. tjoekt 8). Då de 
lades ut framför lönnportarne på slottet, voro de förankrade 
med jernlinor (N:r 281), fästade kring stora stenkistor, men 
senare ville man skaffa sig från Avaskär två vanliga ankare 
och kablar (N:r 192).

Derjämte hade Hemming Gadd ombestyrt återuppbyg
gandet af skärmar eller träförskansningar, utanför murarne 
på sjösidan åt slottet till, dels på fasta landet, dels på en 
holme, kallad Munkholmen (N:r 110), som förmodligen låg 
på södra sidan om staden utanför Munkporten, men nu mera 
genom utfyllningar är landfast9).

För erhållande af virke till dessa arbeten lemnade ortens 
skogar ännu god tillgång, och Hemming Gadd måste stun
dom resa ut på landet, för att bestyra om huggning eller in
köp (N:r 163). På eganderätt till skogen gjordes dervid 
knappt afseende, och det är ej troligt, att här funnits någon 
kronopark, ehuru den Danske kommendanten på slottet år 
1510 fordrade att få virke från slottets skogar (N:r 289). 
Jern, bly samt framför allt krut måste reqvireras från andra

8) H. Gadd skref d. 22 Sept. 1507, att pråmen som reparerades skulle 
blifva famntjock ofvan vattengången (N:r 169). Otte Kudh beskref pråmen 
för K. Hans d. 22 Juni 1508. efter sina spejares berättelse (N:r 211.) .

9) Jfr en karta öfver Gamla Kalmar och Qvarnholmen 1647(?) införd 
i Löfgren, Kalmar och dess stift i Småland, H. 2. Kalmar 1830, hvarvid an- 
märkes, att den i afseende på stadsplanen blott är ett förslag, och att ej heller 
de vattengrafvar, hvarmed staden derå är omgifven, någonsin blifvit till sitt 
fulla djup upptagna. En annan »karta öfver Gamla och Nya Kalmar upprättad 
1653» finnes hos Sylvander, Kalmar stads och slotts historia II: 3, Kalmar 
1865. Några derå upptagna små dammar, hvilka till en del ännu i dag fin
nas qvar, visa ungefärligen, huru långt man hunnit med fästningsgrafvarne. 
Sn annan äldre karta, som Sylvander infört i samma del, med titel: »Kal
mar stads Befästning 1585», har nästan intet annat intresse än som ett för
slag, utom det att det visar de gamla stadsmurarnes och tornens ungefärliga 
läge. En större karta öfver Kalmar och dess omgifning af år 1611 finnes i 
Krigs-Arkivet. i original.
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orter, Stockholm eller Söderköping, och särdeles den sist
nämnda artikeln föranledde de mest enträgna böner och nå- 
minnelser (N:r 128, 129).

Provianteringen mötte ofantliga svårigheter. De gärder af 
matvaror, som dels inkommit från länet, dels blifvit på hösten 
utskrifna och på vintern inkommit från Östergötland, voro 
slut i April (N:r 127, 132). Då måste Erik Trolle med bi- 
skop Ingemar underhandla med Värendsboarne om en gärd 

"'1A |124>’ oc^1 me^an Danska flottan på sommaren var borta 
på Alandsresan och kommunikationen sålunda öppen, lyckades 
man äfven få uppbära skatten på Öland (N:r 149); men det 
vai pa sitt sätt en fördel, att besättningen då var af så 
ringa, antal.

Afyen krigsfolkets aflöning, som utbetaltes 2 gånger om 
året, förorsakade bekymmer, och Hemming Gadd måste då 
betalningsterminen nalkades, först utverka 14 dagars anstånd 
och sedan vända sig till Fru Mätta, emedan knektarne hållit 
sina möten och hotade att lemna tjensten, hvarigenom han 
skulle blifva redlös att försvara staden. Han skämtade dervid 
mycket öfver sina motgångar (N:r 138), och antingen det 
skedde genom Fru Mättas bemedling eller icke, tyckes det, 
som den erforderliga summan hade kommit.

största svårigheten under hela den tid, som Kalmar 
stad och slott voro likasom två fiendtliga läger, var att det 
vintertiden var jämförelsevis lätt att få en tillräcklig styrka 
or s a ens örsvar, dä faran var mindre och bondens lador 

0C| J181 us nagorlunda fylda, då kommo länsinnehafvare
och frälsemän åtminstone för en kortare tid dit; men såsom
)tJ,n„ erna. eJ utan SkftI klagade, reste de sin väg, då man bäst 

behofde deras hjelp.
Redan i början af Maj voro alla frälsemän utom en 

enda bortresta, ^ och Svante sjelf hade dragit sina inhemska 
svenner ) derifran (N:r 132). Soldenärerna hade till stor del 
rymt, då provianttillgången minskades (N:r 127). Under tiden 
lågo sju fiendens skepp i sundet, hvaraf en del tillhörde bi
skopen och klostren på Seland, och försöktes landgåno- der 
och hvar (N:r 128, 129). ° °

Strax efter Hr Svantes afresa gjordes utfall från slottet, 
medan sjöfolket gjorde försök att med smärre fartyg, s. k’ 
espingar, landstiga, ty stränderna äro i allmänhet grunda, men 
ehuru »svarta konsten var borta» och man ej hade annat än

’) Han skulle enligt N:r 130 hafva sändt dit ned 300 häitar utom fot
riknK??a° “ed däkenen 1 Linköping, förmodligen tidigt på året, då de ofrie/ 

^sraaens svenner voro der. 6
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slungsten och pilar, lyckades man drifva fienden tillbaka, och 
då sedan skeppen seglade norrut, sändes 60 ryttare under 
Nils Bröms befäl efter dem på strandvägen, för att vara all
mogen till hjelp, om de försökte göra »landgång».

"Men man kunde när som heldst vänta, att fienden skulle 
återkomma, och det var derföre nödigt att göra sig försäkrad 
om biträde af en talrikare styrka. Biskop Ingemar och Erik 
Trolle hade redan i detta syfte talat med allmogen i Värend 
vid det landsting, som hölls i Växjö d. 7 och 8 April, och 
hade dervid, ehuru med svårighet, fått det löftet, att om K. 
Hans komme för att belägra Kalmar, skulle bönderna utrusta 
ett tal folk till dess undsättning, och blef i följd deraf man
talet uppskrifvet i de särskilda orterna »så att man skulle veta 
att säga antalet af skyttar af hvart härad», hvilka skulle hålla 
sig i beredskap (N:r 124).

För att inverka på sinnena i det öfriga riket, måste man 
använda ett upprop från dem, hvilka saken mest gälde, näm- 
Iicren innebyggarne i Kalmar och Möre, hvilka inkallades till 
ett landsting”0 som hölls vid Mortorps kyrka, 3 mil sydvest 
om Kalmar, å Korsmessedag d. 3 Maj 1507. En mängd af 
allmogen från tillgränsande orter, ej blott af det öfriga Kal
mar fän, utan ock från de Danska gränslanden, var dervid 
tillstädes och från Aspelands och Handbörds härad så många, 
att dessa härader kunde räknas hafva deltagit i beslutet. 
Hemming Gadd hade med sig Påfvel Kyle och Bengt Eriks
son (Slätte), de enda frälsemän, som nu mera funnos i Kal
mar. Han förde naturligtvis sjelf ordet, och måste hans tal 
göra så mycket mera intryck, som han i hög grad egde or
dets magt, och det här var för allas ögon, huru han, oaktadt 
hans kropp af ålder eller sjukdom var nedtryckt (jfr N:r 274), 
bekräftade sina ord med sina gerningar. Sjelf hade han likväl 
sedan så mycket att göra, att han måste lemna åt presten på 
stället och länsmannen i orten, att uppsätta en proklamation 
eller skrifvelse till riksrådet och »alla dem, som samlas vid 
Eriksmessan i Upsala» (d. 18 Maj); men det var natuiligt att 
skriften skulle innehålla erinringar ur det tal, som Hemming 
Gadd hållit. Han hade omtalat det försök, som riksrådet 
nyligen gjort med en beskickning till Danmark, att åstad
komma en vänlig sammankomst, för bilä^gandet af den blo
diga striden, och det svar som Danska riksrådet nu ater Iem- 
na°, att de vilja hafva K. Hans hit in i riket igen; men utom 
de skäl, som föranledt hans afsättning och hvilka till en del 
upprepas, hade denna orten sedan erfarit och bevittnat nya 
jirof af hans trolöshet och grymhet, hvilka de omtala, samt 
erinras särskildt rådsherrarne, att om de en annan gång skola
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underhandla, bättre taga rikets, allmogens och köpstadsmän- 
nens bästa till vara och icke underkasta sig K. Hans eller 
hans afkomlingar eller göra oss skattskyldiga under ett annat 
rike, och begära de slutligen en förstärkning med folk skepp 
och vapen, ju förr desto hellre, hvarvid de söka inskärpa att 
om den orten en gång till går ifrån riket, den svårligen 
skulle kunna återtagas (N:r 131, 132).

Danska flottan vid Åland i Juli, anfall mot Kalmar på
hösten 1507.

Riksföreståndaren begaf sig enligt de närvarande råds- 
herrarnes beslut i medlet af April från îvalmar till öfra Sverige, 
för att vidtaga några anstalter till försvar mot Danska flottan 
och särskildt för undsättning till Kalmar. Hans resa gick 
ölver Eksjö hofgård, der han passerade d. 21 April (N:r 130) 
samt vidare troligen öfver Örebro till Arboga, hvarest han d.

Haj sammanträffade med Ture Jönsson, och har med ho
nom och en frälseman från Vestergötland3), som knappast 
var radsherre, samt borgmästare och råd utfärdat ett dombref4). 
vore sin afresa från Kalmar hade han låtit utgå en kungö
relse om de lyckade krigsföretagen i Kalmar trakten, hvilken 
gjort ett fördelaktigt intryck på allmogen, och den på hösten 
utskrifna s. k. skeppsskatten hade i följd deraf åtminstone i 
Vesterås län utan svårighet blifvit utgjord (N:r 121, 122).

Ifan ^nde också för afsigt att fullfölja den föregående 
höst fattade planen om utrustning af ett antal skepp, hvarom 
riksrådet d. 14 April skrifvit från Kalmar till Erik Turesson 
»med andra gode män och qvinnor i Finnland». Hr Svante 
skref också under resan d. 21 April och upprepade samma 
begäran 5).

3) Peder Bengtsson (Gylta) opptages väl i Uglas Rädslängd som råds- 
herre vid år 1491; men som det finnas dombref, der 26 verldsliga rådsherrar 
nämnaB och icke hans namn förekommer, hvarken det året eller något föl
jande, synes det mer än tvifvelaktigt.

4) Domen, dat. lögerdagen nest efter helge kors dag invencionis 1507, 
tilldömde en borgare såsom rätt bördesman */4 i en gatubod, som var testa
menterad till kyrkan och klostret, med rätt att lösa de andra tre fierdede- 
Larne efter uppskattning. Concept. D. G. A.

5) Riksrådets bref, dat. Kalmar d. 14 April 1607. HrSvantesbref 
också till Erik Turesson, dat. Eksjö hofgård d. 21 April 6. å. Skand Handl

123, 128.
B'-dr. t. Slttmdin. Hist. V. G
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Men kommunikationen var så trög, att intetdera af dessa 
bref i tid framkommit; Hr Svante besvarar d. 8 Juni Erik 
Turessons bref, hvari han hade begärt underrättelse, huru tå
get till Kalmar föregående vinter hade aflupit, hvilket i de 
föregående brefven mer än 1 Y2 månad förut varit omtaladt. 
Man fick också i Finnland snart annat att tänka på; ty 
de Danska kaparne hade redan i början af Maj med fyra 
fartyg visat sig utanför Stockholm 6), der de gjorde någon 
skada med härjning 7). Fogden i Stockholm höll just då på 
att upptackla Hr Svantes skepp, och är väl troligt, att is här 
kunnat hindra, ehuru det varit öppet vid Kalmar. Derefter 
voro dessa samma eller andra Danska fartyg vid medlet 
af Maj i Döderhults och Misterhults skär, norrut från Kal
mar; men på förra stället voro 12 Hemming Gadds svenner 
för att skydda hans jakt, som der låg, och på senare stället 
blefvo de med förlust tillbakaslagna, emedan bönderna voro 
på sin vakt (N:r 136), och omtalas i öfrigt icke att detta året 
någon skada skett på Svenska sidan. Men i Finska viken 
hade blott två Danska fartyg med 60 mans besättning redan 
vid samma tid kunnat göra seglatsen vådlig; enär de vid 
Nargö utanför Reval på våren tagit 12 Finska fartyg, hvar- 
vid de på ett grymt sätt ombragte folket; men en ansedd 
köpman Hans von Eken hade sprungit i sjön, då de togo 
hans skepp, och på det sättet räddat sig. Erik Turesson lät 
vid underrättelsen derom utskicka två sina skepp och anmo
dade Fru Ingeborg, jämte biskopen och fogden i Abo samt 
Tönne Eriksson på Raseborg att med sina skepp möta vid 
Sandhamn, nära n. v. Helsingfors, och i stället för att som 
han ämnat gå öfver till Sverige, begärde han nu hjelp af Hr 
Svante8). Han ville till och med uppbåda frälsemän och 
borgare; men Tönne Erikssons skepp var det enda som kom 
till mötes, och fienden aflägsnade sig, som det sades, till 
Gotland. Men hans svenner invecklade sig så med en skep
pare från Kampen, som de misstänkte för att segla i K. Hans’ 
ärenden och derföre fasttogo, att några af dem blefvo qvar- 
hållna i Reval9).

Men Yiborg var en alltför aflägsen ort, för att derifrån 
leda försvarsanstalterna mot de Danska kaparne. Väl hade

6) Stockholms magistrat till Hr Svante d. 10 Maj 1507. Grönblad, 
s. 308.

’) Troligen vid »Stigesund», som ligger utanför Vaxholm. Jfr Skand. 
Handl. XX: lfi6. .

8) Erik Turessons bref till biskop Johan i Åbo, dat. Viborg d. 27 Maj 
1507. Grönblad, s. 314.

ö) Erik Turesson till riksrådet, dat. d. 21 Juli 1507. Skand. Handl. 
XX: s. 166.
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de sjöfarande, som voro hemma vid den östra delen af Fin
ska viken, genom bevakning vid Nargö blifvit betryggade; 
för de vestra delarne hade det blott det gagn, att Reval, 
som nu var deras egentliga stapelort, derigenom kunde hållas 
tillgängligt för dem, som redan hunnit i dess närhet >). Men 
när en Dansk eskader om nio skepp under Severin Norrbys 
befäl2) i Juli 1507 visade sig utanför Aland, var det litet hopp 
att få undsättning från Viborg, dit afståndet är fyra gånger 
längre än till Stockholm. Det var Sten Turesson, som här 
fatt befälet; men troligen hade han icke haft det öfver ett år, 
och det gamla inventarium var fattigt. Han vände sig helt 
naturligt till sin bror, med begäran, att som kungens folk 
plundrade och brände der på landet, skulle han komma till 
undsättning; men budet kom ej till Viborg förr än d. 21 Juli, 
och vid den tiden var Kastelholm, sannolikt dagen förut3), 
både intaget, plundradt och afbrändt samt Sten Turesson ooh 
hans hustru fångna. Huru dervid tillgått, vet inan egentligen 
icke; men Hr Svante ansåg, att det berodde derpå, att Sten 
Turesson hållit för liten besättning och räknade det honom 
till last, att icke starkare motstånd blifvit gjordt4). Omkring 
Vso ^ndets gårdar hade blifvit afbrända, de öfriga hade 
måst gifva en brandskatt af 1500 mark.

Underrättelsen om olyckan kom snart både till Stock
holm och till Abo, och från båda hållen skyndade man att 
komma till undsättning, hvilket gick så mycket lättare, som 
den fiendtliga flottan nu var borta, och från båda kom äfven 
anspråk att förse landet med en ny styresman ä). Om samma 
nit visats ett par veckor förut, är sannolikt, att olyckan kun
nat förekommas; men man vet icke ens, om någon hielp då 
blifvit begärd.

') Erik Turesson säger i bref af d. 21 Juli 1507, att Danskarne tagit 
bort öfver 30 skepp frän de vestra delarne; men från Yiborgs län blott en 
liten skuta, livars besättning räddat sig. Grönblad, s. 322.

2) Blott hos Svaning finnes anförarens namn; men synes denna upp
gift, emedan andra omständigheter äro riktigt uppgifna, förtjena förtroende.

3) Basmus Ludvikssons anteckning, att det skett tisdagen efter S. Ja
kobs dag (d. 27 Juli), är troligen misskrifven i st. f. före denna dag, d. 20 
Juli. (Script, rer. Svec. III: I, 86); ty i Josef Pederssons m. fl. bref från Åbo 
slott af Just den förstnämnda dagen uppgifves, att d. 22 hade de haft sitt 
bud på Åland, och då afseglade fienden. Skand. Handl. XX: 137.

4) Hr Svantes bref eller kungörelse till Åland, efter odat. concept tryckt 
uf Grönblad, s. 330.

*) I Mickel Erikssons bref, dat. Stockholm d. 8 Sept. 1507, berättas, 
att Didrik Hannson var ditskickad från Finnland med 60 af Hr Svantes 
®gna svenner (på Åbo slott), 60 biskopens, 30 Erik Turessons, 28 Fru Inge
borgs samt dessutom ett ouppgifvet antal från Tönne Eriksson och andra 
frälsemän. Grönblad, s. 331.
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Hr Svante hade redan afrest på väg till Ivalmar och 
emottog underrättelsen i Yadstena. Man hade på rådsmöte 
i Stockholm i början af Juni förordnat tre rådsherrar, näm
ligen Erik Trolle, Nils Eskilsson och Bengt Arendsson att 
jämte tre frälsemän i hans frånvaro besörja försvaret i öfra 
Sverige (N:r 144). Men ingen af dem var tillstädes, utan 
lagmannen Knut Eskilsson, som troligen blifvit inkallad att 
vara i deras ställe, var den som först underrättade riksföre
ståndaren om hvad som händt och tillika orsaken, hvarföre 
den fiendtliga flottan så hastigt lemnat Aland, som var, att 
ett kungens bref hade ankommit och blifvit högt uppläst på 
flottan, innehållande sträng befallning, att eskadern d. 5 Aug. 
skulle vara i Köpenhamn, och att då ville konungen med den 
mesta magt till häst och fots han kunde, draga öfver land, 
för att undsätta Ktdmar slott* * * * * * 7).

Underrättelser från flera håll sammanstämde, att K. Hans 
nu på allvar ville försöka att till en början återtaga Kalmar, 
och sedan förmodligen med biträde af de hemliga anhängarne 
i Sverige sätta den för mer än två år sedan fälda domen i 
verket. Eedan på våren hade han, dels genom sin måg kur
fursten af Brandenburg dels genom egna bud, låtit kungöra 
aktsförklaringen i Hansestäderna, men hade i Danzig fått det 
svar, att utan konungens af Pohlen befallning brydde man 
sig ej derom (N:r 169).

Han hade nyligen haft ett möte med de Vendiska stä
dernas ombud i Nyköping på Falster, och der i närvaro af 
Skotska och Franska sändebud slutit fred med de Vendiska 
städerna, hvilka dervid måste förpligta sig, att med eget bud 
söka förmå Sverige att underkasta sig, samt ej blott sjelfva 
afhålla sig från all handel med Sverige, utan ock att med 
beskickning förmå Danzig, Eiga och Eeval att förfara på 
samma sätt, samt till och med medgifva Danske utliggare

c) I Hemming Gadds bref af d. 17 Maj 1507 finnes ett uttryck, hvilket 
utg. tog som ett bevis, att Hr Svante vid den tiden var vid gränsen mot
Bleking: »I ridher nw sa lankth söder, som jach redb nar in til Brömssabroo 
&c.» Första bokstafven är visserligen otydlig, och man kunde taga den för
ett ckiffretecken, om något enda sådant exempel i Hemming Gadds många 
bref förekomme. Brefvets datum och årtal bekräftas af följande nummer;
men då Hr Svante d. 8 Maj, såsom nyss är nämndt, var i Arboga, hvilket 
bekräftas af N:r 184, kan utg. ehuru en resa på 8 dagar från Arboga till
Blekingsgränsen väl icke äfven den tiden var outförbar, icke utan andra 
bevis påstå, att den skett, särdeles man vet, att Hr Svante d. 4 Juni var i
Stockholm (N:r 139), utan tror, att tecknet I syftar på någon annan.

7) Knut Eskilssons bref, dat. Stockholms slott d. 26 Juli (1507). Grön
blad, s. 326. En skipman (båtsman), som blifvit kort förut fången i Finska 
skären och hört det på flottan, men sedan lyckats undkomma, hade be
rättat det.
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visitationsrätt â deras skepp, för att kontrollera verkställig
heten. °

Det bief, dä ryktena om det Danska anfallet bekräftades 
genom Knut Eskilssons bref, nödigt att samla all den styrka 
som var möjligt, Hr Svante och de rådsherrar, som åtföljde 
honom uppmanade d. 4 Aug. rådsherrarne i öfra Sverige att 
med det snaraste komma till Kalmar med sitt folk (N:r 147), 
Hr Svante sjelf uppmanade allmogen i sin fosterbygd att 
skicka till Kalmar ett godt tal folk till d. 12 Aug. (N:r 148), 
och Hemming Gadd for ut i länet och hade samlat med sig 
åtminstone 800 eller 900 man (N:r 149). I Möre skulle hvar 
vapenför man, öfver 15 år, gå ut, man gjorde förhuggningar 
på vägen från Brömsebro, och Hr Svante skref till slotts- 
lofven i Stockholm, att 3000 bönder voro samlade 8).

Då Hr Svante framkom till Kalmar, omkring d. 19 Aug. 
(N:r 151) och kunde inhemta underrättelser från sjelfva Dan
mark, visade sig, att den af Knut Eskilsson erhållna under
rättelsen icke var ogrundad, om också anfallet blef något upp
skjutet. Kalmar slott var hårdt ansatt, och Hemming Gadd 
hade, säges det, velat använda de bönder, som han fått med 
sig, att storma, men de kunde ej förmås dertill (N:r 149). 
Han hoppades förmodligen på dess kapitulation, då han sedan 
d. 15 Aug. föranstaltade ett samtal mellan kommendanten och 
Peder Jakobsson, Hr Svantes kansler, som kommit före ho
nom till Kalmar (N:r 150).

De rustningar, som K. Hans förehade, voro likväl icke 
så farliga. Han hade visserligen 18 9) eller 20 skepp i sjön 
(N:r 141), men landmagten var obetydlig, och Erik Turesson, 
som från sin aflägsna vrå af verlden stundom kunde meddela 
goda underrättelser, skref i Juli, att hela hans styrka var icke 
öfver 1400 man, ondt och godt1). Hans adel och prelater ville 
ännu icke anstränga sig för sin konungs hersklystnad, och han 
hade, oaktadt ryktet emellanåt haft att berätta derom och han 
förmodligen sjelf hotat dermed, ingen verklig lust att under
kasta sig krigets besvärligheter, hvarom han af slaget vid Hem- 
mingstedt fått någon erfarenhet. All den landmagt2) han kunde 
umbära hade han lemnat till Henrik Krummedike, hvilken 
efter Laholms slotts afbränning hade fått befälet i Södra Hal
land, och 300 man till hjelp, för att kunna reda sig mot Åke

8) Grönblad, s. 329.
9) Biskop Ingemars bref af d. 4 Sept. 1507. Stand. Handl. XX: 184. 
') Skand. Handl. XX: 170.
2) Åke Hansson skref d. 22 Aug. 1507, att det var intet värdt med den 

landmagt K. Hans hade hitom Sundet, och Hr Svante bekräftade i svaret 
från Kalmar af d. 4 Sept, denna uppgift. Skand. Handl. XX: 144, 146.
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Hansson3), och som Peder Lycke på Yarberg, förmodligen 
på befallning, uppsagt stilleståndet, ville de tre rådsherrar, 
hvilka hade försvaret på denna sida sig anförtrodd, icke åt- 
Iyda kallelsen till Kalmar, och Hr Svante lät dervid bero4). 
Någon krigshändelse på denna sidan höres icke utaf, och eme
dan alla tre rådsherrarne på hösten kunde vara på rådsmöte 
i Stockholm, är sannolikt att vapenhvilan, om ej formligen 
förlängd, åtminstone fortfor.

Anfallet på Kalmar blef uppskjutet en månad, förmodli
gen af det skäl, att en hjelptrupp som väntades från Bran
denburg dröjde. Den Danska eskader, som brännt på Aland, 
hade väl vid medlet af Augusti kommit förbi Ölands södra 
udde, utanför Avaskär, men sedan den fått underrättelse ge
nom ett bud till Öland om tillståndet i Kalmar, seglade den 
till Hanö bugten, utanför Sölvesborg, sände bud till Köpen
hamn och afbidade sedan i farvattnet mellan Ölands södra 
udde och Utlängan Jöns Holgerssons ankomst5).

Denne erfarne sjöhjelte hade fått i uppdrag att föra und
sättning till Kalmar slott och eröfra staden, och han hade 
troligen hela den Danska sjömagten med sig (N:r 188). När 
han framkommit vet man icke 6), men att han omkring mid- 
ten af September låg der i flera dagar under oafbruten strid7). 
Hamnen var efter omständigheterna väl förvarad genom för
sänkningar och de båda pråmarne, hvarifrån nu naturligen 
kunde skjutas med kanoner. Hr Svante hade några dagar 
förut uppgifvit sin styrka till 1200 man, hofmän (ryttare) och 
köpstadsmän, förutom bönderna8), hvilka förmodligen voro

3) Biskop Ingemar skref d. 2 Sept. 1507, att K. Hans vav hos Fru 
Edla på Vordingborg och var vid ingen magt, den styrka han hade var sänd 
till Halmstad till värn emot Åke Hansson. Skand. Handl. XX. 182. Då 
ett rykte föregående vår var utspridt om ett förestående infall af K. Hans, 
hade Åke Hansson afvisat det med den anmärkningen, att »Fru Edle tager 
honom väl then resen af». Anf. st. 76.

*) Biskop Vincentii, Ture Jönssons ooh Ake Hanssons bref, dat. Skara
d. 16 Aug. 1507, Hr Svantes svar af d. 4 Sept. Skand. Handl. XX: 141—144.

6) Hr Svante till Josef Pedersson och slottslofven i Abo, dat. Kalmar 
d. 24 Aug. 1507. Kungörelsen till Mormesse marknaden i Vesterås, troligen 
af samma dag. Skand. Handl. XX: 138, 182.

») Af Hr Svantes bref till Stockholms stad af d. 4 Sept. 1507, synes 
att fienden ej ännu var ankommen; men af Hemming Gadds till Hr Svante 
af d. 22, att han redan någon dag förut afseglat, ehuru han ej var långt 
borta. Skand. Handl. XX: 179, N:r 189.

’) Ture Jönsson åberopar d. 10 Oct. Hr Svantes yttrande i sitt före
gående bref, att »fienden dageligen manglede med honom till landz och vat
ten», hvilket då Ture Jönsson skref från Falem vid Vänern, och brefvets da
tum ej uppgifves, väl kan syfta på händelser i medlet af Sept. Skand, Handl. 
XX' 226

«) I brefvet till Stockholmsboarne af den 4 Sept.
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till en del förlagde på etrandvakt utefter kusten. Fienden 
låg q var i sjön åtminstone till mot slutet af Oktober, så att 
man icke kunde vara säker för honom, men huru måno-a an
fall han verkligen gjort, är obekant. °

Danskarne hade 5 fänikor, troligen till en del af den trunn 
som låg på Oland, hvaröfver Nils Boson synes hafva fört 
befälet, jämte en hjelptrupp från kurfursten af Brandenburg 
Imlken var den för landkrig bäst utrustade, med »knipker- 
ror, hellebarder och luranger (spjut)». Afsigten var att tränga 
sig emellan den Svenska hären och stadsportarne, hvillcet 
dock misslyckades, och Svante berättade sedan för riksrådet, 
att han derunder väl förlorat några hästar, men ingen enda 
man ). Men undsättningen till slottet hade lyckats.

Så snart fienden hade aflägsnat sig, måste man vara be- 
tänkt på förstärkning både af befästningarne och proviant- 
förrådet; ty^ det var att vänta att han skulle återkomma. En 
särskild svårighet låg deri, att hvad man skulle kalla den 
stående hären denna tiden var kavalleri, och i trakten af 
Kalmar var det missväxt på hö (N:r 165), det är sannolikt 
1Itt1 nIfn ^tit den beridna styrkan patrullera utefter sundet; 
dels för att förekomma härjningar, dels för att lättare få foder 
at hästarne. Detta torde ock vara en anledning, hvarföre 
både Hr Svante och senare på hösten äfven Hemrnino- Gadd 
mycket uppehöllo sig på landsbygden '), der dessutom alltid 
var något att uträtta för anskaffande af byggnadsmaterial, 
timmermän och öfvade skyttar samt uppsigt med strandvak
terna. En af Hemming Gadds första åtgärder var att slå 
sex stycken hål på stadsmuren åt sjösidan (N:r 159), utan 
tvifvel skottgluggar för kanoner; men då Hr Svante höll ting 
någorstädes i närheten af staden, ämnade han också begifva 
sig dit, och var redan »stöflad och sporrad», med hästarne för 
dörren, då ett klagorop uppkom bland borgarne i staden: 
»nu vill Electus rida sin färde», och han afstod derföre från 
att resa (N:r 159).

En förändring i afseende på den Danska styrelsen på 
Oland hade i början af hösten inträffat, som i mer än ett 
hänseende var af vigt för Sverige. Nils Bosons ställnino- 
hade varit mycket obehaglig, särdeles sedan Kalmar återkom-

Xv Hr Svantes bref 611 riksrådet af d. 27 Oct. 1607. Skand. Handl 
irV : 20°—205- Mau kan ej tydligen se, om den strid som deri béskrifves 
är tron "tVara d0n’ SOm 1 meillet af Sept- utfäktndes, hvilket i sjelfva verket

eftpr I? De bref’ som finnes dcnna tiden från Hemming Gadd till Hr Svante
rid« imn anb0mSt’ äro dat' Kalmar d' 27 AuS-> 22 Sept., 2 Oot., vid hvilka 

således denne varit utom staden.
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mit under Svensk lydnad; ty allmogen på ön ville icke veta 
utaf något Danskt öfverherrskap, hade sin handel på Kalmar, 
och gåfvo hellre sina utlagor till Hemming Gadd och hans 
utskickade än de frivilligt lemnade dem på Borgholm, och 
hade de ofta efter Hemming Gadds ankomst sina utskickade 
öfver till Kalmar, för att begära hjelp att fördrifva den Dan
ska besättningen fräD ön. Hemming Gadd var också mycket 
benägen för att göra dem till viljes, ehuru försöket på våren 
hade misslyckats. Men den brandskada, Nils Boson dervid 
led, hade säkert varit kännbar, och han hade mist ej blott 
lagmansräntan i Östergötland, utan ock inkomsterna af sina 
Svenska gods, hvilka voro seqvestrerade och bortförlänta. 
Han hade på sommaren skrifvit till K. Hans en, som det 
synes upprigtig, framställning af stilleståndet både i Kalmar 
och på Öland, och sagt rent ut, att han icke tilltrodde sig 
att försvara slottet, om icke kungen ditsändc ett tal folk, som 
får stadna qvar öfver vintern, honom och landet till hjelp, hvari- 
genom han också hoppades, att allmogen skulle kunna förmås 
att utgöra sin skatt och icke lemna den till de Svenske (N:r 
149). Konungen efterkom i det fallet hans önskan; men trup
pens anförare var den välbekante Otte Rudh, som lemnat 
Bohus, då den unge K. Kristiern hösten 1506 emottog rege
ringen i Norge (jfr N:r 84), och det var lätt att förutse, att 
de icke i längden skulle komma att trifvas tillsammans, 
Ungefär samtidigt härmed hade ärkebiskopen och några råds
herrar af någon anledning, som icke är fullt klar, men tro
ligen på svågern Erik Trolles förslag, kommit på den tanken 
att tillkalla Nils Boson för en öfverläggning om en fredsun
derhandling med Danmark 2), och detta har säkert blott bi
dragit att försvåra hans ställning, särdeles när det blef be
kant, att han på samma gång erhållit lejdebref af riksrådet, 
att senare på året komma öfver till Sverige (N:r 156). Både 
Hr Svante och Hemming Gadd voro troligen alldeles främ
mande för detta förslag, hvilket måhända var åtföljdt af en 
förespegling, att man skulle utan manspillan återvinna Öland; 
Hr Svante måste derföre sedan utfärda ett särskildt lejdebref 
(N:r 168), ehuru hans namn var insatt i det förra. Först i 
början af Oktober kom ett rykte till Kalmar om Nils Bosons 
förestående öfvergång; och Hemming Gadd ville till en början 
ej tro det (N:r 161, 162, 163), men längre fram uppstod med 
Fru Anna Trolle, Nils Bosons hustru, en hemlig brefvexling, 
hvars föremål man icke känner, men af Hemming Gadd be-

:) Svenska riksrådens bref till Nils Boson, dat. Däfvensösund d. 3 Sept. 
1607. Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 331.
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râttas i sammanhang med en plan att göra ett anfall på Öland, 
hvilket. dock icke blef utaf. Otte Eudh hade här snart till- 
ryckt sig den egentliga makten, pålade bönderna ej blott att 
skiftesvis hålla strandvakt hvar natt, vid sidan af hans e<ma 
svenner, utan han utskref också gärder, den ena på den an
dra, använde ett slags torture för att indrifva dem, samt uttoo- 
skjutshästar förlett följe af 40 man; det märkvärdigaste var, 
att han ftfven inkallade bönderna för bevaknino- äf slottet, 
der man skulle trott, att Nils Boson, så länge han bibehöll 
befattningen, ville vara enrådande. Allmogen var alldeles 
..YeI1siSJs^ven öfver hans tyranni och sände ett par gånger bud 

till Jrlr bvante med begäran, att han skulle komma dit öfver, 
att uppbära de insamlade skattebidragen3 *), och Hemming 
uradd tillstyrkte, att man skulle göra ett försök att återtaga Ian- 
det eller hjelpa dem som det önskade att hytta derifrån (N:r 
loo, 170). Otte Kudh syntes äfven vilja taga någon befattning 
meu befälet på Kalmar slott, och begärde af Hemming Gadd 
lej de b ref, dels för att tala med en Grote Kort, förmodligen 
6I11I ^Pten för Tyska legosoldater, hvilka bevakade slottet, 
dels för ett samtal med Hemming sjelf; men förslaget synes 
harva strandat derpå, att Otte Kudh icke ville svara för Jens 
Holgerssons m. fl. kapare, och med mindre han fick en sådan 
säkerhet, ville Hemming Gadd icke inlåta sig med honom; men 
Otte Rudh visade sin sinnesart, derigenom att han helt enkelt 
tog bort några ord uti lejden. Hemming Gadd ville icke 
sätta sig emot sammanträdet, för den händelse, det kunde 
bhfva något godt resultat deraf, och det skulle hållas vid S. 
Gertruds kyrka, ett stycke norr om staden; men det synes 
icke blifvit utaf.

Med vinterns annalkande minskades faran för ett anfall 
från sjösidan; allmogen blef då fri från sin vakthållning, och 
både Hr Syante och efter honom Hemming Gadd lemnade 
Kalmar. Båda hoppades på vintern, hvilken afsltar möjlig
heten för den Danska flottan att uppträda i Kalmar sund och 
de re mot öppnade utsigt på en isläggning, som kunde lätta 
operationer både mot Kalmar slott och mot Öland.

3) Hr Svantes bref till riksrådet, dat. Kalmar d. 27 Oct. 1507. Skand
Handl. XX: 202.
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Svenska riksråds-möten på hösten 1507.

Under tiden hade i riksföreståndarens frånvaro i öfra 
Sverige hållits rådsmöten och fattats vigtiga beslut, hvilka 
till sin syftning voro riktade mot hans egen regeringsmyn- 
dighet, men vid hvilka man dock sett sig nödgad att använda 
hans namn, emedan de dessförutan varit ogiltiga.

Anledningen, eller kanske rättare förevändningen, var ett 
bref från Lübeck och de öfriga Vendiska städerna, hvilket i 
slutet af Augusti ankom till Stockholm med en skuta, som i 
öfrigt gick med barlast, och innehöll det ett anbud att be
medla fred mellan Sverige och de andra nordiska rikena, 
samt en underrättelse, att särdeles Lübeck fått ett strängt bref 
och vid stor plikt af Romerska konungen blifvit förbudet att 
hafva någon gemenskap med Sverige. Budet blef såsom van- 
licrt i riksföreståndarens frånvaro sändt till ärkebiskopen, 
hvilken på sommaren gerna vistades på Almare-Stäk, och 
han sammankallade genast de bada närmaste biskoparne från 
Strängnäs och Vesterås samt af verldsliga rådsherrar Knut 
Eskilsson på Vängarn, Erik Trolle på Ekholmen, Sten Kri- 
stiernseon på Salstad och Trotte Månsson på Eka, att sam
manträda i Dävensösund, hvilket ligger något öfver en mil 
vester om Staket, vid segelleden till Strängnäs och Vesterås, 
samt således med ett par timmars rodd eller segling kunde 
besökas af de flesta. De sammanträdde här d. 3 Sept, och 
beslöto de att sammankalla ett allmänt rådsmöte i Stock
holm å S. Birgitte dag, d. 7 Okt., hvartill rådshcrrarne skulle 
föra med sig så många köpstadsmän och bönder, som dem 
tycktes, samt att äfven med ett särskildt bud sända Nils Bo
son på Borgholm en inbjudning, att deltaga i en öfverläggning 
i detta ärende, och att för ett längre besök i riket gifva honom 
lejdebref, hvilket är utfärdadt i alla biskoparnes, riksförestån
darens samt tolf af de förnämsta rådsherrarnes namn (N:r 156), 
ehuru det är tämligen säkert, att flera af dem, kanske hälften, 
hvarken voro tillstädes eller ens så nära, att deras samtycke 
skulle kunnat infordras, och man åtnöjde sig med att vidfästa 
8 sigiller4). Kaniken Verner i Linköping, som nyss återkom
mit med bref från en beskickning till Pohlen, åtog sig att öfver- 
föra bref och lejd till Borgholm, likväl med förbehåll, att han

') På handbrefvet, hvilket förvaras i K. Danska Geh.-Archivet äro sju 
sigillen, de tre första i rödt, det är de tre biskoparnes, de andra i grönt vax, 
•de närvarande verldBliga herrarnes.
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derom finge först underrätta riksföreståndaren, för att erhålla 
hans bifall5), och medförde han således också bref till honom. 
Han framkom först så sent, att Hr Svante fick brefvet på 
morgonen d. 19 Sept., under pågående kamp, och det besva
rades på det sätt, som under dylika förhållanden kunde af 
honom väntas. Han såge hellre än någon, att fred kunde 
med eller utan främmande hjelp vinnas, och ville göra allt 
hvad han kunde derför; men om han tilläde, att han för sina 
åtgöranden önskade ej blott riksrådets, utan ock den menige 
mans bifall, var detta så mycket mer berättigadt, som riks
råden uppmanat honom taga med sig så många friborne, köp- 
stadsmän och bönder af den landsorten, som han tyckte. Men 
tiden ansåg han icke vara lämplig, hvarken för honom sjelf, 
som omöjligt kunde lemna den landsort, der han var, till pris 
lör fienden, emedan det i anseende till den ringa makt som 
var att tillgå, såsom han uttryckte sig, »skulle gå fast skröp
lige till, om han ej vore tillstädes», ej heller kunde rådsher- 
rarne i Vestergötland komma, emedan de icke hade stille— 
stånd; om de Finska herrarne kunde komma, visste han ej; 
men han ansåg dessutom den tid, som fordrades för samman
kallandet af ett sådant riksmöte icke vara så beräknad, att den 
räckte till. Nils Boson skulle när han komme gerna få lejdebref, 
med all den säkerhet som kunde fordras. — Men Nils Boson 
hade ingen brådska hvarken att uttaga det nya lejdebrefvet, 
hvilket ej utfärdades förr än d. 1 Nov. (N:r 68) eller att be
gagna sig derutaf; ty han reste först till Köpenhamn, för att 
tala med K. Hans, förmodligen för att laga, att han kunde 
komma ifrån den besvärlige medhjelparen och sin odrägliga 
ställning. Först sedan han på hemvägen hunnit till Hurfva, 
knappt 2 mil nordost om Lund, skref han d. 13 Dec. till K. 
Hans ett bref, hvari han visserligen förklarade, att det ej 
vore hans afsigt att skilja sig från Borgholm, utan att han 
ville hålla det till konungens hand, men meddelade honom nu 
en afskrift af det bref, han från Svenska riksrådet erhållit, 
och tilläde, att han hoppades, konungen ej ville, att han med 
hustru och barn skulle komma i obotlig skada (N:r 176).

Så liten påföljd hade detta brådstörtade företag, att midt 
under brinnande krig tillkalla för rådplägning en af fiendens 
befälhafvare, och ehuru riksföreståndaren icke vägrade att 
meddela honom lejd, är sannolikt, att han sett företaget med 
missnöje, ehuru det, som det sedan visade sig, väl blott var

5) Verners bref till Hr Svante, dat. Nyköping d. 10 Sept. 1507. Grön- Mad, g. 338
®) Danska Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 331.
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ett sätt att hjelpa Nils Boson att komma tillbaka till sitt 
gamla hem och till sin forna magt och värdighet i Sverige, 
och utgick sannolikt från slägtingarne.

Men kort förut hade Hr Svante fått underrättelse om ett 
tillämnadt infall i Värend, hvarvid Bergqvara hus, som till
hörde Erik Trolle, med förbindelse att hålla det såsom ett 
kronans slott, skulle tjena som stödjepunkt, och hade, sad.es 
det, en Dansk der nyligen blifvit satt till portvakt. Joakim 
Trolle skulle för detta ändamål förkläda sig till bonde ocb 
ditkomma med en trupp, klädd på samma sätt, och skulle 
porten för dem hållas öppen ; men om Erik Trolle hade kun
skap derom visste man icke. Han var svåger med Nils Bo
son, och kunde man väl förmoda att båda förslagen hade 
något sammanhang. Biskop Ingemar hade d. 2 Sept, sändt 
en skrifvelse derom från en sin vän, som bodde nära gränsen, 
och hvilken fått sina underrättelser från Sölvesborg; men han 
hade knappt gifvit sig tid att höra efter, huru det förhöll sig 
med uppgiften om den Danske portvakten på det å mindre 
än en mils afstånd belägna Bergqvara7). Hr Svante skref 
o-enast till der varande slottsfogden och befalde honom att 
taga portvaktaren i försvar och söka utforska, för hvad orsak 
hali kommit dit8). Hvad resultatet blef af undersökningen 
är obekant, och om det rykte, som gick om ett tillämnadt 
infall, hade någon grund, var planen förmodligen beroende 
af utgången af anfallet på Kalmar.

Men för Värendsboarnes trohet var ingen fara; ty väl 
var det förbud K. Hans utfärdat mot försäljning af salt i 
större partier än skäppetals, kännbart för dem, hvilka köpte 
sina förnödenheter i Ronneby; men då K. Hans låtit förljuda, 
att om Värendsborne ville gifva honom en årlig skatt af 100 
oxar eller 200 Rhenska gyllen, de skulle få hafva fri handel 
med Bleking och Skåne," och Biskop Ingemar tillsporde dem 
derom på landsting, svarade de nej, och han sjelf ansåg det 
ej heller rådligt (îï:r 164).

Med rådsmötet gick det mycket riktigt, såsom Svante förut
sagt, det sammanträdde ej förr än öfver en half månad senare, 
och det kungjordes då, att det skulle räcka till Mårtensmes- 
san (d. 11 Nov.). Hr Svante kunde det oaktadt icke komma, 
och ärkebiskopen föreslog, att han för sådant lall skulle -sända

7) Biskop Ingemars bref är dat. Kronoberg d. 2 Sept. 1507. Det åbero
pade brefvet är dat. d. 31 Aug. s. å. pä Blengstorp, ett namn som nu mera icke 
finnes qvar, men troligen utmärker en prestgård; ty brefvet förråder tydligen 
en studerad man, kanske en biskopens studiekamrat. Skand. Handl. 183 188.

8) Hr Svantes bref till B. Ingemar, dat. Kalmar d. 9 Sept. 1507, och 
till jvälbördogh sven GöstafE oppaa Berqwara hus? af samma dag. Anf. st. 
s. 188, 189.
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någon förtroendeman, att meddela riksrådet sina tankar, huru 
«man bäst skulle skilja de Hanseatiska ombuden ifrån sig» 
(N:r 166); men tiden var dertill för knapp, och hade dessutom 
redan ett par dagar före detta bref Jon Jönsson till Gladö, 
som hade befälet på Stockholms slott, blifvit af rådsherrarne 
anmodad att i hans ställe vara tillstädes vid förhandlin«arne 
och magistraten i Stockholm likaledes blifvit tillkallad. "Man 
beslöt sedan till och med att låta borgerskapets 48 depute
rade vara tillstädes (N:r 167); men några andra representanter 
af de ofrälse stånden omtalas icke.

Riksföreståndaren hade insändt ett särskildt memorial 
med afseende på underhandlingarne. Han betonar deri, att det 
vore rådligt göra sig underrättad om, huruvida Hanseaterna 
hade någon fullmagt af K. Hans, att de alltid sökte sin egen 
fördel, att riket icke hade något godt af deras förra freds- 
mäkling, och erinrar, att det beslut, som skulle fattas, borde 
samtyckas äfven af dem som voro utanför riksrådet, under 
uttrycklig förutsättning, att »frälset, köpstäderna, Dalarne och 
uagra af menige allmogen» nu voro representerade. Sorn han 
fått höra, att en del voro sinnade, att för att få fred betala
R- Hans en årlig summa, frågar han, hvarifrån den skulle
tagas, huru riket skulle försvaras, sedan kronans tillgångar 
blifvit på sådant sätt uttömda, huru slotten skulle byggas och 
folket underhållas, om kronan och ridderskapet skulle allena 
draga den tungan. Slutligen förehåller han rådsherrarne, att 
de lemna Oland och Kalmar slott åt sitt öde; fienden hade
nu besatt dem med allehanda folk, hvilka från endera sidan
kunde, när dem tycktes, komma den andra till undsättning, 
hyaremot »vi för skepps- och magtlöshets skull» icke kunde 
något göra, och borde derföre, innan mötet åtskildes, öfver- 
läggas, hvad på vintern kunde företagas 9). Det svar rådsher- 
rarne gåfvo på detta bref, äfvensom det betänkande öfver den 
politiska ställningen, hvilket de vid mötets slut d. 12 Nov. 
tillsände riksföreståndaren, voro till en del besynnerliga.

Hanseaternas sändebud, svarade man, hade icke något 
annat att meddela än brefvet, och man ämnade blott sä<m 
dem, att man gerna sage, om de kunde verka något för fred 
eller stillestånd; hvad tributen till K. Hans anginge, hade 
derom ofta varit taladt redan i Hr Stens tid, ehuru Tntet be
slut ännu var fattadt, men frågan, hvår den summan skulle 
tagas, hade rådsherrarne nu funnit vara mycket klar; det var 
af kronans inkomster, och ridderskapet behöfde icke derför 
aågot tillskjuta; i afseende på den tredje punkten, om Kal-

9) Skand. Handl. XX: 206.
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mar slotts och Ölands återtagande, visste de intet råd, utan 
önskade Hr Svantes återkomst för öfverläggning derom.

I frågan om fredens återställande hade man uttänkt tre 
vägar; den första var rättegång, vare sig verldslig, men då 
kejsarens dom redan gått oss emot, var den tillstängd, eller 
ock genom andlig myndighet, under påfven; men den var 
mycket kostsam, utgången osäker, och man fruktade derai 
få både skam och skada.

Den andra vägen var krigets fortsättande, det var vådligt 
för både samtid och efterverld och för alla stånd betungande, 
fienden kunde från flera håll göra oss skada; både vid Kal
mar och vid Vestergötlands gräns hade han stor magt sam
lad, kunden hade nu fria händer för Hansestäderna och ett 
besvuret broderskap med andra konungar och furstar, hvar- 
emot Sverige hade ingen bundsförvandt att påräkna.

Endast” den tredje vägen att få ände på kriget återstod, 
den var ^enom underhandling, ehuru vi ofta genom en sådan 
blifvit bedragna, i afsende pa Gotland och andra frågor.. 
Ärkebiskopen° hade derföre blifvit anmodad att inleda en så
dan, emedan han hade fått ett bref från K. Hans ').

Af en helt annan ande var det yttrande, ridd. Erik Tu- 
resson (Bjelke) hade till rådsmötet insändt, och flera momenter, 
hvarvid riksrådet från början fästat stor vigt, voro deri bragta 
i sin rätta dager; i afseende på Hansestädernas anlitande in
stämde han med riksföreståndaren, de ångrade redan den fred, 
som de ingått, och komme icke länge att afhålla sig från 
handel med Sverige; under tiden kunde man väl från Keval 
få salt och humle1, hvarpå riksrådet hade lagt vigt, i nödfall 
kunde man väl ock taga ett eller annat Hanseatiskt eller Hol
ländskt skepp och lemna ersättning för laddningen; kejsarens 
akt vore mycket litet farlig, om man icke ville underkasta 
sig den, hvilket deremot kunde hafva den vådliga påföljden, 
att kejsaren i framtiden ville bestämma öfver Sveriges krona; 
med bläck och papper skulle man ej vinna Sveriges rike, 
sju landsherrar hade i sista kriget varit framför Lnibeck, och 
staden hade likväl ingenting förlorat; med inbördes endrägt 
kunde nog också Sverige hålla ut någon tid, tills K. Hans 
slutligen ledsnade vid kriget; sjelf ville han med sitt Iif och 
sin yttersta förmåga hjelpa dertill; kunde fred vinnas utan 
skada och vanära, såge han det hcldst; men att taga en ut
ländsk herre eller dess afföda; — bättre då en uppenbar fejd 
än hafva en öfvermägtig, lömsk och ohuld herre -).

') Skand. Handl. XX: 203—215. x _ ,
2) Skand. Handl. XX: 219—224. Ordet »hemelig» motsvarar det Tyska 

heimtückisch, lömsk, och förekommer i »Gamla ordspråk på latin och svenska
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Det är sannolikt, att detta manliga tänkesätt, som utta
lades uti Erik Turessons „skrifvelse, delades af flera af de 
närvarande, framför andra Ake Hansson, som under det mö
tet påstod skref till Hr Svante, att han på hemresan ville 
träffa honom antingen i Orehro eller annorstädes (N:r 171), 
hvilket förutsätter, att denne icke tagit den genaste vägen ill 
Stockholm, då han i början af November lemnade Kalmar 
(N:r 170). Men det var vanligen de andliga herrarne, som 
formulerade besluten, och man kan icke taga sådana hand
lingar för trogna uttryck af de beslutandes åsigter.

Innan rådsherrarne åtskildes, hade de förehaft ett par 
andra vigtiga ärenden, såsom domen i en arfstvist, hvarigenom 
aJgjordes, att arfsrätt skulle utsträckas till syskonbarns barn, 
och att biskopen i Vesterås skulle få del i alla grufvor inom 

iskopsdömet, hvilka beslut förut på sina ställen äro nämnda. 
Uet sistnämnda beslutet är dat. d. 12 Nov. och Hr Svantes 
namn står der också; men påtagligen är det insatt under förut
sättning af hans bifall, utan att han var för tillfället tillstädes.

Ett särskildt på sitt sätt märkligt förord gåfvo rådsher
rarne för Sten Turessons fru, Anna Bengtsdotter (Sparre), att 
ion enligt svågern Erik Turessons önskan skulle få behålla 
mannens förläning, särdeles den hon hade under sin egen 
ganl Kävelsta. Det var förmodligen blott Simtuna härad, 
Kanske något mer. .Det märkligaste är, att så snart det blef in
laget, hade ärkebiskopen på förhand understödt Ture Jöns

sons begäran, att han skulle få det i förläning* * 3). Troligen 
et det tills vidare som det var; men fick Sten Turesson det 

genast tillbaka, då han kom hem (N:r 238) och i det bref till 
,nL , na> byan Hr Svante yttrar sig öfver denna riksrådets 

Slmtvelse, vidrör lian blott frågan om Kastelholm och Åland 
oc rennes svenners tilltag att uppbära sommarskatten och 
tora den med sig från landet, hvarför skulden väl också till 
en del ialler på b ru Anna, emedan hon strax hade blifvit 
rrigitven at Danskarne 4).

Sedan de flesta hemrest, lärer också d. 18 Nov. hafvabe- 
Slutits en skrifvelse till Danska riksrådet, men hvilken icke 
blef färdig att afgå förr än efter nästa möte.

utg. af H. Reuterdahb, Lund 1840, der det återgifves dels med ignavus dels
rrIed improbus, och af utg. öfversättes med misstänksam.

3) Jakob Ulfssons bref af d. 3 Sept. 1507, Ture Jönssons bref dat 
£alem d. 10 Oct. 1507. Han begärde blott ett af de härader Sten Turesson 
“ade. Skand. Handl. XX: 226, 227. Denne hade år 1497 haft Simtuna å 
gna °eh Torstuna å sin mors vägnar (anf. st. XVIII: 186); men det senare 

Qai han eJ mer haft (Jfr N:r 366). Jon Jönssons bref, d. IO Febr. 1508. D. G V
) Hr Svantes bref d. 17 Dee. 1507. Skand. Handl. XX: 229.



CXII

Mot slutet af detta år afied Sten Stures enka på Taya- 
stehus 5 * *). Hon hade varit en modig qvinna, som i Aug. 1501 
beredt sig på att försvara Nyköpings slott mot K. Hans (jfr 
Del. IV, N:r 186); men då på hösten 1504 man fruktade för 
Eyssarne, hade hon på Riksrådets önskan, att hon skulle hafva 
något biträde, uppgjort med ridd. Folke Gregersson (Lilje), 
att han för händelse af nytt krig med Ryssarne skulle komma 
henne till hjelp; men utan någon anledning infann sig Hr 
Folke först följande midsommar, och då han kom på 3 mils 
afstånd, sände han för sig ett bref, hvari han uppfordrade 
henne att lemna honom slottslofven. Fru Ingeborg skref då 
till Erik Turesson, såsom öfverbefälhafvare i Finnland, för att 
begära hans i'åd, och kallade sedan sitt folk i borgstugan, 
hvarvid de alla, då de fingo underrättelse om saken, förkla
rade, att om hon ginge in på denna begäran, fordrade de sitt 
afsked, och med Hr Folkes följe, högst 5 man, kunde hon ej 
vara hjelpt. Vid återkomsten klagade Hr Folke för riksrå
det, men Fru Ingeborg svarade, att hon hade mottagit slotts
lofven af Hr Svante," och inför riksrådet fått ärkebiskopens 
löfte, att alla försäkringar hon hade, skulle henne hållas, och 
det blef dervid “).

Genom Fru Ingeborgs död återföll Tavastehus län, och 
derigenom skulle väl Hr Svantes finanser förbättras; men för 
tillfället verkade den snarare motsatsen, emedan inventarierna 
skulle lösas af arfvingarne; måhända hjelptes det dermed, att 
en af dem fick emottaga slottslofven 8).

Krig och underhandlingar med Danmark 1508.
Utsigterna för ett vinterfälttåg voro så till vida olika det 

föregående året, som sjön tidigt frös till, så att man vid Kal
mar icke hade att befara något besök af Danska krigsfartyg. 
Men till den stora inqvarteringen af krigsfolk under föregå-

5) Didrik Hanssons bref af Abo d. 18 Dec. 1507. Grönblad, s. 352.
®) Fra Ingeborgs bref till Hr Svante, dat. Kronoborg d. 17 Juli 1505. 

Hr Svantes svar af d. 9 Oct. Fru Ingeborg till riksrådet, dat. Tauestehus 
d. 9 Nov. 1505. Skand. Handl. XIX: 92—96, 108.

’) Grönblad, s. 355-367. . .
8) Sten Kristiernsson, Åke Hansson och Åke Orjansson, ridd., utfärdade 

i Stockholm oct. nativ, virg. gloriose (d. 15 Sept.) 1508 bref om sitt sam
tycke till afl. Fru Ingeborgs gåfvobref å Vsenissöö på Kollensöö till biskops
stolen i Skara. Den förstnämnde hade varit gift med hennes brorsdotter 
Kerstin Eriksdotter, de båda senare kalla henne i brefvet sin faster. Fru 
Brita Tordsdotter, Erik Ottessons enka, gaf d. 22 Sept. s. å. sitt samtycke 
till mosterns nyssnämnda gåfva. Det var hennes dotter i första giftet, med 
Johan Kristiernsson (Vase), som var Ture Jönssons hustru.
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ende året hade kommit missväxt, och tillförseln till staden 
af lifsmedel var följaktligen så knapp, att Hr Svante måste 
åt borgarne öfverlåta skatteuppbörden af s. k. ätande varor 
eller victulier, med undantag af hö och hafre, i Södra Möre 
(N:r 177), och kanske af hela länet (N:r 193). Hemming 
Gadd, som merändels måste draga försorg om proviant åt 
den större krigsstyrka, som fram på vintern kunde förväntas, 
måste derföre tillgripa alla möjliga utvägar. Sjelf begaf han 
sig i början af December ut på landsbygden, och var under 
jultiden i Östra härad, det nordligaste i länet, för att innan 
han återvände få med sig de matvaror, som erlades der i 
skatt; men här hade den förutnämnde Peder Månsson upp
burit en del af skatten, hvarpå Hemming Gadd hade räknat; 
ty det var en betydlig del af detta härad, kallad Bäckseda 
tjerding, hvarpå Per Månsson utan hans vetskap hade skaffat 
S!g Hr Svantes förläningsbref.

Sedan Hemming Gadd hållit ting i Östra härad, för upp
börden, begaf han sig sjelf till Vestra härad och sände en 
Hr Svantes fogde in i Södra Vedbo, för att förmå allmogen 
der hjelpa med en kostgärd till Kalmar, och Peder Månsson 
ieste till Värend, dit Hemming Gadd förut i Hr Svantes 
namn skrifvit ett bref om en kostgärd, hvilken nu skulle in
fordras (N:r 178). Men blott en del af hvad som begärdes 

verkligen in (N:r 193), och Hemming Gadd hade sedan, 
då förstärkningar af manskap inkommo till Kalmar, ofantlig 
svårighet med provianteringen. Ibland annat måste han låta 
sina svenner göra ett ströftåg till Avaskär9), der några Tyska 
köpmän togos till fånga; men sedan de lemnat en läst torsk 
och annan fisk samt salt, blefvo de satta på fri fot (N:r 191). 
»Den fasta, jag hade i år, skref han sedan till Hr Svante, 
den glömmer jag aldrig.»

Riksföreståndaren hade, förmodligen efter ärkebiskopens 
önskan, kort före jul hållit ett rådsmöte i Enköping, hvarvid 
beslöts, att biskoparne och ridderskapet skulle utrusta sitt 
folk, och andra frälsemän i Upland, Södermanland och Öster
götland blefvo uppfordrade att, vid förlust af sin frälserätt, 
vara honom följaktige på ett tåg till Danska gränsen. Efter 
juldagarne begaf sig Hr Svante x) såsom vanligt, när nåcron 
fara för fienden eller unionspartiets öfvervigt hotade, upp°till

°) Avaskiiv var beläget helt nära gränsen, der sedan Kristianopel an
lädes, och blott vid krigstider af någon betydenhet, då handeln på Kalmar 
var hämmad.

') Fru Mätta hade i bref, dat. Stockholm d. 2 Dec. 1507 tillstyrkt ho
nom att hålla sin jul i Vesterås. Grönblad, s. 349.

Birfr. t. Sknndin. Hist. V. H
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Dalarne, och höll d. 2 Jan. 1508 landsting i Tuna med bergs- 
männen och några fuUmägtige af hvar socken. Han tillsporde 
dem om de tre af K. Hans uppstähla vilkoren lör erhållandet 
af fred och svaret blef, såsom man kunde vänta, att de aldng 
skulle underkasta sig någotdera. Bergsmännen, som också 
voro ett slags frälsemän, utrustade ett stort antal ryttare, 
hvilka följde med på tåget (N:r 182) och sedan deltogo i för
svaret af Kalmar (N:r 195).

Åke Hansson hade fått befallning, att uppbada frälse
mannen i Vestergötland, för att möta i Jönköping, dit en 
kostgärd också borde infordras, men den synes halva bliivit 
afstyrd Afsiaden var att göra ett infall i Halland med hul- 
vudstyrkan, och Åke Hansson hade skaffat sig underrättelse, 
att det rykte, som han förut meddelat om en stor förstärk- 
nino- som skulle kommit dit, var ogrundadt. Per Lycke, höf- 
vidsmannen på Varberg, hade nyss plundrat en lattig prest 
i Mark och vägrat att komma till samtal eller gora något 
stillestånd 1 2) med Hr Åke, så att i det hänseendet han såg 
intet hinder, och han hade sina svenner förlagda allestädes 
utmed gränsen (N:r 183, 184). Att Hr bvante d. 30 Jan. va
rit i Kuno-ssäters3) socken, nära gränsen mot Halland, är 
bekant, och afståndet derifrån till Lindhof, der NyaVarberg 
låo- är icke mer än 2 mil, så att hvad af Johannes Magni 
omtalas, om ett hans tåg till Vardberg och att han afstått 
från att anfalla, emedan han fann staden nyligen vara såväl 
befästad med valiar och andra skyddsvärn 4), icke kan till-

2I Olaus Petri har antecknat, att K. Hans jultiden 1508 låtit bränna 
upp Nya Lödöse, och att Hr Svante kort derefter låtit afbränna Va, och, da 
det är säkert bestyrkt, att den senare händelsen tillhör Febr. 1508, någia 
dagar förr eller senare, skulle den förra hafva timat under den föregående 
julen Men då man har tre bref af Åke Hansson af Jan. 1508, utan någon 

3Skymt af oro för anfall från Norsk sida och om höfvidsmannen pä. Varberg 
ei något vidare anföres, och då Svenska riksrådet i Mars ifrågasatte, att ett tal
rikt unionsmöte skulle kunna sammanträda i Nya Lodose, ai det påtagligen 
orätt Det sannolikaste är, att Olaus Petri under 1508 råkat infora den upp
bränning af Nya Lödöse, som timade 1502, hvilken han ej på sitt Btalle 
nämner: ty det finnes en anteckning, hvilken i det följande skall anföras, 
påtagligen^gjord i Vestergötland eller af någon for den orten sarsk, dt in
tresserad, hvari branden i Lödöse 1502 anföres omedelbart fore berättelsen
°m mfallet H61L ^ ^ ^ lgog utf&rdat frälse- eller adelsbref för Håkan

1) Hans ord äro i Lib. XXlII c. XVIII, pr. (Script, rer. Svecio. moda
ævi IIL I 401 Primum igitur belli impetum m propmqmus Vardbergue
oppidum movens comperit illud ob Sueticæ potentiæ terrorem noviter vallo
et Vopugnaculis communivisse, quocirca ex eo_ loco progressa totam Ha - 
landiam et Schoningiam cæde, flamma et direptiombus conculcavit &c„ hvil-



höra någon annan tid. Men helt kort måste också besöket 
mom Danska gränsen hafva varit, emedan Hr Svante jämte 
nio verdsliga rådsherrar, deribland Ake Hansson, d. 9 Febr 
1508 var uti Räftile prestgård5), som ligger minst 6 mil 
österut från Kungssäter, på vägen till Kalmar; enär tvärvägar 
utmed gränsen denna tiden icke funnos, kan likväl deraf 
icke dragas någon slutsats i afseende på fälttågsplanen Men 
emedan här utfärdades kallelse till ett rådsmöte i Vadstena 
t tvdw’ 'tned. ^eendepäen underhandling med Danmark,
OCh7Ide debref ZZZ îenfian ankommit med underrättelse 
och lejdebrof for ett fredsmote, och är möjligt, det haft den
gränsen. 1Cke Vekt göra nâëot »^ »om Danskå

till EKeZdJmdeI 0stemtT etf Sådant Skett- Trotte Månsson 
L u redan i Jönköping skilt sig från den öfrma

lilla "stndf Ctt 1 Skåne, der han uppbrände den
om tÄZ 7a \ S°m låg 1 Villands härad, Vs mil sydost 
men hVlI-Z *«’ jLinte naSra herrgårdar, som han passerade;

1T han taSlt är obekant, och han har i början 
af Mais också begifvit sig på rådsmötet i Vadstena, utan att
190! t6M^f Z närma 8Jg 5almar’ såsora menillSen varit (N;r 

). ilen nagra af de öfriga rådsherrarne eller åtminstone
■ oraS 8Teaner tycka® hafva varit någon kortare tid der (N:r 
IN J’ 9R? frag? Vo att storma slottet; men det blef icke utaf 
varit der7)"01 f5vantC syne® denna vinter icke hafva

> P,en fredsunderhandling, hvarom på hösten 1507 så myc- 
ket blifvit bade Uladt och skrifvet, hade, såsom vanligt vid 
utförandet icke gatt hastigt, utan ett riksrådets bref till Dan-

ket torde vara en i författarens manér utförd combination med händelserna 
v d ostra anden af gransen mot Danmark. Lemningar af vallar och grafvar 
vid Lmdhof aro afteoknade hos Richardsson, Hallands Beskrifning

’) Lejdebrefvet för Nils Boson är utfärdadt der. Jfr N:r 185 not 186 
, , ..J Att med nägra herrgårdar afbrändes, berättas af Olaus Petri och bekraftas af N:r 198, samt ett bref af K. Hans å 10 års frihet för staden 
iran dess årliga skatt, för den skada den nyligen lidit af Svenskarne dat 

28 APnl 1608. Skand. Handl. XXXV: 476. Med afseende på den här 
lorotvade grymhet, att midt i vintern afbränna en obefästad stad kan er 
Tnras om det svar, Hr Svante gaf Sten Kristiemsson, då han år ’l606 yr
kade på vidtagandet af dylika repressalier, att man framdeles skulle >Ve 
(Nrf°7i)m °Ppaa thCm igCn’ ' ’ ‘ medhen the ændelige ju saa weliæ haSueth

iKoo Hemming Gadds trenne bref till Hr Svante af d. 6-10 Mars
h-m .(Ha' 188—19°) sFnes- att de eI uyOgen träffats; ty i annat fall hade 

” l 1TPlloH Lvarken omtala, att han fått af Påvel Kyle veta, att Nils Bo
behofve"af stSlndî1 mÖt6t 1 VadSten8’ 6j heUer Sa uttrFckliSt inskärpa
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ska riksrådet, hvilket var dateradt Stockholm d. 18 Nov., så- 
ledes några dagar efter det egentliga mötets slut, hade först 
vid medlet af Januari kommit till Vestergötland, för att af 
Åke Hansson vidare befordras till ärkebiskopen i Lund (N:r 
183). Men K. Hans var förmodligen genom ett Jakob Ulls- 
sons bref förberedd derpå, och då budet d. 27 Jan framkom 
till Malmö blef både Danska riksrådets svar och kungens 
lejdebref samma dag utfärdade för ett fredsmöte i Köpen
hamn d. 2 April8). ,

Den vid underrättelse härom i Käftile utfärdade kallelsen 
hade ufo-ått till biskoparne och blott de verdsliga rådsherrar 
i mellersta Sverige, som icke varit med på det tåget, och 
biskop Otto hade särskildt blifvit anmodad, att han skulle 
vara färdi«- att efter mötets slut resa som ombud till Dan
mark (Nt° 185). Ärkebiskopen, som äfven blifvit kallad, 
kunde för menföres skull icke infinna sig, utan sände två 
kapitelsmedlemmar i sitt ställe, medförande hans sigill, att 
tryckas under fullmagten (N:r 18b 187 ; men biskop Matthias 
kunde såsom kansler vid ett dylikt tillfälle icke gerna sak
nas I öfrigt kom der ingen, som ej varit med på tåget, utom 
Knut Eskilsson (N:r 188). Afven voro ombud från Stock
holms stad, två af rådet och två af menigheten, och likaså 
nåo-ra från Dalarne inkallade9) och troligen några frälsemän 
utmn riksrådet. Nils Boson hade ändtligen infunnit sig, på 
leid för ett följe af 24 personer, utfärdad i Käftile, och med
delade, att Danmarks innebyggare af alla stånd voro benägna 
för fred (N:r 199). Troligen har han vid detta möte erhållit 
löfte, att. om han återkomme såsom Svensk undersåte, lian ej 
blott skulle återfå sina gods och sitt lagmansembete10), utan 
kanske också någon föriäning.

En instruktion för underhandlarne uppsattes, hvi ken vis
serligen gick ut derpå, att ett unionsinöte af 12 ombud fran

»t Danska riksrådets bref, dat. Malmö d. 27 Jan. 1508. Skand Handl 
XX: 242. Lejdebrefvet hos Hadorph, e. 404. Det svenska riksrådets bref

lrlVsSiim. magistrat. Ird till Hr Sr..«. «J J. » *£■£»; 
Svensk Hist. Tidskr. I: 399. Diplomatanum Dalekarl. I. 20/. KnutEskilb- 
KonR noh Tliskon Ingemars sigill finnas under fullmagten.

10\ Det enda ”bekanta dokument från bans långa tjenstledighet ar en 
dom af Erik Slatte i Forsse, häradshöfding i Kind, Johan Ulf, i Hanekind 
T n « domare i Åkerbo härad, nämnde med 12 ovaldige dandeman

frånvaro^
hans syster, hustru Kristina, såsom egande i Vygby nu Vig,gebylmim sa:mt 
eearne till Sundby i Grebo socken i Bankakmd d. 14 Juni 1508. On0. p. 
Sturefors, afskrifvet i B. E. Hildebrands Sami. till Svenska Diplomatanum 
i Vitt. Hist. o. Antiqv. Akad.
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hvardera sidan skulle sammanträda antingen i Kalmar, Ny- 
Lödöse eller i nödfall i Halmstad, och att båda parterna 
skulle gilla det, hvarom de 24 sig förena, samt att stillestånd 
skulle både till lands och vatten bestämmas till en eller två 
månader efter mötets slut; att så väl Hr Svante som K. Hans 
skulle infinna sig i närheten af underhandlingsorten; men det 
lemnas ombuden rätt att antaga andra förslag till fred, utan 
att någon begränsning af uppdraget uttryckligen angifves *). 
Fullmagten för Biskop Otto och Erik Trolle utfärdades d. 
16 Mars, den inskränkte mötestiden till 14 dagar ifrån det 
de kommit till samtal. Ombuden funno K. Hans till en bör
jan omedgörlig; men den 17 April var saken uppgjord på 
så sätt, att stillestånd skulle inträda d. 1 Maj, dock att af- och 
tillförsel både till lands och vatten skulle stå, såsom hittills; 
mötet af de tre rikenas råd skulle hållas i Ny-Varberg d. 17 
Juni, och stilleståndet till lands inträda d. 1 Maj och räcka 
blott till 8 dagar efter midsommar, om så vore att vid samma 
möte ej fred eller stillestånd blefve beslutet. Inom 4 veekor 
efter påsk, d. v. s. d. 21 Maj, skulle konungen för sina utlig- 
gare i sjön hafva kungjort stilleståndet.

Det afslutna stilleståndsfördraget motsvarade icke de för
hoppningar, man derom gjort sig, ehuru ombuden icke kunde 
sägas hafva i mer än en väsendtlig punkt öfverträdt sin instruk
tion; men K. Hans var så belåten med dem, att han i lejdebref- 
vet för mötet i Varberg insatte, att om de icke dervid blefve 
befullmägtigade ombud, de likväl skulle hafva säkerhet för 100 
personer å samma vilkor som de förra. Efter all anledning var 
det mest efterlängtadt i Kalmar län, emedan man der med den 
tidens sätt att uppsätta och underhålla krigsmagten utan jäm
förelse hade mest lidit deraf. Till och med Hemming Gadd 
hade under mötet i Vadstena två gånger skrifvit till riksföre
ståndaren och bedt honom skaffa stillestånd på något år, så 
att man finge något anderum (N:r 189, 190). Men sedan 
ombuden afrest, började han frukta, att det kunde gå som 
1504, då just den orten genom stilleståndsfördraget lemnades 
till pris åt fienden, och allmogen var alldeles förtviflad af oro 
derför (N:r 194). Riksföreståndaren, som efter mötet i Vad
stena begifvit sig till öfra Sverige, måste derföre, redan innan 
sändebuden återkommit, hvilket drog något långt ut * 2), skrifva 
en särskild kungörelse till innebyggarne i Kalmar län, hvari

') Instructionen för Biskop Otto och Erik Trolle, tryckt i Skand. Handl. 
XX: 263—266.

2) Åke Hansson skref från Örebro d. 4 Maj 1608, att Biskop Otto 
samma dag väntades komma dit, utan tvifvel på återvägen (N:r 200).
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han på det kraftigaste försäkrade dem, att hvarken de eller 
andra Svenska undersåtar skulle, så länge han lefde, öfver- 
lemnas i Danska händer (N:r 199).

Det betänkligaste var, att ombuden till det blifvande 
unionsmötet kunde gå längre i sin eftergifvenhet än de borde, 
och hvad K. Hans hade för anspråk, det var ju ingen hem
lighet. Han hade redan förra hösten försökt att förmå Vä- 
rendsboarne att betala en årlig skatt, och de voro mycket 
uppbragta af ryktet, att de skulle nödgas att »sjelfva köpa 
sig fred» (N:r 164, 173), och att han skulle vidhålla sina for
dringar var säkert, likasom att Jakob Ulfsson och de råds
herrar, som stodo under hans inflytelse, skulle vara benägna 
för en årlig tribut, om de kunde derigenom slippa ifrån kri
gets besvärligheter. Riksföreståndaren utsatte troligen derföre 
rådsmötet, att hållas j Tälge d. 28 Maj, på det att de råds- 
lierrar, som bodde i Östergötland och Småland, skulle kunna 
komma lättare dit sjövägen, hvilket i anseende till den rå
dande foderbristen var af vigt. Men Södertälge var den tiden 
en så obetydlig ort, att rådsherrarne måste vara beredda på 
att få bo i tält under mötena, hvilket särdeles Jakob Ulfsson 
fann besvärligt. Med afseende på ärendets vigt och den för
säkran han i ett föregående bref gifvit Dalkarlarne, tog sig 
likväl riksföreståndaren den friheten, att inkalla ej blott fyra 
ombud från Dalarne, dem han erinrar om de åsigter, han af 
dem, såsom han sjelf säger, tre gånger på Tuna landsting 
förnummit (N:r 203), utan äfven ombud från flera lagsagor 
och köpstäder, deribland Stockholm (N:r 209), for att hos 
de rådsherrar, som blefve utsedde till ombud, kunna in
skärpa, hvad det öfriga folket tänkte i saken, och för all sä
kerhet for han sjelf till Eriksmessan (d. 18 Maj) i Upsala, 
der en stor mängd från olika landsorter var samlad och med 
uppräckta händer försäkrade, att de hvarken ville hafva K. 
Hans in i riket igen eller hans son, icke heller gifva dem 
eller deras afkomlingar någon skatt, utan bemöta dem på 
samma sätt, som deras förfäder gjort på Holaveden och 
Brunkeberg, då Danske härar sökt intränga sig i riket (N:r 
209).

Om mötet i Tälge är icke något vidare bekant än att 
det var besökt äfven af ombud från flera städer och lands
orter i mellersta Sverige och att det dröjde blott till d. 1 Juni, 
innan fullmagten utfärdades. Den har blott 7 rådsherrars 
namn, deribland riksföreståndarens, ärkebiskopens, biskop 
Ottos och biskop Johannis i Abo1 hvarjämte Stockholms 
stads sigill blifvit tryckt derunder. Men dessutom hafva san
nolikt de flesta af dem, som på ett föregående möte blifvit
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föreslagna tili ombud 3), varit närvarande, för att deltaga i öfver- 
Iaggnmg om den instruktion, som de borde erhållaBland 
de utsedda voro Trotte Månsson af Eka och Åke Hansson 
men ingendera infann sig; den ene har troligen icke kunnat’ 
lemna b take borgs slott, medan en ansenlig fiendtlic! A0Z 
lag utanfur i Östersjön, den andre, som ej heller kan antao-as 
haka varit benägen för K. Hans, synes likväl hafva nedskic- 
kat sitt sigill att tryckas under fördraget *). En af de i Ve- 
Stergotland bosatte rådsherrarne, Nils Claesson till Storda.

ck intiada i stället för någon som hade anmält förfall, men 
annu en annan uteblef, Bengt Arendsson på Ekolsund, för- 
modligen for sjukdomsförfall, så att antalet icke blef fullt 
i foljd af den påtryckning, som de utanför riksrådet stående 
dcltagaine i motet i I alge utöfvade, fingo ombuden föreskrift, 
att icke antaga nagot af K. Hans tre vilkor, men på 2 à 3 
terminer skulle han kunna få en viss summa, om han åter- 
lemnade Öland och Kalmar slott'’).
.., K' Hans, som på våren varit i Holstein, begaf sig i god 
tid denfran, for att sjelf kunna vara tillstädes vid det i Var- 
oerg utsatta mötet med »hans otrogna och ohörsamma under- 
satar» såsom han uttryckte sig (N:r 205). Det är sannolikt, 
att motet börjat vid utsatt tid, och i sådant fall har det räckt 

nära 14 dagar, ty beslutet är af d. 30 Juni. Att K. Hans 
derunder ifrigt bearbetat de Svenska ombuden, är utaf sjelfva 

me, ,, de, ,r formulerad, alldeles eteÄ
nufvud. b venge borde erkänna antingen honom sjelf eller 
sonen for konung och om man icke ville det, åtminstone

0ZfrIin ^na1 für ,hT0m, 3 * 5 * * 8 *Jelf och g°de män, hvarföre 
det Ik ske kunde, och har han säkerligen redan på förhand 
med dem afhandlat den frågan. Slutet blef blott, att ombu
den maste lofva, att de skulle med andra sina medbröder, 
Sveriges riksråd och dess innebyggare förarbeta, att antingen 
v. Hiins bl ef ve ater erkänd eller ock hans son, eller ock att 

de skulle glfva honom under hans lifstid en årlig summa af

3) Axel Posses bref till Hr Svante, dat. Thun onsd. n. före S Urbani 
(d. 24 Maj) 1508, innehåller att han d. 22 fått kallelse till rådsmöté i Tälve 
<1. 28 Maj och att sedan resa som ombud till unionsmötet i Nya Varbeit 
men ursäktar sig för han icke kan komma på det förstnämnda. D G \

“) Han talar i brefvet till Hr Svante af d. 5 Juli 1508 (N-r 2I3'i i =V 
dana ordalag om ombudens återkomst, att man omöjligen skulle kunna sätta 
i fråga, att han varit med, om ej hans sigill funnes under traktaten

5) Instruktionen finnes icke i behåll, men Hr Svante skref till TeVlnv,
Månsson (Natt och Dag): »Haffue vij oc tesliges giffuit them i befalimrh om
»en summe peninge vth ath gifiue ij (2) eller iij (3) reiser, oppaa thet at
»krononis sloth Calmarna och Borgholm motthe frij och q with komme tin
wichet igen,» Odateradt concept i D. G. A. 11
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kronans ränta, hvars belopp det skulle bero af gode män att 
bestämma, likasom hvad säkerhet derför han skulle hafva, 
och hvad tjenst Svenske män skulle göra honom, såsom de
ras rätta herre och konung. För dessa medgifvanden, hvilka 
voro mera förödmjukande än för tillfället farliga, vann Sve- 
rige på papperet ett stillestånd intill Martini (d. 11 Nov.), 
under hvilket Danska utliggare i sjön icke skulle göra någon 
skada å Sveriges inbyggare i Svenska eller Finska skären 
eller annorstädes, utan de vilja bruka af- eller tillföring med 
köpinansvaror, men derom förbehöll sig konungen sex veckors 
tid eller till d. 15 Aug. för att underrätta sitt folk, en in
skränkning, hvilken dock icke i fördraget gjordes för fasta 
landet.

För slutligt afgörande eller antagandet af konungens när
gångna fordringar skulle sex Svenska rådsherrar, tre andliga 
och tre verldsliga, infinna sig i Malmö vid Mickelsmessan 
(d. 29 Sept.) och några af Danska riksrådet ditsändas, för att 
uppgöra om den nämnde summan, jämte »förvaringen» eller sä
kerheten derför, desslikes om tjenst och andra artiklar. K. 
Hans förbehöll sig uttryckligen, att bibehålla Borgholm med 
Öland och Kalmar slott, så att han för den ifrågasatta årliga 
afgiften icke ens gafs förhoppning om någon motsvarande 
fördel6), och hvad som var det värsta, att i följd af den före
gående underhandlingen den Danska flottan just samma dag, 
som stilleståndet slöts, fick större frihet att öfva fiendtlighe- 
ter; ty så illa hade Biskop Otto och Erik Trolle motsvarat 
det erhållna förtroendet,

Men denna underhandling hade icke mycket inverkat på 
krigshändelsernas gång, och de yttre förhållanden, som först 
bragt den samma å bane, hade sedan så mycket förändrat 
sig, att man äfven före mötet i Varberg väl kunde förutse, 
att det ej skulle dröja länge, innan Hansestäderna åter komme 
i fejd med K. Hans. Redan i Febr. hade det kejserliga för
budet mot Lübecks handel på Sverige blifvit återtaget, och 
i Maj afslog Rådet i Lübeck hvarje underhandling, som gick 
ut på den Segebergska traktatens vidmagthållande i detta 
hänseende. De svårigheter, Hemming Gadd liaft under vin
tern för underhåll af den stora krigsstyrkan hade minskats, 
ehuru det ännu var knappt förråd på de vigtigaste krigsförnö- 
denketer; men Johan Magnusson (Natt och Dag), som sjelf var

6) Då de sändebud, som togo hemvägen gencan Vestergötland, och det 
var sannolikt alla, i Sexdräga sammanträffade med Ake Hansson, skref han 
derom till Hr Svante, att han ej kunde annat förmärka än att de alla voro 
honom och riket välvilliga och sade kort nej till kungens eller hans sons 
intagelse (N:r 213).
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ledamot af riksrådet och troligen satt med i slottslofven (N:r 182) 
förde befälet öfver Hr Svantes egna svenner och hade för deras 
underhåll fått sitt särskilda förråd, hvarur understöd nåo-on 
gang kunde erhållas (N:r 204), och Hemming Gadd kunde 
nu med full trygghet lemna befälet till honom, då han be
hoble resa ut å landsbygden. Utsigterna att intaga slottet Se- 

nojn uthungring syntes dock icke vilja förbättras. Den stora 
pråmen hade visserligen blifvit reparerad och förstärkt hvar- 
vid, af brist på annat torrt virke, timret i en gillestuga i 
Ljungby måst tillgripas, och allmogen från norra delen af 
länet hade blifvit uppbådad till förstärkning, emedan både Otte 
Rudh och Jöns Holgersson redan i början af April hotade 
anfalla; men då den senare med 7 stora skepp kom och lade 
sig framför slottet, kunde besättningen icke förhindra honom 
att d. 2 April undsätta detsamma (N:r 193, 196, 200).

I slutet af April, sedan underrättelse om det i Köpen- 
hamn ingångna^ stilleståndet kommit, dels genom särskildt 
bref från de Svenska ombuden, dels genom ett bref, som 
kommendanten på Kalmar slott, Örjan Kock, medförde från 
Köpenhamn, aftalades en särskild öfverenskommelse om vapen- 
hvila mellan Hemming Gadd och hans underbefälhafvare samt 
Kalmar stad å ena sidan samt tvenne kapitener för Dan
ska örlogsskepp, Severin Norrby och Junker Willem, och 
föienämnde Orjan Ivock a den andra, om fri sjöfart utefter 
kusten och handeln mellan lasta landets innebyggare samt 
Oländingarne, jämte flera ordningsreglor för krigsfolkets upp
förande under stilleståndstiden.

Otte Rudh var för tillfället frånvarande; men hans under
befälhafvare på Borgholm, som efter några dagar blefvo un
derrättade om aftalet, förklarade, att de till hans återkomst 
ville iakttaga detsamma, De nämna företrädesvis Örjan 
eller Jörgen Kock, och då han efter stilleståndets afslu- 
tande varit i Köpenhamn, borde han onekligen bäst veta, 
hvad meningen var med det dunkla uttrycket: att afföring och 
tillföring både till land och vatten skulle stå såsom hittills. 
Men då Otte Rudh efter medlet af Maji.återkom, förbjöd han 
all handel, ingen skulle få komma till Öland, utan hans sär
skilda tillstånd, och på Hemming Gadds skriftliga föreställ
ningar, samt begäran om uttrycklig förklaring, huruvida han 
ville hålla stilleståndet eller icke, svarade han d. 25 Maj, att 
han var vred på Severin Norrby och de andra, som utan 
hans fullmagt uppgjort det nämnda aftalet, och ville blott iakt
taga det stillestånd, som K. Hans sjelf upprättat; men först 
en månad senare, skref han och begärde förhållningsreMor 
(N:r 211), ehuru den för stilleståndet bestämda tiden då°var
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nära utgången* * 7). Hemming Gadd ansåg sig då ej heller 
bunden, utan flyttade pråmen in på sin vanliga plats framför 
vattuporten på slottet, der han låg förankrad med jernkettin- 
gar och stenkistor, och Otte Rudh ansåg derigenom undsätt
ning från sjösidan omöjlig (N:r 207, 211).

Den alltid vaksamme Ake Hansson hade under tiden 
beredt sig en fördel och fienden en motgång, på ett sätt, som 
var dem alldeles oförväntadt. Borgarne i Halmstad, Falken
berg och Varberg hade fruktat hans besök och derföre bragt 
sin redbaraste egendom, som de trodde, i säkerhet på den 
lilla af sandreflar omgifna ön Anholt, belägen midt i Katte
gat. Men Ake Hanssons svenner skaffade sig några små 
fartyg, båtar, skutor och espingar, förmodligen i det vid Göta 
elfs utlopp belägna Askims härad, gingo dermed i slutet af 
April öfver till Anholt, och fingo både silfver, penningar och 
annat, hvarmed de lyckligt återvände (N:r 200). Den Danska 
sjömagten var icke tillräcklig för att bevaka äfven Vester- 
hafvet, hvarest blott höfvidsmännen på Bohus och Varberg 
höllo ett och annat skepp i sjön.

I öfrigt var det äfven vid denna tid tämligen lugnt vid 
rikets vestra gränser. Herluf Hyttefats uppresning och Bi
skop Karls fängslande samt den för Danskarne ofördelaktiga 
stämningen i Norge hade visserligen icke undgått den Sven
ska riksföreståndarens uppmärksamhet. Han erhöll under
rättelse derom dels af Ture Jönsson, som hade gods och slägt 
i Norge, dels af Arvid Siggesson, nu mera kyrkoherde i 
Mora, och någon gång från sin fogde i Värmland; men det 
finnes icke något spår, att han begagnat sig deraf på annat 
sätt än att han berättade derom i sina proklamationer, hvari 
han väl också måhända någon gång framstälde Norges ställ
ning sämre än den i verkligheten var 8), men så vidt de in
komna berättelserna finnas i behåll, synes det, som han blott 
återgifvit dem, på sin höjd med något starkare uttryck. Det 
är väl sannolikt, att de missnöjde i Norge önskade erhålla 
hjelp från Sverige, och det berättas om den gamle ärkebiskop 
Gaute, att han vid den tid, då den verldsliga magten tillät 
sig så svåra ingrepp i hierarkiens frihet utropat: »skola ej

<) Förhandlingarne mellan Hemming Gadd och Otte Rudh samt deras
underlydande på våren, från d. 29 April till d. 25 Maj 1508, äro efter sam
tida afskrifter tryckta i Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 336—343.

8) I kungörelsen af d. 21 April 1607 (N:r 130), talas om att den unge 
kungen utgifvit en ny beskrifven lag. Det syftar på en lagförklaring, ut
färdad på ett rådsmöte i Oslo d. 13 Mars s. å. angående straffet för olydnad 
mot hans befallningar samt landsförräderi. Tr. af Jahn, Danmark under 
Unionskonungarne. Kbhvn 1835, s. 584.
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de Svenske nu uppvakna; ty nu är det tid att skilja Dan- 
skarne från Norge»? (N:r 202). Men Hr Svantetyckes hafva 
ansett sig hafva nog mycket med försvaret på de sidor, hvar- 
ifran verkliga angrepp hotade, „och de rådsherrar i Vester- 
götland, livilka skulle biträda Ake Hansson vid försvarsan
stalterna, hafva säkert icke uppeggat honom till några åt^är- 
der mot Norge, hvarigenom det lugn, de i allmänhet genom 
särskilda stillestånd försäkrade sig, kunde störas, och Kristiern 
synes också hafva fruktat att gifva gäsningen i Norge någon 
ny näring^genom den verkan, Svenska infall kunde förorsaka. 
Han bemötte ock derföre Ake Hansson med mycken upp
märksamhet, och då en gång en misshällighet år 1507 höll 
på att utbryta angående ett skepp, som höfvidsmannen på 
Hohus tagit, försäkrade han Hr Åke, att om han sände något 
bud med bref, skulle brefbäraren kunna fara i Norge, till 
och ifrån, lika trygg, som han rede lika lång väg i Upsala 
domkyrkaEn särskild påstöt till en inblandning i de 
Norska förhållandena fick Hr Svante genom en Norsk ande- 
hg, Thorkel Jonsson, som blifvit vald till biskop i Oslo och 
erhållit påfvens stadfästelse, men det oaktadt blef undanträngd 
af K. Hans, som insatte en Dansk i hans ställe, hvarigenotn 
Thorkel furanläts att söka understöd här i Sverige. Han 
blef också vänligt emottagen och fick Götala kungsgård, 
bredvid Skara, i förläning. Hr Svante och riksrådet befähle 
derefter befälhafvarne i Vestergötland d. 5 Febr. 1507 att 
om de funno lägligt, uppsäga stilleståndet, och om de också 
kunde göra electus af Oslo någon hjelp, såge man det gerna. 
Då oroligheterna på våren 1508 inträffade, begaf sig Thorkel 
i sällskap med fogden i Värmland, Olof Björnsson, upp till 
gränsen på Edaskog. Enligt hvad han sjelf berättar, komrno 
allmogens bud från Sollöer der emot och begärde hjelp, och 
man kan deraf sluta, att då de båda sedermera med en liten 
trupp tågade dit in, var det icke på Hr Svantes befallning, 
hvilken ingendera åberopar. På allmogens enträgna begäran, 
lemnade de också qvar »något folk att betröste allmogen med», 
till dess de kunde få riksföreståndarens skrifvelse, och de 
försäkrade, att han skulle få all menigheten med sig (N:r 201, 
202). Men det var just vid den tid, då stilleståndet var slu
tet, och utsigterna för ett verksamt deltagande från Sveriges 
sida förminskades så, att Thorkel fann sig föranlåten att på 
sommaren lemna Sverige och söka en uppgörelse med K. 
Kristiern (N:r 222).

9) K. Kristierns bref till Åke Hannson, dat. Akershus d. 25 Juli 1507. 
Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 333.

10) Skand. Handl. XX: 95, 97.
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Vi hafva sett, att det första af Erik Trolle och Biskop 
Otto afslutna stilleståndet i följd af obestämdhet i uttrycken 
blef föremål för olika tydningar; men ännu värre var, att renast 
efter den nya stilleståndstraktatens afslutande kriget” ånyo 
skulle utbryta och fortsättas i sex veckor. Med skäl kunde 
Svante redan strax efter ombudens afresa till Varberg bereda 
allmogen i Småland uppå, att deras biträde torde komma att 
behöfvas för Kalmar stads försvar (N:r 209) och det dröjde 
ej länge, innan 10 Danska skepp med 500 mans besättning 
visade sig i skärgården, utanför Södermanland, plundrade och 
brände Svantes egen gård, Hörningsholm, och flera bondgår
dar på Mörkön (N:r 215, 218). De härjade derefter i Rase- 
borgs län samt plundrade kyrkan i Borgå och afbrände sta
den d. 4 Aug. samt vid samma tid några adelns sätesgårdar 
der i trakten rI-

Efter underrättelsen om sådana fiendtligheter befalde äf- 
ven Hr Svante, att af- och tillförsel till Kalmar slott skulle 

vidt möjligt förhindras (Ntr 215, 218, 219), hvilket dess-sa
utom var bokstafiigen i enlighet med traktaten. Men befäl- 
hafvarne i Kalmar hade haft stora svårigheter genom brist 
på lifsmedel, penningar och ammunition (N:r 207) samt slut
ligen äfven på folk. Hemming Gadd förmådde väl allmoo-eu 
till en liten kostgärd (N:r 219); men emedan han så mycket 
anlitat både borgarne i Kalmar och bönderna der i orten, 
hvilka måhända efteråt ångrade sig, att de icke kunnat motstå 
hans öfvertalningsförmåga, hade han nu blifvit impopulär (N:r 
220) och var ofta frånvarande. Men borgarne i staden voro 
just genom de grymheter, K. Hans der år 1505 begått, så 
mycket mer nödsakade att anstränga sig till det yttersta, att 
staden icke ännu en gång skulle falla i hans händer, som de
tydligen visste, hvad öde dem i sådant fall förestod; de under-
höllo de iyska ryttarne, och då den Svenska truppen under 
Johan Månssons befäl blef utan proviant, måste de äfven för 
en kortare tid åtaga sig densamma, hvarigenom de blifvit 
alldeles utblottade (N:r 223). Frälsemannen hade väl fått 
anmaning att sjelfva infinna sig eller ditskicka sina svenner 
(N:r 216); men de voro mycket tröga att efterkomma densamma, 
och besättningens styrka nedsjönk derigenom till 200 man. 
Man hade också sett sig nödgad till ett särskildt stille- 
stånd mellan slottet och staden, hvilket skulle räcka till d. 
21 Aug.; men Otte Rudh, som nu mera hade öfverbefälet 
äfven öfver Kalmar slott, kom dit och fordrade af- och till-

') Erik Turessons bref af d. 14 Aug. 1508. Tr. i Skand. Handl XV- 
209, 210.
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försel till slottet, hvilken fråga genom särskildt bud måste 
underställas riksföreståndaren (N:r 220).

Slutligen uppstod i början af September ett myteri bland 
Hr Svantes inhemska svenner, emedan de icke på länge fått 
ut hvarken lön eller det kläde, de skulle hafva, och derifenom 
voro halfnakna, men nu för att komma derifrån ville taga den 
jakten som Hr Svante ditsändt för att användas på platsen. 
Både -N ils Broms, som nu sedan Johan Månsson rest upp till 
rådsmötet (N:r 218) förde befälet öfver dem, och andra gjorde 
sig vid ett allmänt möte, som hölls d. 10 Sept, all upptänklig 
möda, för att öfvertala dem att stadna, och jakten kunde de 
dessutom icke ^få använda, utan mot sträng förpligtelse att 
aflemna den i Stockholm; men de ville icke gå in på hvarken 
det ena eller det andra. Hemming Gadd hade redan utskurit 
budkaflar, för att inkalla allmogen af hela Möre till ett lands
ting d. 14 Sept., för att förmå några af' allmogen att komma 
in till staden i de afviknas ställe (N:r 229); men då fann 
Hrik Bröms på, att vid ett nytt möte säga dem: han hade 
nu redan legat der på det tredje året, men han ville likväl 
stadna ännu 14 dagar, och om icke inom den tiden penningar 
och kläde ankommit, skulle han också resa sin väg och följa 
de öfriga, antingen till lands eller sjös. Detta förslag ver
kade, och de flesta staduade qvar (N:r 230). Det synes, som 
hade den väntade sändningen af penningar och kläde verk
ligen om några dagar kommit.

En ny svårighet uppstod, särdeles för Hemming Gadd, 
då mot slutet af Oktober Nils Bröms ville ovilkorligt resa 
sin väg, och ingen annan frälseman var der, som kunde eller 
ville öfvertaga befälet öfver PIr Svantes svenner. Sjelf var 
han såsom det hette i höfvidsmans ställe, men han kunde 
icke taga den omedelbara befattningen med kommandot öfver 
krigsfolket under handgemänget, emedan det var oförenligt 
ined hans andliga värdighet, och han skref derföre i eget och 
Kalmar-boarnes namn ett mycket gripande bref till PIr Svante, 
för att förmå honom att sända en efterträdare, och lägga om
sorgen om stadens försvar mera vid sig, emedan de fruktade 
att i annat fall, efter alla sina uppoffringar, blifva lemnade 
till pris åt fienden. Enskildt skref han med samma bud och

3) Johannes Magni skrifver visserligen om honom vid år 1501: infulam 
galea, baeulum gladio, togam pelta commutans, tam formidabilis erat ini- 
micis &c., hvilket i hans rhetorieka språk ieke får tagas efter bokstafven. 
I Hemmings bref finnes intet som syftar på, att han ens gick beväpnad ännu 
mindre, att han tillerkände sig någon stor erfarenhet i krigssaker, men blir 
det fråga om en convention, kan väl hända, att han låter förmärka någon 
tanke om sin öfverlägsenhet (N:r 207).
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tillstyrkte, att Nils Bröms till uppmuntran och belöning skulle 
få någon förläning, som blifvit honom lofvad (N:r 239, 241). 
Då stilleståndet nalkades sitt slut, fingo frälsemannen åter 
anmaning att infinna sig eller ditsända sina svenner (N:r 234, 
248, 250); men det dröjde länge innan någon kom, och lyck
ligtvis var efter sjöfartens upphörande icke heller någon fara.

En convoy för Svenska köpmansskepp hade denna höst 
varit utsänd. Troligen var det de från denna resa återvändande 
fartygen, hvilka i början af November ankommo till Stockholm 
och der utanför i skärgården tagit ett skepp tillhörande ärke
biskopen i Lund, hvilket såsom repressalier togs i beslag, men 
rönte den uppmärksamhet, att riksföreståndaren underrättade 
Hansestäderna om orsaken och personligen sysselsatte sig med 
granskning af bref, som derå anträffades (N:r 246, 247).

Förberedelserna till ett nytt möte hade sedan början af 
Juli varit å bane, ehuru Danska sjömagtens uppförande strax 
efter traktatens afslutande vände tankarne i annan riktning. 
Bedan d. 4 Juli, då de Svenska ombuden lågo i Sexdräga, 
2 mil sydost om Borås, utfärdade de till befälhafvarne i Kal
mar en skrifvelse, hvari de underrättade om stilleståndet och 
dess vilkor, såsom de blifvit aftalade, och lofvade fri seglats 
med af- och tillförsel till Finnland, Kalmar stad och andra 
orter på Sveriges strömar, men underläto att beröra det för
behåll, som K. Hans tillagt, att hans utliggare i sjön först 
inom d. 15 Aug. skulle hafva erhållit befallning att rätta sig 
efter stilleståndsvilkoren. Derjämte uppmanade de sina med- 
bröder, med hvad rätt eller befogenhet3), säga de icke, att 
de strax skulle kalla till sig några friborne män och åtta 
odalbönder från den landsorten, samt med dem begifva sig 
upp till Stockholm, der de borde inträffa senast d. 24 Aug., 
för att med riksrådet öfverlägga om de tre punkterna, hvarpå 
K. Hans skulle få svar d. 29 Sept., samt huru Kalmar stad 
och län skulle försvaras, om det icke komme till fred4). 
Kiksföreståndaren, som i början af Juli varit i Dalarne, emot- 
tog ombudens bref d. 13 Juli, just då han passerade Dalelf-

3) De rådsherrar, som voro ombud i Varberg, skrefvo d. 28 Jijni 1508 till 
Hr Svante, att de gifvit allmogen i Sunnerbo härad, hvilka på vintern ut- 
fäst sig att lemna 120 oxar, det svar på deras klagan öfver sin fattigdom, 
att de skulle få anstånd med hälften till nästa år (N:r212). Vikunnaicke 
säga, af hvad anledning denna gärd blifvit pålagd, men ett slags böter var 
det (jfr N:r 237), ej heller hvad rätt rådsherrarne hade till sin åtgärd.

4) Brefvet, stäldt till Hemming Gadd, Johan Månsson och andra frälse
män (militäres), som ligga i Kalmar, har blifvit tryckt efter en afskrift i 
Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 348, hvilken skulle kunna anses vara en bilaga 
till Ake Hanssons bref (N:r 213), om ieke dateringsortens namn vore så för
vridet, att bans skrifvare icke bör misstänkas derför.
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ven, och antog förslaget om rådsmöte5) d. 24 Aug.; men mer 
tor att öfverlägga om försvaret än om fred, och särskildt att 
gora rådsherrarne föreställningar för det ringa intresse de 
visade Kalmarortens försvar, samt förmå dem att biträda med 
utsändning af convoy-skepp (N:r 215, 218). Han utskref ef
ter ankomsten till Vesterås egna kallelsebref för nämnda 
rådsmöte (N:r 222). Men ett bref, som riksrådet skrifvit till 
Enk Turesson i Viborg, framkom först d. 10 Aug. och som 
liendens skepp, efter hvad han trodde, ännu senare lågo qvar 
i ^ skärgården utanför Abo, var inga utsigter, att de Finska 
rådsherrarne skulle komma till mötet °). Det synes som äf- 
ven de öfriga ej så hastigt blifvit samlade; ty först d. 22 
Sept, afläto de ett svar till Danska riksrådet, hvari de säga, 
att de med triborne, frälsemän, köpstadsmän och någon all
moge af hvarje lagsaga öfverlagt om de tre artiklar, som K. 
uppställt; men att den menige man icke kunnat så hastigt 
bevekas för de härjningars skull, som efter stilleståndet skett, 
och Danska riksrådet borde derföre laga, att sådant ej mer 
förekom, på det allmogen måtte hinna att glömma dem; råds
herrarne kunde derföre ej nu skicka ombud till Malmö; men 
om nya lejdebref komme, skulle de ju förr desto hällre in
finna sig. Man skulle af motiveringen tro, att saken vore 
på en obestämd tid uppskjuten, och den är påtagligen dik
terad af ett annat parti än det som fattade beslutet;' ty full- 
magt för tre ombud, nämligen domprosten Hans Brask, Erik 
Irolle och Bengt Abjörnsson till Handelö, blef på samma 
dag utfärdad, och innehöll att livad de inom 14 dagar efter 
sammanträdets början beslöte, skulle vara giltigt. Men Var- 
bergska traktaten bestämde sex, och då det var fråga om att 
göra riket skattskyldigt, fordrades en noggrann instruktion, 
och med den kunde man icke så lätt komma till rätta.

K. Hans infann sig på utsatt dag med några rådsherrar 
i Malmö; men då den förenärnnda skrifvelsen var besluten 
blott en vecka förut, kom icke ens den fram, ehuru man

s) Hr Svante hade, då han återkom från Dalarne, stadnat några dagar 
i Vesterås och kallat några rådsherrar tillsammans, livarvid fråga uppstod 
om ej rådsmötet hellre borde hållas i Arboga, hvarigenom de rådsherrar, som 
bodde i Ve6tergötland, af hvilka fyra varit utsedda till ombud i Varberg, 
kunde lättare komma tillstädes; och ärkebiskopen som derom underrät
tades, afstyrkte det väl icke, men rådde dem att åtminstone icke förkorta 
tiden, och borde de gode herrar af hvar lagsaga taga med sig friborne män 
köpstadsmän och bönder, som dem tyckte »ther til faite vara>. Jakob Ulfssons 
bref. dat. Upsala d. 21 Juli 1508. Grönblad, s. 362.

°) Erik Turessons bref till riksrådet, troligen svar på deras skrifvelse, 
som voro samlade i Vesterås, och således knappt utfärdadt tidigare än d. 22 
Juli, är dat. Viborg d. 13 Aug. 1508. Skand. Handl. XX: 265.
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väntade flera dagar. K. Hans ansåg derföre nödigt att vid
taga åtgärder för krigets fortsättande, förbjöd utförsel af Iifs- 
medel, och gjorde en utskrifning af krigsfolk från köpstä
derna, för att läggas i landvärn mot Sverige (N:r 235, 236).

Det Svenska riksrådets bref kom dock något senare fram 
till Lund, och ärkebiskop Birger, som alltid var villio- att 
befordra fredsverket, utfärdade der jämte tre andra Danska 
rådsherrar d. 16 Okt. den begärda lejden för 60 personer; 
men utsatte mötet, förmodligen på kungens befallning, på det 
man skulle få fred under vintern, till S. Katerinas dag, d. 25 
Nov., hvilket varit väl knapp tid, äfven om sändebuden varit 
färdiga att genast afresa, den blef det ännu mer derigenom, 
att förslaget till instruktion för sändebuden skulle först å nyo 
granskas och stadfästas, och således ett nytt rådsmöte hållas, 
för att derom besluta 7). Hr Svante skref till ärkebiskopen, 
att han skulle komma till Stockholm; men denne svarade, 
att is började hindra segelfarten, och som han ej »var stark 
till att rida», föreslog han Enköping till mötesplats. Det var 
d. 8 Nov., och han var då på Skog kloster, men for derifrån 
genast till Arnö. Riksföreståndaren gjorde åter en invänd
ning mot en resa till Enköping, och föreslog i stället, att de 
skulle mötas på Stäket (N:r 244—246), och Erik Trolle som 
ansåg sig behöfva 14 dagar för att rida till Markaryd, före
slog i första rummet, att den Danska ärkebiskopens bud skulle 
få med sig en skrifvelse, med begäran om ny lejd, hvilken 
skulle sändas emot dem, till förenämnda Markaryd, och några 
af de närmast boende borde derföre komma tillsammans med 
ärkebiskopen och riksföreståndaren, särdeles som både han 
och kamraterna ville hafva alla »artiklar» beseglade, innan 
de reste (N:r 249).

Det nya rådsmötet hölls i Stockholm d. 22 Nov., och 
dervid beslöts en skrifvelse, hvilken sändebuden vid sin fram
komst skulle öfverlemna till det Danska riksrådet, och hvari 
allvarligt vederlädes dess påstående, att Svenskarne varit 
sjelfva skulden till de härjningar, som skett under stillestån- 
det; ty Peder Turesson hade så snart han kom hem till 
Stäkeholm, afsändt ett bud med bref från K. Hans om det 
afslutna stilleståndet till dennes »utliggare», hvilka träffades 
utanför Gotland; men bönderna, som förde budet, blefvo 
qvarhållna der en månad, och »utliggarne» begåfvo sig, 
sedan de fått detta bref, in uti Finska skärgården, att bränna

7) Af ärkebiskopens bref till Hr Svante, dat. Arnö d. 13 Hov. 1508, 
synes, att den var uppsatt vid mötet i Stockholm i Sept. Skand. Handl.
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och plundra, och de Finska rådsherrarne hade under det 
nksradet vid Bartolomei tid samlades för att öfverlägga om 
Varbergska recessen skrifvit dem till, att de för dessa fiendt- 
ligheter voro hindrade att komma. I afseende på klagomålen 
att man vägrat fri af- och tillförsel för Kalmar slott, erinras’ 
h?rUT..Utte Og1Ilat den dagtingan, som blifvit ingåno-en
af Jörgen Kock, Severin Norrby m. fl. samt att han ta<nt 
ett skepp i en hamn invid Kalmar, hvilket af K. Hans’egna 
folk fatt löfte om säkerhet, och ehvad som anförts om det »de 
i Kalmar» hade fått från Avaskärs borgare, var det redeligt 
vöpt och betaldt. Brefvet är hållet i en ton, som icke vittnar 
om någon eftergifvenhet8) och det är derföre så mycket mer 
skada, att man icke vet något om den instruktion för sände
buden, som vid detta möte blifvit uppsatt.

ii k f r°He Iiar förmodligen rest kort derefter direkt ned 
till Östergötland, der kamraterna bodde, den ene nära Norr
köping, den andre i Linköping, och han hade d. 30 Nov. hun- 
ïxr r^aclstena’ der han några dagar måste vänta på dem 
(JN:r 225); men vid medlet af December böra de hafva fram
kommit. K. Hans, som underjulenuppehöllsigpåVording- 
borg utfärdade derifrån d. 29 Dec. 1508 ett cirkulär till sina 
hotvidsmän på slotten, att han nästa sommar skulle person
ligen tåga in i Sverige, med all den magt, han kunde åstad
komma, alla frälsemän skulle derföre utskrifvas, och hvar 
tjugonde man af allmogen 9). Måhända var detta påbud åt
minstone till en del tillkommet för att inverka på dem.

Fördragen i Helsingborg och Köpenhamn 1509. Tillstån
det i Kalmar län och Finnland. Åbos plundring.
Man hör derefter ingen ting af de Svenska sändebuden, 

förr än de d. 14 Jan. 1509 på Helsingsborgs slott afslöto en 
ny traktat med K. Hans och hans rådsherrar om ett stille- 
stånd, som skulle räcka till midsommar och gälla både till 
lands och sjös, endast med förbehåll för ut- eller tillförsel 
med köpmansvaror, d. v. s. handeln med Hansestäderna, Iika-

8) Svenska riksrådets bref, dat. Stockholm d. Ceoilie virg. 1508. Tryckt 
af Grönblad, Nya källor, s. 385.

9) K. bref till höfvidsmannen på Stegehus, Anders Bille, dat. femte dav 
jul 1508. Tryckt i Jahn, Danmarks Hist, under Dnionskongarne, s. 581. B

Bidr. t. Skandin. Hist. V. r



som i Varbergska traktaten, men likväl med den fördel, att 
som nu inga »utliggare» funnos i sjön, det blott var nödigt 
bestämma, att »Hemming Gadd och andra, som ligga i Kal
mar», före d. 2 Febr. skulle hafva underrättelse derom. Ut
tryckligen hade K. Hans förbehållit sig fri af- och tillförsel 
till Kalmar slott, likasom till Öland och Borgholm, hvilka 
han under stilleståndstiden skulle innehafva. Men det vig- 
tigaste var bestämmelsen om ett nytt möte i Malmö, dit sex 
fullmägtige af Svenska riksrådet, tre andliga och tre verlds- 
liga, skulle sändas före midsommar, för att ovilkorligen an
taga en af de tre »artiklar», hvilka innehållas i Varbergska 
traktaten, dock, utan att om summans belopp ännu var nå
got annat utsatt än att den skulle vara tillbörlig.

Men K. Hans sökte vid sidan af traktaten genomdrifva 
ännu hårdare vilkor, ehuru de voro sådana, att de kunnat 
göra densamma om inte. Han utfärdade två dagar efter 
traktatens afslutande ett lejdebref, hvari han för de Svenska 
fullmägtige vid det förestående mötet, med ett följe af intill 
300 personer, lofvade säkerhet att komma och vara i Malmö, 
till dess de fullgjort »kontraktet», och att derefter obehin- 
dradt resa derifrån. Han skulle således hafva rätt att qvar- 
hålla dem, till dess att de fullkomligt rättat sig efter hans 
fordringar, och det ehuru fråga var om att bestämma be
loppet af en penningsumma. Hans förbittring mot Hemming 
Gadd gick nu så långt, att han gaf sändebuden en särskild 
codicill till traktaten, en s. k. »utskoren skrift», hvars tillvaro 
icke omtalas i traktaten, men möjligen då man hade origi
nalet framför sig, kunde anas af tecken och utskärningar i 
kanten af pergamentet '), och som var af innehåll, att han i 
afseende på honom icke ville vara bunden (N:r 263).

Riksföreståndaren, som tyckes hafva tillbragt julen i 
Vesterås* 2) hade, då det dröjde så länge, innan man fick höra 
något utaf sändebuden, i medlet af Jan. 1509 begifvit sig å 
väg till Kalmar-trakten, »med ett skönt tal folk», i tanke att 
det skulle vara godt tillfälle att återtaga slottet, och sände 
till sitt efter förfäderna ärfda län i Ekesjö-trakten en anma- 
ning, att der skulle utrustas hvar tredje man, för att komma 
honom till mötes i Kalmar vid medlet af Febr. (N:r 260). 
Han hade också uppmanat rådsherrarne, åtminstone bisko-

') Då originalet hvarken i Danska eller Svenska archivet nu mera 
finnes i behåll, kan man icke veta, om den ens på detta sätt var angifven.

2) I förteckningen öfver pappershandskrifterna på Säfstaholm, uppr. af 
H. Forssell, anföres ett bref, dat. Västerås d. t Jan. 1509, hvarigenom han 
på lifstid förlänar Thorsella stad till Hr Nils Boson. Hist. Handl. Del. VII. 
Stockh. 1870.
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parne, hvilka på hösten icke varit anlitade (N:r 248) att nu 
ditsända sina svenner (N:r 259).

Enskilda tvister bland stormännen föranledde denna tiden 
stundom obehag både för regent och ringare undersåtar 
Den spänning, som Nils Bosons förläning å Rekarne föran- 
ledt, är redan förut omnämnd.

Till de olägenheter, hans återkomst medförde i förhål
landet till biskop Matthias, kom nu en uppresning af bön
derna i Tjust mot höfvidsmannen på Stäkeholm Peder Tu- 
resson, hvarför Nils Boson troligen icke var främmande; ty 
det var hans landboar,. som mest deltogo deri, och anföraren 
kallade alltid honom sin herre och sade, att han skulle hafva 
slottet. Peder Turesson måste anropa riksföreståndaren om 
hjelp och begärde, att han skulle komma dit, hvilket ärke
biskopen visserligen afstyrkte, men hvilket han dock gjorde 
(N:r 258, 259, 266). Då han derefter i medlet af Februari3) 
närmade sig Kalmar, var äfven der oroligt, ehuru som det 
synes saken inskränkte sig dertill, att allmogen hade haft 
möten och uppsatt en klagoskrift öfver de svåra gästningar 
och gärder, hvarmed de varit, betungade. Det var en följd 
dels af de många durckmarscher och inqvarteringar, särdeles 
af rytteri, som under Here år egt rum, och dels af den missväxt 
på hö, som nu å andra året inträffat. Likväl synes Hemming 
Gadd hafva lagt det mycket vid sig och fordrade undersök
ning (N:r 261, 264, 266). Han hade ett personligt intresse 
för »denna fagra ort», såsom han kallade den, och hade för 
densamma uppoffrat sig, så att det var naturligt att det skulle 
gräma honom. Han var nämligen född i Ilossmo.

Emellertid kom underrättelsen om stilleståndet riksföre
ståndaren till handa, troligen i början af Febr., och var han 
till en början tveksam, om han skulle antaga det, i anseende 
till det särskilda tillägg K. Hans gjort i afseende på Hem
ming Gadd (N:r 263), och han ville försöka ett anfall på 
Öland; men Hemming Gadd afstyrkte det mycket bestämdt; 
att bryta stilleståndet vore, sade han, utan föregående be
skickning »andra till ett åtlöje», och för anfallet på Öland 
vore dåliga utsigter, i anseende till isens osäkerhet, Otte Rudhs 
vaksamhet och bristen på hö; för ett anfall på Kalmar slott 
saknades nu mera all materiel (N:r 265). Då Svante sedan 
kom till orten, hölls ett möte mellan dem båda i Vidby, eller 
nu Vedby, en mil nordvest om Kalmar, hvarvid det upp
gjordes, att Hemming åtminstone för en tid lemnade befälet 
till Johan Månsson (N:r 268), och han begaf sig derefter till

3) Han har i Misterhult d. 14 Febr. 1509 utfärdat ett bref om mark
nader för Vestervik. Tryckt af Sivers, s. 66.
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ßünö 4 5), der han sedan hufvudsakligen uppehöll sig (N:r 274, 
278, 301, 302), tills han följande sommar åter visade sig i 
Kalmar-trakten vid tiden före slottets återtagande och derifrån 
begaf sig till Lübeck.

Ett hinder för stilleståndets fortfarande var derigenom 
aflägsnadt, — emellan Kalmar slott och stad var dessutom i 
Jan. slutet ett särskildt stillestånd (N:r 261); men ett väsendt- 
Iigt hinder för det stundande mötet i Malmö var det vilkor, 
K. Hans inskjutit uti lejdebrefvet, och de Svenska rådsherrarne, 
h vilka omkring d. 11 Mars voro till ett ringa antal samlade 
i Arboga (N:r 270), beslöto genast att aflåta en skrifvelse till 
Danska riksrådet, hvari förklarades, att ingen god man vå
gade på denna lejd besöka det utsatta mötet, emedan han 
icke skulle få begifva sig derifrån, förr än en af de framstälda 
tre punkterna vore alldeles fullgjord, och begärdes alltså, att 
få en ny säker lejd för de sex ombuden, med deras följe, så 
att de kunna fritt förhandla, tala och besluta om dessa tre 
rikens gagn och långliga bestånd, Svenska kronans slott och 
land, samt enskilda personers rättigheters).

Derjämte beslöts, att ett nytt rådsmöte för samma fråga 
skulle hållas i Stockholm d. 20 Maj, då man med säkerhet 
kunde vänta, att ordentliga lejdebref skulle vara komna. Skrif- 
velser derom utsändes genast, och Jakob Ulfsson. som icke 
sjelf kunnat resa till Arboga, var så nitisk för saken, att han 
redan d. 24 Mars skref till samtliga i Finnland bosatta råds
herrar en anmaning, att icke försumma att besöka detta möte 
(N:r 271). Emellertid dröjde de väntade nya lejdebrefven 
från Danmark, och rådsmötet torde derför blifvit uppskjutet 
eller fördröjdt, så att först d. 10 Juni, då blott 14 dagar 
återstodo, den knappaste tid som ansågs nödig för en resa 
till Malmö, fullm agts bref blefvo utfärdade för biskop Otto i 
Yesterås, domprostarne Hans Brask i Linköping och Henrik 
Venne i Abo, riddarne Erik Trolle samt Peder Turesson

4) Johan Månsson klagade i bref till Hr Svante, af d. 27 Febr. 1509, 
att Hr Blectus bortfört något af materielen, ehuru enligt hans löfte i Vedby, 
allt borde hafva lemnats qvar (N:r 269). Men någon ovilja af yrkesmän 
kunde han ej undgå. De öfriga rådsherrarne hade redan i Sept. 1507, då 
man hoppades, att slottet skulle kapitulera, förehållit Hr Svante, att han 
antingen icke skulle afgöra något derom, förr än han kom tillsammans med 
dem, eller åtminstone icke lemna det åt Hr Hemming. Skand. Handl1 XX: 192.

5) Till bevis, att denna begäran icke var någon tom undflykt af Hr 
Svante, såsom hans motståndare år 1511 insinuerade, kan anföras hvad Erik 
Turesson derom skrifver till Hr Svante, att han fann denna åtgärd »ganska 
rådlig; ty ingen den som förnuft och sinne hafver ville gifva sig till den 
resan och i sådan våda, och undrar mig storligen att någon ville ingå på 
en så svår artikel». Bref, dat. Viborg d. 29 April 1509. Grönblad, s. 423.
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(Bjdke) och Nils Eskilsson (Baner), som föregående år blif- 
yit hoividsman på Kastelholm, med rätt, att på tid och stad 
som K. Hans och Danska riksrådets lejdebref innehåller* * * * 5 * 
besluta om att årligen af Svenska kronans .ränta uto-ifva »ett 
stycke» penningar i K. Hans’ lifstid. Fullmagten är°utfärdad 
af fem biskopar och 12 verldsliga rådsherrar, hvilka alla be- 
seglay densamma; men riksföreståndaren har icke låtit sätta 
sitt sigill derunder, ehuru hans namn är insatt i texten8). 
Huru många af rådsherrarne, som verkligen gillade det fat
tade beslutet, kan man icke veta; men några dagar senare 
voro flera andra 7) helt säkert tillstädes vid afgörandet af en 
vigtig rättegång (N:r 276). Att i sjelfva fullmagten insattes 
det af konungens tre alternativer, hvilket skulle få antagas, 
visar redan, att manga af dem icke hade ett obegränsadt för
troende för ombuden. Också hade dervid blifvit fästadt ännu 
det vilkor, att K. Hans skulle återställa Kalmar slott och 
hela Öland, hvarigenom det kunde blifvit någon rimlig grund 
för att medgifva en årlig afgift. Den kungörelse om denna 
herredag, som riksföreståndaren genast utfärdade, åtminstone 
till Kalmar län (N:r 277) är, tyvärr, förlorad; men det finnes 
intyg af fyra rådsherrar, hvilka jämte honom deltagit deruti, 
h var uti vilkoret uttryckligen omtalas i en offentlig kungörelse 
d. 2 Mars 1510, så att det icke finnes ringaste anledning att 
betvifla dess sanning, särdeles hvarken i de missnöjde råds- 
herrarnes många anmärkningar mot Hr Svantes regering 
eller i något af biskoparnes bref någon antydan finnes deronT.

Men ombuden reste icke genast®), utan synas hafva några 
dagar afbidat de nya lejdebrefven, hvilka, ehuru de redan i Mars 
blifvit begärda, icke kommit. K. Hans hade på våren varit i

°) Originalet finnes ännu i K. Danska Geh.-Arohivet, med alla sigil-
lerna, utom hans. Danska Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 352.

'•) Uti öfverskriften till denna dom N:r 276 är möjligen en missräkning
på rådsherrarnes antal; ty Brik Abrahamsson var måhända ännu icke i rå
det, ehuru han både upptages som domare och som vittne. Jon Jönsson
hade i Hr Svantes ställe varit tillkallad i riksrådet i början af Nov. 1507,
och i traktaten med Lübeck af d. 14 Oet. 1509, N:r 234, nämnes han ut
tryckligen som ledamot af riksrådet. Nils Claesson till Stola hade varit 
tillkallad till mötet i Varberg, och måste derefter anses som rådsherre.

8) Den 15 Juni voro Hr Erik Trolle, Peder Turesson och Nils Eskilsson 
ännu qvar i Stockholm (N:r 276) och i en förlikning af d. 19 Juni mellan 
Hr Sten Kristiernsson och väpnaren Svessin, angående ett löst tal, som 
denne haft mot samme Hogenskild, hvilken förenämnda dom gäller, nämnes 
också Nils Eskilsson som närvarande. Men i Svenska riksrådets bref till det 
Danska af d. 8 Juni 1510 säges, att K. Hans redan d. 22 Juni skulle hafva 
mottagit deras skrifvelse om sändebudens afresa, hvilket måste tydas så att 
de redan voro på väg, ehuru de uppehöllo sig något i Stockholm, — de tre 
ombuden bodde norr om Mälaren, den fjerde i Åbo, — eller ock afsåg uppgif
ten tiden, då brefvet kunde beräknas komma fram. Grönblad, s. 457.
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Slesvig, och de Danska rådsherrarne hafva utan tvifvel skrif- 
vit till honom derom; men han tyckes icke hafva varit så 
angelägen om ett stillestånd på sommaren, då kriget o-enom 
kaperierna nästan underhöll sig sjelf. Först sedan midsom
maren förgått, och stillestånd8tiden var slut, lät han förmå 
sig att utfärda nytt lejdebref, hvilket var stäldt på »förhand
ling om att fullgöra de föregående recesserna samt fri och 
säker hemresa, huruledes också förhandlingen måtte aflöpa; 
men han inskränkte deremot antalet å personalen från 300 
till 100. _ Både konungens och riksrådets lejdebref äro vid 
samma tid utfärdade, d. 28 och 29 Juni, i det närmaste lika 
lydande och utan all tidsbegränsning. Efter yttranden i sam
tida bref borde ombuden hafva kommit fram i början af Juli »). 
I Jens Holgerssons läger på Gotland trodde man sig också 
redan i April veta, att K. Hans icke ville hafva stillestånd 
längre än redan var bestämdt (N:r 273), och hvad som be
rättades om hans yttrande, att »han ville hit till riket eller 
dö der om», bekräftas af hela hans underhandling, endast 
med den inskränkning, att han icke personligen utsatte sic för 
någon fara. Det är alltså K. Hans, som då han icke irenom 
det först utfärdade lejdebrefvet lyckades få rätt att qvarhålla 
de Svenska sändebuden, till dess de förbundit sig till hvilka 
vilkor, det behagade honom att bestämma, med&dit uppsköt 
mötet och fördröjde dess afslutande, till dess att hans utlio-- 
gare på sjön hunnit uträtta sitt förelagda hvärf.

Från Finnland ingingo på våren oroande underrättelser, 
hvilka måhända inverkat på underhandlingen med Danmark. 
Uppeggad af Mäster David och kanske andra Danska konun
gens utskickade, hade Byska tsaren redan tre gånger sändt om
bud till \ iborg, och fordrat en ny gränsreglering, ehuru Erik 
Iuresson hade hittills genom kloka föreställningar lyckats 
att afvända faran för ett fredsbrott; men nu hade d. 25 Febr.

9) Hr Svante skrifver d. 26 Juli 1509 till Tönne Briksoon på Rase- 
borg, att då Riksrådeif sist voro samlade i Stockholm sox af rådet blifvit 
sända till Danmark om fred och uppslag mellan rikena, »och, tillager han, 
hafve vi ännu ingen svar igen fanget», hvaraf synes att de länge sedan voro 
afresta. Ärkebiskop Jakob skrifver d. 29 Juli, att han väntar dem åter inom 
14 dagar, oeh d. 11 Aug. att han hvar stund och timme väntar »bud och 
tidende» från dem. Grönblad, ss. 429—431. Ehuru rådsherrarne 1511 an
klagade Hr Svante för att mötet som skulle stått d. 24 Juni ej blef af förr 
än vid Laurentii (d. 10 Aug.) och Åbo derföre blef skinnadt (Skand. Handl. 
XX: 258), kan således derpå icke fästas annat afscende än att de ansett 
att sändebuden skulle hafva rest på de gamla lejdebrefven och af bidat nya 
vid gränsen. Men huru skulle K. Hans hafva kunnat lofva att genast un
derrätta sina utliggare, så att för stilleståndets inträdande äfven till sjös 
ingen anstånclstid behöfdes, om han icke på förhand gifvit dem tillkänna 
när de skulle upphöra?
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kommit nya sändebud till Viborg, som ovilkorligt uppsade 
stilleståndet eller freden, derest icke Ryssarne genast finge 
igen en landssträcka utefter gränsen, hviiken Erik Turesson 
anslog till 14 mils bredd och 150 mils längd, af Viborgs och 
Nyslotts län, jämte det sistnämnda slottet, och sedan sände
buden reste’ hade Ryssarne tillfångatagit mycket folk samt 
hvad de hade med sig, »och, sade han, om han hade hämnats 
det, då vore det begynt». Ryssarne hade nu slutit fred med Ta
tarerna och Litthauen, äfven Lifländska ordens ombud lå<*o i 
Moskva för att sluta fred, så att de hade sina. trupper lediga 
för att som de hotat infalla i landet, om de ej finge det med 
godo. Tillståndet i Finnland var icke heller gynnsamt för 
att utrusta någon större styrka till försvar; ty förra året hade 
åtminstone i sydvestra delen varit missväxt och^ pest, och 
på penningar var sådan brist> att man måste låna af den 
handkassa, Fru Ingeborg Iemnat efter sig, för att hjelpa Hr 
Svante med 500 mark *).

Då en stor del af statsinkomsterna, sa väl al Iavastehus 
och Raseborgs län, hvilka voro som det hette stälda på af- 
gift, som af Åbo slotts län, till en del gingo ur landet, 
kunde der icke någon betydlig krigsstyrka påräknas, och an
modade derföre Erik Turesson genast biskopen i Abo att 
ofördröjligen sända en skicklig man af domkapitlet, »som 
kunde bra latin och tala för sig», samt en duglig verldslig 
man, hvilka kunde resa som ombud till Ryssland *).

Biskopen skref härom d. 12 Mars och sände Hr Svante 
Erik Turessons bref, hvarjämte han bekräftade uppgiften om 
nöden i landet; men instämde i förhoppningen, att Ryssarne 
genom en beskickning torde kunna bringas till förnuft. Lik
väl blefvo de första" sändebuden afvisade vid gränsen, men 
en skrifvelse blef likväl afsänd till Storfursten* * 3), och den 
synes hafva haft åsyftad verkan, så att Erik Turesson sedan 
kunde på sommaren resa öfver till Sverige. Följande vinter 
reste hans måg, höfvidsmannen på Raseborg, Tönne Eriksson 
(Tott), ärkedjeknen i Åbo, Magister Påvel Scheel, väpnaren 
Clemens Hooenskild och borgmästaren i Viborg, Herman 
Larsson, hviiken sistnämnde troligen förstod Ryska, öfver till 
Novgorod, der Storfursten då uppehöll sig, och hade de der-

n Josef Pedersson till Hr Svante, dat. Abo slott d. 10 Dec. 1508. Ake 
Göranssons, dat. Kronoborg d. 2 Jan. 1509 Grönblad ss 392 101

Ö Erik Turesson till Biskop Johan, dat. Viborg d. 28 (ej 23) Febr. 1509, till 
Hr Svante d. 16 Mars s. å. Biskop Johans af d 12 Mars Ant st. ss 409-416.

3) Erik Turessons bref från Viborg d. 29 April 1509. Gronblad, s. 423. 
Han var icke med vid rådsmötet i Juni, men ärkebiskop Jakobs bref, dat. 
d. 11 Ano-. 1509, tillstyrker Hr Svante att hålla ett rådsmöte, »medan Her 
Erich Turesson er her oppe». Grönblad, s. 430.



vid tillfälle att inför honom vederlägga Mäster Davids be
rättelser. I början af Mars 1510 bief en 60-årig fred afslu- 
ten, med samma vilkor som den föregående, endast med det 
tdlagg att Sverige i händelse af krig icke heller skulle un
derstödja Pohlen mot Ryssland. Gränsen från Sester till 
Kaino haf skulle enligt Nöteborgska fredsslutet genom ett 
mote efter tre ar regieras 4).

I Kalmar-trakten börj’ade fiendtligheter strax efter mid
sommar, och Jens Munk på Lyckå sökte draga Möreboarne 
olver pa Danska sidan, hvaremot Johan Månsson, såsom han 
säger, predikade och hade fått en proklamation från riksföre
ståndaren till text (N:r 277), men på Norska sidan fortfor 
det sarskilda stillestand, som befälhafvarne i gränsorterna 
sins emellan afslutit (N:r 279).

Företagen till sjös hämmades sannolikt något till en bör- 
-Jf1I., erigf“om, att Jens Holgersson, som sedan 1487 haft 
belalet pa Gotland, just i Juli detta år lemnade det ifrån
delen M Skåne^ ^ ^ sätes°ård i sydöstra

o Det är från denna förändring, som man har att förklara 
bade uppskofyet med härjningarne och fredsunderhandlin- 
garne. Forst i slutet af Juli eller snarare början af Augusti 
"leZvo1 16 Danska krigsfartyg synliga uti Alands haf, och 
ufvudanfallet var riktadt mot Åbo. Anföraren var Otte 

Rudh 0), hvilken förut gjort sig känd för sin rofgirio-het7) 
men icke som sjöman, och troligen af lystnad efter det rika 
byte, som vantade, åtagit sig befälet. Anfallet skedde vid 
midnattstid mellan d. 2 och 3 Augusti. Besättningen på Åbo 
hus som ligger vid utloppet af ån, V4 mil från domkyrkan, 
stadens medelpunkt, tyckes hafva slumrat. Den egentliga 
slottsfogden, Josef Pedersson, var bortrest redan i Maj&s)
n .. ^dosefpedeVssons bref tül Hr Svante, dat. Åbo d. 2 April ISlO 
Gronblad, s 4oO. En af sändebuden hade kommit hem till Åbo dP30 Mars’ 
Traktaten, tryckt i Skand Handl. XX: 271—279, uppgifver ej dagen.

6) Inventarium pa Visborg, öfverlemnadt af Jens Holgersson till Lau- 
rens Schinkel d. 21 Juli 1509. Danske Magarin II, 146_149
10 ni bådelTbref frän Hadendals kloster till Vadstena af d.
10 Oet. Io09 (Arvidsson VI: 119) och uti den samtida berättelsen uti den 
nedannamnda gamla Pmska biskopskrönikan, hvilken slutar just med denna 

ndelse och innehåller starka uttryck för den sinnesstämning, deraf väcktes 
Svanmg namner såsom anförare blott Severin Xorrby oeh Tileman Gysel

Vf ln-gen uppgift 0m Ab0S PlnndHng, men räknar aUa tre bland de förnämste sjoröfvare, som K. Hans hade i sin tjenst; namnet å
Danicæ L “s " °S °n°m TUe GiitzilL Jfr Eördam’ Monumenta historia

9 Jfr Allen, De tre nordiske Eigers Historie, Del. I, s 673 
Grönbild s. 427?derSSOn Hr Svante’ dat’ Stockbolm d- 12 Maj 1509.
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och Sander Arendsson hade i hans ställe på enskildt upp
drag åtagit sig befälet9). Några föregående varningar om
talas icke, utan kunde fienden öfverfalla stadsboarne alldeles 
oberedda. Likväl framryckte fienden, när han väl kom fram, 
under trumhvirflar och trumpetskall samt ett förfärligt härskri* 
så att stadens innebyggare nog blefvo uppväckta. Fienden 
stadnade qvar öfver 4 dagar, hvarunder i första rummet 
domkyrkan beröfvades alla sina dyrbarheter; äfven alla de 
enskilda husen genomsöktes och plundrades på allt, som var 
af något värde *) och blefvo några af borgmästare och råd 
samt prester och annat folk ihjälslagna. Då fienden afseglade, 
medförande omkring 200 af borgarne som fångar, hotade han 
att återkomma och afbränna staden, om ej innebyggarne hade 
12,000 mark att bjuda honom i brandskatt; men han hade 
utfört sitt värf så grundligt, att han nog visste, att det ej 
lönade mödan att komma åter.

Hufvudstyrkan synes derefter begifvit sig till den mot- 
liggande Svenska kusten, der 16 skepp, härjade och brände 
gårdar å öarne samt den nya staden Oregrund* 2); men norr 
derom utsändes genast budkafle, och strandvård anordnades 
i Norra Eoden. Af de Danska fartygen stadnade blott sex 
stycken vid Hangö udd och Nargö, i inloppet till Finska viken,

a) Hans första rapport är förlorad; men i ett postscript, tiyckt af 
Grönblad jämte brefvet af d. 30 Ang., klagar han öfver brist pâ en god 
bösseskytt och tillägger, att om han haft en sådan, fienden skulle bättre tul
lat, när de förde bytet genom ån; men vigtigare hade varit att hålla efter 
dem, när de kommo in i ån, hvarigenom åtminstone stadsboarne blifvit upp
väckta. Sander skref också sedan d. 17 Sept- till kanslern, herr Peder, och 
begärde hans bemedling, att ej olyckan skulle läggas honom till last, och 
säger sig icke hafva haft någon befallning (fullmagt), hvilket nog kunde 
vara en svårighet vid disciplinens handhafvande. Grönblad, s. 443.

■) Biskop Johans bref till Hr Svante, dat. Kustha slott d. 16 Aug. 
1509. Gröndlad, s. 434. Chron. episc. Finland, ed. Porthan Opera Seleeta, 
I: 589 innehåller utförlig och pålitlig berättelse om händelserna i Åbo. 
Olaus Petri berättar väl, att staden blef bränd, men eburu Sander Arends- 
son i brefvet af d. 30 Aug. säger, att »fienden skinnade staden med mord 
och brand», kan det blott gälla något enstaka hus, redan af det skäl, att 
långt efteråt talas om brandskatt, ooh Sander skrifver sjelf längre ned i 
brefvet: »här är hvar port ooh gatubodar uppslagne» och de som sluppe, 
rymde ut på landsbygden och bygga der. Grönblad, s. 139.

2) Öregrunds uppbränning omtalas i sammanhang med sköflingen i Åbo 
i Biksrâdets bref af d. 8 Juni 1510 och Sander Arendssons bref af d. 30 Aug. 
1509; försvarsanstalterna uti Boslagen i Bengt Månssons bref från Väddön af 
d. 13 Aug. som omtalar härjning på den sydost derom belägna Singön med 
»Brännholmen» ooh begär undsättning med några svenner, samt Staffan Henriks
sons odat. bref, svar- på Hr Svantes, som ankommit d. 13 Aug., då budkafle 
gick utmed sjön, mellan Öregrund och Gäfle, och han med Mickel Eriksson 
(till Finnerånger) besatte Hollnäs udde. Grönblad, ss. 432, 433, 439, 457.



CXXXVIII

hvarifrån några gjorde ett besök å Nyländska kusten, der de 
plundrade Ingo kyrka och prestegård d. 25 Aug.3).

Derefter afhöras inga fiendtligheter, och det af dubbel 
anledning, den ena att Lübeckarne på allvar rustade sig, den 
andra att stillestånd ändtligen d. 17 Aug. blifvit afslutet i 
Köpenhamn och K. Hans förbundit sig att kungöra detsamma 
för sina utliggare i sjön, och ålägga dem att genast rätta sig 
derefter. Det vigtigaste af fördraget var, att Sverige åtog 
sig den årliga tributen af 12,000 mark Stockholms mynt, 
hvarje midsommar, hvilka jämte en summa af 1,000 mark 
för Drottningen skulle erläggas till K. Hans genom hans full— 
mägtige på Kalmar slott, antingen i penningar, efter en kurs 
af 13 mark på en lödig, eller i koppar och jern, efter fast- 
stälda priser, intill dess att Svenska riksrådet beramar ett 
möte i Svenska skären med honom och hans båda rikens 
riksråd, för att erkänna honom eller hans son som konung 
öfver Sverige. Ville de hafva ett sådant möte, skulle de gifva 
det tillkänna före jul, och på det mötet skulle förhandlas om 
alla saker, mellan konungen och Sveriges innebyggare, om 
Kalmar slott, Borgholm och Öland, hvilka orter K. Hans 
skulle behålla, med obehindradt tillträde för af- och tillfö- 
ring, till lands och vatten; på samma sätt skulle Sverige också 
behålla Kalmar stad och län. Ett särskildt tillägg är, att 
Svenska, kyrkor och kloster skulle behålla sina gods och rän
tor på Öland, ännu märkligare är att om det komme till fejd 
mellan K. Hans och Lübeck, skulle under tiden Lübeck icke 
hafva någon tillförsel från Sverige, d. v, s. att handeln skulle 
upphöra. För händelse, att K. Hans dör, skulle hans sons 
rätt till Sveriges rike ej dermed på något sätt vara förkränkt, 
och om föreskrifna punkter ej från Sveriges sida hållas, den 
rätt och rättegång, som K. Hans har emot Sveriges rike, 
vara oförkränkt.

Det vigtiga förbehåll, som stod i sjelfva fullmagten, att 
tributen var blott för K. Hans’ lifstid, var alltså i tysthet 
utelemnad, och det vilkor, som var formligen föreskrifvet, att 
Kalmar slott och hela Öland skulle återställas, ersatt med 
ett stadgande i motsatt rigtning.

Derjämte lemnade sändebuden en särskild förbindelse, att 
hos Svenska riksrådet utverka, att om det komme till fejd mel
lan K. Hans och Lübeckarne, alla deras skepp och gods skulle 
inom Svenska området seqvestreras för Konungens räkning4),

3) Tonne Erikssons bref till Sander Arendsson i Åbo, dat. Raseborg d. 
26 Aug 1609. Grönblad. s. 436.

4) Förpligtelsen, dat. Köpenhamn d. 19 Aug. 1509. Geh.-Arch. Aars- 
beretn. IV: 363.
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och på dessa vilkor ingingo ombuden, med full vetskap, att ett 
sådant krig var att förvänta. Det bör ej lemnas oanmärkt, att 
denna traktat är frukten af det föregående fredsmötet i Varberg 
och särskildt af stadgandet, att hälften af ombuden skulle 
tillhöra det andliga ståndet, och man kan svårligen värja sig 
för den misstanken, att K. Hans så velat hafva det, emedan 
han trodde dessa vara lättare att skrämma eller att muta s); 
men man får icke antaga, att alla sändebuden varit ense, 
ehuru de beseglat fördraget6), hvilket är det till innehållet 
så väl som sättet nesligaste, som någonsin blifvit från Svensk 
sida ingånget. Men denned är också den enformiga raden 
af nästan onyttiga möten för en tid afbruten.

Underliandlingar med Lübeckarne, omkastning i Sveriges 
politik genom mötet i Yesterås 1510.

Hemming Gadd hade dragit sig undan från krigsteatern 
och innan han Iemnade Kalmar ombestyrt, att tvenne yngre 
ståndsbröder skulle resa till Kom, för att der bringa hans 
sak till slut (N:r 278, jfr 266). Det synes till och med, som 
han tänkt på att sjelf resa dit (N:r 274); ty han hade ännu i 
början af följande året icke uppgifvit hoppet att blifva er
känd som biskop i Linköping (N:r 290). Men till rådsmötena 
kunde han icke komma, och det hade tillräckligt synts på 
de sista årens förhandlingar med Danmark, att denna öfver- 
lägsna förmåga icke stått'till riksföreståndarens tjenst vid in
struktionernas uppsättning. På sommaren 1509 var det Iråga, 
att han skulle komma upp till ett rådets möte; men de tre 
biskoparne vid Mälaren, som åtminstone låtsade sig frukta att 
blifva »besmittade» af bannlysningen, skaffade honom ett lejde- 
bref, af sådant innehåll, att han icke kunde komma (N:r 278). 
På längre afstånd från biskopsstolarne hade man ingen kän
ning af denna fara, allmogen i grannskapet af Rönö hade er
bjudit sitt biträde, om eJöns Holgersson skulle verkställa sin

»\ Beimar Koch skrifver derom, utan uppgift om källan, och utan tvif- 
vel efter hvad han hört i Lübeck berättas: Idt is ock in der Schwedenn 
entschuldinge gewesen, dath de koningk mitt velem gelde de bischoppe vnd 
etlicke van dem adell im ricke Schweden tho sick gekofft, datt se wedder 
lofte vnd eede, tho vordarue eres vaterlanndes, vm eres egenn genuttes sodane 
recess vnnd vorschriuinge mitt dem koninge van Dennemarcken hedden an- 
gerichtett. Script, rer. Svec. med. ævi III: I, 254.

6^ man på grund af hans SGnnrc handlingssätt ar 1520 snarast
skulle vilja fritaga är Nils Eskilsson (is:v 515, 516).
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hotelse att anfalla Könö slott (N:r 278) och andra rådsherrar 
1I 01It^n.* * * * 7) 8^ydde i°ke att jämte honom vid Larsmessan i Sö- 
derköpmg d; 9 Aug. 1509 uppträda på burspråket, för att 
låta den talrikt församlade allmogen ej blott få underrättelse 
°.m den politiska ställningen, utan ock få tillfälle att uttala 
sin mening derom. Den hade på länge icke hört något med
delande från regeringen, och var deröfver misslynt.° Kikets 
herrar, sade de, höllo många möten, men läto ingen veta, 
hvad som beslöts, och annorlunda hade föregående höfvids- 
rnän gått till väga. Nu sades det, att herrarne sjelfva voro 
tveksamma eller oense, om K. Hans skulle komma till riket, 
och som bönderna ej visste, hvad han gjort dem emot, funno de 
ej annat än gå största magten till handa. Men så snart de 
hört »membranen» eller det på pergament skrifna brefvet si" 
föreläsas, hvilket Hemming Gadd hade uppsatt i eget och de 
andra herrarnes namn, voro de alldeles omvända och o-äfvo 
säger Hemming Gadd, alla de löften, man någonsin kunde 
begära. Men herrarne måste också å sin sida lofva bön
derna, att stanna hos dem och »sjelfva hålla vid maot de 
bref, som de förkunnade», hvilket hade den påföljd, att Hem
ming Gadd icke så snart kunde efterkomma en kallelse till 
riksföreståndaren, hvilken ankom, just som han skulle o-å till 
»burspråket» (N:r 280, 281). Men att han nu kommit rege
ringsmaktens säte närmare, har säkert varit af stor inflytelse 
å de följande politiska händelserna.

Natuiligtvis måste riksrådet efter sändebudens hemkomst 
rran Köpenhamn sammankallas, för att få del af den vigd"a 
traktaten, och om den godkändes, vidtaga sina åtgärder^ för 
astadkommande af den årliga tributen. Mötet var utsatt till 
medlet af September, och innan det hann att komma till nå
got beslut, inträffade den vigtiga händelsen, att kriget verk
ligen utbröt mellan de Vendiska städerna och Danmark. 
Kedan i början af året hade bref ankommit från Lübeck med 
föislag om förbund mot Danmark, och åtminstone två "ånger 
hade nya bref kommit8).

‘) De voro riddame Trotte Månsson, höfvidsman på Stäkeborg det
slott, som bevakade^ inloppet till Söderköping, och Holger Karlsson af Biörk-
vik samt Bengt Abjörnsson till Händelö, utanför Norrköping, hvilka åtniöto
mycket anseende der i orten, och Nils Bese till Ekhult, också en ansedd
man, som senast varit fogde på Stockolms slott.

8) Erik Turesson till Hr Svante, dat. Yiborg d. 16 Mars 1509. Hr 
Svantes bref till ärkebiskopen d. 14 April omtalar, att under Distingen kom- 
TL1Jtett J53Ief 0<* nu ett nJrtt- Ärkebiskopens bref till Hr Svante d. 29 Juli 
1509. Grönblad. ss. 415, 422, 430. Det sistnämnda innehåller svår på en 
fLio+ frâgt’.,<îm be^mngen från Lübeck; ärkebiskopen tyckte, att
budet skulle qvarhallas, tills våra sändebud till Danmark hemkommit hvil-
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I början af September skall äfven en sekreterare från 
Sverige hafva kommit till Lübeck, och som der sades, var 
det för att begära hjelp 9), men snarare för att inleda handels
förbindelser, hvilka nu en längre tid varit nästan afbrutna, 
hvarigenom god afsättning af den tidens vanliga köpmans- 
varor i Sverige kunde påräknas. Om afsigten just var, hvad 
Lübeckarne ville låta påskina, att i egentlig mening undsätta 
Sverige, må lemnas derhän; men visst är, att Lübeckarne 
kort derefter utrustade sina bästa skepp under befäl af tvenne 
rådsherrar, Berndt Bomhawer och Herman Messman, hvilka 
d. 14 Sept, utlupo från Travemünde och brandskattade i för
bifarten på Bornholm, och skola befälhafvarne å de Danska 
skeppen, som återkommo från Abo och Finska viken enligt 
Lübeckarnes berättelse vid ryktet om denna utrustning biifvit 
så förskräckta, att de icke seglade i öppna sjön hem till 
Köpenhamn, utan togo vägen genom Kalmar sund, hvartill 
Otte Kudhs snikenhet dock också kan hafva bidragit.

Redan d. 22 Sept, kom den Lübska flottan, 19 segel 
stark1), till Yestergarn på Gotland. Det var, såsom den ti
den var vanligt, starkt bevärade köpmansfartyg, med 2,100 
krigsmän om bord, deribland 100 ryttare, så att hela besätt
ningen med båtsmännen utgjorde 3,000. Någon krigsför
klaring hade ännu ej utgått, men Laurens Schinkel, den nye 
höfvidsmannen på Gotland, hade på förhand fått underrättelse 
om dem, hade antändt vårdkasarne, besatt stranden med krigs
folk och allmoge och tog emot dem som fiender. Fem man, 
hvilka biifvit sända i land, för att köpa färskmat, höns och 
lamm, lät han taga till fånga, hvarför Lübeckarne sedan på 
Karlsön öfvade repressalier med att också taga fem män med 
sig. Efter två dagar seglade de öfver till Svenska skärgår
den; men ett mindre fartyg, som biifvit qvarlemnadt, för att 
kryssa under Gotland, blef d. 29 Sept, stormdrifvet i land 
och taget, hvarigenom Schinkel af höfvidsmannen 2) och be
sättningen derå fick nyss anförda underrättelser, hvilka han 
sedan meddelade K. Hans (N:r 283).

Den Lübska flottan kunde, med hänsyn till den förbin
delse, de Svenska ombuden i Köpenhamn nyss afgifvit, icke
ket Hr Svante kanhända också gjorde; men skickade under tiden ett sär- 
Bkildt bud, som kom öfver Warnemünde till Lübeck.

9) Beimar Koch i Script, rer. Svec. III: I, 254.
*) Eeimar Koch uppgifver blott 18, men tillägger, att det var nya 

skepp, några af 300, andra af 250 lästers drägtighet, och så utrustade med 
skytt och folk, som aldrig någon flotta i Östersjön varit.

2) Schinkel kallar honom i brefvet till K. Hans »Mattis Veyner, eders 
nadz tienere»; Reimar Koch säger, att han hette Hans Wagener1 och att K, 
Hans lät rådbråka honom.
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inlöpa till Stockholm, utan lade sig i någon hamn i skärgår
den, och sände bud in till staden, att begära lejdebref för 
befälhafvarne, och ett sådant bief efter riksrådets beslut ge
nast d. 26 Sept, utfärdadt, som gaf dem rätt att när de be
hagade med ett obestämdt antal af personer, skepp och gods 
inkomma till Stockholm (N:r 282). Att de på Gotland blifvit 
mottagna såsom fiender, äfvensom den föregående brandskatt
ningen på Bornholm, blef väl snart i Stockholm bekant; men 
det var i friskt minne, huru litet hjelp man haft af dem, då de 
förut lofvat sitt biträde, och Here af de förnämste rådsherrarne, 
bland dem Erik Turesson, som denna höst uppehållit sig i 
Sverige, hade en afgjord motvilja mot att förlita sig på Lü
beckarne. Det kunde derföre icke blifva allvarlig fråga om 
något annat än ett handels- och sjöfartsfördrag, hvilket af- 
slöts d. 14 Okt. (N:r 284) och ehuru det icke medgifver nå
got annat än hvad som är ett oundgängligt vilkor för all 
handel mellan nationerna, stod det i verkligheten i strid med 
de förbindelser, som sändebuden till Danmark nyss hade in
gått 3). Två dagar förut hade likväl riksrådet slutbehandlat 
frågan om den årliga tributen till Danmark och fastställt 
grunderna för dess utgörande. Omkring 21 procent utaf in
komsten af alla förläningar skulle för detta ändamål erläggas; 
biskop och lagman i hvarje lagsaga skulle hafva uppsigt öf- 
ver uppbörden, och vid slutet af julen skulle de sammanträda 
för att granska räkenskapen; i de större lagsagorna skulle 
äfven andra friborne män tillkallas och biträda, hvilka redan 
nu utnämndes; äfvenså bestämdes de priser, hvartill de under 
uppbörden förekommande varor skulle beräknas4). Ärkebi
skopen meddelade derefter ett förslag till en ny stadga om 
myntet; ty med särskildt afseende på den stora utbetalning, 
som förestod till K. Hans, fann han det nödigt, att det blefve 
regleradt (N:r 285). Men i öfrigt är ingen ting bekant om 
verkställigheten af det förenämnda beslutet. Det var, säger 
Keimar Koch, ingen som ville samla eller utgifva de 13,000

3) Erik Turesson hyste sådan misstro till Liibeckarne, att han före sin 
afresa skriftligen anmodade de tre i beslutet derom deltagande biskoparne, 
att förekomma fördragets utlemnande, innan en motsvarande förbindelse el
ler genparten af fördraget från Lübeck hade ankommit. Ärkebiskop Jakobs 
bref till de ännu samlade rådsherrarne, dat. Almarstäk d. 26 Oct. 1509. 
Grönblad, s. 441. Den Lübska flottan låg qvar i skärgården till d. 30 Oct., 
blef på återfärden öfverfallen af en storm och en del blef väderdrifven till 
Danzig, der två fartyg förgingos. Alla de andra skola enligt en samtida 
berättelse (N:r 294) hafva slutligen kommit hem. Ratifikationen på den 
Svenska handelstraktaten är dat. Lübeck d. 29 Nov. 1609.

4) Skand, Handl. XX: 282—285.
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mark5). Meningen hade troligen från början hoe en del 
varit, att de skulle utgå af hvad som var kronan behållet; 
men det befanns snart vara alldeles otillräckligt.

Mot slutet af året har en beskickning afgått till Dan
mark, hvaruti åtminstone en af de förra sändebuden, nämligen 
Hans Brask deltagit; man vet blott derom, att de Skånska 
rådsherrarnes och konungens lejdebref kommit dem till mö
tes, då de i slutet af November hunnit till Hamneda i Sun- 
nerbo, samt ,att de då voro färdiga att resa in i Danmark 
(N:r 286). Ändamålet var utan tvifvel att underrätta, huru
vida Svenska regeringen ville besöka det till midsommar 
1510 ifrågasatta mötet »och fullgöra de artiklar», som i den 
föregående traktaten af d. 17 Aug, blifvit bestämda, hvilket 
borde ske före julen. Troligen har unionspartiet för tillfället 
varit det rådande; huru svaret var affåttadt, är obekant.

Men en motsatt åsigt hade dock redan på hösten någon 
gång gjort sig gällande, hvarpå den förenämnda handelstrak- 
taten är ett bevis, och då kort derefter K. Hans sände sin 
sekreterare, Jens Kristiernsson, med ett riksrådets kreditiv6) 
för att fordra, att Lübeckarnes skepp här skulle qvarhållas, 
hvarom sändebuden till Danmark hade gifvit ett halft löfte, 
svarades, att Lübeckarne fått lejdebref, innan sändebuden 
hemkommit, att dessa i det hänseende icke haft något upp
drag, och att man för den nyttiga tillförsel, Lübeckarne gjorde, 
icke kunde förvägra dem tillträde till våra hamnar och 
strömmar 7).

Ett ännu mer afgörande steg tog riksföreståndaren längre 
fram emot vårbrytningen, sedan det visat sig, att den olycka, 
som träffat Lübeckarnes flotta på hemvägen icke var så far
lig, att den brutit deras kraft eller ändrat deras plan, att 
undandraga sig det tvång K. Hans sökt pålägga dem, och 
att man således kunde påräkna deras biträde mot dennes 
kapare. Hemming Gadd hade i slutet af Jan. 1510 fått riks
föreståndarens kallelse; han har säkert icke länge dröjt att 
efterkomma densamma (N:r 290) och verksamt understödt 
honom vid förberedelserna till den omkastning i Sveriges 
yttre politik, som snart bragtes till väga. Riksföreståndaren 
uppehöll sig i Februari 1510 i Vesterås, troligen med anled
ning af den nya upptäckten af ett silfvermalmlager vid Sala

6) Han har af misstag infört den Köpenhamnska traktaten af 1509, 
med den bifogade anmärkningen under det föregående året.

6) Tryckt i Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 353, men efter concept, som är 
utan datum.

") Svenska riksrådets bref till det Danska af d. 8 Juni 1510. Grön- 
blad, s. 458.
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(N:r 292), och voro der vid början af Marso jämte honom 
församlade rådsherrarne: Hemming Gadd, Ake Hansson, 
Trötte Månsson, Johan Månsson, hvilkas tänkesätt icke kunde 
vara föremål för någon tvekan, Nils Boson, hvilken så nyss 
uppsagt K. Hans sin lydnad, i följd af den dåliga behandling 
han rönt, och Sten Kristiernsson, hvilken aldrig försummade 
sig, då någon omhvälfning var å f^aneî

Frågan gälde att komma ifrån den skattskyldighet under 
Danmark, hvilken de sex ombuden vid mötet i Köpenhamn 
låtit förmå sig att erkänna, utan att det vilkor, som dervid 
var af Svenska riksrådet bestämdt, att K. Hans skulle åter
ställa Kalmar slott, Borgholm och Öland, blifvit riket i re- 
cessen tillförsäkradt, och de sju ofvannämnda herrarne för
bundo sig d. 2 Mars 1510 genom en formlig förbundsakt, 
att derest icke af nämnda sändebud, som afslutit traktaten, 
kunde företes tydliga bevis, att slott och land skulle genast 
återställas, när penningarne betaides, skulle de församlade 
med andra goda infödda Svenska män, som i förbund med 
dem inträda vilja, våga Iif och välfärd, för att mot deras up- 
penbare fiende K. Hans afvärja rikets skada och aldrig tillåta, 
att en sådan afgift, oss alla till vanära och åtlöje, erlägges, 
och åberopas det, att allmogen öfver hela riket med uppräckta 
händer afsvurit K. Hans och all hans afföda, heldst han ännu 
vinnlägger sig om att indraga i riket sina svurna bröder, de 
grymma och otrogna Kyssarne, och derföre har sin härold, 
Mäster David, alla år på stämplingar hos dem 8).

Ture Jönsson afgaf d. 24 Mars en särskild försäkran att 
tillträda förbundet, hvilket kan anses som ett tecken, att in
gen stark opposition deremot af biskoparne och de öfriga 
rådsherrarne var att befara, och den gamle Jakob Ulfsson, 
som på våren flera gånger skref till riksföreståndaren, höli 
god min i dåligt spel, så att om tributen ej mer i denna 
tids handlingar är allvarlig fråga. Men K. Hans fordrade i 
bref af d. 10 Mars, att Svenska köpmän icke blott skulle af- 
hålla sig från tillförsel till Lübeck, såsom verkligen uti sista 
recessen var föreskrifvet, för händelse af krig, utan han ville 
älven förmena dem handel med Bostock, Stralsund och Vis- 
mar, såsom Lübecks tillhängare, till dess det blefve bättre 
förhållande mellan honom och de Vendiska städerna, och 
hotade, att i annat fall de finge skylla sig sjelfva, om de rå-

8) Både »bebindningsbrefvet» och Ture Jönssons förklaring, att han slu
tit sig dertill, äro efter originaler ur Sture-Saml., tryckta i Danska Geh.- 
Arch. Aarsberetn. IV: 355—368.
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kade ut för hans kapare: men Danzig, Riga och Reval samt 
städerna vid Vesterhafvet kunde de deremot besöka8).

Svenska skepp blefvo också sedan tagna ej blott utanför 
Warnemünde utan ock på segelleden till Riga samt införda 
i Visby hamn, hvilket jämte det att Svenska kyrkor och klo
ster förmenades att få sina räntor från gods på Oland, såsom 
utlofvadt var, och att dessutom bönderna der alldeles utarmades, 
i Svenska riksrådets skrifvelse till det Danska af d. 8 Juni 
anfördes såsom skäl, hvarför man icke kunde hafva något för
troende till recessen, och ville lemna den aftalade summan, 
med mindre att det på ett nytt samtal kunde åstadkommas 
ett bättre förhållande x). Ärkebiskop Birger och tvenne andra 
Danska rådsherrar tillstyrkte, då de d. 13 Juli 1510 till K. 
Hans insände detta eller ett liknande bref, att de tagna skep
pen skulle återsändas och det förskingrade godset ersättas 
(N:r 305).

Hvad svar K. Hans gifvit på detta bref, är obekant, och 
har det i hvad fall som heldst knappt något inverkat; ty 
Svenska regeringen hade nu gripit sig an, att gå offensivt 
tillväga, och kunde så mycket hellre göra det, som Lübec
karne d. 21 April formligen förklarat krig mot K. Hans, och 
ungefär vid samma tid ingått underrättelse, att freden med 
Ryssland var betryggad.

Samtidigt med detta fredsslut kom äfven uppmaning från 
Lübeck att deltaga i kriget genom en af rådsherrarne, Her
man Messman, med hvilken Hr Svante hade förbindelser, 
och hvilken blifvit utnämnd till den ene af befälhafvarne 
öfver Lübeckarnes flotta, hvilken skulle utlöpa i början af 
April (N:r 296). Då emellertid inga fiendtligheter till lands 
afhördes, och underrättelser ingingo, att sinnesstämningen i 
Danmark var afgjordt fredlig (N:r 294), företogs ingen ting, 
som innebar en byytning af stilleståndet, hvilket skulle räcka 
till midsommar. Äke Hansson, som fritt underhandlade med 
ståthållarne i angränsande Danska och Norska provinser, be
gärde likväl särskildt tillstånd att utan misstanke få skrifva 
till K. Hans, för att begära utlemnandet af ett par fogdar, 
som rymt till Danmark med hans penningar (N:r 295). ^ Det 
var fråga om ett rådsmöte först i början af Maj (N:r 297— 
299), hvilket var sammankalladt till Tälge, men både på Hem-

9) K. Br. dat. KallundeBorgh dom. Lætare 1510, enligt anteckning i Hr 
Svantes eopiebok, mottaget af Hr Svante i Vesterås d. 5 April, eller 6:te dag 
påsk, såsom det säges i Biksrådets bref af d. 8 Juni. Skand. Handl. XX: 
285. Grönblad, s. 459.

') Grönblad, s, 469.
Bidr. t. Skandin. Hist. V. K
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ming Gadds och ärkebiskopens förslag (N:r 301—303) bief 
det uppskjutet och hölls först i början af Juni i Stockholm, 
hvarvid det förenämnda brefvet till Danska riksrådet beslöts. 
Sannolikt har dervid varit en stark brytning, då man till en 
början icke ville betaga K. Hans allt hopp om betalning af 
tributen, men sedan fattade beslut om krigsrustningar* 2); ty 
riksföreståndaren har kort derefter ej blott utskrifvit folk från 
städerna (N:r 304), utan ock begärt, att rådsherrarne skulle 
utrusta sina syenner, hvilket också skedde under loppet af 
Juli månad. Ärkebiskopen skref nu till Hr Svante, att han 
ogerna såg, att deras gamla vänskap skulle brytas 3).

Kalmar slotts och Ölands återtagande 1510.

Riksföreståndaren, Hemming Gadd och ilera verldsliga 
rådsherrar synas vid medlet af Juli hafva med sina svenner 
samt en mängd folk4), utskrifna från städerna i mellersta 
Sverige (N:r 344), hafva ankommit till Kalmar, der man ge
nast anordnade en mera verksam belägring af Kalmar slott 
samt derefter äfven af Borgholm. Det förra hade icke i tid 
blifvit tillräckligt försedt, och nu mera kunde icke lätt någon 
undsättning från sjösidan komma, emedan Lübeckarnes flotta 
kryssade i södra Östersjön; icke heller var från landssidan

•) Det tal mot Dänskarne, hvilket Hemming Gadd skulle hafva hållit 
vid ett rådsmöte, i närvaro af en beskickning från Hansestäderna (tryckt i
Script, ror. Svec. III: I, 48—67), kan icke hafva blifvit hållet tidigare än 
vid detta möte, emedan Hemming Gadd på flera år icke varit med i riks
rådets möten, förr än vid det särskilda mötet i Vesterås 1610, men d. 19 
Maj 1610 lofvat Hr Svante att komma till Stockholm (N:r 302). Man känner 
icke i öfrigt, hvilka som deltagit i mötet, och är troligt, att ärkebiskopen, 
just derföre att Hemming Gadd var med, icke skulle kommit dit. Ett bref 
från Lübeck var d. 28 Maj afskickadt från Kalmar (Johan Månssons bref af 
denna dag, tryckt af Grönblad, s. 454), men några ombud voro här ej till
städes. Kanske hölls det först i Kalmar, sedan Lübeckarne kommit.

3) Ärkebiskopen skrifver d. 28 Juli 1510, att han fått hem ett sitt 
skepp från Finnland, och att det genast skulle afgå med hans svenner, men 
han viBSte icke hvart; ty Hr Svante hade blott löslige sagt i Stockholm att, 
»fare ho som ville», hvilket häntyder på starkt motstånd vid förslagets fram
ställande på rådsmötet. Skand. Handl. XX: 291.

4) Längre fram ankom förstärkning af ärkebiskopens, biskop Ottos 
ooh Hr Erik Turessons folk, enligt bref af Bengt Eriksson (Slätte) förut 
Hr Svantes fodermarsk, nu slottsfogde i Stockholm, dat. d. 10 Aug. 1510. 
Grönblad, s. 481. Sedan beskickningen till Lübeck afgått, voro af rådsher- 
rame i början af Aug. blott Peder Turesson och Bengt Abjörnsson qvar.
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något anfall till förmån för de belägrade att vänta, enär det 
krigsfolk, K. Hans hade, behöfdes till försvar mot Lübeckarne 
oclT allmogen i närmaste gränsprovinser den 9 Aug. på lands
ting i Hjortsberga så bestämdt förklarat sig för fred med Sve
rige (N:r 312, jfr 308). Genom stenkistor och smärre far
tyg var inloppet afsperradt och nya förskansningar anlades 
eller reparerades på holmar och fastlandet utmed sjösidan, 
till hvilkas besättande man väntade få tillhjelp af allmogen, 
så snart den brådaste skördetiden var öfver (N:r 307). Hr 
Svante synes hafva rest fram och åter mellan Kalmar och 
Borgholm; men omkring d. 20 Aug. har Kalmar slott kapi
tulerat ä). Huru dervid tillgick, och hvart besättningen^ tog 
vägen, är icke bekant. Johan Månsson, som förmodligen 
Iedt belägringen, behöll också befälet på slottet.

Kort efter riksföreståndarens och rådsherrarnes ankomst 
till Kalmar hade de sändt ett bud till de Hanseatiska skep
pen, som då lågo vid Bornholm, och föreslagit, att de skulle 
komma in i Kalmar sund, hvilket dessa, emedan vinden var 
god, också gjorde. Då de passerade Ölands södra udde, ville 
Lübeckarne der landstiga; men det afstyrdes af det Svenska 
sändebudet med löfte att krigsfolket skulle få en skänk för 
brandskatten6). Sedan Hanseatiska flottan inkommit till Kal
mar, aftalades med befälhafvarne, hvilka dertill synas haft 
fullmagt från rådet i Lübeck, ett försvars- och anfallsförbund, 
hvarom Hr Svante lemnade magistraten i Stockholm under
rättelse, så att det kunde kungöras der på S. Gertruds gille
stuga d. 5 Aug. (N:r 310).

Då Lübeckarnes flotta afseglade från Kalmar, åtföljdes 
den af nio Svenska fartyg och sex Svenska herrar, bland dem 
främst Hemming Gadd och riksföreståndarens son Hr Sten 
Svantesson samt riddarne Sten Kristiernsson, Nils Boson, 
Åke Örjansson (Tott) och Holger Karlsson, hvilka skulle i 
Lübeck med alla de förbundna städernas ombud formligen 
afsluta den påbörjade förbundsunderhandlingen. De Svenska

s\ Den enda uppgiften är Eeimar Kocks ord: »Idt hedden ock in dus- 
sem sommer, dewile de Lubisdhen in der see und in Dennemarcken rumo- 
reden de Schweden dat sloth vnnd stadt Calmeren gewunnen*, hvilket en
ligt hans föregående framställning syftar på tiden före d. 23 Aug., då Lii- 
beckarnes flotta kom hem. Script, ror. Svec. III: I, 266. Men den 16 Ang., 
då Jens Munk skref från det närbelägna Avaskär, visste nan icke att deiom 
var fråga ehuru han fick underrättelser från en flände, som vai i Johan 
Månssons tienst, och sändt sina spejare nära in på slottet (N:r 312). Vid 
Mormessemarknaden i Vesterås (d. 8 Sept.) kungjordes Hr Svantes bref om 
slottets eröfring (N-r 314). Olai Petri uppgift om tiden är således oriktig.

6) Eeimar Kooks berättelse, hvilken bekräftas på sitt sätt genom Hem
ming Gadds bref, N:r 317.
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skeppen hade en trupp af Hr Svantes svenner ombord, och 
dessa deltogo både i de härjningar, som Lübeckarne gjorde å 
Blekingska kusten och på Låland, likasom de sedan fingo dela 
de motgångar, som förorsakades af deras legotrupper, hvilka 
stodo under den bekante Claes Hermelinks befäl, men icke 
längre under hans lydnad, än som öfverensstämde med deras 
egna tycke. Han hade också redan vid utseglingen från 
Kalmar förbjudit unge Hr Sten, att gifva dem några pen
ningar, förr än man finge se, huru de uppförde sig. Svenska 
truppen skall under befäl af en riddare 7) hafva på egen hand 
stigit i land samt plundrat och brändt på Låland, och de 
Lubska båtsmännen följde exemplet och anföllo ett kloster8). 
Den Lübska berättelsen omtalar icke, att de härvid funnit 
något motstånd, men Henrik Krummedike, som d. 10 Aug. 
fått befälet öfver hela Danska flottan, skrifver d. 20 Aug. från 
det närbelägna Nyköping på Falster, att konungens folk varit 
till slags med de Lübska och Svenska, ihjälslagit en del af 
dem„ och tagit omkring 20 till fånga, utan annan skada än 
att Ake Brahe blef illa sårad B).

Lübeckarnes legotrupper, de s. k. ryttarne, hade icke 
tagit del deruti; ty de hade vägrat att vidare landstiga och 
tvungo befälhafvarne att inom ett par dagar återvända till 
Travemünde, dit flottan inkom d, 23 Aug. De uppförde sig 
icke bättre der, och de Svenska svennerna voro särskildt ut
satta för deras fiendtlighet och roflystnad, kanske af förargelse 
öfver, att gratifikationen för brandskatten uteblifvit. Det hus, 
hvari dessa voro inqvarterade blef kringrändt, och då de, 
oberedda på sådant, af brist på pilar, måste gifva sig, blefvo

7) Förmodligen Sten Kristiernsson, hvilken var ej blott den främste till 
åldern, utan ook den mest stridslystne. Att Hemming Gadd förde befälet 
vid plundringen af ett kloster, såsom Johannes Magni berättelse antyder, 
är redan i sig sjelf osannolikt och vederlägges af Keimar Kock, som hade 
bättre tillfälle att få reda på saken.

8) Johannes Magni säger, att det var ett Birgittiner-kloster på Låland, 
som plnndrades och brändes af Lübeckarne, till vedergällning för Danskar- 
nes härjningar i Finnland. Keimar Kock har samma uppgift med tillägg, 
som skulle kunna vara grundade på annan källa; men emedan icke heller 
han har ortens namn, synes saken misstänkt. Hvitfeldt, som utan tvifvel 
hade väl reda på, att det enda Birgittiner kloster som kunde åsyftas var 
Mariebo, säger att det var Halsted kloster. I de ældste Danske Archiv-Re- 
gistraturer B. III, hvarest ett långt register öfver Mariebo klosters bref fin
nes, är intet, som tyder på någon olycka vid den tiden.

9) Bref till hans hustru, Fru Anne, dat. Nyköping tisd. n. fore S. Bar
tolomeus d. 20 Aug. 1510. Danske Magazin, III. Räkke. B. II: 150, Ett 
rykte, som mot slutet af September hunnit fram till biskopen i Växjö, be
rättade åter om två fältslag mellan Lübeckarnes ryttare ooh kungens folk, 
hvarvid de förra förlorat 400 man, men ändock behållit platsen (N:r 319)! 
Jahn har tagit fasta på den förra uppgiften, men ersatt den senare med 
en egen.
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de mot tro och lofven plundrade på harnesk, värjor, och 
hvad annat, som de hade, samt åter innestängda (N:r 317). 
Lübeckarne måste laga,, att de måtte få pålitligare folk i 
Travemünde och flyttade ryttarne i stället in till staden; men 
slutligen måste alla borgarne gripa till vapen, för att drifva 
dem ut, innan deras tjenstetid var utlupen.

De Svenska sändebuden måste länge stadna i Lübeck, 
till en början för att afbida ombud från de öfriga Wendiska 
städerna, Hamburg, Eostock, Stralsund, Wismar och Lüne
burg, hvilka särskildt inkallades till en Hansedag, Efter 
långa förhandlingar var traktaten d. 17 Sept, färdig att be
seglas, den gälde ett försvars- och anfallsförbund, tydligen 
riktad mot K. Hans, med ömsesidig förpligtelse, att icke utan 
båda parternas samtycke afsluta hvarken stillestånd eller fred, 
och med förbehåll, att om någon eröfring gjordes af slott 
eller land, det skulle öfverlemnas till den parten, för hvilken 
den ligger bäst till (N:r 316). Men blott staden Lübecks 
sigill sattes under traktaten, och de öfriga togo ringa verk
sam del uti striden.

De Svenska herrarne hade utsigt, att ännu någon tid 
nödgas stadna i Lübeck; ty sedan den Hanseatiska flottan 
lemnat sjön, var det allför äfventyrligt att gifva sig ut med 
deras små fartyg, och måste de dessutom förse svennerna 
med nya vapen. De kommo derföre i behof af penningar, 
och ett lån af IBOO Lübska mark försträcktes dem också af 
staden Lübeck (N:r 315), hvilket ännu var obetaldt, då Sten 
Sture emottog riksföreståndareembetet (N:r 408). K. Hans 
hade också utrustat några skepp, för att passa på dem vid 
återresan, men Lübeck och de andra Wendiska städerna be- 
slöto då att ledsaga dem hem, och afsände för detta ändamål 12 
stora skepp, livarefter hela flottan natten mellan 5 och 6 Okt. 
ankom till Kalmar, der anförarne sedan afbidade Hr Svante 
(N:r 322). Men Hemming Gadd, hvars sak ännu icke så 
länge Hr Svante lefde synes hafva blifvit afgjord i Bom (N:r 
301), hade stadnat i Lübeck och blef qvar der till medlet 
af år 1512, för att under tidens brydsamma förhållanden be
vaka Sveriges intressen. Han var der mycket väl upptagen 
(N:r 408), och är han den förste ständiga resident hos en 
främmande magt, om man undantager de ombud, som redan 
förut underhållits vid påfliga stolen, ibland hvilka han också 
är en af de första.

Samtidigt med angreppen mot Kalmar slott vid medlet 
af Juli har sannolikt man börjat afspärra Borgholm1), för

') Brofvct N:r 309, som är af d. 4 Aug. 1510 och ifrågasätter, att all
mogen i Norra Motet skulle fä komma hem, kan svårligen åsyfta något an-
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Iivilket ändamål allmogen i Norra Motet var uppbådad (N:r 
309). Den förre höfvidsmannen Otte Rudh hade af ånger 
öfver sina missdåd vid Abos plundring och kanske andra 
tillfällen begifvit sig på pilgrimsfärd och lemnat befälet till 
sin bror, Knut Rudh. Belägringen säges hafva blifvit an
ordnad af Hemming Gadd, hvilket är sannolikt; men dess
utom var riksföreståndaren sjelf sällan långt borta, och såsom 
underbefälhafvare nämnes en Bröms, men om det var Nils 
eller Erik, måste lemnas derhän, samt Erik Abramsson Lejon- 
hufvud* 2). Längre fram kom också Måns Gren dit (N:r 326). 
Man synes egentligen hafva lagt an på att antända fästningen 
och hoppades att för detta ändamål kunna begagna ett par 
stora höstackar, som funnos i närheten, och hade dessutom 
samlat en stor hop enris; ty på skog var redan den tiden brist. 
Lübeckarne hade strax i början lemnat ett par mörsare och 
folk, som kunde göra fyrbollar. Äfven stormstegar, så stora, 
att 3 man i bredd kunde bestiga dem, voro tidigt i ordning 
(N:r 312) och gjorde man sig redan i Augusti godt hopp om 
framgång 3). Efter Kalmar slotts kapitulation kunde man ock
så lättare få biträde af allmogen på fästa landet, särdeles af 
Möre (N:r 324). En utrustning gjordes i slutet af September 
af åtta skepp för att undsätta slottet, men den blef enligt 
Svanings berättelse om intet derigenom, att skeppen råkade 
möta den Lübska eskader, som i början af Oktober åtföljde 
de Svenska sändebuden till Kalmar. Först fram på hösten, 
sedan förhoppning om antändning af slottets trävirke visat 
sig alldeles felslagna, gjorde man också försök med en blida 
eller kastmaskin; men det var troligen brist på lifsmedel, 
som slutligen tvang besättningen att vid vinterns inbrott upp- 
gifva slottet. Det skedde först d. 24 Nov. i Hr Svantes egen 
närvaro, då 133 knektar och några Danska adelsmän gåfvo 
sig fångna (N:r 330). Reimar Kock säger, att mycket gods, 
som Otte Rudh genom sitt röfveri hade samlat, dervid också 
föll i Svenskarnes händer.

nat. Svanings berättelse, att belägringen räckt 18 veckor, d. v. s. att den 
skulle börjat icke omkring midsommar, såsom han tillägger, utan omkring 
den 22 Juli synes i hufvudsaken vara riktig.

J) Svaning.
3) Jakob Ulfssons bref af d. 6 Sept. 1510. Grönblad, s. 485.
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Ike Hanssons död 1510. Fiendens infall i Yestra Små
land och Yestergötland i Jan. 1511.

Medan Sverige vid Östersjön lyckades återvinna de delar 
af riket, hvilka i flera år varit föremål för kostsamma och 
blodiga strider, drabbades dess vestliga delar af ett olycks
fall, hvars följder väl icke genast, men redan inom några 
månader skulle visa sig.

På riksföreståndarens befallning hade Ture Jönsson och 
Åke Hansson d. 9 Aug. 1510 skrifvit ett bref till K. Hans, 
uppsagt stilleståndet och afsändt brefvet till borgmästarne i 
Halmstad, med skriftlig anmodan att befordra detsamma, samt 
tillagt den försäkran, att stilleståndet skulle gälla, med 14 
dagars uppsägelse. Brefven voro daterade Skara, och troli
gen skrifna med biskop Vincentii vetskap, men om der också 
hela frälsehären från landskapet var samlad, är obekant; sna
rare skulle man tro den allmänna mötesplatsen varit en öst
ligare ort, Ettak vid Tidan, der Åke Hansson hade sina 
svenner; ty tåget har utan tvifvel gått utefter Lagan och 
öfver Markaryd, emedan de inryckte i Skåne, förbi Örkel- 
ljunga, som ligger der vägar från Halland och Sunnerbo 
sammanträffa med vägen till Helsingborg, två mil från grän
sen, såsom Rimkrönikan uppgifver. Troligen hade höfvids- 
mannen på nämnda slott, Tyke Krabbe, enligt Åke Hanssons 
ridderliga sätt också erhållit ett uppsägelsebref, men åtmin
stone hade han fått befallning af konungen att vara på sin 
vakt och hade samlat en stor del af de Skånska frälsemannen, 
och är det enda gången, då deras deltagande i detta krig 
omtalas. Åke Hansson hade icke underlåtit att skaffa sig 
underrättelser; men en bonde, som han för detta ändamål 
använde, berättas hafva missledt honom och i stället under
rättat Tyke Krabbe om Åke Hanssons företagande.

Sammanträffandet skedde d. 27 Aug. en qvart mil vester 
om Örkelljunga, der marken är kuperad och vägen till Hel- 
gingborg följer en bäck med till en del branta till en del

4) Danska Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 358. Brefvet träffade K. Hans
i Nyköping på Falster d. 21 Aug. . . .

»1Svaning som i öfrigt föreställer sig, att valplatsen lag i Halland, 
beskrifver den sålunda: Inter utrumque exercitum sylva erat Suceis pertrans- 
unda et in ea vallis profunda fraudi admodum accommoda, per quam va- 
dosus rivulus defluebat. Magnus Matthias uppgrfver ort och tid noggran
nare; men har af namnet »Fantehule» låtit förleda sig att begagna det la
tinska ordet spelunca, bergshåla, klyfta, hvilket icke motsvaras af naturbe-
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sumpiga omgifningar. Utsigten var särdeles, då marken var 
mer skogbeväxt, inskränkt, och innan Åke Hansson kom 
till den olyckligt ryktbara Fantehåla, som nu är en kärräng 
nedanför en dalsluttning, hade han att passera mellan berg° 
kullar, i skydd af hvilka ett bakhåll lätt kunde dölja sig. 
Ake Hansson hade med sin trupp gjort skriftermål i den 
närbelägna kyrkan; men var oberedd att så hastigt möta fi
enden, så att han då han plötsligt fann sig omringad, icke 
såg annan utväg än att spränga fram och befalde sin trupp 
att följa. En häftig strid började och såsom Danskarne er
känna, adagalades å båda sidor mycken tapperhet; men för
mannen för ärkebiskop Birgers svenner vid namn Lasse 
Frost, som varit i Ake Hanssons tjenst och således kände 
honom, rände sitt spjut genom sin forne herre, hvarefter 
han genast föll af hästen och dog. En frälseman, Brynte 
Bertilsson (Liljehök) af Upplo och Marqvard Guldsmed, borg
mästare i Skara, nämnas bland de stupade. Ture Jönsson, 
hvilken nu hade högsta befälet, gaf genast om ej tecken åt
minstone exemplet till flygt, och större delen af truppen lyc
kades det att återvända samma väg, som den kommit genom 
Sunnerbo, der folket blef mycket nedslaget öfver hvad som 
händt, och många hade svårt att tro, det den tappre Åke 
Hansson hade stupat (N:r 313). Tyke Krabbo visade sin 
fallne motståndare den äran, att hans lik fördes till Helsino-- 
borg och der med mycken högtidlighet begrofs i Domim- 
kanerklostret, Lasse Frost bief af K. Han3 gjord till adels
man, och en tagen Svensk fana blef under ett slags triumftåg 
förd till Vårfrukyrkan i Köpenhamn.

Man väntade i Vestergötland strax efter underrättelsen 
om Ake Hanssons död ett Danskt infall från Halland (N:r 
318); men K. Hans hade tillräcklig sysselsättning för sina 
värfvade trupper på Ostersjösidan, och allmogen i Skåne 
ville sluta en dylik fred med Värend, som Blekingsboarne 
hade, h varom flera bud gingo mellan de båda landskapen 
(N:r 329). Afven Prins Kristiern gjorde min utaf att vilja 
förlänga det stillestånd, som under Åke Hanssons senare år 
nästan oafbrutet fortfarit, och Peder Lycke på Varberg ytt
rade sig mindre bestämdt; men lofvade dock, att handelsge- 
menskapen öfver gränsen tills vidare skulle fortfara * * * * 6).

skaffenheten. Script, rer. Suee. III: i, 147. Svenska Rimkrönikan är i Klem-
mings nppl. Stockh. 1867, 68, något fullständigare än do äldre, emedan ett
par rader, hvari texten varit defekt, blifvit alldeles uteslutna, och en i det
hela sämre afskrift blifvit följd.

6) Ture Jönsson till Hr Svante, dat. Skara d. 6 Dec. 1510. Danska 
Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 359.
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Hr Svante, som fick del af denna skriftvexling, synes 
hafva tagit förlusten af en man, sådan som Ake Hansson, 
alldeles för lätt, Det var ett stort län, som HlifvIt ledigt och 
dermed kunde hans nu adertonårige son, Hr Sten, som på 
sjötåget till Lübeck lärer hafva visat goda anlag, försörjas; 
men biskop Vincentius och andra tiggde om delar af det 
vidsträckta län, som Ake Hansson haft, utan känsla för de 
pligter, som dermed följt (N:r 318, 321).

Saken hade varit mindre betänklig, om Hr Sten fått taga 
sitt residens på Ettak eller någon annan ort i Vestergötland, 
der en betydligare truppstyrka kunnat hållas samlad samt fått 
någon bepröfvad och ansedd krigsman till råd och biträde; 
men biskop Matthias och Tönne Eriksson (Tott), hvilka å 
Hr Svantes och arfvingarnes vägnar utredde dödsboet efter 
Ake Hansson, stälde så till, att Ettak, hvarest alla inventa
rierna lära Avhört den aflidne, blef alldeles utblottadt (N:r 
327), och Ake Hanssons svenner blefvo redan i början af 
Oktober uppskickade till Hr Svante i öfra Sverige (N:r 321). 
Det fanns i hela det vidsträckta landskapet, hvars ytterkanter 
till en stor del voro riksgräns, dels mot Danmark, dels mot 
Norge, numera icke ett enda slott, om man icke vill räkna 
biskopens nyss befästade gård Leckö, hvars läge likväl gjorde 
det mer lämpligt till en tillflyktsort än en stödjepunkt för för
svaret. Man kan ej undra, om allmogen genom dessa förhål
landen blefvo nedslagna, särdeles, som de icke en gång fingo 
se sin nya herre. Kristiern hade redan på hösten sitt bud inne 
på östra sidan om elfven och lät hålla ting med der belägna 
lyra härader. Ture Jönsson påstod i bref till Hr Svante, 
att om han icke så snart kommit dit, skulle de hafva gått 
öfver på konungens sida, och erinrade om nödvändigheten 
att betrygga landsortens försvar genom ditsändandet af en 
större krigsmagt7). En underrättelse från en borgare i Ny- 
Lödöse om ett combineradt anfall från fyra olika håll in i 
Vestergötland synes också före årets slut hafva kommit honom 
till handa (N:r 331).

Hr Svante hade efter Borgholms intagande, i December 
kommit upp till Vadstena-trakten8), der han tillbragte julen. 
Om det var för att vara vestra gränsen närmare eller af an
nat skäl, är obekant. Af en anmodan till slottsfogden i Stock
holm att ditsända apotekare och fältskär (N:r 333) skulle 
man tro att han varit sjuk, hvilket bekräftas deraf, att han

!) Ture Jönssons nyss anförda bref.
8) Han bar der d, 2 Jan. 1511 utfärdat frälserätt för sin lifstid å all 

åen jord, som Domprosten Hans Brask med arf eller köp lagligen tillfallen är.
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sedan undergick en helsokur9), hvilket till en del förklarar 
hans lamhet i försvarsåtgärderna. Likväl utfärdade han före 
årets slut befallning till städerna, att de skulle sända sitt 
krigsfolk, så att det senast för tjugonde dagen kunde vara i 
Skara (N:r 335). Men då flera rådsherrar d. 2 Jan. 1511 
voro samlade i Upsala, dit ärkebiskopen utan tvifvel inkallat 
dem, och skrefvo till rådsherrarne i Finnland om ett allmänt 
rådsmöte i Stockholm i början af fastan, hade de ännu icke 
fått underrättelse om farans vidd *), och sedan nämnda ut- 
skrifning ankommit, tyckte ärkebiskopen, att Hr Svante kunde 
»begå sig med de gode mäns hjelp i städerna der nere» (N:r 
335) och vet tydligen icke utaf någon uppfordring till frälset. 
Men d. 13 Jan. 1511 skref biskop Matthias, att han sänder 
sina svenner till hjelp, utan att nämna något påbud * 2).

Det befanns snart, att den förenämnda uppgiften, att an
fall från flera olika håll förestod rikets sydvestra delar, var 
i hufvudsaken väl grundad. Redan d. 5 eller 6 Jan. skref 
biskop Brynolf till Hr Svante, att han lidit stor skada på 
sitt folk 3), och att goda råd voro dyra, om icke hela land
skapet skulle komma i Danska händer (N:r 334). Troligen har 
det varit någon sammanstötning med trupper,
Göta elf. Den 13 Jan. hade också Ture Jöi

som lågo utmed
Jönsson, som nu skulle 

vara landets främste man, uppgifvit allt motstånd och dragit sig 
undan bakom Billingen, till Sköfde, men skref till Hr Svante 
och bad, att han skulle taga med sig 200 eller 300 skyttar från 
Yadsbo och komma till landstinget i Skara d. 21. Allmogen 
i 8 eller 10 härader hade lofvat honom, att när Hr Svante 
komme, skulle de gå man af huse. Han väntade då också, 
att Holger Karlsson skulle komma från Östergötland till hjelp. 
Annu hade likväl ingen större truppstyrka kommit in i pro
vinsen; men underrättelse hade erhållits med en prest från 
Mark, att 2000 ryttare(!) väntades till Varberg, och hotelser

e) Fru Metta skref till honom i ett bref, dat. Svartesjö månd. n. före 
Johannis ante portam Latinam (d. 6 Maj) 1511: rader jach eder oc beder, at i 
icke thaga for mange yrter tiil eder, vthen alenest then getemelk; ty hon 
gör eder best. Rimkrönikans ord, hvarmed berättelsen om hans död inledes, 
äro: afi siwkdom Iedh jag myken mödha.

') Brefvet är tryckt hos Grönblad, s. 508; men efter en af skrift som 
Josef Pedersson inskickat, och man kan således icke af några sigiller sluta, 
hvilka som deltagit, men deremot att åtminstone han ansett, att saken var 
Hr Svante obekant.

2) Brefvet, dat. Strängnäs octava epiphaniæ d. 13 Jan. 1511 (D. G. A.) 
innehåller i öfrigt intet af vigt.

3) Troligen har han redan varit i färd med att packa in, för att sätta 
sin person i säkerhet på Leckö, der presten i Örby ville söka honom (N:r 
337); men mot slutet af månaden var han på Torssön i Vänern (N:r 339) och 
på väg till Amnehärad (N:r 342).



hade kommit både till Kind ooh Mark, att derest innebyg- 
garne icke lemnade stora kostgärder, de skulle utsätta sig 
för plundring och brand. Många bref med dylika hotelser 
synas hafva blifvit spridda i provinsen, hvilka, enär ingen 
öfvad styrka eller ens någon frälseman fanns, som ville sätta 
sig i spetsen för ett motstånd, gjorde sin verkan, då fienden 
några dagar senare verkligen inbröt. Så fick Åse härad, 
som ligger utmed Hunneberg och Vänern, ungefär vid samma 
tid ett bref ifrån Gamla Lödöse, med anmaning att skicka 
dit några ombud, för att svärja »K. Kristiern» trohet; i annat 
fall skulle 6000 (!) ryttare d. 15 Januari komma tågande ge
nom häradet, och skulle straffa alla dem, som icke ville gå 
honom till handa (N:r 336). Naturligtvis är antalet mång- 
dubbladt; ty hufvudanfallet skedde från ett helt annat håll.

Det var d. 20 Jan. som den i Varberg samlade hufvud- 
hären under Kristierns befäl inbröt i Mark4). Den be
stod af Danskar och Skottar, samt troligen äfven Tyskar, 
utan tvifvel blott ryttare, hvilka efter legotruppers vana foro 
illa fram hvart de kommo. Likväl synes K. Kristiern hafva 
sökt att någorlunda skydda bönderna, åtminstone har han utfär
dat åtskilliga skyddsbref, hvilka respekterades (N:r 474); men 
flera adelsmäns gårdar, deribland Ture Jönssons båda sätes
gårdar Falem och Lindholmen, ytterst på halfön Kålland vid 
Vänern, blefvo afbrända. Det egentliga målet var landskapets 
dåvarande hufvudort, Skara, der Kristiern låg öfver i flera 
dagar, lät uppsöka och uppbryta alla domkyrkans gömmor 
samt uttaga hvad som fanns af något värde (N:r 339). Han 
tvang slutligen staden att erlägga en dryg brandskatt, och 
sköflade äfven biskopens gård Brunsbo, innan han d. 30 Jan. 
aftågade.

Riksföreståndaren hade under tiden omkring d. 21 an
kommit till orten, åtföljd af sin son Sten och en liten styrka; 
men något landsting kunde denna gången icke blifva utaf. 
Lagmannen Ture Jönsson höll sig ännu alltjämt qvar i 
Sköfde, der också en af rådsherrarne i orten Axel Posse och 
några frälsemän hade infunnit sig, och riksföreståndaren hade 
med dem en öfverläggning, hvaraf resultatet blef, att unge

4) I Palmschiölds Sami. i Upsala Bibliotek finnes i afdeln. Topographica 
N:r XLIV, vid slutet af Skara Biskopskrönika, p. 731 följande anteckning, 
hvilken afskrifvaren (ärkebiskop H. Spegel?) troligen funnit i någon gammal 
skrift; »MDII combusta est Ludosia. Anno Domini DXI intravit Eex Chri- 
stiernus Vcstgotiam et taliavit civitatem Scar[ensem] ad V talenta argenti, 
et eodem tempore cremavit curias nobilium; intravit Markiam dominica die 
post octavam epiphanie et fugavit omnes nobiles cum Domino Episcopo ad 
Vadzbo, demum ad Vermelandiam.»
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Hr Sten skulle med den krigsstyrka, som var att tillgå, stadna 
i norra delen af landskapet, och innebyggarne i öfra Sverige 
anmodas om understöd, hvilket också skedde genom en all
män kungörelse, utfärdad i samtliga innebyggarnes i Vester- 
götland namn (N:r 338). Det är möjligt, att Kristiern häraf 
föranleddes att taga vägen åt Jönköping, der han inträffade 
först d. 2 Febr. och stadnade i 6 dagar5). Hans trupper plun
drade derunder i och rundt omkring staden, hvilken endast 
genom en svår brandskatt räddades från att blifva förstörd. 
Allmogen i orten hade icke kunnat förmås att göra motvärn.

K. Hans hade sändt en annan här, under Tyke Brahes 
befäl, som skulle tåga genom Sunnerbo och Östbo; men den 
kungörelse af K. Hans, hvilken den medförde, var icke utfär
dad förr än d. 10 Jan., och då hären bestod både af ryttare 
och fotfolk, är sannolikt, att den icke så snart som beräknadt 
var kommit fram. Kungörelsen hade innehållit löfte, att om 
blott_ innebyggarne ville utgöra den skatt, de voro pligtiga 
Sveriges krona, skulle krigsfolket icke göra dem någon skada; 
men de blefvo det oaktadt utsatta för svåra plundringar och
annan misshandling, sådan som plägade öfvas af fiendtlma

handliafdes (N:r 349, 390).härar, när icke sträng; manstukt 
irid'Från Jönköping spriddes rykten, att Prins Kristiern hotat 

lärde’ " 1 ' ' ' ’ * • ”hemsöka särdeles städerna och biskopsgårdarne i Östergötland 
samt Vadstena kloster, och hade Holger Karlsson derföre 
besatt vägarne öfver Holaveden eller åtminstone den vanli
gaste, utefter Vettern. Men Kristiern återvände d. 6 eller 7 
Febr. söderut och utfärdade kungörelse till åtminstone både 
Ostbo och Vestbo, att om de lemnade gengärder emot hans 
folk på uppgilna nattiägersställen, skulle dem ingen skada ske. 
Biskop Brask farm dock, då han tre år dercfter var på visi- 
tationsresa genom dessa trakter, att till och med många kyr
kor och kyrkogårdar blifvit oskärade, och allmogen sade sig 
aldrig mer vilja sätta förtroende till Kristierns löften (N:r 429). 
Iroligen har han tagit vägen utefter Nissan genom Vestbo, 
emedan denna ort icke förut var utplundrad. Något egent
ligt eröfringståg har detta fälttåg ej varit; man hade ingen
städes ens försökt att organisera en Dansk styrelse.

De åtgärder, som i öfra Sverige skulle vidtagas, beslötos 
på ett rådsmöte i Vesterås d. 5 Febr. och gingo ut på ut
rustning af hvar tredje man (N:r .343); de komme naturligtvis 
för sent, då fiendens återtåg från Jönköping vid samma tid 
började. Man åtnöjde sig med att hålla mantalsskrifning i

6) Anteckning i Jönköpings stads äldsta tankebok, anförd i Sknmi 
Handl. XXXII: 431. Jfr N:r 341.



CLVII

socknarne (N:r 347). Äfvcn på Norska gränsen var fråga 
om en dylik utrustning (N:r 348); men då i de södra gräns
orterna vårlossning vid den årstiden när som heldst kunde 
väntas, blef icke något uppbrott utaf. Man måste också 
snart vara betänkt på att bevaka Östersjökusten (N:r 354), 
i Östergötland hade redan de i följd af Kristierns infall sam
mankallade mötena med allmogen också afsett bevakning ej 
blott af Holaveden, utan ock af sjösidan. Berättelser om K. 
Kristierns framfart i Vestergötland och Småland uppeggade 
Östgötarne till uppoffringar, och de lofvade att gå man af 
huse, så många som till sina 15 år komna voro. Men all
mogen klagade, att inga hofmän (krigsmän) funnos i landet 
och begärde särskildt, att riddaren Holger Karlsson, som 
bodde på Björkvik, sydvest om Söderköping, men denna 
tiden mycket vistades hos Hr Svante, måtte få stadna i 
Östergötland (N:r 356).

På Norska sidan var, sedan sjön blef öppen, faran för 
anfall minskad, emedan man äfven här måste vara vaksam 
på kustorterna; ty de Yendiska städerna hade sina utliggare 
i Kattegat (N:r 385). Prins Kristiern hade visserligen någon 
tanke på att befästa Elfsborgs klippa, och lät för sådant än- , „
damål afmäta densamma (N:r /657); men det blef icke utaf. ^ 
Han hade också låtit kungörSTått han skulle uppbära som
marskatten i Vestergötland, ocb den unge Hr Sten måste 
derföre begifva sig dit ned, hvarvid han d. 15 Juni hade en 
sammanträffning med besättningen på Bohus, som måhända 
gått öfver elfven för att fouragera; men emedan han öfverlät 
åt brefbäraren att derom afgifva muntlig rapport till fadern, 
känner man ingenting derom. Han var nog orolig för Prins 
Kristierns förenämnda hotelse; ty han hade icke tillräcklig 
inkomst att underhålla en stor styrka; men lofvade att, skulle 
det också kosta hans lif, ville han «försvara skatten», ehuru 
han snart lärt sig inse, att han af Ture Jönsson icke kunde 
vänta något biträde (N:r 363. Ett möte mellan Hr Sten 
och Prins Kristiern lärer efter förenämnda träffning hafva 
egt rum vid Bohus 6), och ett stillestånd dervid blifvit ingån
get; men man känner intet vidare derom än att det icke 
blef hållet.

Man har derom Wott följande rader uti ett Sten Sture d. y. bref 
‘till ärkebiskop Birger, efter odateradt concept infördt i hans copiebok under 
år 1517: Auat hans nade loffunde och tiilsagde mich i en(!) tall, vij sam- 
men vore vid Bohus, är oppenbare forkrengt och ecke hollct, som thenne 
copie afi hans egit breff, her innelwcth, clarlige uttrycker.» Skand. Handl. 
XXIV: 106.
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Sjökriget 1511. Danska härjningar på Öland.

Vigtigare voro såsom vanligt Danskarnes företag till sjös, 
särdeles emedan Liibeckarne hade detta året mycken svårig
het att komma i gång med sina rustningar, kejsaren och 
andra furstar ville med afseende på olägenheterna för handeln 
på Östersjön stifta fred och deras egna bundsförvandter vi
sade så stor likgiltighet eller vanmakt, att Danska flottan 
nästan utan motstånd kunde hemsöka dem. Först d. 26 Juli 
blef Lübeckarnes flotta färdig att utlöpa; men dessa ville 
dock ännu icke gifva efter eller afstå från förbundet med 
Sverige, hvilket från Svensk sida synes hafva varit ifrågasatt 
(N:r 362), sannolikt i sammanhang med de underhandlingar, 
som leddes af ärkebiskop Birger (N:r 359). I början af som
maren beherrskade Danska flottan under Jöns Holgerssons 
befäl fullständigt farvattnet mellan Kalmar och Lübeck, så 
att Johan Månsson måste tänka på att sända ett bref öfver 
Kiga, för att få det fram till Lübeck (N:r 360). Det lyckades 
likväl med ett bud öfver Stralsund, och Hemming Gadd kunde 
sedan underrätta rådet i Lübeck, att det icke var vårt fel, 
att de icke fått någon underrättelse från Sverige, enär man 
utrustat ett präktigt fartyg med 24 mans besättning under 
befäl af Staffan Sasse; men det hade, genom förräderi säges 
det, blifvit taget af Danskarne (N:r 365, jfr 360).

Det var naturligt, att man under sådana förhållanden 
skulle åter känna någon oro å de Svenska strandörterna. 
Det sades, att K. Hans hotat hemsöka Östergötland, och man 
tänkte der på försvarsanstalter (N:r 361). I Kalmar län hölls 
af allmogen ständig vakt vid stranden, åtminstone sedan Dan
ska flottan visat sig i sjön. Johan Månsson lät sina knek
tar understödja dem, och hade, såsom han uttryckte sig, 
låtit dessa göra en kyrkeväg, att »skjörbjuggen skall icke 
förgå oss här nedre». Det var naturligtvis, på det de skulle 
komma fram den genaste vägen utefter hafsstranden. Staden 
var dessutom väl förvarad, och Hr Svantes bössor, som fått 
stadna qvar efter belägringen, voro upplagda på tornen och 
kring muren, innebyggarne voro beslutna att försvara sig till 
det yttersta. Också blefvo fiendens försök att göra landstig
ning i grannskapet af Kalmar, både norrut vid Skäggenäs 
och söderut vid Hagby, afslagna, och blott en enda gård blef 
på förra stället afbränd (N:r 365).

Äfven på Öland hade man redan tidigt på sommaren 
börjat rusta sig både med bössor och andra vapen (N:r 360).
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Men då den Danska flottan vid midsommartiden kom söder 
ifrån in i Kalmar sund, kunde man på den långsträckta öppna 
kusten icke göra nog kraftigt motstånd, utan gjorde fienden 
landstigningar i landets Södra Mot, der 14 socknar till stor del 
afbrändes; men landsfogdarne samlade folket, grepo och slogo 
ihjäl väl 150 man af fienden, hvarefter de gåfvo sig till skepps 
igen, der de sedan förhöllo sig stilla; den brandskatt de ge
nom en tillfångatagen bonde begärt af slottsfogden, med af- 
seende på det Norra Motet,,, blef aldrig utkräfd 7). Det var 
flera af skattebönderna på Öland, som i följd af den osäker
het, hvarför de voro utsatta, länge tvekade att åter uppbygga 
sina gårdar (N:r 426—428).

Men sedan Lübeckarnes flotta kommit ut, blef den Dan
ska så upptagen i sydligaste delen af Östersjön, att all fara 
för Sverige derigenom upphörde. Endast enstaka Danska 
skepp kunde denna sommar visa sig i skärgården utanför 
Upland och Södermanland, och i Finska viken syntes blott 
de tre skepp, som förde Mäster David till Narva; men man 
hade åter mycken oro för Kyssarne8).

Inhemska oroligheter, försök att afsätta Svante Nilsson 
på hösten 1511. Hans död d. 2 Jan. 1512.

Riksföreståndaren hade af ett rådsmöte, som hölls i Stock
holm dagarne före midsommar varit hindrad att infinna sig, 
såsom han eljest brukat, på de nu hotade ställena, och han 
var ej okunnig om en plan, att afsätta honom, hvarom ryktet 
var spridt öfver landet. Men den ende, som med a.fseende 
på verklig duglighet och förmögenhet kunde komma i fråga 
att intaga hans plats, höfvidsmannen på Viborg, Erik Tures- 
son (Bjelke), hade dött i slutet af April eller början af Maj9), 
och det är sannolikt, att ett rådsmöte, som af riksrådet varit ut
satt att hållas i medlet af Maj1) af denna anledning blifvit upp
skjutet eller afbrutet, så att ingenting derom är bekant. Ett så

7) Eeimar Koek säger, att K. Hans gifvit befallning, att afbränna ocb 
alldeles föröda hela landet. Ett sådant råd gaf sedan Severin Norrby år 
1519 K. Kristiern (N:r 492), men det finnes ingen skriftlig befallning i 
behåll.

8) Skand. Handl. XIX: 170, 175. Gwnblad s. 523-534.
») Klement Hogenskild skref från Abo d. 10 Ma;, att han blifvit häf

tigt sjuk efter påsk (d. 20 April), och var såsom ryktet sade redan mållös.
Grönblad, s. 522. , ,

J) Electus Arvid Kurks bref, dat. Åbo d. 1 Maj 1511. Grönblad, s. 518.
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vigtigt dödsfall måste naturligtvis göra deltagarne i planen 2) 
något brydsamma, och det är ingenting som antyder att den 
kommit offentligen till tals vid rådsmötet i Juni; men Sten 
Kristiernsson började dervid en öppen tvist med riksföre
ståndaren, så att de skildes åt som ovänner. Den synes 
hufvudsakligen hafva gällt förläning å Yendels socken, som 
ligger nära Sten Kristiernssons stamgods Salesta i Upland; 
men man vet ej visst, om han haft den förut och riksföre
ståndaren velat indraga förläningen och gifva den till en 
annan, eller det var han som fordrade den, hvilket senare 
är det troligaste.

Nog af, riksrådet hade funnit saken tvistig och uppgjort 
en förlikning intill nästa herredag. Sten Kristiernsson reste 
från mötet, utan att taga afsked af riksföreståndaren, och 
begaf sig till Nyköping, der han var höfvidsman och egent
ligen bodde. Strax han kom hem, höll han vapensyn både 
med sina svenner på slottet och borgarne, dock utan att der
vid hålla något tal, som uppenbarade söndringen; men han 
tog derefter borgarne med sig på slottet. Sina landsfogdar 
hade han förut inkallat, och är troligt, att han icke funnit 
sinnesstämningen i orten gynnsam; ty man har en pålitlig 
uppgift om motsatsen, åtminstone hvad landsbygden angår, 
hvarest nyligen hade varit ett upplopp (N:r 364). Oaktadt 
fienden när som heldst kunde väntas utanför Nyköping, Iem- 
nade han i början af Juli orten och begaf sig till Salesta, 
hvarifrån han skref ett bref till ärkebiskopen, uppfyldt af 
svåra beskyllningar mot riksföreståndaren, bland annat att 
en dennes tjenare, Olof Valram, i Koden samlade några af 
hans svenner under sitt befäl, förstärkte sig med allehanda 
löst folk, och att de sagt sig jämte andra Hr Svantes tjenare 
vilja gästa Salesta, hvaremot de icke hade visat sig, då fi
enden brände i skärgården och framkastade till och med, att 
de »lågo i mordstig» för honom. Ärkebiskopen meddelade 
brefvet till Hr Svante, med tvenne egna skrifvelser, hvari 
han nog uppenbart tog Sten Kristiernssons parti, och erin
rade om öfverenskommelsen, att en fullständig förlikning

2) Något direkt bevis, att Erik Turesson var i fråga, finnes väl ieke; 
men ärkebiskopens åtgärd att utan Hr Svantes vetskap sammankalla de Fin
ska rådsherrarne, äfvensom andra omständigheier, måste hafva väckt dennes 
misstanke, så att han enligt hvad Erik Turesson sjelf i bref af d. 2 Mars 1511 
klagade förbjudit öfverfarten vid Väddön, (Grönblad. s. 611). Den nära för
bindelse, som Hr Svante under sina sista år ingått med Holger Karlsson 
(Gera), hvilken merändels uppehöll sig hos honom (N:r 356, 361, 373), kan 
också hafva berott på hans fruktan för Erik Turesson ; ty det var alltsedan 
1497, då den förres gård Björkvik på Sten Stures befallning sköflades (N:r 
433) af Erik Turesson, icke godt förstånd mellan dem.
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skulle uppgöras på ett nytt rådsmöte, hvilket var utsatt till 
d. 13 Juli. Svante svarade icke utan skäl, att det var honom 
oväntadt, att ärkebiskopen och andra rådsherrar skulle hålla 
med Sten Kristiernsson, hvars förebråelser han vedergälde 
med den, att denne låtit fienden ostraffadt härja vid Oxelö
sund, utanför Nyköping; sina fogdar hade han visserligen 
tillskrifvit, att de icke skulle göra Sten Kristiernsson för när ; 
men grepe Sten till vapen, skulle också han, såsom orden 
föllo, »tillbörligen dertill tänka»3). Någon sammanstötning 
synes icke genast hafva inträffat; ärkebiskopen rådde Sten 
Kristiernsson att begifva sig till Nyköping, men rykte kom 
ut bland allmogen om Sten Kristiernssons stämplingar, och 
en hotelse, han fällt, att innan julen utsträcka sin duk 20 
alnar längre, hvarmed han menade att öka sin trupp med 
ett motsvarande antal (N:r 371). Han hade också, förmod
ligen från vestra Tyskland, inköpt en mängd »sköna hästar»; 
men skeppet, hvarpå de fördes, togs af Danskarne i Yester- 
hafvet på sensommaren eller på hösten 1511 och fördes till 
Köpenhamn (N:r 385).

Det förenämnda mötet, som var utsatt till d. 13 Juli, 
hade icke blifvit utaf, dels emedan Hr Svante icke var frisk, 
dels emedan han icke var benägen för ett möte, der Sten 
Kristiernsson skulle vara tillstädes. Rådsherrarne höllo der- 
före ett möte i Bockholms sund, sannolikt i medlet af Aug., 
hvarvid Holger Karlsson och Jon Jönsson voro närvarande 
å riksföreståndarens vägnar (N:r 373); men i afseende på Sten 
Kristiernsson kom man dervid icke närmare en uppgörelse; 
deremot utfärdades här en kallelse till allmänt rådsmöte, som 
skulle hållas i Strängnäs d. 21 Sept, och hvartill två »gode 
män» af hvart härad tillkallades, med uppgifvet ändamål att 
söka få fred (N:r 372). Ärkebiskopen tillstyrkte derefter Hr 
Svante att infinna sig å detta möte och låta all tvist med Sten 
Kristiernsson anstå till 14 dagar efter mötets slut (N:r 373).

Sten Kristiernsson kunde icke bära den framgång han 
haft hos åtskilliga af de andra rådsherrarne; utan dröjde 
knappt 8 dagar, innan han gjorde verkliga upprorsförsök. 
Han infann sig i Tierp söndagen d. 17 Aug., hade med sig 
fiO hästar från Vändel, hvilken socken han således troligen 
sökt bemägtiga sig, sade till den församlade allmogen, att 
liksrådet afsatt Hr Svante, och ville han kännas vid häradet; 
men bönderna sade sig icke vilja Iemna något svar, förr än

3) Bado Sten Kristiernssons och Hr Svantes bref äro införda i hans 
copiebok och tryckta i Skand. Handl. XIX: 170—176, det förra dat, d. 8, 
det senare d. 9 Juli 1511.

Bidr. t. Skandin. Hist. V. L
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de hört sig före, och vägrade honom skjuts. Han for deri- 
från till Elfkarleby, och tog der den lax, som tillhörde riks
föreståndaren å kronans vägnar, samt sände sin fogde att 
kännas vid Gästrikland (N:r 374).

Hr Svante har tagit saken med ett lugn, som skulle varit 
tadelvärdt, om Sten Kristiernssons försök medfört någon fara ; 
men han åtnjöt så litet anseende, att hans uppviglingar fort- 
gingo länge utan någon påföljd (jfr N:r 376). Likväl tog 
Stockholms stad sig deraf anledning att sända en af rådmän
nen, som nyss varit uppe i Dalarne, med en skrifvelse stäld 
till hela biskopsdömet, således äfven till innebyggarne i Vest- 
manland, hvari säges, att Sten Kristiernsson utan all orsak 
satt sig upp emot riksföreståndaren, far omkring landet, for
drar, att allmogen skall hylla honom för herre samt gifva ho
nom skatt, och säger mycket för dem, som icke finnes med 
sanning, och enär deraf kunde komma mycken olycka, uppmanas 
de att förhålla sig stilla (N:r 375). Derefter höres ingenting 
utaf Sten Kristiernsson, förr än han på sin resa till den före- 
nämnda herredagen i Strängnäs, mot slutet af September, 
mötte en riksföreståndarens fogde vid Flötsund, och hvarvid 
han öppet för honom sade, att de andra herrarne i riksrådet 
skulle på mötet afsätta Hr Svante, och att denne aldrio- mer 
skulle blifva hans herre (N:r 379).

Vid rådsmötet i Strängnäs infunno sig efter hand utom 
biskopen på stället, de båda andra biskoparne vid Mälaren, 
samt 3 prelater och 17 verldsliga rådsherrar, af hvilka knappt 
flera än en tredjedel torde kunna räknas till riksförestånda
rens vänner. Men det är sannolikt, att utom rådsherrarne 
äfven infunnit sig en stor mängd utom riksrådet stående 
frälsemän; ty den ofvannämnda kungörelsen inkallar från 
hvart härad två »gode män», hvilket i tidens språk betyder 
frälsemän. Riksföreståndaren var ännu d. 28 icke kommen 
(N:r 380), men infann sig sedan och torde hafva strax per
sonligen bevistat ett sammanträde, hvarvid han erbjudit sig 
att vilkorligt nedlägga höfvidsmansdömet; men förhandlingen 
fortsattes sedan skriftligen.

Riksrådet har dervid meddelat honom en lång lista på 
»de skäl, hvarå de samtycka till nämnda anbud», af hvilka det 
förnämsta synes vara, att Hr Svante, då han valdes till höf- 
vidsman besvurit några punkter, hvilka innehållit, att han 
skulle rätta sig efter riksrådet, och emot dess vilja och råd 
hade riket under honom kommit i förderf samt många af adeln 
mist sina gods i Danmark och Norge derigenom, att han 
försummat eller förhindrat fredsmöten, särskildt det, som 
skulle stå i Kalmar 1505, det som skulle stå i Malmö d. 29
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Sept. 1508, och det som var utsatt till d. 24 Juni 1509, att 
de gode män, som rest till sådana möten blifvit beröfvade 
sina förläningar (förmodligen afser det biskop Matthias och 
Rekarne) och dessutom derföre lidit smälek i tal och svar, 
att han försämrat myntet och dragit det undan den bestämda 
kontrollen, att han betungat adelns och kyrkans landboar med 
gästning, fodring och gengärder, att han olagligen af- och 
tillsatt häradshöfdingar, låtit Hemming Gadd behålla Linkö
pings biskopsstols inkomster emot riksrådets beslut, samt utan 
ersättning tagit monstranser, kalkar., och »disker» (patener) 
från kyrkorna i Kalmar län och på Öland, samt att han åter
tagit många köpegods, som han sålt, och tillegnat sig mån
gen mans arfvegods.

De båda sista punkterna kunna numera icke, så vidt be
kant, hvarken bevisas eller vederläggas, ehuru just i sådana 
frågor en senare tids handlingar pläga finnas, som Iemna 
upplysning; endast i ett par Erik Turessons bref, hvilka re
dan i fråga om förläningarne blifvit åberopade innehållas dy
lika klagomål4). Det var dock mycket, som en fogde denna 
tiden kunde tillåta sig, utan att dertill hafva sin herres be
fallning. De öfriga äro till sitt hufvudsakliga innehåll i det 
föregående vidrörda, till en del grundade, till en del åter 
obilliga, emedan t. ex. behofvet af en kostgärd under krig 
icke alltid kan förutses, och lagen om inkallandet af en nämnd 
för hela Östgöta lagsaga, som sträckte sig från Kolmården 
till Brömsebro, vid hvarje sådant fall icke den tiden kunde 
strängt följas, och rådsherrarne blott åsyftade, att deras sam
tycke skulle inhemtats, hvilket också mötte stor svårighet 5).

Den i statsrättsligt hänseende vigtigaste anmärkningen 
var den, att han förändrat slottslofven, men den är så kort 
affattad, att man blott kan förmoda, att han låtit fogdarne på 
de slott, som stodo under hans egen förvaltning, Stockholm, 
Vestcrås, Örebro och Åbo afgifva en försäkran, att i händelse 
af hans död hålla slotten till sonens hand, och icke till de 
fyra rådsherrars, som plägade vara förordnade att hafva detta 
förtroende.

Det offentligen kungjorda ändamålet med mötet var att 
få fred, och det var emedan Hr Svante stod i vägen för råds-

4) Brik Turessons bref af d. 18 Juli 1610 o. 8 Mars 1611. Skand. 
Handl. XX: 287 o. ff. Grönblad, s. 611.

») Da en hjelpeskatt år 1608 uppbars i Finnland och fogden på Kors- 
holm, hvarunder hela Norrbotten plägade lyda, kungjorde Hr Svantes bref 
derom, förbjöd ärkebiskopen, som hade skatten af Vesterbotten i förläning, 
jod sin visitationsresa bönderna att erlägga gärden, så framt de icke finge 
nans Bkrifvelsc derom. Grönblad, s. 122. Jfr N:r 219.
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herrarnes fredsplan, som lian skulle aflägsnas; dock ville de 
för ingen del hafva K. Hans eller hans son, det räkna de 
tvärtom »till evig skada och förderf för oss alla, om så ske 
skulle, att den menige man, som ledes vid kriget tager ho
nom in igen», hvilket de säga sig frukta, om kriget förlänges. 
Att rädsherrarne sjelfva skulle vara benägna derför, kunde 
icke komma i fråga, deremot anse de oundgängligt att betala 
K. Hans den årliga tributen, på det han skulle gifva sig till 
freds, ehuru Hr Svante då det först kom i fråga anfört starka 
skäl deremot och understöddes af Erik Turesson 6).

Man känner i öfrigt af förhandlingarne blott, att Hr 
Svante vägrat att gå in på rådsherrarnes fordran, att han 
genast skulle nedlägga sitt embete, men erbjudit sig att göra 
det på våren vid ett möte, hvarvid äfven frälsemän utom 
Rådet samt köpstadsmännens och allmogens ombud skulle vara 
tillstädes. Mötet räckte åtminstone i tvenne veckor, och in
nan det åtskildes, var en förlikning ingången och Hr Svante 
fortfarande erkänd som riksföreståndare 7), hvartill en hufvud- 
saklig anledning torde varit, att man icke kunde komma öfver- 
ens om någon annan; men Lübeckarne trodde, att ankomsten 
af 14 deras skepp på en gång till Stockholm gjort »biskopar- 
nes plan» att få fred om intet8). Förtroendet till Lübeckarnes 
vilja och förmåga att uthärda med kriget hade verkligen varit 
rubbadt, och någon samverkan från Svensk sida hade icke 
heller egt rum, Hr Svante hade i Juli velat taga rådsherrarne

6) Rådsherrarnes besvärsskrift och replik äro, i omvänd ordning, infä- 
etade i Hr Svantes Registratur, der hans svar på den förra också är infördt, 
men defekt. Skand. Handl. XX: 249—265.

!) Riksföreståndarens och riksrådets (3 biskopar, 9 riddare, 2 prelater 
och 4 väpnare) frälsebref för domprosten Hans Brask å alla gods, som han 
med något laga fång bekommit, dat. Strängnäs d. 4 Oct. 1511. De leda
möter, hvilka ej upptagas nti det i Skand. Handl. XX: 251 dokumentet äro 
Mag. Christoffer, domprost i Upsala, Hr Göran, ärkedjekne i Strängnäs, Axel 
Posse och Bengt Abjörnsson till Händelö. Ar infördt i Hans Brasks copie- 
bok i Linköpings Bibliotek, hvaraf början är tryckt i Östergötlands Forn- 
minnes-Förenings Handlingar, H, 1. Linköping 1875. Ett dombref af två 
biskopar och domprosten Hans Brask och sex verldsliga herrar, dat. Sträng
näs d. 8 Oct. 1511, ålägger Peder Bragdes (Brahes) arfvingar ersättning 
till en prebenda i Strängnäs domkyrka, som den aflidne stiftat. Pappers
dokument i Riks-Arch i vet.

8) Reimar Koch skrifver efter berättelsen om sjöslaget d. 14 Aug. 1511: 
Inn dem heruest hebben de van Lubech xiiij schepe vthgereth mith alles so 
se wustenn, datt in Schwedenn nodich was, vnnde suluigen weren ock wyl- 
kamen, wennthe de artzebischop mitth den anderen bischoppenn, welok alle 
tidt den Dehnenn vm geldes vnnde ehres geneths willen datt rycke Schwedenn 
vorraden, hedden byna datt gemehne folck auerradeth, dath se mith dem 
koninge woldenn eine sonen mackenn, auerst do dusse schepe quemen, wurdt 
idt anders, vnnd wolde der bischoppe arbeit nicht gelden. Script, rer. Svec.
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med sig till Kalmar, för att med dem rådpläga om krigspla
nen; men det blef om intet genom den inbördes söndringen. 
Men Lübeckarne hade under den tid deras flotta var ute i 
sjön bestått sig bra, och äfven på återressan från Stockholm 
sent på hösten hade de den framgång mot den Danska 
eskadern, som var utsänd för att passa på dem, att K. IIans 
förlorade Il skepp med sitt bästa sjöfolk, Lübeckarne blott 
ett9). Det var dock andra förhållanden, som snart gjorde 
Hemming Dadds bemödanden fruktlösa; genom osäkerheten 
på Östersjön började handeln under dessa år att draga sig 
från dem till Hamburg T) och hade de dessutom lagt sig för 
vidt ut, då de ville utestänga Holländarne från Östersjön.

feten Kristiernsson hade åtminstone till en början gjort 
sig stor förhoppning på mötet i Strängnäs; men icke haft den 
tillfredsställelsen, att hans klagopunkter mot Hr Svante ens 
tunno den uppmärksamheten, att de blefvo omnämnde i råds- 
herrarnes skrift, och är deraf troligt, att de voro ogrundade. 
Hr Svantes ställning hade också befunnits fastare än han 
trott; men då en annan frälseman i Upland, Bengt Laurens- 
son af Frötuna, som af riksföreståndaren fått den före- 
nämnda V endels socken i förläning, i medlet af Oktober dit— 
sände några svcnner, för att uppbära årets skatt, och Sten 
Kristiernssons fogde fick höra det, uppbådade h an alla sin 
husbondes och Gustaf Kristiernssons (Vase) landboar der i 
orten samt öfverföll och utplundrade dem (N:r 383, 384).

Snnan SanS lä* Sten Kristiernsson sina landboar an
falla en Hr Svantes fogde, som tingade förmodligen om skatte- 
uppbörd i Olands härad i Upland; men bönderna måste då 
ehuru sannolikt mycket öfverlägsna till antal taga sin tillflykt
tv» t, l O8ta S0In var omgifven med grafvar (N:r 381).
Da Hr Svantes fodermarsk Bengt Eriksson jämte förenämnde 
Bengt Laurensson sedan belägrade Salesta, fingo de den 10 
Nov. ett ljungande bref från ärkebiskopen, emedan sådant 
icke borde ske utan riksrådets samtycke, och särskildt var
nade han dem för att gästa eller betunga hans presterskap 
(N:r 386). FIuru saken afiopp är obekant; då rådsherrarne i 
början af följande året valde Erik Trolle till riksföreståndare, 
var Sten Kristiersson verkligen med2); men var sedan en af 
de förste, som mot sina forne beskyddare understödde den 
(mge Sten Sture (N:r 399).

“) Itcimar Kock, anf. st.
’) Tratzigers Chronica der Stadt Hamburg. Hrsgeg. von Lappenborg. 

Hamb. 1865, s. 263. Uppgiften anföres äfven af Hvitfeldt.
2) Fullmagten för ombud till mötet i Halmstad, dat. Arboga d. 19 Jan. 

I,6*2- Jahn, Danmarks Hist, under Unionskongerne s. 586. Jfr Danska 
eV-Arch. Aarsberetn. IV: 366.
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Då Hr Svante d. 16 Nov. 1511 på Stockholms slott fi
rade sin sons bröllop med den sedan så berömda Kristina 
Nilsdotter (Gyllenstjerna), voro både ärkebiskopen och Erik 
Trolle, således de förnämste af motpartiet, jämte flera andra 
rådsherrar närvarande, och Hr Svante för sin vanliga titel
(N:r 388). . _ , TT _

Men förlikningen var blott ett stillestånd, och Hr Svante 
fick från sina tjenstemän rapporter, som visade, att han måste 
vara på sin vakt. Till Kopparberget kom ett riksrådets bref 
i början af November ditsändt af biskop Otto i Vesterås; men 
som Hr Svantes namn ej stod deri, blef det icke uppläst3). 
Kort före jul skref fogden på Vesterås slott Sander Arends- 
gon ') till Hr Svante, att biskop Otto rest till Enköping för 
ett möte, som der skulle hållas med andra herrar deromkring, 
och hvarvid fråga troddes blifva om att inställa det rådsmöte, 
som riksföreståndaren utsatt att hållas i Vadstena, om Viborgs 
slr>tt m. rn.. hvarföre Hr Svante borde skrifva dem till och

Uordnmgar hade ocirsa ioreKomimt viu oaiauerg, uw 
dessutom de nya förhållandena fordrade upprättandet af en 
särskild styrelse på platsen, och Hr Svante inkallade derföre 
till nyårstidan i Vesterås bergsmännens ombud, troligen både 
från det gamla Sölfberget och Kopparberget, hvilkas bergs
ordningar skulle tjena som förebild, och från det nyfunna 
silfverberget, och förhandlingarne voro redan började, då Hr 
Svante fick ett slaganfall, och måste föras ut i fria luften; men 
man hann icke att enligt tidens sed sätta ett brinnande ljus 
i hans hand, innan hans Iif var utslocknadt, d. 2 Jan. 1512.

3) Hans Jeppssons href till Hr Svante, dat. Kopparberget d. 11 Nov. 
1511'4) Brefskrifvaren är troligen samme Sander, livilken redan år 1600 sår

^ , / ■ /• t“v T TXT - O T O\ .. . ."V. Al» 1 PvUd » 1\ Tsom ung varit i Hr Svantes Ims (jfr Del. IV: s. 262) och som år 1504^ Ma]
skref till honom från Stäkeborg (Sture Sami. 645) samt 1606 från Örebro 
slott (N:r 87) och år 1609 förestod fogdens ställe på Abo slott samt föl
jande året kommit till Vesterås, så att han tjenstgjort på alla de slott, soin 
Hr Svante dessa år haft under sin egen förvaltning, utom Korsholm. I eB 
af brefven till Hr Sten skrifver han sitt namn: Sander Andersson (N:r 401J 
och som dessutom Fru Mätta i bref till Hr Svante, dat. Vesterås d. 8 Febr. 
1611 talar om honom med uttrycket: >min son Szander», (tryckt af Langebefl 

t. om de Norske Borgværker, Vidensk. Stvsk1 Skrifter VII: 579), är hög ^
sannolikt, att han var son af hennes första man den Norske rådsherren Ai 
ders von Bergen, hvilken också haft gods i Upland och kanske var fodd den 
Han förer dock icke dennes vapen, utan en ranka med ett par blad.



CLXVII

R å d s 1 si n g d 1504—1520.
(Jfr Del. IV. ss. cccxv—cccxxx).

Nils Claesson till Vik (Dansk 1. dubbel Sparre) ridd. 
1473—1505.

Knut Eskilsson (Banér) till Vängarn, ridd. K. R.
1476— 1515.

Sigge Laurensson (Sparre) till Skofteby oeh Ågård
1477— 1509.

Johan Bese till Häradssäter I486—1505.
Erik Trolle på Ekholmen, ridd. 1487—1520, 1529. 
Nils Boson (Crip) till Vinäs ridd., lagman i Öster

götland, 1488—1501, 1508—1520, död 1522—26.
Bengt Ryning på Grensholmen ridd. 1491—1505.
Sten Turesson (Bjelke) på Rävelsta ridd. 1494—1520. 
Påvel Kyle på Barkerstorp 1495, deltog troligen i de 

rådsmöten som hollos i Kalmar 1507—1510, lefde 1513 (N:r 
422).

Henrik Bidz till Nynäs ridd., lagman i Norr-Finne 
lagsaga, 1499—1505.

Ture Jönsson (3 rosor) ridd., lagman i Vestergötland
1499— 1529, död 1532.

Klaus PIenriksson (Horn) till Åminne, lagman i Sö
der-Finne lagsagsa 1499—1520.

Kristiernsson (Oxenstjerna) till Salesta, ridd. 1501 
‘ ^ • (Hans första hustru var Fru Ingeborgs brorsdotter).

ii-«,! n * Johansson (Vase) på Rydboholm, ridd. 1501— 
1520, d. 8 Nov.

Nils Eskilsson (Banér) till Djursholm och Årsta 1501 
—1520, mördad d. 16 Dec. 1520.

Nils Ryning till Lidhult i Värend, ridd. 1501, deltog 
i ett par rådsmöten 1504 och 1505, lefde 1510.

Bengt Arendsson till Ekolsund 1501—1523, lefde 1530. 
Johan Arendsson på Sjöholm, lagman i Söderman

land 1501—1523.
Johan Månsson (Natt och Dag) till Göksholm, höf- 

vidsman i Kalmar, 1501—1520.
Knut Eriksson (Kurk) till Lauko5IagmaniSatagunda 

°ch Österbotten, 150.3—1523, lefde 1535.
.Peder Turesson (Bjelke) till Kråkerum ridd., lagman 

På Öland, 1501—1520.
Erik Turesson (Bielke) ridd., höfvidsman pä Viboro-

1500- 1511.
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Åke Hansson (Tott) till Bjurum, ridd. höfvidsman i 
Vestergötland, 1504—1510, d. 27 Aug.

Karl Larsson (Björnlår) på Frötuna i Upland, ridd. 
1504, 1505.

Folke Gregersson (Lilje) på Åkerö, ridd. 1504—1507. 
Trotte Månsson af Eka, höfvidsman på Stäkeborg, 

1504—1512, d. 20 Mars.
Kristiern Bengtsson (Oxenstjerna) på Steninge 1504

— 1520.
Axel Nilsson Posse till Tun 1504—1529, död 1551. 
Erik Jönsson (3 rosor) af Säm 1505, 1506.
Nils Claesson till Storda eller Stola 1508—1529, lefde 

1531.
Bengt Abjörnsson till Händelö, lagman i Tiohärad 

1506—1520, d. 8 Nov.
Jon Jönsson af Gladö (halft lejon) 1507—1517. 
Holger Karlsson (Gera) ridd. på Björkvik 1510—1541. 
Sten Svantesson, redan i Mars 1512 kallad Sten Sture 

(N:r 394) 1510 såsom ombud vid traktaten med Lübeck, sedan 
riksföreståndare.

Åke Göransson (Tott), höfvidsman på Tavastehus 1512, 
halshuggen d. 28 Nov. 1520.

Axel Matsson (af Vinstorp-slägten) på Hellekis 1512
— 1520.

Måns Green till Tidö, höfvidsman på Stäkeborg, 1512 
—1520, d. 8 Nov.

Henrik Erlandsson (Båt) af Fyllingerum 1512—1527.
Lindorm Brunsson i Bronäs af Forsstena-slägten 1512 

— 1520.
Tönne Eriksson (Tott), Fru Ingeborgs brorson, höf- 

vidsman på Kaseborg och sedan på Viborg 1512—1520, mör
dad af Junker Thomas på Åbo slott 1522.

Henrik Stensson (Renhufvud), lagman i Norr-Finn
land 1507—1520, mördad 1522.

Erik Abraham sson (Lejonhufvud), ridd. höfvidsman på 
Örebro slott och öfver Vestergötland, 1512 (?) till 1520, d. 8 Nov.

Knut Lindorms8on (Vinge) på Rossvik och Sjögerås 
1517, stupade i träffningen vid Bogesund d. 19 Jan. 1520.

Bengt Gylta på Torp och sedan på Påtorp 1517—1520.
Erik Kuse i Ålmby, lagman i Södermanland (N:r 502) 

död 1520, d. 8 Nov.
Erik Ryning på Grensholmen och Tyresö 1517—1520, 

d. 8 Nov.
Knut Bengtsson (Sparre) af Ängsö 1520, död 1522.
Knut Nilsson (Dansk Sparre) till Vik 1520.



1.

Hemmiiif; Pasaow riddare och Henning Quede, höfvidsmän 
iör i Kalmar liggande Tyska legotrupper, till riks
föreståndaren Hr Svante Nilsson; emedan underrättelse 
ingått från Bleking, att Arvid och Joachim Trolle 
samt Axel Brahe med en stor styrka ville undsätta 
slottet med lifsmedel, borde han med all den magt, 
. 11 kan åstadkomma, skynda dem till undsättning, och 
i sadant fall hoppas de snart kunna intaga slottet; 
utan deras skuld hade mellan deras och herr Electus’ 
Hemming Gadds knektar en olycka skett, dat. d. 26 
Febr. 1504. D. G. A.

Wnnaen willigenn dinst, naich vnnsen hogeetem ver
mögen, gnenedige lieue herre. Wy donn jwer gnadcnn tho 
wetenn, dat wy hebbenn tiedenge ghekregen wt Bleickenn, 
lat dar Arut (!) Troll vnde Jaichern Troll vnnde Asgell 

.VJ hcOben versamelt en grotte somm wan folcke 
Dnnbt f e-" Clat slcIlt tllc) CfIlmeren mit ghewalt spissenn. 
svek iwo O-jwtI1 Soadenn, ghi sulges stadenn willet, maich 
;4f X JffYle vOfertoget mit aller maicht he liere fogenn, 
denn Inrlo 1 1IeJ1Oerm können. Werhoiffen wij it also myt 

maich en, dat irer nicht fell wieder tho buse ko- 
f i ’• ,n *' wiIlen) willt Goit, en gude deichtenge vnnde
fredenn maichenn. Her maich jwe gnade ernstlichen vp fer- 
daicht sin dan quemet so fern, dat sy dat sloit entseittenn, 
so en darff jwe gnade nicht dencken, dat sloit inn kurt tho 
kriegenn, dan kumpt jwe gnade so tidengenn, dat wi sulgess 
wetten mogen, werhoiffenn wi in kurt dat sloit tho kriegenn 
vnndt willenn also hi jwer gnaden donn, dat jwe gnade vns 
Jlancken schall. Her sy jwe gnade in ghewarnet vnnde genns- 
uchenu mit dem aller erstenn vp ferdaiclit, dat ghi in kurt 
wdlet bi vnns synn. Auch ghenedige lieue herre, is her ein 
vngherait, geschenn mit her Electus knichten. Wes die schulde 
ff schall jwer gnade wall tho wettenn werden, dat die
dem11 Vns,8e.r nicht en 8Jrnt- Her mede gy jwe gnade Gade 

aluieIchtigen befallen, gliesunt, sallich, tho longen tiden
B‘dr- (. Skandin. Hist. V. 1



in synem göttlichen dinst. Ghescreuen in (1er stat Calmeren 
vp dinstdaich naich dem sondaich dar hiittet Invocaffit in jar 
XVe vnde iiij.

Hemmyngk Paissawe, ritter vnde, 
Henneynck Quede, hoifftlude, intsvnders

Dem ghestrenngen herren vnde herren Swantenn Niegel- 
, rittder Swiedenn Riehes vorstender vnsenn günstigen

liegende im Calmerenn.
O

Utanskrift

senn
Heuen herren dinstliche ghescreuen.

Riksföreståndaren Hr Svante till den Tyska legotruppen 
Kalmar; med anledning af ett dess bref, om en Dansk 
här, som sades vara kommen till Ronneby och skulle 
hota staden, vill han skynda till hjelp; emellertid 
hoppas han på deras tjenst, och skall obrottsligt hålla 
hvad dem af aflidne Hr Sten Sture blifvit lofvadt; om 
olyckan som skett med Hr Electi svenner skall hau 
vid sin ankomst låta ransaka, dat. Örebro (troligen i] 
medlet af Mars 1504.)

Mynen vryntlichen grwth wnde wess ich glides vormach! 
Ersamen gestrengen actebaren leuen stalbroders Her He- 
mingh Passow, rytther, Henningh Quæde, hoffuith 
lüde der gemenen knechten bynnen Kalmaren. Ich voge 
jw tho wethen, dath ich jwer breff entfanghen hebbe mith 
Gudmwn Jonsson, borger tho Kal marne, in jegenwerdheit 
her electu8 to LincfopingJ vnde her Sten Cristiernsson, ryttC 
vnd höffuitzman to Nyköpwngh, hir wp den borgh Orcbro 
vorgadderth. So vorneme ich, dath etliche heren to Danmerk 
skolen kamen sin tho Blekwngh, bet Rotneby, mith etliche 
reyseners wnde sollerie, Kalmarne sloth tho entsetten mith 
were, spiss wnd volck tho hylpe, offth se konen wnde mogen, 
so bin ich aller dinge reyde vnd will tho jw kamen in de 
hilge drevallighetz namen, jw wnde der stath Kalmarne tim 
tröste, dat gy gen noth hebben skolen, mit Gudhes hylpe’ 
der vorlateth jw aller dinge vrij wp, wnde so mith jwer Ieuc my 
beuisen, dath gy my vryntliken danken skolen ane twiffweR 
So bidde ich jw gar vlitliken, dath gy jw so lempen will®11 
mith jwen trwen denste, deme rike tho dem beste, also
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krigis knockten liorth to donde, dar ich offth rikess radh »en 
twiffwell upp hebhen. Wath jw to sekth iss van Hernn Sten 
Stwre in Goth gestorffwen, sall jw wngebreckligen holdhen 
worden sin ane twiffwill wp wnse aller ere wnde <mde trwe 
Vorth mer alse gij to kenne geuen van den wntierade <re- 
sken iss tysken jw wnde her electus knechte, wnde menen 
dath ith by jwen skwllen nikth to kamen iss, mach woll lichtli 
so sken wesen, alse ich höre, so hebben se dath ersten be- 
ginth, dat ich mith den allen besten slithen wnde vogen will 
wann Goth giffth, wij tho höpe komen moghen. Ich vor- 
moge my, dath her electus werth sig dar in fynnen lothen 
mith allen limpen in so dane wise, dath alle dinge geflogen 
verden tho den besten alse vorgescreuen iss, dar ich to helpon 
wi mit hii wnde mackth wnde alle tith jw beste besorgen 
wnde wethen, de wile ich Ieuen kan, dat Goth kenne, deine 
ich jw bedele to ewige tidh.

.VnSn0e^t af- Het“ming Gat>ds tand i K. Danska Geh.-Arkivet. Dc 
, aI0 förmodligen derför att de skulle sättas i

el« a,£tf ’ °Ch 1 8ta l0t. Stor bl0tt : ”raGno kl'echten”, men för dessa kunde 
hrnf t-n forG..namne.n stående hederstitlarno behållas, och troligt är att ett
Skldttm WHmm * dIn ursprungliSa formcn afSatt- kanSke också ett sär- 
skihit till knekt,arnc, efter samimi concept.

Riksföreståndaren Herr Svante till höfvidsmännen för den 
Hennki0gO ruJpen 1 Kalmar Hr Hemming Passow och 
med dem lUedt’wkV ban siinder trenne adelsmän att 

le“.Bamt Niklis Broms och rådet i Kalmar öfver-
Bnrmél1ktînf0k,man skullc anfalla Öland eller tåga till 
Konneby, dat. Ekesjö d. 24 Mars 11104.

Myncn vryntlicken gruth wnde wess ich gudhes vor
mach altidh forscreöwen, Ersamen, actbaren. IeSen, hwllen 
trwen, Her Hemmgh Passow, ritter, Henningh Quede, höffuit- 
ludhe vor de gemenen knechten tho Kalmaren. Ich voo-e iw 
to wethen, dath ich hebbe gesanth disse edle twe mann Benkt 
Abiornsson, Lasse Birg[er]son, dess rikes trwe inwanerss, mync 
trwe denere, tho jwer Iefl1Ihen Niclis Broms wnde boro-ci 
mesters, ratlude, mith dem mene man to Kalmarne, mithjw 
gwden rath tho delen, wath wij ersten anslan willen, offth 
wath 1Ss.ersten tho Olandh, offth tho Rotnby wnss belan„-en, 
andre 8I JW v.oregeuen werdhen in disse sake wnde etlike 

> «är se in befalingh hehben, mogh jwer leffthen vullen-
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kompliken tho vorlathen, offtli ich syluess in persone hy jw 
were. Her mede Gade befälen to ewigen tidhen. Gescrenen 
to Ekesiöö dominica Judica Mdiiij.

Efter eonceptet i K. Danska Geh.-Arkivet, der Hemming Gadds utkast 
också förvaras.

4.

Riksföreståndaren Hr Svante till Hemming Passow och Hen
ning Quede samt knektarne i Kalmar, svar å deras skrif- 
velse; han hade dagen förut gifvit deras ombud mycket 
tydliga besked, att den skriftliga försäkran de fått af 
Hr Sten Sture på deras årstjenst skulle obrottsligt hållas, 
och hade han erbjudit sig att betala deras kosthåll ; Hr 
Electus hade i afseende på sina svenner, som de ihjäl- 
slagit, bedt dem på bästa sätt förlika saken ; hvad Hr 
Sten Sture skulle bafva lofvat om kanoner, tagne från 
K. Hans, och 2 månaders sold, kände han ej ; men er
bjuder en rund summa och kostnadsfri öfverresa till 
Tyskland, om ej kontraktet förlänges, samt sänder om
bud för vidare uppgörelse (omkring början af April 1504).

Mynen vryntliken gruth wnde wess ich gudes vormach 
to allen tidhen, Ersamen, actbaren, hullen vnde truwen He- 
mingh Passow ritther, Henningh Quede, hoffwizlude, mith den 
menen knechten ysswnder tho Kalmeren. Ich hebbe jwen 
breff enthfanghen wnde vorstan, dar in gi scriffwen gen vor- 
stentlik antworth hebben gekregben mit den kneckten gist- 
ren, do se by my weren, swndher spotske worde, spe wnde 
spitighet von her Electus tho Lincöping, alse gij to kenne 
geftwen. So möge gij vor war wethen, ersamen knechten 
all to samen, dath de jwe sendebadhe van my nikth geske- 
dlien sin ane vorstentlig antuorth, syndher by all beskeydh, 
hebbe ich en voreholden wp myn rytterlike ere, loue wnde 
gude trwe, dath ich wolde jw alle holdhen by segell wnde 
breff, de in Goth gestorffwen herr Sten Stwre jw gegeuen 
heffth wp jw jarss densthen, wnde dath in dath erste, dar 
na bath ich jw tho, jwen kost wnde teringh betalen alswem 
de borgerss bynnen Kallmarne synder gene namaninghe 
binnen der stath opth buthen landis, wnde dar en bawen ich 
jw weddher geuen allen dath gij von jwer eghen börss wth- 
gelekth hebben redelelike wise, willige skulth, tho jwer not- 
dorpth, both her Stcn by jw wass tho Kalmaren to dieser tith. 
Dith bath ich jw tho mith jwen allen sendebadhe, gistren er 
middaghe, offf h se rekth seggen willen, wy se my vorstan konden.
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Vorder, also gi scriffwen van herrn Electus, so segge ich jw op 
myne gutle trwe, dath ich dess nikth horth hebben, syndher 
dath he sprack van sinen kneckten, de em aff wesletrhen 
sinth, wnde bath syluesth tho dat lasthe all ding vlio-en in 
dat besthe, na jwen eghen willen wnde bogær, dath eme vor- 
antwarligh were vor Goth wnde vrame lüde. Anner worde 
weren da nikth gesakth wp myne rytherlige trwe. Iss ith 
jw annerss vorgewen, so hebben se her Electus replicken 
nikth vorstan. Vorthmer, alsse gij och tho kenne geuen van 
em manch soltli tho hebben, wnde de hoffuith stycke wnde 
hyssen K H[ans] vorlossen Ieth vor Kalmare stath, dath jw 
I1-ciL ^ten skolde tho seggen, dath my wnwitliget is, wnde 
y (*) nJanUh soit vor jw kostb wnde teringh, so segge ich 
j\N noch tho, alsc ich gesteren to sedhe, dath ich will iw 
holden alles, dath her Sten jw loffweth wnde tho sagth heff'th, 
sine breue by aller makth ane twiffwell, dath gij my danken 
skolon, wp ij (2) iij (3) offth iiijM (4000) dusenth mark, op 
.vLJjer hy1 botalen, skole wij gen misbar thysken wns hebben, 
knff offth wngenykth wnde dar en bau[en jjwen kosth tho 
betalen alswemen, dar gi bynen der stath skyllogh sinth, tho 
gudei nöye vnde botalingh ane twiffwil, so veren gy jw uch 
beuisen willen inith my wnde der cronen tho Sweden, aise 
eren werth iss, wnde gudhen krigis knekte hörth tho don, 
dar ich gen twiffwell win hebbe, wan gy my was gudhes tho 
segnen, wnde wan jw densthe wte iss. Kone wns nikth vor- 
dreghen, so will ich ju mith skepe, kosth wnde vitalie so 
ieskyken in Dydisker Iant to wesen, dath gij my alle denst-
w»n IrdiaiJke? ,hir wP hebben gen twiffwill. Wnde

I "i'Vil(^? ?! tbo hope kamen, wnde gij my watli gudes 
tho gesakth hebben, so will ich jw don aîle dc vorsekHnge 
vnde vorwanngh jw t<; boskyth wnde boskerm, von allen 
antaH wnde wnberath bynnen denstes vnde buten, de wile 
gij Iur in deine lande sinth wnde de Crone denen van Swe- 
den a so gij syluest bogeren, mith breffwe wnde beseglinghe 
thoborlioken mit allen willen, gy dorffwen gen twiffwell heb- 
hen, wath ich jw wnde den jwen tho segge, loue wnde be- 
breffwe, ith soll jw geholdhcn werdhen wp myne gude trwe 
wnde loue. Her mede sint Gude bofalen alle sinen to ewigen 
tidhen. War ich jw beste wethen kan, do ich altith o-erne.^So 
sende ich jw disse edle, myne trwen, godhen mans, Benkth 
Knwtsson wnde Hogenskill wnde vordhermer vorhalimre vmine 
jwer boger van her Niels Clawsson wegen vnde her Pettier

*) Den bestämda summan har troligen vid utlemning af sjelfva bref vet 
"KU satt i st. f. den nog betydliga latitud, som conccptet anger.



Twrsson. Wath wnse sin dar inne iss, dar inne wy in allen 
vorscreuen stycken wath se jw to segghen wp mynen wegen, 
möge gy jw vullenkompligken wp vorlathen, ane twiffwell, 
dut" Got kenne, den ich jw saligh wnde swndli bofale to 
ewigen tidhen.

Concept af Hemming Gadds hand i K. Danska Geh.-Arkivet, med ett 
litet hal i midten af brefvet.

5,

Biskop Matthias till Hr Svante, svar å ett bref om Kalmar 
stads inlösande från Tyska ryttare och underhandlingen 
med Danskarne ; är särdeles bekymrad, att de fått kun
skap om en föreslagen ”vederkännelse”, dat. Bergqvara 
d. 13 April 1504. D. G. A.

Matthias Dei gracia 
episeopus Strengenensis

Sincerissimis nostris dilectione et salute premissis. Kære 
herra bror och besynnerlig gode wen. Wii finge edher 
scriffwilse i dag med waar tiænare Dalokarlen, i hwilke i 
scriffwe, horlediss sig forlopit ær om Kalmarna stad och om 
the suinmo peninga, the rytter haffwa alla redo faath, och 
æn somth til baka staar, thil hwilke i begære raad, hwar the 
tagass skolo eller lioro for[næmp]de summor skolo warda be
talada. Kære herra bror, alswoldog Gudh giffwe edher nogon 
god raad ath faa saadano sommo, som æn nw wtgiffwoss skal 
æffther thet riket saa stor maeth ther oppaa liggher. Nær 
Gudh fogher, i kommo i tall med the werdoxte fædher och 
ærlig gode herrar, menoga rikesens raad, kan Gudh giffwe, ath 
ther fins nogon god raad til betalningen, och som i scriffwe 
i then kalff, om wii fornommo nogon forhalning i then ilæg- 
tingen med the Danske, ath the icke kwnne draga til fredz 
æller opdag &c. thaa skolo wii igen kalla strax waara faangher 
med oss. Kære herra brodher, wii ære ganska bedröfwad i 
then befalning och dægtinga, i oss med Sweriges raad be- 
falad haffwa, hwro hon sig förlöpa wii. Wii fruetodo nog 
nogod skulde paa oss stæmplas, thet icke befalad war, och 
ath nogod thet lönligit i bland tal med oss war, och hælst 
om then wedherkænnilse, ær for them oppenbaredh, som i 
sælff merke kwnne, aaff the breff, her Werner edher oc her 
Electus tilscriffwer. Wii fructo oss wara baade köpta och 
saalda för en wii fram kommo, och ther fore ath wii icke
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saadano skadleg dægtingan göro welie, skal en annan æff- 
ther kommo, tæss macth haffwandes ath göro. Thctta bedio 
wii kerlega, i welia hemelega wedher cdher haffwa, saa lenge 
wii alwarlega kwnne forfara, hwad her om i sannind œr. 
Togh welio wii oss i thenne befalning saa haffwa och beff- 
wisa, baade om the faangher, om icke til opslag komber, 
som i oss tiltroth haffwa. Edher her med alswoldog Gudh3 
Sancte Erich kouin«; 0ch alla Sweriges rikis patroner be- 
falandis med Iiff och siæl til ewig tidh. Snarliga scriff'wit 
paa Berqwara sabbato Qvasimodogeniti Anno Domini Mdiiii, 
vndher waart indsigle.

Utanskrift:

■ aC S?1?®1-080 v*ll) strenuoque militi Domino Swan-
tom Nielson militi, regni Swecie gubernatori, amico nostro 
sincenssimo.

Hemming Gadd, utvald biskop i Linköping, till Hr Svante, 
om det ringa antalet af vapenföra män i Kalmar, be- 
bofvet af dess förstärkning, äfvensom af lifsmedels dit- 
sandandc, dat. Kalmar d. 17 April 1504. D. G. A.

Hemingus Gad,
Electu8 Lincopensis.

Sincerissimis nostris dilectione, reverencia et salute nre- 
missis. Verdug herre fader, haffue wij talat i dag medh 
borgmestara, raad oc menighet hor i staden, at weta, hurw 
inykiit folch the haffua, vij motte sia vaar Iiit til, oc finne i 
sanning, at the ære ganst füge, ey öffwer hundradha vär- 
aetuge eller [som] nogra vern göra kwnna, medh halte, kröpta 
oe lampe oc oferdoge till harnisk oc veria ære her inne viid 
ii,T (250). Ty bidhe vij ider ganske ödmiw[gli]ge, kere herre 
fader, aluarlige fortenke thenne stad oc landzende, som alla 
störste mact oppa ligger aa the legligheth nw paa færde är, 
som Benet Abiornsson ider vnderuisandes varder, saa sænder 
iaff idert herredöme thenne min swen Anders Maansson för
fogatc i then stad, Swen Knutsson waritt haffuer, ödmiw- 
IgeliJge bediandes, at i ville haffua ord tiil almogen för mich
i 10 b .... * * i 1 i * /Vl * ■. i .

W JO ........«V » -v, WX v* V4** UUUUgUl iur Iincil
oc honum, som jac inthe twirtle, i gerna göre vele, thet jao- 
gerna medh min trotienist förskylla vil oc medh almogen,
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liât skickandes Swen Knutssoii medli spisning oc kostgerdh. 
Kenna Gud, at thet ær ganska twnt opwtnme banereth, saa 
at mich hisnar hvvar then tiid jag gaar aff hollet, Gdmiwge 
bidiendis, at i vendiit mich ecke tiil onda, thet [jag] clagcr 
min briist, som nw saa för. Förgether ecke Pawel Kyla, som 
jag ider sade i gaar. Ther ligger mact oppa. Hwar jag kan 
vara idert tiil vilia oc tienist, seulie i finne mich veluilog tiil, 
dag oc uat, hwar behoff görs, elfter mina mact oc formage, 
thet Gud kenne, then jag ider medh liifl oc siel salwg oc 
swnd tiil ewiig tiid befale. Raptim Calmarnie iiij feria post 
Quasimodogeniti Mdiiij. Sub nostro signeto

Utanskrift :

Nobili generoso ac strenuo militi, Domino Swantoni 
Nielson, regni Swecic gubernatori, amico et patri nostro sin-j 
cerissimo.

7.

Olof Björnsson. fogde i Värmland, till Hr Svante om till-1 
ståndet på Dal, dat. d. 18 April 1504. D. G. A.

Min tro tyænyste medh skriuelsse, ma i vedhe kere herre, 
som i skreuc rnygli tiil om thenne lanzsendhe Daal, tha ma i 
vedhe, thet jak "er nu aff steth faren medh the suene, som 
jak hau er, ok hauer Niels Rawylsson xx karlle pa Dal, oc j 
the ere ingh faryn i Wyghen effter Suöryn Skoningh, oc 
vil jak oc vara pa then annyn syen, so at i skulle fonghe 
tlier godhe tydenda aff, oc blyuerjak pa Dal, intyl jak fonger 
eder skriuelsse, oc hauer Nielss Ratvylsson seeth i [o: cnj 
bondhe tiil fogyt, som heder Hans Persson, oc nöghes al- 
mughen ther inthet medh oc velie almwghen töghe til edher. 
Reder jak eder gerne, kere here, thet i skriuer mygh tub 
om jak skall anamme then lanssendhe oc wysse hans party 
aff, oc ma i vedhe, at thenne Oleff Arvysson er dödh, »c 
hauer jak annamyt then soken, som i forlenthe hanom, oo 
komer ther vel skrivelsse tiil eder om tlien soken, tha ma 1 
vel lade thet so sto, til jak komer tiil edher, oc er her i»' 
ghen anen tyende en myn drengh kan eder vel vndervijse, oc 
vil jak vare pa edert gavn oc beste, som i tro migh till, ^ 
at thenne lanssendhe skal vare forudhen al fare. Her nieu



cider Gudh befalendes uc sanete Erick kongh. Skrivith pa 
Da! Ihoradagh neest elfter suticte Tyhurci dagh.

Oleff , , ,
Byörnsson 1 01

Utanskrift :
Velbördigh herre, her Suanthe Niolsson, Suerikys for- 

stoiidere, Odmöghelight: s[endes] thette breff.

8.

Biskop Matthias och ridd. Bengt Eyning till Bvenska riks
rådet, om Danska riksrådets förklaring, att underhand
lingen måste framflyttas till pingst, och ämna de der- 
före resa till Köpenhamn, der desse äro samlade, dat. 
Ahus d. i Maj 1504. D. G. A.

Debitis reuereneiis et honore ac sincerissima in Domino 
salute premissis. Werdigste, werdige fæder, erlige herrer oc 
gode men, kere bröder oc besynnerlige gode wener. Werdes ider 
herredöme wele weta, at sidan wij ider herredöme tilkenne 
galfuæ all Werend, huruledes wij then gamble oc vnge herre 
jomwad oc Danmarcs raads beseglda leyder fangit hade med 
her Werner, gaffue wij oss nu liiit til Awes, oc strax wij her 
koine nnge wij forjscrifjne Danmarcs rads breff', huilkit wij 
Minda ider herredöme tess copian her inneluct, oc war clar- 
lga vttryet i thenne nye Ieijder1 at the ingelunda kunde giffua 

them oss til orda eller dagtingen innen pinxdaga, epter the 
ære swa nys til sammen kompne, oe then gamble leyden for- 
strecives ey ofiuer then dag. Therföre acte wij nu taa forme 
nye Icyder i god forwaring komma kunna, giffua oss in ti! 
Köpnehaftn tu forhandling med them, epter ty wij ellegis ey 
til samens komma kunne, saa at brysten seal ey finnes& hoss 
oss, oe wij icke sculle haffua farit thenne wæg paa swor kost, 
tæring oe vmack til forgeffues. Then alzmectug Gud werdis 
giffua oss paa baade sidor thet förhandla och beslutta, som 
riken matte komma til gagn oc bestand oc thenne seada oe 
Iorderff motte stylles oc forstöttes, som nu for ögon warit 
hauer paa alle sidor. Ider herredöme alzinectug Gud oe 
Sanete Eskil befalendes. Ex Awes Anno Domini°Mdiiij die 
spinee corone Domini.

Matthias eadem gracia episeopus Strengnensis.
Benedictus Ryning, miles.



10

f Utanskrift:

Reuerendissinio reuerendisque in Christo patribus et do- 
minis, domino Jacobo, Arcliiepiscopo Vpsalensi, strenmsque 
militibus uc militaribus, regni Suecie consiliums, amicis et 
f'ratribus sinceris.

Ärkebiskop Jakob till Herr Hvante om ett förestående râds- 
möte, de Tyska ryttames betalning och Fru Ingeborg 
(Tott), dat. Upsala d. 10 Maj 1504. D. 6. A.

Jacobus miseracione diuina archiepiscopus 
Vpsalensis etc.

Sincerissimis nostris dilectione et salute premissis. Kere 
besynnerlige gode wen, wij finge i afftes eder scriffuilse, nyt
tigt ware, at wij ofortoffuat komme til mötis oc tals sammen j 
för the wordende terinde, i om scriffue. Epter Ericx messe I 
ær swa nær i hender, wele wij strax then hyctiid ær öftuer- 
faren, Mffue oss heden, huar eder sidhen tækkis, i Stocholm 
eller ’ ther nagers mer ware til tals, tha rette wij oss gerne 
opter eder scriffuilse. Som i begære, at wij skole biwde the 
.»ode men til her om kring bo om forme möthe, swa ar thedt 
Fempeligest, at i thedt sielffue göre för nagre merchelige saker, 
som wij tha wele eder wnderwiise, oe rette the sug mere 
enter edhers scriffuilse æn wore. Som i scriffue om the ryt
tare, swa war thedt sagt i Stocholm, at the skulle ware lönte 
in til pinsdage, thedt skal haffue sig gansze behændelige ther 
om. Nær wij komme tilsammens, wile wij gerne dele war 
.»■ode radh med eder om tæsse oc andre ærinde. Wij tor- 
nurnme i dagh aff nagre, som komme fra Stocholm, at ri" 
Innebur»» kom fra Swartesiö oc mötte them i gar ey lagnt 
fr if A festen, oe henne fölgdc Tonne Ericson. 1 herföre ware 
rnykit nyttigt, at i ofört[öffu]at skyndede eder tinget for the 
saker skul, i wæl wethe. Huar wij kunne ware eder til got 
oc kerli.r -»öre wii altiid gerne. Eder her med Crud betalen 
dis. Ex° Vpsaliu x die mensis May Anno Donnm md quarto, 
nostro sub signeto.

Utanskrift :
Strenuo ac generoso viro domino Suantoni Nielson i® 

Ekesiö militi, regni Suetie gubernatori, amico nostro charissini •
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Svenska rådsbcrrar i garnison i Kalmar jämte stadens inne
byggare underrätta riksrådet om ortens utblottade till
stånd och begära enträget så väl lifsmedel och krigs
materiel som förstärkning af manskap till stadens för
svar, särdeles emedan fiendens sjöfolk redan bränner å 
sjökanten ocb K. Hans väntas komma med en landshär. 
dat. d. 12 Maj 1504.

Vore ödmiwcha verskylla helsan försend medh Gudh. 
Verdugiste, verduge feder, erlijre herrer, strenge riddare, brö
der oc synderlige gode vener, Vij fögom iders herredöme til 
vetandes, at wij ære i thenne landzenda oc Calmarne gansca 
illa oc hardeliga bekymbrade medh richesens fiende, the oss 
onwer handen æra medh stoor, swaar mact, bade i skipin oc 
slotet, saa wij engen tillf elle liaffua i nogra motta her lengre 
duelias för mactlösa seuld. Stoor wakan oc alla dagha ar- 
beyde, wtan kost oc tæring, oc alla andra behöffwing, ther 
oss fattas innan mwrs, vij oss, staden oc Sueriges riches 
crona i thenne landzende medh veria oc förswara seulom. 
Oss ær ont holla oc wacha hwar nat oc dag medh thomman 
maga, medhen inthe findz för peninge falt her i byn, ey heller 
paa mene landiit i Möre eller ther i nest grensin. Saa ær 
thet wt pockat, skattat oc gest i thenne tiid aff them her 
legat haffua för oss, thet jemer ær at höra aff then fatiga al- 
moga, her dagliga indkomer oc claga sin briist. Saa Eaffua 
tlie rytters sist her wp foro inthe forgæthet thet igen war 
..!y> P°)uer» P11E lod k: her och plat inthe ær offwer, iij (3) eller 
JVjif tV1aVn'1? tnetIk hollandes, thet noget vært seal" vara, oc 
thet lolch hcr ær inne ganske olydoge för kostlösa seuld. 
Som ider herredöme ey wndra kwnne, ære wij borgmestara, 
raad oc menighet ganst saa wtarmade, at wij plat inthe for- 
maage till vaar daglige födha, hustrw oc barn, æn sider holla 
i kost alles iders herredömes swena, som wij her tiil Mort 
Jiailua keiliga gerna, medhen vij orkadom oc nogot sielffue 
hadom innan slotna döra, thet vij enga Iwnd lengre förmaa- 
gom. Saa sigie wij eder herredöme alle her i staden ære 
andehge oc verdzlige, nddara oc swena. medh then mené 
man aluarligan tul oc oppenbare forkynna medh tesse vaar 
scriuilse, at wij vilia vara oförswmade her vdinnen, om thenne 
stad oc landzende, i saa inotthe, at om vij ey faa oförtöffrat 
eth inectigt taal folch tiil wnsetning, spisning, poluer, bly, niil 
oc andra behöffwing, som vij behoff haffua i tesse richesens 
swara bestalning, tha seal bristen ey finnas hoos oss i no<rer 
motthe, om noget obestånd henda kan, thet vij ey mact haffua 
som vaar gode vilie ær at forsvara thenna stad oc landzende’

KE
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som i oss befelt huffue oc fulkomlige tiil troo, æ medium 
vij huffue nogen deel medh at göre, oss behoff' görs. Æn 
om vij faa hielp tiil förlossing, som oss loffuat oe tilsaet ær 
aff ider, kere herre höuidzman, oförtöffrat, vilia vij vindleggia 
oss thet yterste, Gud giffwer oss naden tiil, affweria thenne 
stadz oc landz fordarff, oc ther pa vaga liiff, gods oc mact 
oc alla vore velferd. Slotet ær paa nyt bespisat, tog tnl 
motta, the vore fiende tiil dropelig skada, medh dödhc men 
oc sara, ferst folch wpkomit, sollenera mest oc nogre Tydz- 
skcr; ty maa i sielff kwnne tenckia, at wij ære ey mectoge 
förswara skermana, stadzmwren oc tiil vatn, naar behoff görs, 
om vij vort ram bese kwnne tiil vort besta oc vore fiendes 
aro-asta. I dag komo tiil slotet medh spisning xi (11) cspinga 
oc° en skuta medh hombla, malt oc miöl, then stora slangan 
gik lös oc v (5) espinga ginom skotne oc ther oppa i hel 
slagne medh the andra j (half-)slanger, vij haffua, skcrpen- 
tinar oc hakabösser, xxxi (31) karla, them vectaren sielff iiij 
(o: 4:de) i kyrketornet görlige reknade oc aff tornet ropade. 
Then malt skwtan motte leggia tiil bacha, iij (3) reser ginom- 
skoten medh j. (o: en half-)slanga. Her Niels Boson ær her i 
siön medh oc Jöns Ilollingersson, oc brenna ther oc hwar i 
skæren medh kwngens folch, xv (15) skiip, smaa oc stoor. 
Förlathe them thet Gud, her läge i vinters, alle saman, thetta 
med got mak bestelt haffua motte, tha isin bar, bade senkia 
hampnen igen oc tagit vare, at ferst folch ey inkomit haffdhe. 
Ebbe Koppe var i Bleking, sielff xx (20:de), ij (2) mil paa 
hin sida Lyckaa oc grep iij (3) karla, en som var ledsagare 
tiil thet folch her in kom pa Calmante, oc haffwer wollit 
mange mans fördarff her i Möre medh mord, roff, slag oc 
brand. Ebbe Koppe haffwer giort mer hoffwerch, sidan buskin 
vart grön sielff’ xx (20:de), cn alla vore Tydzsker oc ryt" 
ters gorde, ther bæthre tilfelle var i vinthers, tha alla isa 
baro. Öffwer Skane oc Blekwng lather kwng Hans rödia 
vega oc wpfærda alla broa, ther han viil indraga, tiil land 
vndsetia Calmarna slot. Oss tycker raad wara, at i vann 
lier vdiunan aluarlige förtenethe medh eth mectugt taal folch 
oförtöffrat gesta honuni hema tiil hans, her nest grensin, saa 
bl iff wer han hema medh siith folch, oc vij faa god friid eller 
nogre andre wpslag. Wtan saa sker, tha ær wtnn fwikan c_V 
twiffuel, at han förhalar oss til thet han see sith ram. fc>aa 
ære vij illa angersbyttc, at wij ey raadh togo i tiidh oc tun* 
1 alle thenne for för.[scriff]ne artide verdens iders herredonie 
aluarliga tiil sinne gripa oc granth göm giffua, huat var bn^ 
ær her i stadin oc thenne landzende, saa at thenne vaar seri' 
uilse oc tilbud ey försymes i nogen motta, vij vilia wara wtan
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efftertaal i alla motto. Oss hoper, Sweriges riches niact ær 
saa mectug, at wij varde jw vndsatte i tiid oc tima medh 
thet aldra första wtan ijlan eller skotzmaal, som nw aldra 
största mact paa ligger, thet Gud kenne, then vij ider herre- 
döme medh liiff oc siel tiil ewiig tiid befala. Raptim ex 
Calmarnia xij Maj Mdiiij.

Sub nostris sigillis
Richesens raad, andeliga oc verdzliga, nw i riche- 
sens tienist i Calmarna, oc Borgmestara, raad oc 
menighet ther sama stadz.

Utanskrift:

'Reuercndissimn reuerendisque in Christo patribus et Do- 
minis diuina miseracione archiepiscopo et episcopis, Domino 
Swanthoni Nielson, gubernatori, cetcrisque militibus et mili- 
taribus, regni Swecie consiliariis, fratribus et amicis since- 
rissimis.

Original, mod spår af 4 sigiller, i K. Danska Geh.-Arkivet.

11.

Hemming Gadd till Hr Svante om den ytterliga bristen på 
allt hvad till försvaret erfordrades, Hemming Passows 
missöde vid utskeppningen och Danskarnes förluster vid 
undsättningen till slottet, dat. Kalmar d. 12 [Maj 1B04],

•n Verdigh herre fadher. VVij hawe alle samfelth scriffweth 
ldhers herredömc til, hurw all tingh her ære beleghin i Kal- 
mara, sa mik alle ene ey behoff görs ther ythermer idhor 
til biudha. I ma lulkomplige retthe idher epther the war 
scriffwilse. Wy haffde giorth en bom medh saman lcsna 
masthcr, ther fiendene komo saman badhe aff nordan ocli 
synnan. War makthin sa stor, wij kwnne honum ingelundh 
forswara, ey liawe wij oc mykith folk spilla latha, ocli ær 
ey radh. Gud for sin nadhe giffwe oss snar trösth och hielp. 
Annars ære wij bortha, stadhin och landith med. Her ær 
‘Jog intho, ther wij medh göra skulom, ey heller math eller 
°öll, cy $a goth som eth egh ær her æn nw kommith, wtan 
Oiet Pedher Magonsson skaffadhe til idhre swena, och ær thet 
gunsth fögha. Haffdhe wij then dell, wij pa holla skullom, 

iet skulle inthe skadha. Sa ær hcr innelykth copier aff the
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breff, Danmarks radh mik til skreff, teslikis myn genswar.*) 
Jach skreff' biskop Mattis til, her Benkth Kyningh och her 
Wærnar, och gaff thöm well feth fore, ath her stodh well 
til, folk nog, fetalie, bysser och wærie, oppa thet the skulle 
framdelis beryktat i thet möthe, the nw besökie. Jachskreff 
oss hawa vij (7), ther wij hade inthe. Her Hemming Passow 
och hans draffwanthe hawe misth allth thet the til siöö serulhe. 
Hans skip la pa redhen och skulle inskepas, sama dagh fien- 
dcne komo bade synan och nordhan, och thet Lybiske skipith 
war alt til ladith pa thet nestha. Wij matlhe sama nath 
latha koma gozsith in pa holman igen och hawe huggith 
skipin i sank her i Systhra ström, cc (200) wore aff fien- 
dene in pa holmen. Ware gaffwe sig i moth thöm och slogo 
thöm til batzs och finge döde men och sare. Sielffwe in- 
byrdis fordarffwade the v (5) karlla medh theris egith poluer. 
Her ær ey ower j (^) twnno poluer och en ferdunge igen. 
The ære inge rose kompne sa tiil slottith, the haftwe jw sath 
panth for farthen (?) medh then hel-slange och badhe j (half-) 
slangor; x (10) xii (12) xx (20), xxx (30) döde men och 
sare, the hawe jordath i Glöminge nesth ower i Olandh ower 
lxvij (67) men, sollenera och rytterss, wtan thet sarth ær! Wij 
kwnne ey tilkoma medh en ferdungh poluer, hwat délias (?) 
pa all holl. Her ær hwaske bly eller järn, æn ær her eth 
fath salpether, thet warde wij tagha, sa ær her inthe swawell, 
nar wij hawe salpetridh. For warss herra dödz skull, lather 
oss fa hielp til folk, och thet wij skulom holla oppa, sidhan 
skule ware fiendher ey glædhias aff war ofall. I skulin hörath 
i sannindh, wij wilie oss inthe fôrgætha i alle thy oss bör 
göra pa rikesens weghna, nesth Gudhz hielp, then jach idher 
befaller och myn beste gode wen .... all barn och jomfrwr 
til ewig tidh. Scriffwith i Kalmara xii . . .

Original, egenhändigt, i K. Danska Geh.-Arkivet. De båda sista raderna 
äro mycket utplånade. Namnteckning saknas.

l) Danska riksrådets bref och Hemming Gadds svar, som är af d. 7 Maj 
1504, tryckta i Danska Geh.-Arkivcts Aarsberetn. IV, 315—317.
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12.

Anteckning om deltagarne i herredagen i Stockholm från <1.
17 Maj till d. 6 Juni 1504.

Item anno Domini mdquarto oppaa Sancti Erics afftlien 
kom myn herre fra Kalmarna op til Stocliolm och hadhe tha 
effter werdigste faders erchebispens samtyckiæ forscreffuit 
eth herremôthæ, skullæ sthaa i Stocholm om pingxdaganæ, 
tha forsamblades tith tesse effterscriffne wærdogiste, werdoo-e 
fæder, erlige herrer oc godhæ mæn Richesens Raadh, erchê- 
hiscop Jacob i Vpsala, biscop Otte i Westeraarss, Her Knwt 
Eskilsson, her Sthen Twresson1 her Erich Trolle, her Folke 
Gregersson, her Sthen Cristiersson, her Erich Johansson, her 
Cristiern Bæntsson, her Trotte Moensson, riddere, oc her 

Larsson, Doctor Ragwald, erchedegne i Ypsala, her 
i rien Nielsson, erchedegen i Strengnæs, Bænth Arendsson 
oc Niclss Eskilsson, wepnere. Waaræ ther oc til stædes allæ 
fnbornæ mæn i Vplandt oc i Sôdermannælandt, tessliges Cri- 
stofter Olsson, bergxfoget paa Koperbcrget, Stig Hansson, 
lians Jeppesson, domere, Knwt i Gylle, foget i Dalana, Moenss 
Nielsson oc Göstaff i Daglösa, Kopparbergx mæn oc Solff- 
bergx mæn. Item waaræ ther och forsambladhe borghæ- 
mæsterc, raadet oc xlviij (48) aff menighethen i Stocholmss stadh.

I thessæ torscriffne werdogxte, werdoge fæders, erlbrc 
herres oc godhæ mænss nærwæræ vort Fru Ingeborg, her 
Sthen Stwres effterlefferske, kalladh til Graabrodra closter 
oppaa helge likame affthen.
a , J*tiginal eller samtida afskrift i Sture-samlingen i K. Danska Geh- 
Arkivet. Dyhka anteckningar finnas f II. Svantes i Kiks-Arkivct förvarade Re
gistratur, men for andra möten. Jfr. Handl. rör. Skandin. Hist. XIX: 18, 47, 50.

13.

Strängnäs stad till Herr Svante, söker befrielse från en ut 
skrifning af 12 fullrustade, emedan dess antal af skatt 
skyldiga är så Htct och der nyss varit ryttare inövar 
terade, dat. d. 22 Maj 1504. D. G. A.

Waar fattighe ödhmiwke liilsc och thro tiænisth nw ok 
jUtiilh forsondh medh Gwdh. Kæro herra, maa edhert Crlhdm 
lerrudöme vetha, thet vi fingom edher scriffnilse i gaar°om 

' Ithen, sua ludende, thet i ære begærinde vt af vaar stadh



16

\

Strengenæs xii velferdogha raæn medh harnisk, arborsth ok 
godha værio ok ther til î-roosth ok pæninga paa een tidh ath 
bliffua i rikesins tiæniste moth edhra ok alles var rikesins 
fienda, ok som i soriff'ue, om vi hade noken skotzmaal her i 
moth, tha skulde vi senda nokra fulmectogha aff vara medh- 
borgara nw til Stocholm ok the skotzmall ther Ior edher ok 
for ”the godha herrar Here som ther nw församlade ære thet 
förklara, tha kenne thet Gwdh, at vi fattighe træla ok vn- 
derdana haffwe aldrigh roo eller lisa huarken nat eller dagh 
badhe vinther ok sommar for skiwtreeor, som vi altid sitiom 
i væghin fore badhe til landh och vathn, ok ther til swara 
«•esthning, ok vi æræ swa ganska faa i Strengenæs som allan 
tungan skole dragha. Somth haffwer domkirkionas herrar ok 
prelater i forsuar, ok een stoor deel haffwer clostrit borta i 
sina hæghn ok frihet fra stadhin, som vi fatigh men liaffuæ 
ingen hielpp aff til noken twnga. Ty kære herra, hafue nw 
vi° ingen skotzmall, effther thet ath then godhe herran bi- 
scopp Mattis ey nw ær tilstædha, som vi fattige ære for- 
lenthc paa rikesins væghna, thet han motte mana ith goth 
ordh for os, elles ok om swa kunde vare, thet edher erlighet 
vilde se mildeligha til var fattighdom for then godha herrans 
skuldh ok vi motte framdelis comma honum til naken hielpp 
for thet omak som han nw haffwer, huilket edher besth ær 
til velia ok til kerlighet, effther vor fattigha ytersta macth, 
thet veliom vi altith gerna göra medh een godh velia, ok 
ær var godha thro til edher, at i icke vele vetha vorth for- 
darff. Ty bedhie vi edher werdogheth alle ödhmiwklige for 
Gudz skul ok for vaar fattighe tiænisth ok bön skul, badhe 
borghamestare, raadh ok menigheet som byggia ok boo i 
forma Strengenæs, at i giff'ue os ther ith goth swar oppa medh 
tessa samma breffwiszara, som ær Pedher Erichsson borgha- 
mester ok Per Manszon, var medhborgher, swa at vi lattigh 
men fa vethe, huât edlier ær til kerlighet, som vi kunnc os 
effther rettha. Iiermedh edhert erligha herradöme Gwdh be- 
falend ok Sancte Erich kunwngh til ewigh tidh. Scriffwit i 
Strengenæs odhinsdaghin næstli ffor Sancti Urbani dagh 
Vndher edher vertliz incighle, som ær Anders Jonszon, borgha
mestare, Anno Domini mdquarto.

Vii fattighe vnderdana 
i Strengenes som forescriffwit star

Utanskrift:
Erligh ok velbyrdogh herra Her Swantc Nielzson, Swc- 

riges rikes forstonder, ‘ vor kære herra ödhmiuklige tilcom- 
mendes t.hettha.
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Postscriptum:

På en lös sedel (»kalf») :
Item kære herra, huldom vi försth the x (10) rytthere som 

i os tilscreffue i monga veker Item huldom vi nw senasth 
then stora hopin som i vel vethe i iij nætther, ok sidhan spi
sade vi them vth til skips, badhe rnedh Oil ok math elfter 
vara ythersta macth, thet kenne Gudh, tha the fore aff byn, 
tha vare monge fattige men i byn, som icke hade ith stykke 
brödh at stinga i munnen paa sigh.

H.

K. Johan till borgmästare och råd i Danzig om det med 
Svenska riksrådet afslutna ett-åriga stilleståndet, hvar- 
under handeln med Sverige, som de förut icke velat tillåta 
sina köpmän, åter kunde stå dem öppen, dat. Köpenhamn 
d. 27 Maj 1504.

Johan van Gots gnaden tho Denmargken, Sweden, 
Noruegen, der Wende &c koningk, Hertoch tho 
Slesswigk ock to Holstenn, Stormarenn vnd der 
Dithmerschen, Greue & c

Ynnse sunderge gunste touoren, Erszamen, leuen, be- 
sunderenn. Wy fugen jw to wetenn, dat vnnses Eykes Radt 
tho Sweden ere sendebaden by vnns gehat hebbenn, vnnd 
mit ennen ouereinkamen synt, twisschen vnd den tho Swe- 
denn, ein jarelangk innen dage tho stande. WelennhuJuwe 
medeborgere, köpmans vnd kopgesellen wes bote innen gnan- 
tem vnnsem ryke to Sweden tho erlangen vnd to erweruen, 
mogen se konlich dar henn reszen vnnd wancken. Furderer 
Juwes angekereden flytes, dat gy juwen kopluden innen Swe- 
denn to reszende vnnd to szegelende nicht hebben wolt to- 
laten, Jw gutlick bedancken vnnde einszodant vmme jw 
to erkennende gnediglich willen erfunden werden. Datum 
Copenhagen ame Mandage innen denn pingsten Anno xvc 
quarto vnder vnsem signete.

Originalet i Danzigs Kådhus-Arkiv.

Bidr. t. Skandin. Hist. V. 2
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15.

Biskop Matthias till Hr Svante, tillstyrker ifrigt antagandet 
af den uppgjorda öfverenskommelsen om ett unions- 
möte i Kalmar följande år, dat. Kalmar d. 6 Juni 1504. 
D. G. A.

Mathias Dei gratia 
episcopus Strengnensis.

Sincerissimis nostris in Domino dilectione et salute pre
missis. Kere her Suante, broder oc besynnerlige gode wen. 
Som wij gaffuo ider at kenna strax wij gaffuo oss paaheem- 
ferden fraa Köpnehaffn, hure sig then dagtingen war for- 
lopen, ther wij vtsende paa wore, swo hopes oss, at i the war 
breff haffua fangit. Sende wij oc i gaar hædan fraa Calmarna 
wort bud oc breff wp til ider oc the andre goda herrer rikens 
rad, ludendes om samma serende, huilke wij formode ider faa 
innen sex daga. Bidie wij oc tycker oss fulleliga rad wara, 
at i oc the goda herrer wele wara ther vtinnan aluarliga for- 
tencte, at swodan dagtingen motte fultgöres paa wore sido, 
epter ty nest Gudz hielp hon ær Sueriges rike oc ider til 
nytto oc bestand oc i ingen motte fôrnær, som wij personlige 
yterligere forclara wele, ner Gud föyer, wij til ider komma. 
Wij haffue nw warit her i Calmarna hoss her Electus oc her 
Niels Claesson oc the andre gode men, her liggie, oc kun- 
giort them, huruledes al deel sig forlöpen ær. Taaærethewel 
Til fridz, at saa skeet ær, man wij kunne ingelunda komma 
ther til, at her Niels Gedda maa nw strax anamma slottit, 
swo wel til ider oc Sueriges rikes radz hand, som til konung 
Hansses, til thet herremöte, oc late bestaa om staden, swo 
lenge han kommer til ider eller raadit, at han taa maa anamma 
ther stadin oc lænit, som tilbör, epter dagtingen, wtan wele 
jw endeliga, at han seal forst op til ider oc swo komma til— 
baca igen. Ther med seal tiden förlöpa, at then frid, som 
eendels vtropat ær til land oc Avatn epter Sancti Botulphi 
dag, icke holies seal, oc ther med dagtingen oc thet menige 
besta forstyres, huilkit, som wij gisza kunne eendels skeer 
for Calmarna hen sculd. Legge wij oss oc nw win om, paa 
thet wij icke plat træde fraa dagtingen, at thet motte staa i 
en felig dag emellom them nu paa slottit liggia oc wore her 
vte, til tess the faa ider scriuilse. Om wij kunne kommat 
ther til, wij icke thet ænnw wete. Therföre tycker oss gansze 
nyttugt oc radeligt wara, at i oc the gode herrer, raadit, eller 
i alena, om the icke saa hastict forsambles kunna, wele biuda 
the gode herrer til her i Calmarne, at the oförtöfwret, at the (!)



forme dagtingen fultgöre, som i sielff merkia kwnne, wij aff 
ære oc rædelighet plictuge ære, epter ty idert oc alles theres 
herredömes mactbreff vid degtingx breffuit vidherhengt ær. Om 
i haffue nagon mistancka ther vtinnan eller nagor anners wille 
ider tilbiuda æn som talat oc giort ær, taa wele wij nest 
Gudz hielp swo göra ider vnderwisning paa alle puncter, ner 
Gud föyer, wij komme til ider, oc i huat act oc mening thet 
giort ær, at thet seal ider behaga swo giort wara. Tyckes 
oc the gode herrer her, oc thes likes then werdige herren 
biscop Ingemar, at gansze nyttugt ware for rikit seul, at it 
men i o-1 herremöte sculle nw strax berammes, antigia i Svder- 
köping eller annerstadz, ther the goda herrer aff Finland oc 
andre beleyelig wore, oc swo for[scrif?]uit, at her Aruid Trolle 
oc her Niels Bosson komma ther til, huilkit wij haffue een- 
deels förnummit, at the thet gerna göra, oc taa owerwæga, 
huruledis wij wele thet ærende företaga i then dagtingen i 
Calmarne seal staa, antigie til minne eller rett eller til feydæ, 
oc ther taa motte komma en kerlig förening emellan Suenske- 
men, at the sig icke åtskildes, ee hwat the wille slaa paa, 
entig til frid eller feijd. Huat ider her vdinnen tycker nyt
tugt wara, setie wij in til ider oc Here the gode herrer, be- 
diendes jw kerliga, at hijt motte komma snarliga fulmeetug 
bud oc breff, at then dagtingen icke forstyres eller tiden for
löper, wore ære oc rædelighet för nær. Her med ider Gud 
befalendes oc Sancte Eric konung med lijff oc siel til ewig 
tijd. Ex Calmarnia Mdiiij die corporis Christi.

Utanskrift :
Generoso viro strenuoque militi, Domino Suantoni Nils

son, regni Suecie gubernatori, amico nostro in Christo sin- 
cerissimo.

16.

Hemming Gadd till Hr Svante, om det aftalade fredsmötet; 
Kalmarortens utblottade tillstånd, Nils Gädda och. Ebbe 
Koppe, samt hans egen ställning, dat. Kalmar d. 10 Juni 
1504. Egenhändigt. D. G. A.

Verdig herre Fadlier, om i aldelis jw wilia sa ske skall, 
som nw cîectingat ær, thet jach ey besinna kan, tha tenker 
t'1, ath strax scriffwa Danmarks radh til medh alle the godhe 
herrar, ther oppe ære, jw aldelis erkebiskoppen, ath widh 
Ealmarna och i byn ær alstinges sa wthgestet, ther fins in-



gen beradh pa mange mile nær, helsth til sa dana herre hoff, 
och sware makth, hær koma skall pa alla sidhor, och ther 
fore sæther thöm fore ey koma starkare æn til sa mykith 
folk, som i beleffwe ther fore benempna. Annars ære i ey 
forwarath eller flere her sökia och swara skola, i thet mothe, 
om sa hendha kan, thet beleffwas, thet æn nw obeseth ær, 
Her ær mykith i sighia, Gudh giwe idher thet radh, i Ieng- 
dhen gangligith ær och oss alla medh then mene man. Her 
Nielss Klawson vare nw [til] nytthe boss idher, han haffwer 
en dywpa hetthe i brysth radh, Thet sigher jach idher i 
sannindh. .Tach fornymer aldelis, ath biskop Mattis will halla 
sin dectingan widh makth. Alswoldog Gudh giwe, thet ær 
wtan fara, æn sa ske skall, Mik twiflar fasth, och flere her 
nidre, som i fa well höra, tog ær all ting in sath til idher 
herredöme. Item om her Nielss Gedda, han ær gansth krank 
aff the pocker, och ær stor skadhe om tolkin karll, ther ma 
warda en myndogh man wthaff, rikith til bestandh. Gud giwe, 
han hadhe sin handh igen aff K. H[ans], Thet ware hær 
nesth tidh. Herre fadher, tenker til ho i warth forbundh in- 
trædhen ære, the pa then annen sidhen forsamblas nw sa 
manghe, tha moth oss, och K H[ans] medh waro. Tenker 
hwath ther aff födhas will, radh ær ath i holle idher och the 
idher hwlle thro men widh makth, æ hwat a koma kan. Wor- 
dher thet ey annarss medh mik æn thet ær nw, jach ær sa 
læth som en fiedher pa myn foth, thy jach hawer fortærth 
och inthe til ükath sa mykith jach ægher. Her Æbbe Cope 
biudher mik thienist medh aile the jach haffwer, och will wnne 
mik eth stycke aff hans kapa, medhan skoghen ær grön hær 
nidhre i landith, wæll fa wij stalbrödher pa badhe sidhor. 
Jach weth mik inghen radh i wærdhen, alth thet jach pa 
hopades och til sakth war, ær mik i fra wænth. Tog ær 
myn godha stor thro til idher, ath i latho mik ey aldelis for- 
dærff'was, æ hwar i wile mik haffwa, will jach wara. Jach 
will wara sa arm och rik, i mik haffwa wilin. Jach skall 
göra idher myn thro thiensth full, æ hwem thet Ieth eller 
Tywfth ær. Then tidh jach annath tenker eller besinnar, 
wthan thet idher til thiensth och wndherdanligheth koma kan 
medh aile idhre wener, tha lathe mik aldrig Gudh leffwa 
helbrigdhan. Halss och Iiff skall wara osparth och alth thet 
jach aTgher, sa her epther som her til, thet lather idher ful- 
komplige til. Gudh mik sa hielpe, then jach idher beffallei 
til Iiff och siell. Scriffwith i Kalmarne [die] lune infra octavas 
corporis Christi Mdiiij

Hemingh Gadh,
idher thro swen.



Utanskrift; likasom i nästan alla följande:

Sin kære herre fadher, her Swanthe Nielson Riddare, 
Swergis Rikes forstandara.

Svenska riksrådets fullmagt för fyra rådsherrar samt borg
mästare och råd i Kalmar, hvilka af Hr Svante emot- 
tagit staden i rätt slottslofven, att enligt stillestånds- 
brefvets lydelse öfverlemna den samma till Hr Nils Gädda, 
dat. Stockholm d. 15 Juni 1504.

Vij Jacob, med Gudz nade erchebiscop i Vpsala, Mathias 
i Strengnes, Otto i Vesterars, med samme nade biscopar, 
Suante Nielsson, Sueriges rikes forstandere, Knut Eskilson, 
Eric Trolle, Sten Turesson, Folke Gregersson, Sten Cristierns- 
son, Karl Larensson, Cristiern Benctsson, Trotte Moenson, 
riddere, oc Jörgen Nielsson, erchediekne i Strengnes, Sve
riges rikes rad oc men, Giöre witerligit, at wij haffue befälet 
oc fulmact giffuit oc med thetta wort wpne breff befale oc 
lulmact giffue werdug fader i Gud her Hemming, electo til 
Lincöping, erlige oc velbyrdige men, her Niels Claeson, her 
Peder dhireson, riddere, oc Johan Arendson wepnare, wore 
kere medbröder, borgemestare oc rad i Calmarna, som jac 
Svante Nielson Calmarna stad i rett slotz Iowe antwordade, 
taa jac tædan nw senest drog, at the maa oc scole honum 
antworde erlig man oc strenge riddere her Niels Gedda, Sve
riges rikes infödda man, Calmarna stad oc læn, epter then 
dagtinges breffs ludelse, som nw giord ær i Kiöpnehaffn emel
lan oss oc högboren förste konung Hanss, at hollet oc igen 
antwordat epter dagtingeness innehallilse mic Suante Nielson 
paa Sueriges rikes wegna, oc om mic her förinnan forstackit 
[warder], the aff oss, som al Sueriges rikes slotz loue tilstaar, 
wid hans danneswens æ[re oc] rædelighet, som tilbörlighit ter, 
vtan alt argelist, [il]gefunder eller helperede, oc ner swodan 
antWordning giort ær, som for[scriff]uit staar, giffuer jac for- 
[ntemn]de Swante Nielson oc wij alle paa mene Suerigis rikes 
radz wegna for[næmn]de her Electus, her Niels Claesson oc 
alle andre, som jac Calmarna stad som for[scriff]uet staar ant- 
wordet oc befälet haffue[r], frij, ledug oc löss for alt ytermere 
tiltal om for[scriff]ne befalning oc stadz lowen i alle motte. 
Tesse til ytermere wisso oc högre forwarning late wij witerlige



22

henge wor secret oc incigle nedan for thetta breff. Datum 
Holmie Anno Domini Mdiiij die sabato, quarta décima mensis 
Junii.

Concept i K. Danska Geh.-Arkivet.

18.

Svenska riksrådets lejd för ridd. Erik Turesson (BjeIke) till 
ett rådsmöte, som skall börjas vid d. 24 nästk. Augusti, 
dat. Stockholm d. 18 Juni 1504.

Vij Jacob med gudz nade erchibisoop i Vpsala, Mathias 
i Strengnes, Otto i Westerars, medh samma nade biscopa, 
Suante Nielson, Sueriges rikes forstandere, Knut Eskilson, 
Eric Trolle, Sten Turesson, Folke Gregersson, Sten Cristiern- 
son, Karl Larensson, Eric Johansson, Trotte Moenson, rid- 
dere, och Jörien Nielson, erchidiekne i Strengnes, Sueriges 
rikes rad oc men, nw församblede her i Stocholm, göre alle 
witerligit, at wij haffwe lowat oc tilsagt oc med thetta wort 
opne breff Iowe oc tilseye erlig man oc strenge riddere, her 
Eric Turesson med hans tiænare frij oc felige leyde, at han 
med them maa frij oc felig komma hijt til mötes medh oss 
oc the wore kere medhbrödre, Sueriges rikes rad, som taa 
her forsamblende worde i Stocholm wid Sancti Bartolomei 
tijd nestkommende, oc her medh samma hans tiænere frij oc 
feluge wara swa lenge saadant möte ent oc forjslitet] ær, at 
sidan frij oc felige medh skep oc haff'wor, hwat han eller the 
heizt medh sig haft'ua, hædan igen koma [i] hans oc theris 
behald igen före oss oc mene Sueriges rikes rad oc for alle 
oc hwar besynnerligh, som for [wor] oc rikit seul wele oc 
scola göra oc late, vtan alt hinder, arge list oc hielperede i 
nagre motte, wed [wore] ære, cristelige gode tro oc sanning. 
Tess til vitnesbyrd oc större forwaring heuge wij wor incigle 
nedan fore thetta breff. Datum Holmis Anno Domini Mille- 
simoquingetesimo quarto in crastino Botulphi ab bâtis.

Original à pergament i Kiks-Arkivet, med några smärre lakuner. Si- 
gillerna bortfallna.
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19.

Hemming Gadd till slottsfogden i Stockholm Jon Jönsson, 
att underrätta Herr Svante om hindret för hans resa till 
Finnland samt om det nu i Holstein rådande missnöjet 
med K. Hans och erinra om den upprättelse, de Tyska 
ryttarne böra göra för skadan å Hemmings svenner, dat. 
Eönö d. 29 Juli 1504. D. G. A.

Hemingus Gadh,
Electus Lincopensis.

Sinceris nostris dilectione et salute premissis. Kere broder 
oc sinnerlig gode wen. Teckes ider vele vetha, at al then 
deel, vaar kere herre fader haffwer oss tilbudit, haffue vij fult 
oc fast giort i Calmarne medh her Niels Gedde, saa at nest 
Gudz hielp engen brist seal finnas pa waar side, at dectinges 
breffuit ær jw fwlt giort paa vore sida. Komo wij för otta 
daga sidan hiit tiil vor gord Rönö medh ganst stor krancdom 
oc haffue legat plat sengledes en maanat oc æn nw baade aff 
bröst vercli oc skürbiug, huar fore bidie vij, om ider stedz 
nogre bwdh offwer tiil waar kere herre fader, at i ville 
göre vore ordsect, beuisandes honum vaar store misfal, at 
wij ey til honum koma kwnne, som han oss tilbödh. Senne 
vij tiil ider Hans Scriffuare, borgare i Lincöping, bidiandes 
ider kerlige, at i wille wara honum behielpighe tiil, om behoff 
giordes, at wort skiip motte koma hiit til oss. Vij haffue 
giort honum fulmyndog oc mectoge tiil at lata komat hiit, om 
thet icke fractat ær. Kom i thenne daga hiit en skepare 
aff Lypecha oc seger for viiss tidende, at kwngens broder 
i Lanthoholsten medh alla the riddersmens men ther boo 
haffua ganst stor ouilia til kungen för the iij° (300) tusendh 
gillene, the wt scole giffua nw om Mikelsmessa nest !roman
des. Gaffue Gud, at saa i saningen vore. Ær thet sacha, at 
ider stedz budli wtoftuer tiil Findland, tiil vaar herre fader, 
at i ville ecke glöma röra om then stora skada, vij finge paa 
vore fatige swena i Calmarna, at the rytters motte nogen 
forwandling ther fore göre. Ider her medh alzmectog Gud 
befallandes. Scriffuet paa war gard Rönö Sancti Olaui dag 
Anno Domini Mdquarto. Sub nostro signeto.

Utanskrift :

Erlüg velbyrdog oc velffornumstog man Joan Jönsson, 
Fogathe paa Stocholm, vor besönnerlig gode ven.



Njudungs Östra härad till Hr Svaute, säger sig hafva fått 
Riksrådets bref, om lydnad och skatt till Hr Nils Gädda, 
och klagar att så blifva lemnade i fiendens händer ; men 
Per Månsson vilja de lyda och i öfrigt rätta sig efter 
Hr Svantes vilja; utfärdadt vid tingsstället Hvetlanda, 
troligen i Aug. 1504. D. G. A.

Allis wore ödmygh tro tiensthe nw och all tyd til forene 
send medh, som nw forsamneth ær hwed Hwedhelan. Kære 
herre och hössman, som wii haffue fornwmeth wdi eder scriff- 
nelsse och Here werdwcke fædders och herrer, som oss haffue 
til skriffuit, swa wii skul sie her Niels Gæddh wor trowtien- 
sthæ och göre hanom wor skatth, hwghet wii nw ingen Iwnæ 
göra wii för en wii wetthæ oss yder mere forwareth, for die 
wii haffue nw skatthet til Calmere saa længhæ, wij haffue 
inthet ighen wdhen düdhe men och saare, som wij haffue 
fath ther, thet betlire oss Gud i himerne ricke. Thet wij 
skulle swa antwordes in i allis wares fiendhes hendher, thet 
klaffwe wii haskeligh for Gud och eder och bedis annenhielp 
och trösth en dhet, i antworde oss swa i fiendde bender. Per 
Mangsson willæ wij ware hörugh och lydwcke om all skath 
och wdhskyl och all then del han warder oss til seendes i 
edrå fraa ware. Scriffuer oss edher willi til, then wii [wiij 
gierna efther föllie, thet nesthe Gud giffuer oss naden til. 
Her med eder Gud befalendis och Sancte Erich konunch.

Ö

21.

Ture Eskilsson, prest i Villstad, till Hr Svante, anhåller att, 
för den svåra gästning han haft, särdeles vid framlidne 
Hr Stens resor under de båda nästförlidne åren, han 
skall få bekräftelse å Hr Stens bref å skatteuppbörden 
af sin socken och en gård Högåsen. Troligen i Aug. 
1504. D. G. A.

Myn ydmöcheligh tiænistæ til forine medh worum herre, 
Jhesu Christo. Maa i wæthe, kære her Swanthe, ri[g]sens 
forstandher, thet myn ymöchelig bön ær til edher och store 
tro, ath her Stens breff, Gwd hans sæl nade, maatha bliffue 
widh makth, som han gaff mik paa myn soken och paa en 
gardh, som ær Höghaassa, till engebole (Jak haffuer ingen 
engeboligh til myn gardh), for then store kosthwld, som her 
Sten och rigsens raad och fleræ de gode mendh, som honum
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æpther fwlde nw i tæssæ thw aar, som forlidne ær, som forst 
ær, nor hand drogh a£f Hallan och wp till Sweriges, tha fo- 
ræde jak honum forsta nathan iijc (o: 250) skeper körn fored. 
All myn skaffthe haffra toffz aff myn ladæ och saa mögid 
höö, som jak athæ, i the two næther, hand Iaa hem til myn. 
The andræ nathæn forede jak honum ijc (o: 150) skœper korn, 
som iak will skythæ mik till her Steen Kristersson och her 
Aache Hansson, ath Steen han kallede formarsken till sigh, lange 
Kristiærn, och spwrde hwad som foryd war; tha sagde hand 
som scriffuid stor i the godhe herres næ[r]warende, forwthan 
myn kosth, och sagde her Steen Kristiærn[sson] till her Steen: 
herre thet ær swarreth (!) Nw i sisth, ther drothningen wdh 
for, som edher well wetherlich ær, tha foredes wth aff myth 
ægith to: 450) skæper korn, och alt thet foor och hö, jak 
athæ. Ther medh fik jak stoor skadæ paa myn boskap och 
paa myn sky[r]dh, och köpte jak höö for xx (20) Lybske mark, 
och körde jak lang wegh, ther jak kwne faa köpid, thet 
halp mik ganskæ füge. Bedher jak edher for Gudh skwld 
och eder store værdugeheth och myn store mothgangh, som 
myn ögon wanskas, jak sæ ganskæ Iitid och alderdomenth 
gangær mik paa hændher, jak formaa ey saa brwcha æller 
til rade, som jak giorde en stwnd. Forthy iak sither poo en 
stor lanss wegh, saa fasth söghe the nw tili myn, som jak 
maatthe bæthæ, ath edher wærdughet wilde wnde mik myn 
sokon, som jak först fik i konghe Hansses tidh, sidhen Steens 
tidh, Gudh bans sæl nadhe. Bedher jak edher for Gudskwldh, 
ath i willæ giffuæ mik her eth goth swar paa, och haffuær 
jak wndherwisth myn tiænere nogra ordh ath wndherwisa 
edhers wærdugeheth, som jak will ey scriffua, som hand skal 
edher sigia. Alsom megtwge Gwdh edher beifallendes.

Thwre Eskilsson, 
prest i Wialstadh.

Utanskrift :

Högboren [herre] och förste her Swanthe, rigesens for 
standher, ydmygelegh sendes thetta brefif.



26

22.

Hemming Gadd från sjuksängen till Hr Svante, lyckönskar 
till att så hastigt hafva blifvit herre öfver hela riket, och 
afstyrker det ifrågasatta stora mötet af alla tre rikenas 
råd i K. Hans egen närvaro, hvari han ser »ett förtäckt 
stycke», dat. Söderköping d. 22 Aug. 1604. D. G. A.

Mina ödmiwche oc veluiloge trotienist nw oc altiid för
sent. Verdog herre fader. Nw i samma stwnd fiich jag iders 
herredömes scriuilse medh thenne her ider tienare her i Suder- 
cöping paa mina soota sæng, som han ider sielff vnderuisa kan. 
Jag mich acthede til Lincöping oc orkadhe ey længer æn hiit 
för min düdh, oc i thet nesta haffwer tagit alla mina redha, 
som jag vill bade giffua oc taga. Gud kenne, huru hug- 
swalelig the breff mich vaaro, i mich sende för manga handa 
sacker sculd, tog engen större æn then, at i nw ære en ful- 
mechtog herre offuer Sueriges riche, medban i hafi'ue the slot 
inne, ther jag mykiit i miströst war, at ey saa clarlige til 
gangh sculle haffua. The snediighcther, the haffua bruchet 
mot ider, kwnne i vel komme viidh at lönas igen, Man tiil 
min persones wphellilse oc velferdh, som i scriffue, ær mich 
inthe twiffuel vdi, idert herredöme drager vel til minnes, huat 
min gamble herre, hans siel Gudh nade, then jag min liand 
ræcht hadhe, oc i medh honum samfelt paa Longengen, wtan 
for Wpsala, nogra faa daga för Stocholm bestallades, mich 
loffuadhe oc tilsadhe. Mich hopes, thet ider ecke forgæthet 
ær, huat mich ther aff her tiil dagx viderfarit ær, ær ider 
vel viterligct. Nw haffwer jag racth ider min hand for en 
trotiænare. Mich hopes, i vele see oc skodha min trotienist, 
swara arbeyde, sorg oc liifs fare, jag fatiig man haffuer hafft, 
sidan thenne feydh beginthes, oc reciter mich liffuit, om Gud 
saa föger, scole i min trotienist altiid finna wtan twiffuel. At 
fölgia idra swena wp tiil thet möthe paa thenne tiidh, kenne 
Gud, ær ecke i min mact, ty jag hær ligger tiil sengx, en 
siwcher man oc Gudz fange. Saa snart Gud giffuer mich 
nogra mact oc helbregda, sa viil jag vara hoos ider. Gud 
kenne, then man ær ey wnder sool, jag heller viil vara hoos 
æn hoos ider. I oc the verdoge feder ther wppe kunne yter- 
Iige nog besinna, huat i then dactinge behoff görs, i Cal- 
marne staa seal, mich for wtan. Man taga vij oss ecke tili 
vara i tiidh oc tima, eth forteeth stycke varder oss tilbuelhet. 
Huat foga oc lempa ther tiil finnas kan, at thet aff sattis, at 
mene iij (3) richenes radh, oc kungen'in persona ey for- 
samblades i Calmarne, tychte mich ganst raadeligit vara, wtan 
nogra faa fulmectoge paa alle sidher, oc thette sculle nw be-
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steiles aff thet mote, nw forsamblis, medh eth myndogt budh 
tiil Danmarcs riches raadh, giffuandes them nogra sacher före, 
für huat sadana macth i Calmarna stadh ey bemötes kan, ty 
stadin wtarmader ær oc landit i monga dagxleder wp til 
Holauedhen, oc nogra andra sacher, the godhe herrer kunne 
besinna, ther uppe ære. Vil kung Hans thet ecke paa gaa, 
wtan aldelis koma personliga, tha ma i sielff kunne tæncke, 
huat ther vnder ær. Jag hade vel mang andhre ærende scriffua, 
thet i min mact ecke ær för min swora siwchdom sculd. Nar 
Gud fogher, jag komer tiil ordh oc tala medh ider, viil jag 
gora ider eu vnderuisning i alle ty, jag arme man besinna 
kan eller forstaar. Nat oc dag ider redebogen medh min 
trotienist, saa lenge jag liffwer. Saa hielpe mich Gud oc alt 
hellogt ær, oc ey sannara, badhe tiil liiff oc siel, then jag 
ider befaler tiil ewinnerlig tiid, swnd oc starch sparandes tiil 
lychesamt regement offuer thette fatige riche, sa lenge i liff'ue. 
Kaptim Sudercopie in octava assumptionis Marie Anno Do
mini Mdquarto, Sub meo signeto.

Hemingus Gadh,
Electus Lincopensis.

Postscriptum å ett särskildt blad:

Item verdog herre fader, ær jag ödmiw[keli]g bönfallan- 
des in tiil ider, om then fatige man her Twre i Wielstadha. 
I vethe vel sielffue oc sage, huat kost oc tæring han hade 
tha vij ther vore oc offta oc monga sinnom til forende. Herr 
Sten, bans siel Gudh nadhe, forlenthe honum sin sokn oc 
ther paa haffuer hans breff, för sadana kost oc tæringh at be- 
holla, til tess han kome sin skadha effter, oc bödh almogen 
engen swara wtan honum, oc som jag forstaar, haffwer Nils 
Krome forhiudrat honum oc faar ey tess heller han noget aff 
then fatugdom, the wtgöra sculle. Bider jag ider ödmiw- 
[kelijge kerlige gerna, at han motte niwtha min scriuilse got 
aat, thet jag forskylla viil, saa lenge jag leffuer. Item Sander, 
ider fogathc paa Stegeborg, haffwer fariit medh mich som 
ærli<T tro danneswen. IIadhe jag varit hans fader, han hade 
[ey]°bætre k[wn]ne giort mot mich, ther jag ider ganst ker
lige före tackejr] oc honum tesliges. Iterum valete felicissime.

Utanskrift :

Nobili ac »eneroro viro Strenuo Militi, Domino Suantoni 
Nielsson, regni Suecie gubernatori, invictissimo, amico tam- 
quam patri suo sincerissimo.
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23.

Åke Hansson (Tott) till Hr Svante, att förekomma nedbrytning 
af skärmar, som blifvit uppförda för belägring af Kalmar 
slott, dat. Frotorp i Närike d. 6 Nov. 1504. D. G. A.

Myne ödhmyke welwiliegh heissen nw och altidh ker- 
lighe sendes til forne medh Gud. Kere herre, frende och 
godhe, besynnerlig wen, tekkis idher wilie withe, ath jach 
kom nw hiit op wnder Tiiffwedhen i dagh, och haffwer jach 
ingen tiidhende hört aff Yestergötland annet en ther staar 
alt wel til, och taledhe jach medh een dreng, som kom fraa 
Calmarna, och wisthe han siie mek for sanningh, ath borghe- 
rene brythe sielffve skermerne nidh, hwar fore, kere herre, 
tykthe mek raadhelighet ware, at i skynde eth wist bwdh ther 
hedhen, ath wnderwise them, ath the skermer staa wbrytne. 
Haffwe the faath noghen skadhe paa theres hws eller gaardha, 
thaa ære i vel myndigh och Swerigis riike til ath widher- 
legge them syn skadhe igen, til hwilkidh i kwne ytermera 
och bethre tenkie sielff ther til en jach idher til scriffue kan. 
Siidhen, kere herre, bidher jach idher ganske gerne, at i 
ekke take mek til mystykkes, ath min leghligheth war mek 
ey saa, ath jach kwnne bliffwit ther hoos idher elfter idhers 
begeren. Kenne Gud, jach hadhe ganske gerne voreth ther 
nær idher, och hwar som helst ther i mek begere, ther skule 
i altiidh finne mek redheboghen vilie vare. Vil noghre sigie 
mek annet paa, thaa bidher jach idher, ath i vel gere for 
then godhe troo, jach haffuer til idher, och sether ther ingen 
loffue til. Ther i lothe mek, ther hoppes mek, at i skule 
finne mek igen. Thette kenne Gud och alle Sweriges pa
troner, them jach idher befaler medh Iiff och siel til ewigh 
tiidh. Bidher jach idher, kere herre, at i heissen then erlighe 
godhe quinne Fru Mettæ medh mange godhe nether paa mynæ 
vegna. Tektes idher biwdhe mek til idher vilie, elfter honum 
retter jach mek altiidh gerne. Iterum valete. Kaptim ex 
Frootorp feria 4:ta infra octavas Omnium Sanctorum, meo sub 
8igneto, anno Domini mdiiij.

Aake Ri(ldere 
Hansson

Utanskrift:

Erligh welbyrdigh man och strenge Kiddere, her Swanthe 
Nielsson, Sweriges riikes forstandere, sin kere herre och frende, 
üdhmyghelighe oc ker[li]ghe.



29

24.

Borgmästare och råd i Kalmar till Hr Svante om skärmens 
nedbrytning och virkets uppförande på slottet genom Hr 
Nils Gäddas tjenare, hvarom man förut skrifvit, men 
med en skuta som förlist, dat. d. 10 Nov. 1504. D. G. A.

Ware ödmiwka velweliga tro tiænist och kerliga helse 
nw och altidh til foren med Gud. Kære herre, wele ider 
erlighet vethe, ath vy scriwe ider til i sisth, oc hawe vy for- 
nommit, ath i hawe the scriwelse inte fangith, for ty her gar 
röchte, ath skutan och folket blewe förgången, som brewith 
var oppa &c. Sa ma i en nw vethe, ath her Niels Geddes 
tiænara hawa broteth allan skermen nedh och draget och forth 
pa slotteth hwar och en stock, och nw vil her Niels Gedde 
och hans tiænara vika skullen Iran them och sigia, ath borga
rena hawe reweth skermen, huikkith the kwnne ikke bewisa 
och icke skal fynnas i sanninden, men nar Gud loger, ath i 
och the gode verduge fæder och herrer, rikesens radh, komme 
hith, tba skal thet vel fynnes och bewises, ho honum hawer 
reweth och bortdragith. Ingen tidende hawe vy nw synner
ligen ath scriwa ider til, bidie vij ider ödmiwkligan och ker- 
ligen, ath i vele rama tenue fatige stadz och alles vare beste, 
thet ær alles vore store tro til ider. Al then del vy hawe ider 
lowath och sacht, thet velie vy ider troligan holla medh Iiff 
och macht epter alles vare yterste formage, sa framt vy bliwe 
ikke fran ider trengde medh macth och i moth var vilia. Her 
ined ider Gud alzmeetigh ewinnelig befindendes. Scriwet 
i Kalmar pa Sancte Martens affton vnder varth stadtz insigle 
anno Domini Mdq0

Borgamestere och radh 
i Kalmarne, idre fatige 
tro tiænara ok vndersate.

Utanskrift :

Erlio-h och velbyrdugh herre och strenge riddare her Swante 
NielssonfSweriges riges forstandare, war kæra herre ok liöwetz- 
inan ödmichligen.
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25.

Erik Jönsson och två andra borgare i Stockholm till Hr 
Svante, svar på hans genom Jon Jonsson framstälda 
fråga om tillgång på penningar och om den innestående 
betalningen för ryttarnes underhåll, dat. d. 26 December 
1504. D. O. A.

Wara ödhmywka, veluilige, vnderdanige, kerliga tro och 
helse nw och altidh foresend medh Gudh. Keraste ærlige 
herre. Schal eder herredöme vitterliget ware, ath wij til talz 
ware annan dach jule medh eder fogit Joan Jönsson, i huilket 
thaal han oss lot forstande behemelige edher scriffwelse, ok 
ther medh giorde oss eth hemeliget spörsmaal, om wij hanurn 
nagre godh rad segie eller vnderuisse kunne pa edra vegna 
til swa mykit edre tienere her matte worde medh lönte. Vij 
söghte raadh fram och ather, tha kunne ther ey raadh til finna 
i nagre matte. Hade wij kunnet ther til nagre raadh funnit, 
skulle ey aff ware vegne thet ware forswmmet i nagre matte 
pa edra vegna, som nw ey raadh til ær, som Joan Jönsson 
edher herredöme thet clarlige vnderuise kan ytermera æn vij 
thet scriffuendhæ ære. Item kere ærlige herre, nw for nagra 
faa forlidne dagha fore julen, wore wara borgera och me- 
nichet nagre til taalz medh Joan Jönsson och oss om then 
rytthara kost, som the til achters ære. Kenne thet Gud, wij 
gaffue thöm the besta ord och thaal fore, wij kunne, ath the 
skulle giffue thöm til fredz, huilket Joan Jönsson eder herre
döme thet medh annat mera vnderwisia kan. Kere herre, 
then deel, ther i oss, fatige men, haffue vmtroth, wele wij be- 
schode ok trolige forware, som oss aff ære och rette til bör, 
swa ath ey twijffuel eller briist schal vti finnes. Ey yter- 
mere haffue wij edher herredöme tilscriffue æn eder her medh 
alzmechtigh Gud ewinnelige befalendes. IIastelica aff wor 
stad Stocholm annan dagh jula om afftonen vnder vort stadz 
sio-netum anno Domini M:mo D:mo 4:°

D

Eric Jensson,
Anders Suensson,
Raval Jonsson, 

eder herredömes tromen.

Utan skrift :

Erligh och velbördigh man her Swante Nielsson, Riddere 
i Ekiesöö, Swerigis rikis forstander, vor kere herre och höff- 
uetzman, ödmywklige sendes.
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26.

Åke Hansson till Hr Svante, om K. Hans stora stridsrust- 
ningar för mötet i Kalmar, om Abraham Erikssons (Gyl- 
lenstjerna) återresa till Danmark, afsändning af riks
rådets bref till Danska rådet och uppbörd af en kost
gärd för Svantes förestående besök i Vestergötland, dat. 
Skara d. 3 Jan. (1605). D. G. A. Jfr N:r 23.

Myne ödhmyke welwilieghe heissen mv och altiidh ker- 
Iighe sendes til förne medh Gud. Kere herre, frende och 
besynnerlig godhe ven, tekkis idher withe, at jac haffwer 
stedight hafft myn bwdh i Danmarch, och teakelikes haffwer 
jach och taledh medh them, som aff Danmarch ære kompne, 
och kan jach intet annet förffare en kongen samler ene groffan 
makt bode i Danmarch och Norie aff herener och köpstedher, 
teskelikes och akter segh komme til then herredagh medh 
ene stoore makt. Saa är mek och wnderwisst, at then gamble 
kong skal ware siwgh i the pochker. Hwad ther är om, weth 
jac ey til skels, man her nest jach biwdher idher til, vil jac 
forfareth ther for innen och biwdhe idher til ther om ibland 
andra ærende. Sidhen kere herre, tekkis idher withe, ath 
effter thy at Abram Erichsson fek ekke then leydhe, som 
han var begerende aff idher, tha wil han ingeledis giffue segh 
wp at landet, thaa rodde jac honum, at han skulle forlathe 
segh paa then deel, som riken är giordh i mellom, hwilket 
han ey ville, wthan lath mek forstaa, at han ville strax nidli 
at Danmarch igen. Kere herre, saa om the breff, som i ant- 
wordhedhe Anders Erichsson, at han skulle fare til Dan- 
marchss Kaadh, thaa tekkes idher withe, at strax Anders 
Erichsson kom nidh, thaa bleff han siwk aff pestilentia och 
haffwer siidhan stadigt liollit thet widh sengena. Thaa sende 
han breffwen til mek och skynde jach them ofor[tö]uit astadh 
medh een godh man i Kindh, som heter Lasse Skwme, *) 
och formodher jac honum dagligha igen. Nær han kommer 
igen, wil jach strax skynde honum wp til idher. War jac 
och nw her til tals medh thenne werdheghe herre bijscopen, 
om then kosthgerdhen, moth idher skal göres, thy bodhe jac 
idher ganske gerne, at i wille sende her niidh een idher eyen 
swen, som forfskrifjne kostgerdh kwnne wpbere aff almoghen. 
Her medh idlier Gud och sancto Erico be[fallen]des. Raadher 
och biwdher offwer mek effter idhers eyen wilie och helsser 
then erlighe, godhe quinne, Fru Mette medh mange godhe

*) Danska riksrådets bref, utfärdadt i Lund d. 2 Januari 1506. Skand. 
Handi. XXX: 64.
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nether paa myne vegne. 
hannis ewangeliste.

Eaptim ex Scaris in octava Jo-

Aake
Hansson Riddere

Original i Kongl. Danska Geh.-Arkivet. Sami, til Danske Kongers Historie.

27.

Biskop Brynolf till Hr Svante, med afseende på brefvet om 
hans förestående ankomst till Skara d. 16 Jan., hvilket 
blifvit kungjordt på landstinget och allestädes i landet, 
dat. Skara d. 20 Jan. 1505.

Brynnolphus Dei gracia 
Episcopus Scarensis

Vore wenlige och kerlige helse altiid fersænde med Gud. 
Kere herre brooder och synnerlige gode wen. Maa i wetha, 
ath wii finge i jafftes eder herredömes scriffuelse, i huilke 
wij forstoode, hwrw eder ther wppe lidher, oc thet i haffwe 
allestædes fonget good och hwgnelig swar, Gwd alzmecktog 
ok alle Sweriges patroner these Ioff ware. Som wii och for
stoode aff samma eder scriffuelse, thet i akte nest Gudz hielp 
at wara her i Scara pa mondag nw nest komande, som ær 
mondagen effter Conversionis Pauli, som thet breff och lydde, 
thet i haffde seriwet menighe al mogen her tiil, hwilketh wij 
och kynnade och læthom læse for then almoge her samman
kommen war tiil thætte Landzting, och framsathom alle saker, 
till tess Gud föger, i hiit komme tiil fornæmnde tiid, ath i 
möge sielff’we wara wtoffwer the och anner ærende, som fore 
kunne komme. Kere brooder, wij bedie ider kerlige, at. i 
wilye och akte thet swo, ath i kunne tha komme tiil samma 
tiid, effter thet nw kynnat ær och æn jw mer kynnat bliffwer 
wm menighe landet, at i wilye tha komme. IIurw sig for- 
lopet ær wm Niels Rawalsons hwstrw oc swene, weth thenne 
eder swen Peder Matz[son] eder herredüme wnderwise. En
gen tidende ær her nw a færde, ther stoor makt wppo ligger 
at scriffue i thenne rese, wten hwar wij kwnne och formoge 
wara eder herredöme til brodherligh wylie oc kerlig, skule i 
oss altiid finne welwilioge i alle maathe effter wor yterste 
makt. Eder her med then alzmektog Gud ewinnelig be- 
fallandes tiil Iiff och siell. Ex Scaris in 2:a feria proxima

Sost dominicain lxx:m0 (Septuagesime) Anno Domini Mdquinto. 
ostro sub signeto.



Utanskrift:

Æiiig och welbyrdog herre, strenge ridder, her Swanthe 
Nielsson, Sweriges ri iges forstaandere, wor kere broder och 
synnerlige gode wen.

28.

Riksföreståndaren Hr Svantes kungörelse till Småland; med 
anledning af de Danskt-sinnades stämplingar att väcka 
inbördes osämja, påbjudes att alla skola vara hans tro- 
man Per Magnusson lydige, och den som, utsprider K. 
Hans’ bref strafias som förrädare, dat. Örebro d. 22 
Jan. 1505.

Jach Swante Nielsson i Ekesiö, riddere, Suerigesriiches 
forstandere, helsser eder alle, andelige och werdzlige, clercherij, 
friiborne, frelsesmen, köpstadzmen, bönder och menighe al- 
mwge, som byggie och boo i.Wærendh, i the x (10) lncradz- 
la[g], Calmarna Ieen och menige Smalandh wenlige med wor 
herre. Kere wenner, i dannemen alle sammen, är mich tiil 
wethende wordet, at her Niels Boosson, her Niels Gedde 
och Here kwng Hausses parthii wtsende sin breff och bwdh 
tiil eder, hiit och Here stadz i riichet, och achte ther medh 
at göre twädrecht, owelye och osämie i blandh almwghen, 
aff huilket som(!) matte komme mekit langleget onth, skadhe 
och forderff aff &c, huar fore, kere wenner, beder jach eder 
alle och paa riichesins wegna strengelige bywder, at i ware 
thenne myn elskelige och riichesins tro man Per Mang[nu]s- 
son lydoghe, hörwgh, reetradige och fölgachtige, nar behoff 
kan göres, och han eder pa myne oc menige richesens wegne 
tiilsigiandes wordhder, om naken wrangwiis man ther nedre 
wilde nakon spliit, trædrecht [o: twædrecht] och osämie be- 
gynne. Wi ære här oppe alle i the helge trefalloghetz nampn 
endrechtelige saa offuer enss med Koperbergsmen, Sölffbergs- 
inen, Jernbergsmen, Dalenæ och menige Sweriges almwge, 
och the med oss, at hwar kwng Hans eller hans parthij wylye 
bywde sich her in i riichet, röffue, skynne, brenne kirkier 
och closther och mördhe, som the tilforen giort haffue, tha 
welye wij sadane skadhe och forderff alwarlige affwærie medh 
biff och macht, huar behoff kan göres. Ware thet sake, som 
Grud forbywde, at nakon ther nedre i then Iamlzendhe äre 
tiil siich annamede sadane breff och lathe them læse och for-

Bidr. t. Skandin. Hist. V.
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kynne, worder han thermedh befwnnen, tha skal rettes offuer 
hanom effter Sweriges lag, som offuer then, som siit eget 
fädernis riiches skaade och forderff wil wethe. Her wdinnen 
bewiser eder med eder fädernis riiche i alle matte som tro 
danne men bör at göre, ther mich engte pa twiffler, i gerne 
göre. Huar jach kan wethe alles eders beste och bestondh 
gör jach altiid gerne, sa lenge jach leffuer, thet Gud kenne, 
Hanum eder befallendes och Sancte Erich koning med liift' 
och siel thil ewig tiid. Hastelige scriffuit pa Örebro tors- 
daghen for Sancte Pawalss dag wnder myt indzigle.

Concept i K. Danska Geh.-Arkivet.

29.

Knut Eskilsson, lagman i Upland, till Hr Svante, att han 
hade enligt aftal kommit till Örebro, men först samma 
dag Hr Svante afrest och var för svag att fara efter, 
men påminner om ett bref, han skulle uppläsa vid Di
stingen och under tingen i Koslagen, dat. Örebro d. 25 
Jan. 1505. D. G. A.

Myn ödmiwke kærlige heisse nw och altiid forsend med 
war herre. Kere herre och höffuisman, som i taladhe med 
mik i Henemora, at jak skulle koma tiil edher til Örebro, 
tho kom jak her strax epther thet i wore aff dragne, sama 
dagen, och hadhe jak gerna strægt epter eder och hadhe myn 
makth warit stoor, for thy jak ær ganske grangh [o: krank], 
Kere herre, som i vel vithe, ath jak taladhe med edher i 
siist, at jak skal wara nw i Distingen i Opsale for mangh 
merkelige ærende skul, ther koma fore for the werduge fæder 
och erlige godhe herre, ther forsambladhe bliffwe, tho Ioff- 
wadhe i mik edhert breff, at jak skulle latha hese for almogen 
i Distingen och ther jak tingber epther Distingen i Rodhe. 
Ville i sendhe mik thet, tho vil jak thet gerna kwngöra for 
almogen, och haffuer jak icke annat forfunnet medh menighe 
almogen, vtan the ære eder ganske veluilioge. Kere herre, 
gör jak altiid gerna huad edher villie ær. Hermed edher then 
æwege Gud ocn Sancte Erich konungh beffalandis bodhe tiill 
liiff och siæl. Scriffuit i Örebro Sancte Paw^els dagh anno 
domini Mdv.

Fiik jak Olaff Baggis kapeseck Heningh Gagge, och 
then fiik jak fron een tiwff. Ther ær inne hans kiortiil med 
selffwer ther vti war och eet paar hoser och een skiordha,



ther wer icke amiat inne then tiid jak fiik honum, for thy 
tiwffwen vnslap then tiid jak lat wæra epter honum.

Knwt Eskelsson 
riddere

Utanskrift :
Myn elskelige kere herre och höffwisman Her Swante 

Niclesson i Ekesiö med ödmiwkt sendis thetta breff.

Riksföreståndaren Hr Svante stadfäster för Skara borgare de 
privilegier, som de af K. Karl och andra Sveriges kon
ungar och herrar erhållit, särdeles å tullfrihet i Lödöse, 
dat. Skara d. 2 Febr. 1605.

Jac Swanthe Nielsson i Ekesiö, ridder, Sweriges riges 
forstondere, gör allom witherligt, thet jagh aff sönnerligh gwnst 
och godwiliæ swa oc paa thet at kronenis köpstadh Skaræma 
thess ythermere forbetres oc wedh macht haallis, tha haffuer 
jach med thessæ werdoge fædre erligæ herrer och godhæ 
raæns Rikesens Radh nw nærwarendes ja och samtycke stad- 
fästh oc beleffuit oc medh thette myt opne breff stadhfæster 
oc beleff'uer allæ the priuilegia och frihether, som högboren 
forstæ konwngh Karl, Gud hans siæl naade, med flera fram- 
farnæ Sweriges riges konwnger oc herrer forme Skaræ borgere 
her thil naadhelige wnth oc giffuit naffuæ, sôndeidigæ, at the 
mwghæ tholfri seglæ af oc til i Lôdhæse köpstad oc mwghæ 
kôpæ segh korn, fææ oc andræ æthandæ waræ paa landz-^ 
bygden oc annorstadz, swaa mokit the behoff haffuæ til theris 
eghit behoff och oppæhællæ, togh swaa, at the ther innen 
engen olaglighæn landzköp göra eller driff'uæ, oc skullæ the 
allæ andræ theris rætthæ bescreffne priuilegiæ niwthæ, brwkæ 
oc behollæ swa elfter thenne dag som lier til. ïhy for- 
biwder jach allæ, e huo the hælst ære eller wara kwnnæ, som 
for myne oc rikesins skuld wiliæ [oc] skullæ güræ oc lathæ, 
besünderligæ allæ kronenis embetzmæn, forme Skaræ borgere 
her emoth pa fonde theris priuilegier oc frihether at hindræ 
eller hindræ lathæ, môdhæ, qwelie ellir i noker mottæ ofor- 
retthæ wedh myn oc rikesins strengæ hæmpd oc plicth. Giff'uit 
oc scriffuit i Schara oppaa kyndelssmessæ dagh, vnder myt 
indzigle, anno domini mdquinto

Original-concept i K. Danska Geh.-Arkivet.
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31.

Åke Hansson till Hr Svante, begär att för underhåll af det 
myckna folk, han till rikets tjenst samlat, få Örebro 
slott och län, dat. Ettak d. 7 Febr. 1505. I). G. A. 
Skadadt. Jfr N:r 23.

Myne ödhmyke &c. Iilca med N:r 23. Som ederth herre- 
döme wel fortenker, ath jach satte in for iderth herredöme i 
Stocholm och flere Kikessins Raadh om naghet ytermera hielp 
oc bestand moth tesse store och sware wth Iegn ing h. ther jac 
for rikessens skyl wti kommen ær, hwilket jac och nw per
sonlig lot idliert herredöme forstaa medh noghre faa ordh, 
togh saa, at jac ekke wille bekymble(!) heller bewale(!) idhert 
herredöme i thenne idhers reyse, fryktendes, at mek skulle 
nogher annen deel tenkis til, ther eij i min akt war, hwar 
fore, kere herre, ær æn nw min ganske store troo oc kerlighe 
böön til idher, at idhert herredöme wille werdiges at offuer- 
wegha thenne kost och stoore tering, ther mek nw fore skulle 
staa, om i wore myn tienist begerende paa thenne reyse til 
Calmarna, om jac skulle idher Sylia med mykidh folk, wtan 
saa med skel, at idhert herredöme wille ware fortenkt och 
giffwe mek eth got swar med thenne myn dreng om Örebro 
sloth, paa hwilket jach mek myket her til forlatidh haffuer. 
Ther fore haffuer jac wthsath al then deel, som jach kwnne 
samla oc lööne folk fore, idher' oc riket til tröst och be- 
standh, oc i saa dana akt, ath nær riket behooff giordis, thaa 
wille jac Kyth saa, ath thet skulle ingen brist linnes fhoos| 
mek i noghre mothe, hwar fore kere herre, wtan edhert herre
döme wil nw ware her [om bejteukte, som i mek tilth oc 
offte loffwet oc tilsagth haffwe, thaa driffwer m[in nödh] til 
ath giffue een parth aff mith folk oorloff, wtan jac wil holle 
. . . . . skadhe, hwilket jach nödhigth gör, thet kienne Gud. 
Item kere herre, bidher jac [idher gerjne, ath i ekke for- 
akte mek i nogher mothe, och jach scriffuer idher saa yter 
[lige min] wilie til. Kenne Gud, at jach nödhgess thet at 
göre. Ekke gör jach thet oc i annen .... Jach formodher,
at idhert herredöme wel besinne kan, ath jach wil jw.........
yterlighe her effter som her til waare thette mit fedhernis 
riike och i ære, och en ytermera, om jach kan woghendes 
liiff, gootz oc al anner welferdh for mith fædhernis rike som 
een godh man byr ath gere, thet kienne Gud och alle Swe- 
riges patroner, them jach idher befaller med liiff, och siell til 
ewigh tiidh. Radher och biwdher offwer mek som öffuer



KiddereHansson

idher troo tienere. Kaptim ex Etagh feria sexta proxima post 
Dorothee, meo sub signeto, Anno Domini mdquinto.

Aake

Biskop Brynolf till Hr Svante, med afseende på det före
stående fredsmötet ; Nils Bagvaldsson är sjuk, hans fogde 
i Ale härad, sjelf sjette, tillfångatagen af Otte Ruth, dat. 
Skara d. 21 Mars 1506. D. G. A. Jfr N:r 27.

Brynnolphus Dei gracia 
episcopus Scarensis.

Venlig och kerlige helse altid forsænd med Gud, Syn- 
nerlige gode wen oc kere brooder. Wij linge nw for nogre 
dage eder herredömes scriffwelse, i huilke i læthe oss forstaa, 
at i haffwe tiilscriffuet the werdogxte, werdoge fæder, ærlige 
oc goode men, Danmarks Raad, wm then dagx forlængelse. 
Alzmektog Gud giffwe eder swo dana swar i gen, the ther 
kwnne nyttog wara til longliget bestand, oss oc alt menige 
riichet. Kere brooder, tycker oss ower alt nyttigest wara, at 
timelige förhandlades, hwrwledis thet möte skall besökes, oc 
hwat framsetes skall på richesens wegna, oc wm i personlige 
thet möthe besökie skwlen, at then kost oc tæring, som tiil 
awodana möthe behöffwes, ahvarlige och manlige tiltænkes i 
tiid. Engen synnerlige tidende sere her a færde i thenne tiid, 
wten her ær æn alt i godo maatthe i thenne landzende, wten 
Niels Rawalsson ær nw ganzke kranckelig, oc haffwer Otte 
Rwth gripet honum fron, siden eder herredöme hæden drog, 
hans foogete nider i Alehæred, sielff vi:te. Ær tha likawell 
Niels R[awalson] well wiid eth friith moodh, hopendes, at 
thet skall æn bætre bliffwe baade med hans hælse oc anner 
ærande. Eder herredöme her med then alzmechtog Gud oc 
Sancte Brynnolph ewinnelige befalendes. Heiser wore kere 
syster frw Metthe pa wora wegna, litle her Sten oc allen 
hopen med manga M:de goda næter. Snarlige scriffuit i 
Scara ipso saneto die parasceues Anno Domini Mdv. Nostro 
sub sigillo.

Postoriptum å en liten remsa (”kalf’) :
Maa i wetha, kere broder ær [o: at] Michel Brymbs ær 

pa Bohwss oc haffuer rækt Otthe Rwth handen. Ær thet



æcke sketh med edert minne, tha ma i rettha eder ther effter. 
Iterum valete.

Päder Turesson (Bjelke) ridd. till Hr Svante, om den stora 
förstärkning, som kommer till Kalmar slott, kvilket sätter 
staden i fara, derest ieke Hr Svante sänder dit ett tal 
folk, hvilket borgajne ville underhålla, samt om Nils Bo
sons hårda styreise på Öland, dat. Kråkerum d. 24 Mars 
(1505). D. G. A.

Myn ydmygelige, welwillighe tro thienisthe altiid for- 
screffuen, kerligh medh Gudh. Kære herre, maa i wiidhe, 
ath ther kom i [o: ett] tall aff kongins folk thil Calmerne, 
som Guermund Jonson wed ether ydermere at vnderwise en 

scriffuer ether tiill. Her Niels Gedde wille lagt them ind 
pa borgerne, och the wille ingelundhe haffue them. Lass 
Torbersson screff migh til, at ther er en nw iij skijb til baghe 
medh kongins folk och scylle til Calmeren. Kære herre, 
wthen her kommer i tal folk ner oc annamer staden pa ethre 
weghne, eller ære i skild weden. Borgerne wille gerne holle 
ether folk ther paa, at Danske men scylle icke komme ind 
paa them. Her haffuer warid Oninghe och sagt for migh, at 
her Niels Boesson haffuer lagt skat paa them, at the scylle 
hielpe koningen medh iijc [o: 300] fede oxe om Sancti Hans 
dag tiidh. SkalI thet landet bliffue lenge i hans werge, thaa 
bliffuer thet ödhe, saa mange garde, som myn sösken och 
jag haffde ther, them haffuer han lagt ödhe alle sammen. 
Kære herre, huad ther hender opp i landet, thet lönligt scylle 
ware, thet wed her Niels Boesson saa wel som i wydit. Bether 
jag ether ydmygelige, ath thet bliffuer icke wiiterligt, ath 
jag scriffuer ether tiil. Kære herre, kand jag noget armed 
fornimme som [ma]gt paa liger, thaa! wil jag gerne biwde 
ether tiil. Her medh ether then [alsjmectigste Gudh be- 
falendis oc sancte Eric kong til ewig tiid Skriffuit i Kro
gerum [annjend dag paske.

Peder
Thursson ridder

Utanskrift :

Erligh och welbyrdigh herre her Swanthe Nielsson, Sue- 
rigis riges forstandere, syn kere herre ydmygelige.



Ärkebiskop Jakob till Hr Svante, svar om ett rådsmöte, för 
öfverläggning om Danska riksrådets bref och frågan, om 
det utsatta unionsmötet skall besökas, dat. Upsala d. 15 
April 1506. D. G. A. Jfr N:r 9.

Jacobus rniseracione Diuina 
archiepiscopus Vpsaliensis etc.

Sincerissimis nostris dilectione et salute premissis. Kere 
besynnerlige gode wen. Wij finge nw strax eder scriffuilse, 
som ær daghen næst epter Sancti Tiburcii dagh, medh the 
breff, Danmarckis radh hinget scriffuit haffue, oc at i ther 
före scriffue nyttigt ware, at the werdige fæder oc erlige herrer 
aff radit komme til orde sammens at ôffuerwæge, om thet herre 
möthe j Calmarna besöchies skal. Huilcket oss och tykker 
radeligit ware, at swa sker, besynnerlige the gode herrer och 
men tæss ære mektige oc starke, wij ære kranke oc formaghe 
föghe. Tækkis war herre, at bætre wordher, wele wij gerne 
benale oss til Stocholm, som i ære begerende, oc ær stædit 
ther beqwæmist. Huar wij kunne wara edher til wilie oc 
kerlig, göre wij altiid gerne. Eder her med Gud befalendis. 
Ex Vpsalia in crastino Tiburcii Mdquinto. Kostro sub signeto.

35.

Vincentius Henningsson till Hr Svante om sitt val till biskop 
i Skara, hvilket han i hopp om Hr Svantes välvilja an
tagit, begär alltså företrädarens förläning, särdeles han 
redan tagit dennes folk i sin tjenst, lofvar trohet och 
manskap, â kronans vägnar, för samma län, och begär slut
ligen ett skriftligt förord till Fåfven, samt presentation 
till dekenedömet i Skara för Mäster Jöns Jonsson, hvilken 
domkapitlet valt, dat. Skara d. 30 April 1505. D. G. A.

Myene ödmywgelige oc kerlige helse altid welwilyelige 
forsænde med Gud. Kere herre, elfter the horde oc syrge- 
Hge tidender, som then goode werdoge herren domproesten 
och meniglie Capitulum i Scara eder herredöme nw tiilbywde 
med werdelig man her Benet i Hualstade, canic i Scara, wm 
min kere, nadoge herres, werdoge faders i Gud, her biscop 
Brynnolphfs] framlidelse aff thenne syndoghe wærld, Gud alz- 
mektog hans nades siell med alle cristne siele raillelige forse 
i sine” ewinnelige glæde, swo elfter thet the goode for:de 
herrer korade och wtwalde mic owerdog i fonde werdog faders
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stad igen, tha gaff jac mith samtycke ther tiil, stoorlige mith 
hop och tröst haffwendes tiil eders herredömes goodhet oc 
infödde ærlighet, at eders herredörne werdoges wilye wara 
mich swo til fulhælle, som eder herredörne war fonde werdog 
fader som en good ærlig herre, for huilket hans nade i sin 
yterste tiid latli eder herredörne innerlige tackæ. Och win 
eders herradöme wille sæthe then tröst oc liith til mich, som 
i sathe tiil hans nade, thaa skall eder herredörne fornimme i 
alwarlig röning, at jac wil wara eders herredörne redeboogen 
tiil al gonst, wilye oc kerlige forskylling. Kere herre, jac 
bider eders herredörne kerlige, at jac maa nywthe the for- 
læninger swo wsplitade, som fonde werdog fader them haffde, 
som ære Kollen, Kynda hærad, Skonings hærad oc Scara 
stad. Jac wil, nest Gudz hielp, wara then som thet skall 
fortyene, warandes eder ærlighet oc Sweriges rige tiil al 
tröst oc bestand elfter min yterste makt med raad oc snille, 
thet Gud forbywde, at mich noget aff fonde forlæninger skulle 
wnryckïes. Tha kan eder herredörne well formerkie, at thet 
wore thenne fatige kyrkie oc mich tiil en stoor forswagning 
oc gentrædelse, elfter thenne margfollelige twnga, som mich 
paa hænderner faine ære baade med Romersche bekostninu' 
oc med swore bygning som Leckiö i staar, aff huilket thenne 
landzænde nw haffuer sin enkorlige tröst oc staar nest Gudz 
och eder herredömes hielp med "en snarheeth at komme tiil 
en good oc tröstelig fastheth. Swo skall oc Gwd wethe, at 
jach nödogt akter offwergiffue folket, som jac haffuer alt 
samman tiil mich anamath elfter fonde werdoge faders jord- 
lörilse, wtan hællre wil jac thet ökie elfter min yterste makt, 
eder herredörne oc Sweriges rige tiil tröst oc tryghet, som 
nw alle störste makt wppo ligger. Ty, kære herre, werdens 
wilye giffue mich her wppo eder hugnelige swar med thenne 
ionde breffuisare, och siger jac eders herradöme igen med 
thetta mith breff paa min troo, ære oc sanning hulskap, man
skap oc trooheth oc al then deell, som jac eders herradöme 
plictog ær pa Sweriges croone wegna for fonde forlæning, 
som jac thet akter yterligere eders herradöme tilsigia med 
hand oc mwn, ner i thet aff mich personlige begerandes ær. 
Swo bider jac eders herredörne werdoges wilye scriffue til 
wor helgaste fader pawen i Rom i mins wærff's fræmilse, 
som thet tilbörliget ær. Swo haffue the goode herra, Capitu- 
Ium i Scara, næmpd oc wtwald werdelig man, Mester Jens 
Jonsson, cancelleren, tiil dechenedömet i gen. Thy bider 
jac aastwndelige eder herredörne wilye presentera honum ther 
tiil oc werdens aname forme wall oc wtnempning i then akt, 
som hon gyord ær, eder herredörne synnerlige tiil wilye oc
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bestand, swo wæl, som wore kyrke tiil trust oc ære. I maghe 
fulkomplige sætie eders liith pa honum, at han ær oc akter 
wara eders herredöme for en troo oc ödmywg capellan. Eders 
herredöme her med then alzmektog Gud ewinnelige befalan- 
des. Werdens wilye helse eder erlige husfrwe med mange 
M (1,000) goode næter pa mina wegna. Ex Scaris Anno Do
mini Mdv in vigilia ascensionis Domini. Meo sub signeto.

Vincentius Heningi, 
electus Scarensis.

Utanskrift:

Erlig ^oc welbyrdog herre, Stræn^e riddere, her Swanthe 
Nielson, Sueriges riojes forstandere, kerlige oc ödmywgelige 
tilkommendes thetta breff.

36.

Bengt Knutsson af btäliö till Hr Svante, om godtyckliga ocb 
våldsamma åtgärder af höfvidsmännen på Borgholm och 
Kalmar, dat. Tuna d. 3 Maj 1505. D. G. A.

Myn öinykth, troo ok tiænesth ider nw ok altiidh forsænth 
medh Gudh. Yeta maa i, kære herra, at ther woro nokor 
Öninghe vppo Olandhe ok hawffdhe thy forth ider then skath, 
som i ladhe vppo i wores. Item the sama bönder, som ider 
fördhe skathen, tlioo ville her Niels latha gripa töm, thaa 
haffwdhe thy fatighe men ena skutho ok ville haffwa syn bo
skap vthij skuthone. Item kære herre, hendhe thet sigh saa, 
at fogthen sende vth two kara, ok skulle latha gripa töm, tha 
sloghoo thy i hiæi then ena karen, ok then annan sprongh 
siælff i syön. Thaa wnkomo bönderne ok flyde in til Twna 
læn, ok lath jak gripa töm for then sak, saa at sex dande 
men woro mik godlio före, at thy skulo stoo til rættha, om 
i eller riksens radh vppa(!) her vppa eska. Item kære herra, 
8kreff her Nils mik til, hulkit han skulle mik klagha for ider 
ok alth riksens rodh, for the sama bönder, at jak ville ekke 
töm sænda honum igen til at st[e]yla eller forderffwa. Ithem 
kære herra, at gor her for rykthe nidre, at konungen skulle be
manna Kalmaren saa, at Swenske men skal en en tiidh stoo 
ther vtan före, laatha thy dande men ok ider vener i Kal
maren æro, at i skulle tagha vel til förende then tiidhen wara, 
ok vetha maa i, kære herra, at all then nyia skerman han ær
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nider brythin ok ær draghin in vppa slotheth, ok haffwa thy 
gripith bönder vtoff Möra ok nokro vtoff Siwedhe ok lakth 
töm i torneth ok i hæktilse. Bider jak ider kære herre, at 
i vil vel göra ok bethenk mik nokoth for myn hæsth ok för 
thet jak lænthe ider i Kalmaren, hulket myn kærligh bön til 
ider ær, ok ær her ingen annen tiandhe end som jak haffwer 
nw scriffwit ider til. Her medh ider Gud befallandes ok 
Sancte Erik konungh. Scriuith i Twma die sancte crucis.

Bent
Knwzson

Utanskrift:

Erligh ok wrelbördigh herre hö[fv]izman i Sweriges rike 
kiærligh sendes thetta breff.

37.

Arvid Siggesson, kyrkoherde i Mora, till Hr Svante, ursäktar 
sig hvarföre han ej kunnat efterkomma kallelsen att med 
några bönder från Dalarne infinna sig, och klagar, att 
han af ett parti vid Kopparberget blifvit utskriken som 
”en herrehyllare”, men försäkrar om sin tjenstvillighet, 
dat. Mora d. 5 Maj 1505. D. G. A.

Mynæ ödmykelige helse och wilighe tyenste altydh sænde 
medh war herre. Kære herre, wilie i w7ytha, ath jach fych 
ider scriffuilse om helge torsdagh, lydendes, thet jach skulle 
komma til ider med nogre bönder til Vesteraarss hæden aff 
Dalene. I samme dage fych jach Knwtz i Gylle scriffuilse, 
ath i wrare faren aff Westeraars til Stocholm, och ath jak 
skulle strax bestelle een man nedh aff thenne sokn, sa talede 
jach medh thenne almoge och bestehe then man a stadh. 
Jach hade gerne och faaret medh til ider. Gwd weet myne 
forfal, som mich ære mangfallelige pa hender. Thy al then 
berningh, jach skal alth aaryth haffwra, mych til godho, then 
skal jak nw i thenne tydh tagha til wara, och synnerlige ær 
mych annet til forfangh, ath jach syther i lyffs faar medh 
thenne almoge. Thy al then twnge, them kan hænde, tha 
wændes al skyllen pa mych, epter thet som Knwt pa Högen 
och nagre Here pa Berget, som longlig owilie haffua til mych, 
haffua prædiket och sakt fore fesse Dalekarle, sa ath jach 
heter inthet wtan een herrehyllare och lackaræ aff them, och 
segye, ath jach ær hiith w'pskykkat at forradha almogan.
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Ther med brygger han mych myken mystankæ och owilie 
wppa. Thy kære herre, beder jach ider ödmykelige, ath y 
werdoges wilie scriffua mych ider wilia ty], ær nagen then 
deel i myne formoge, ther jach kan waara ider til nytthe eller 
gagn medh i thenne landzænde, antige medh raadh eller daadh 
eller noger then deel, jach kan bestelle ider til wilie, tha skal 
jach legge mych ther win om medh Iyff och makt, som ider 
tro capelian, sa lenge jach magh lyffua, thet sa mych Gudh 
hwld ware. Ider herredom her medh then alzmectigste Gudh 
och Sancte Erik konung med Iyff och syel ewinnelige be- 
falendes. Scriffuit i Mora mondagen epter helge kors clagh 
inventionis Anno &c. qvinto.

Ider herredomes ödmyke 
Arwijdh Siggeson.

Utanskrift:

Erligh och welbyrdogh riddare Här Swanthe Nielsson, 
Sweriges rikes forstandare, medh al ödmykt kerlige sendes.

38.

Svenska riksrådet till borgmästare och råd i Danzig om de 
öfverträdelser af stilleståndet, K. Hans låtit göra genom 
nedbrytning af förskansningarne uti Kalmar samt mord, 
rof och brand, om den utrustning med ett halft års 
kost han i hela Danmark befalt och hans värfning af 
ryttare utrikes, för att med all magt besöka det till d. 
24 Juni utsatta fredsmötet i Kalmar, i anledning hvaraf 
begäres svar med sändebuden, om Danzig tillåter samling 
af ryttare samt utförandet af skepp och krigsmateriel, 
Sverige till skada, dat. Stockholm d. 14 Maj 1505.

Vnsenn vruntlickenn gruth tho vorenn, Ersamen leuen 
heren, »uden gunren vnd truwe nabere. Alsz jwer erlijcheijt 
woll wijtlyk ys, wo wij in grote twijste, veijde vnd twedracht 
gekamen syn myt deme hochgebarenn vorstenn vnde herenn, 
koninek Hans tho Dennemarken, vormyddelst merklyke or
saken, de jwen allen erlicheiden wol wijtlyck syn, so hebbe 
wy in dessen vorledcn tydenn geschykket etlyke von vnsenn 
ledematen rykes rades, geystlik vnd werlyk, in Dennemarken, 
vpsla<renne vrede ene wyle tijdes beth tho sunthe Johannis 
baptisten nu negest kamende tho makende, vnde bynnen der 
tijdt de gemene man to lande vnd watere frygh vnd velych
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varen bynnen rykes vnd buthen, wor se wolden vnd mochten 
vnd dar bauen wns gesecht, geswaren vnd vtgespraken, dat 
vnse gebuwethe, schäme vnd schantzen to Kalmer scholden 
also bostande blyuen vngebreklyck, alsz se do stunden vnde 
vp gebuwet weren, vngeschanferet ane twiuell, dat vns so nicht 
gehoiden ijs, vnde vordermer myt morth, branth, slach vnd 
roue etlijke gude mans hyr bynnen rykes in dessen veligen 
dagen vnde vpgeslagenen vrede jamerliken vtgepucket synt, 
dat wy vns nenerleije wysz vor hapeth hadden, syne vorst- 
Iike gnade vnde de synen an de vnsen Vorhalten scolden 
hebben, tegen syne koninkleke bosegelde breue vnde hant- 
strekkynge, de vns gegeuen syn, vngebreklik to holdende, 
vnde dar bauen so gelauet, dat desse dre rykes raath, Swe
den, Norwegen vnde Dennemarken, scholden tho hope kamen 
to enen vruntliken dage vnd gemothe bynnen Kalmeren in 
vorbonomeder tijdt sancte Johannes baptisten. So ys vns nu 
warafftigen vorgekamen, wo syne gnade hefft auer gantze 
Dennemarken en vth both myth eynes haluen jares kost vnde 
ene grothe vorsamelinge rüters vth allen landen in geropen, 
sodane vruntlike rnothe myth aller macht to bosoken, na vn- 
sere gyssinge, nen bestanth vth volgen kan. So ys vnse 
vruntlike begere van Jwer ersamen wysheyt tho wetende, 
effte gy sodane vorsamelinge ruters, schepe, bussen, harnesch 
vnde were dorch vnde ouer jwe stede, lande vnd ströme ka
men hithen wyllen, vns to schade vnd vngevalle. Des wy en 
boscheden antwert myth dessen vnsen jegenwerdygen baden 
krygen mochten van jwen getnelten ersamen wijsheijden. Gade 
almechtich to seligen, sunden, langen tijden geliickseliges re
gimentes bouelen. Gegeuen thorn Stoksholme amme verden 
dage in hyllegen pynxste feste vnder vnseren itzwelker inge- 
segell, na vnser aller vorhete angedrukket, anno millésime 
quingentesimo quinto.

Consiliarii Regni Sweciie pronunc 
in Sthokholmis constituti.

Utanskrift :

Denn Ersamenn Vorsychtigenn vnnde Wolwysenn Borger- 
meysteren vnde Radtmannenn Der Stadth Danske, vnsenn bsun- 
deren günstigen vrunden, guden gunres vnde truwen nabers.

Originalet i Danzigs Rådhus-Arkiv, med lemningar af 8 signier.
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39.

Vincenti us, utvald biskop i Skara, till Hr Svante, säncler med 
Hr Åke Hansson 30 svenner till häst till Kalmar, men 
borgarne i Skara kunna ej utrusta något folk för så lång 
resa, utan vilja gå man af kuse, om något påkommer ; 
begär Kållands och Kinnehärad, särdeles för byggnadens 
fortsättning å Leckö, dat. Skara d. 1 Juni 1505. Ö. Gr. A.

Venlige oc kerlige lielse altiid forsænde med Gud. Kere 
herre. Jac tacker eder herredöme kerlige for then forlæning, 
som i mich betenckte. I thet förste wil jac wara then thet 
skall forskylle med eder, eder oc rächet til tröst oc bestand, 
effter min fatige formage. Kere herre, som eder herredöme 
med the werdoxte, werdoge fæder, erlige herrer oc goode men, 
richesens raad, mich tiil scriffwe, at jac wille betröste thet 
herremöthe, som beraamet ær i Calmarne, med mith folk, 
swa sænder jac eder med erlig oc strenge riddere her Aache 
Hansson xxx (30) mine swener med hæst oc harnisk, som 
mich hopes fult skule göre for gode karle, hwar i them haffwe 
wilye. Screff oc eder herredöme, at Scara stad skulle wtgöra 
xxiiii (24) wæraktuge men. Haffwer jac nog arbetet ther 
wm, men the fatuge men formaage æckie komme wth noget 
thet folk, ther noget bestand kunne med fylye, for then horde 
tiid i landet ær oc at the swo fyerren reese skulle. Dog med 
her Aaches raad, wppo eder tröst, haffwer jac anameth swo 
dana forwaring aff them, at the skule sitie Widerrede, man aff 
huse, at affwergie med mine oc her Aaches swener, süm her 
hemme i landet ære, wm noget partij wille arghe in wppo 
landet. Bider jac eder herredöme, at i ey wilye wænde them 
eder owilye tiil. Thet ær æcke i theres makt ytermere göre, 
som her Aache eder herredöme ytermere well kan wndenvise. 
Kere herre, ær jac bönfallen tiil eder herredöme, ändog jac 
ey nogen deell aff eder æller rächet tiil thenne tiid forskyllet 
haffwer, at i wele offvverwæge, hwat skade oc fordarff biscops- 
stoolen her i Scara haffwer lidit i thenne forliden tiid for 
Swerio-es riges skuld. Swo hopes mich, at eder herredöme 
och wil sætie fulkomplige troo tiil mich, at jac skall wara 
eder oc rächet fultröstog til gagn oc bestand. Swo bider jac 
oc ider herredöme kerlige, at i wilye wethe thenne fatige 
kyrkies, biscopsstoolens oc mith betzste, at jag maathe faa 
Kollen och Kinda herad, mich til hielp tiil then swora wt- 
hegning, mich wppo hænger i alle maathe nw med thet förste, 
besynnerlige tiil at fullfylie then bygning wppo Leckiö, som 
nw ær then enaste tiilliith, jac haffuer, oc goode men her i 
landet ær stoort hop tiil haffwe, wm thet fwlboordet kunne
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bliffwe. Kan oc eder herredöme well tænckie, at effter thet 
lænen liggie in wppunder poorthen, oc jac oc mine daglige 
skulle fara tiil oc fraa, huilket jac eckie kan göre med minne 
wthen almoogen tiil twnge oc mich oc mine tiil roop oc 
wgönst, ty kære herre, later mich wara bönhörd med eder, 
at jac maa nywte then forlæning, som then werdoge fader 
her biscop Brynnolph for mich haffde, Gud hans nades siell 
gdæde. Jac wil forskyllet med eder oc wara eder oc riichet 
til bestand, effter min yterste makt, swo at i mich enckte 
skule skylle. Her wppo begerer jac eder gode oc hugnelige 
swar i gen. Befellendes eder herredöme her med then alz- 
mektog Gwd oc alle helige Sweriges patroner. Ex Scaris 
dominica 3 Trinitatis anno Domini Mdv. Suo sub signeto.

Vincentius, 
Electus Scarensis.

Utanskrift:

Erlig oc welbyrdog herre her Swanthe Nielsson, strengie 
riddere, Sweriges riges forstandere, sin kere herre kerlige 
tilkomendes.

40.

Uppgifter om den krigsstyrka K. Hans hade samlad i Kal
mar och för fredsmötet var ditkommen från Danmark, 
af den 24 Juni 1505.

Anno Domini Md quinto Sancti Joannis baptiste 
nativitatis dag

Thesse efftherschreffne er allth thet folck, som forsamblet 
er her nw y Kallrnaren wdaff Danmark
Erckebyspen aff Lwndt Her y blandt

Item . . . xcij swennæ 
Byspen af Sielandt 

Item . . . cxii swenne 
Her y blandt

It. Her Prebyörn xvi swenne 
It. HerMogens Göye xvi swenne

Byspen aff Aarss 
It. . . . Ixxxii swenne

Abethen aff Em klosther viii
swenne

Jacob Lycke i swen
Byspen af Venssyssel 

It. . . . Hx swenne
Her y blandt

Proesthen aff Vesterwyg viii
swenne

Eyler Stygge iiii swenne
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Erick Stygge ij swenne 
Tyge Jenssen i swen

Byspenn af Vyborg 
Item . . . Iij swenne 

Her y blandt
Abbethen aff Vytskölle iiij 

swenne
It. Glob i swen 
It. Michell Krabbe i swen 
It. Niels Mwnck i swen 
It. Matz Perssen i swen 
It. Erich Eskylssen i swen 
It. Niels Eskylssen i swen 
It. Tonnes Röödt i swen

Byspen aff Rype 
It. . . . xliij swenne 

Her y blandt 
It. Per Gronl ...
It. Niels Gronf bodhe 1 swen

Byspen aff Fyen 
It . . . Ixviii swenne 

Her y blandt
It. Anders Thydemandt vi 

swenne
It. Frw Ingeborg paa Eske- 

berg iiii swenne
Electus aff Hammer och 

Christiernn Bagghe 
It. Electus . . . XXX swenne 
It. Christiern Bagge self xxij 

swenne
It. Ip Galle selff iij swenne 

Margreffwenss folck 
It. the ære Pxxiiij swenne 

Beffwernesche 
It. Han er selff' xvi swenne 

Pedher Lycke 
It. . . . Ix swenne 
Her yblandt haffwer hans fa- 

dher en swendh

Her Thonne 
It. selff tolffthenne

Her Jörgen 
It. selff xxi swenne

Her Niels Hugh 
It. . . . xlvij swenne 

Her y blandt
It. Prowesthen aff Bwrlwm x 

swenne
It. Marqwor Jenssen i swen 
It. Thomes Eskylssen i swen
Hans Bylldhe paa Barb are 
It. . . . Ixi swenne

Her y blandt
Abbethen aff Sooræ xij swenne 
Abbethen aff Esszerom och hans 

brodher vi swenne 
It. Schowklosther v swenne 
It. Ebleholltz klosther ij swenne 
It. Aghe Anderssen viij swenne 
It. Jorghen Wrnæ i swen 
It. aff Höryngk vj böndher 

wtthen harnysk 
It. myn herrys skytther xvj 

Her Tyge Krabbæ 
It. . . . Pxl swenne 

Her y blandt
Her Niels Ericssen xij swenne 
It. Jep Krwmpen x swenne 
It. Christiern Jwde paa Ny- 

boryg viij swenne 
It. Olwff Hanssen paa Korss- 

öör v swenne
It. Oluff Holgerssen x swenne 
It. Jörgen Nagell x swenne 
It. Jeppe Nielssen paa Fager- 

holm selff annen 
It. Trwedt Anderssen ij swenne 
It. Abbethen aff Knarderwp ij 

swenne
Jacob Anderssens paa 

Koge hoick 
It. . . . xlvj swenne
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Her y blandt
Item Jacob Anderssen, selff 

xiiij :de
Item Ebbe Strangessen selff 

xvj:de
It. Aszer Brock selff iij:de (!) 
It. ChrystiernpaaTryggewelde 

selff trediæ
It. Karl Bryske selff' trediæ 
It. Anders Skeel selff, i swen 
It. Niels Otssen i swen 
It. Christiern Anderssen ij 

swenne
It. Byorn Anderssen x swenne

Tornborn Byllde paa the 
Enghellske skyff'

It. . . . xlij swenne
Her y blandt er 

Tornborn Byllde xxiiij swenne 
It. Frw Elsze i Clare ij swenne 
It. Olwff Falsther ij swenne 
It. Pryor y Anderskow xiiij 

swenne

Eyler Bryskes skyff 
It. Eyler Bryske selff xij:te 
It. aff Kerthemyndhe iij mehdt 
It. Gyord Nielssen selff vij:de

Tomes Nielszens skyff 
Thomrnes Nielssen selff xiij:te 
It. Her Marqwor vj swenne

Niels Hacks skyff 
It. Niels Hack selff xii:te 
It. Henrick Agessen self ix:de 
It. Gregers Ipssen iij swenne
Her Olwff Stygsens, hans 

eygett skyb
It. . . . xxvij swenne.

Her Eskyld G ö y e s skyff 
It. . . . xxiiij swenne

Her y blandt
Pryor aff Dalby ij swenne 
Jörgen Kock paa Kietzen 
Jörgen Kock selff xxvij:de
Niels Jenssen paa Snage- 

haf fn
It. Niels Jenssen [seif] xxv:de 

Stege
It. . . . xliii mendt

Kiöge borgere 
It. . . . xlv mendt

Melfar och Assens 
It. . . . XXvi mendt

Otthens 
It. . , . XXXV mendt

Nachtskoo 
It. . . . xlvi mendt

Her y blandt er 
Chrystiern Brwn ij swenne

Nyköbyng y Falsther 
It. . . . XXV mendt

Helsyngöör 
It. . . . xxxvij mendt 

Her y blandt 
It. aff Szöboryg ix mendt 
It. aff Slangerwp vi mendt

Ystedt borgere 
The ære xxij mendt

M a 1 m ö ö
It. . . . Ixxvi mendt

It. .
Lundt 

. . xxi mendt

It. .
Trelleborryg 

. . x mendt

It. .
Landtzkrone 

. . xlvij mendt

It. .
Roskylde 

. . xlix mendt



49

Nesthwedt 
Item ... Ix mendt

Slaffwelsze 
It. . . . xxiiij mendt

Randerss 
It. . . . xlviii mendt

Nyköpyng ij Moorss 
It. . . xvj mendt

SchiellskyOr 
It. . . . xii mendt

Kalwndborg 
It. . . . xi mendt 
It. Per Lawryssen ij swenne

Hor[s]ness 
It. . . . xl mendt
Holbeck och Nykobyng ij 

Hoodtz [o: Odz] herett bodhe 
ett skyff

Holbeok v mendt 
Nyköpyng vj mendt

StwbbekiOpyng 
It. . . . xviij mendt
Semmershaffn och ThOm- 

merwp, bodhe ett skyff

Skaffwen 
It. . . . xvi mendt

KiObenhaffn 
It. . . . xc mendt
Veygle och Bowns bodhe 

ett skyff
It. Veygle xij mendt 
It. Bowns v mendt
Ryngsthedhe och Hed

dy nge bodhe ett skyff 
It. Ryiigstede xij mendt 
It. Heddynge vi mendt
Swynneboryg ochFoboryg 
och Nybo ryg, alleiij ett skyff 
Swynneboryg xxvii mendt 
Nyboryg ix mendt 
Foboryg vi mendt

Aars
It. . . . Ix mendt
SaxekiObyng ochNystade 

bodhe ett skyff 
SaxekiObyng x mendt 
Nystadhe xij mendt

Her Niels Boson 
It. . . . Ixvj swenne

Jens Holgerssen 
It. . . . Fxl mendt.

ThOmmerwp vj mendt 
Sümmersshaffn v mendt

Oiiginalet i K. Danska Geh.-Arkivet. Eubr. Danske Satnlinger.

41.

Stockholms borgmästare ock råd till Hr Svante, med under
rättelse från de norra landsorterna och begäran att få 
veta, huru mötet aflupit, dat. d. 25 Juni (15 Juli?) 1505. 
D. G. A.

Wara ödhmywka, veluilige tro och kerlige helse nw och 
altijdh forsendh medh Gudh. Kere ærlige herre, schal edher

4.Bidr. t. Skandin. Hist. V.



herredöme vittherligit ware, ath her i thenne landz ænda 
ständer alldelis vel til, alth fredeligit och endrechteligit, be
synnerlige her inne medh oss, Gud alzmechtich tess Ioff 
haffue, ok kom Jon Jonsson nw hem aff Vesterarss prestha 
moth, och hafFuer oss vnderuist, ath thet staar ther til vp i 
Dalen och i then egnen gantzka wel, huilket Gud tess Ioff 
haffue. Aff Findland haffue wij och ingen annen tiende vten 
the ther gode ære. Gud for sin milde barmhertocheeth vnde 
oss samma tiende aff edher herredöme medh ware werdige 
feder och ærlige inrikes herrer, nw medh edher herredöme 
til hopa samlade ære. Verdighe helge Sweriges patroner 
ware edher herredömer alle nw behielpeghe och bijstændige, 
som nw och behoff görs och macht pa ligger. Kere ærlige 
herre, then deel vij eder herredöme loffuit och sagt haffue, 
skall wara förwaret til edher herredömes tillkompst, som til- 
börligit ær, ok kera ærlige herre, bede wij edher, ath wij 
stedse fange edher scriffuelse, hure sich thet mötit förlöpa 
kan, at wij hade edher vilie ok kerligh scriffuelse, ther wij 
matte oss epter retta, ok formode wij, ath Jon Jönsson wor- 
der edher herredöme tilscriffuende, huat han offuan aff for- 
warit(!) haffue[r], æn Gud tess Ioff haffue, ey annat æn got, 
som wij fornurnit haffue aff honum. Hwat wij kunnom ware 
edher herredöme til vilie, ödhmywkt och all kerligh, skole i be- 
fijnne oss altijdh velueligh vthinnan. Ey ythermera. Ider herre
döme alzmechtigh Gud ewynnelich befalendes. Hasteliga aff 
wor stadh Stocholm die sancti Dauid abbatis, nostre ciuita- 
tis sub signeto, Anno Domini millesimo D:mo qvinto.

Borgarnestere och Rader 
edher herredömes ödhmiwkelige.

Utanskrift :

Wor kere herre och höuitzman her Swante Nielsson i 
Ekesiö Riddere ok Sweriges Rykes forstandere ödhmywklige 
sendes thette breff.
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42.

Matts Kafle till Hr Svante, klagar, att bönderna i Vedens 
härad ieke vilja gifva honom, deras häradshöfding, den 
s.V. häradsskäppan oftare än hvart fjerde år, dat. Hallerna 
d. 28 Juni (1505). D. G. A.

Mvn vdmyge och velwellige tro tienisthe nw och altnd 
for senth med vor herre. Ktere herre verdyges ether herre
dom ath vethe. som i loffwithe oss alle hereshöffdmge hei i 
Skara,*) ath bönderne her i Vestergylland skullte giffwæ oss 
aarlme var heritskeppe, *tha haffwer jach kraffth henne her i 
Venn herit, tha haff'wæ the giffwit mig for swar, thet theVenn herit, tha hattwæ tne gmwit mig im »n«,
velie icke giffwæ mig henne vthen hwarth fierde aar, loiti
ath the hade en heretshöffding tiill forne, och torde han icke 
kræffwæ hennte vth vthen hwart fierde aar, och ther medh 
sicher bôndernæ, ath the ville icke giffwæ mig hennæ, vthen 
hwarth fierde aar. Bether ether kære herre, thet i velie veil 
göre och giffwe mig ethers offne breff tiill them, swa ath the 
motte giffwæ mig henne hwarth aar. Kære herre, bether jach 
ethers herredöma, at i ville tiill verdes, ath tencke paa myn 
lange tro tienst, om nogher deell bleffwe löss her i Vestre- 
gylland eller annenstadz, thet i ville verdiges tiill ath tencke 
paa mig. Her medh ether Gud beffellendes och sancte Knck 
konung? Datum Hallerne vigilia Petri. Sub signeto.

Mats
Kaffle Ethers tro tienere

Utanskrift;

Erlig och velbyrdig man HerSwantheNielsson Sweriges 
riges forstanderæ ydmy[ge)i]gæ sendes thette breff.

*) Troligen var den åberopade förklaringen af Hr Svante afgifven i Jan. 
s. å. Jfr N:r 27.



Riksrådets kungörelse till Kalmar län och Acre landsorter 
om orsaken, hvarföre den utsatta fredsunderhandlingen 
ej blifvit utaf, och försöket att genom tre rådsherrars 
afsändning till Danmark upptaga densamma, oaktadt de 
grymheter och förnärmelser i Kalmar blifvit af K. Hans 
utöfvade, men om fred ej kan ernås, ville man efter 
yttersta förmåga försvara vårt fädernesrike, och är Hr 
Sten Kristiernsson nämnd till höfvidsman, (dat. i Juli 1.505).

Kære wener, som idher langliga witherligith hawer warith, 
ath eth rnene herremöthe i Kalmarna beramath war i mellan 
oss, andeliga och werdzliga, innan Radzs, och högborin första 
K. H[ans], Danmarks och Norgis radh, pa thet mene bestha 
for alla, födda och oföddha, i sa mattho aff oss beleffwadh, 
ath wij jw willom haffwa fridh eller nagra ara tidz opslagh 
i mellan rikin, och ther fore hiith kompne rikesens radh oc 
mene frelsith ower rikith pa dreplig swar, kosth och tærningh, 
pa en daxledh nær Kalmarna, och gerna för oss hiith be- 
nalath, haffdhe börin oss fogath och mædher blæsth, thet 
warth störstha hop war wtan twiffwill, och medh alle acth 
oss winladhom medh myndog budh och breff, bade för wij 
fore aff Stocholm, och sidan wndher wæghin, til forfscriffjne 
K. H[ans], Danmarkis och Norgis rikis radh, bidiandis thöm 
alla och högliga formanandis, ath om sa hendhe, thet wij nagra 
fa daga for börlöse skull forhindradis, ath the wille werdas 
toleligen oss bidha och forwachta. Wij willom dag och nath 
oss skynda, roo och sigla, som wij nesth giordorn in til Bra- 
wiken, ath jw besökia thet möthe, medh thöm beramath war, 

a thet krij, örlig och blodzwtgytilse matthe aff stilles pa
adhe sidher, och i thy wij ware kompne i then egn, nesthE

Kalmarna, thet K. H[ans] och forme ij (2) hans rikis radh 
well forstodhe, loth han reppa sin skip och ankar gansth 
senth *) moth natta thima och wille ey bidha. I hwath ackth 
han och hans radh thet giorth haffwa, kwnne i sielffue well 
merkia, och hwar annar godh man, retth tænkia will. Sa 
haffwa wij her förtöffwath hendher Patha och Mölstadha ass, 
owerwægandis **), hwath besth företagandis ware pa thet mene 
besthes gangn, nyttho och bestandh i alle matthe, och ær nw

*) Följande rader äro bär öfverstrukna :
”i mellan lögerdag och sönedag sig medh sin skip w Kalmara hampn 
”loiîwerade, ær och mangom witherligith, ther forstandh ther opa haffwa, 
”ath inghen pleger gerna löpa medh sa dana wedher han aff löp, östhan 
”synnan, och besyndherliga moth synedags natthin, tha han ær i godhe 
”hampn”. Orden : ”moth natta tima” äro i stället tillskrifna.

**) Ursprungligen stod i st. f. owerwægandis: swarliga bekymbradhe.
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sa ower ens wordhne, ath wij wilom jw lata oss fynna til 
all ære och rædeligheth, ther fridh och béstandh aff koma 
kan, sa inghen bryst skulle fynnas hoss oss, och ther fore 
æn nw beleffwat forsendha in til Danmark erliga herrar och 
strengha riddara her Sten Twrson, her Twre Jenson och 
Nielss Eskilson, wepnare, ware kære medh brödher, Swergis 
rikes radh och men, æn nw pa nyth förhandla och werffwa 
fridh eller nagra ara opslagh i mellan rikin. Oss hopas aff 
sadana til bodh, wij för och nw til budith haffwa, altidh 
wilia wara til swars for alla Cristeliga herrar och furstar, 
teslikis inrikis for then mene man och almogha, om nager 
sa fawisk fwnnis, sighia wille, ath bristhin skulle fynnas 
hoss war kære herre höffuitzman eller nagon annan aff oss, 
innan radz eller wtan. Wij ware well til sinnis med then 
makth, wij haffdhom, nw strax dragith in i Blekingh och 
annars stadzs nesth i grensin och widhergorth i thet ytherste, 
Gudh haffdhe oss giffwith nadhen till, thet önkelige mordh, 
lifflath, hon och skensell, K. H[ans] moth dectingis breuith, wer- 
dog fadher i Gudh biskop Mattis och erlig herre her Benkth 
Byningh oss fördhe, sa thet skulle hawa warith en ower 
talath sak medh allom, æ hwarss medhhallare the haffde 
warith, i thesse fegdh, thet ey acktat ær, wtan moth alle ære 
och rædeligheth ware wener stegldhe, halshugne, jemmerlige, 
badhe quinne och men, pinthe och brendhe, thet Gudh se 
forklagath och alle helge Swergis patroner, och then mene 
man ower Swergis rike, ath oss ey mer konunglige ordh, ære, 
lypthe, beseg[l]dh breff och handgrep hallas skulle. Sa ære 
wij och ower ens alle, hwar och en, ath nar wij fa tesse 
forme war medh brödher och sendebodh igen fra Danmark, 
och. om sa' henda kan, thet wij ey fa fridh eller opslag nagor 
aar, som forscriffwath star, wtan aldelis skall ga i tw til 
ofridh och fiendzskap, som K. H[ans] i nerwara nagre fre- 
mende herrers sendebad nw sisth i Kalmarna medh pipor 
och basyner i alle gatwmoth till landz och watn wth ropa 
lath tha wilie wij alle samfelth medh idhers hielp och tbrösth 
och flere Swergis inbyggiara aluarligha aff wæria warth fe- 
dhernis rike, idhers och then mene mans skada och fordarff 
medh liiff och makth, som aldhra största makth pa liggber. 
Oss hopas och inthe twifflar, ath i ære alle ther til wiliog 
och redebone, som fadher och forældhra for idher giorth haffwa, 
och i tesslikis i tessin forliden aar, som ær[lige] thro dande- 
men bör ath göra. Warin widh godh thrösth, then godhe 
man och then °erlig herra Sten Cristiernson lydogh och hö- 
rugh, som idher skikkis till forswar och höffuitzman. Wij 
wiliom alle wite idher besthe, sa lenge wij leffwe, thet altidh



war akth waritli hawer ok æn ær, thet Gudh kenne, then wij 
idher befallom til ewig tidh.

Concept af Hemming Gadds hand i K. Danska Geh.-Arkivet, obetyd
ligt skadadt i vecken. Öfverskrift: ”Wærændh och eth annath til Kalmare 
læn och Möre” samt med annan stil: Östergötlandh.

44.

Promemoria för Svenska ombud till Danmark för upptagande 
af den underhandling, som skulle hafva egt rum i Kal
mar midsommartiden 1505. Troligen uppsatt i Krono- 
bäck i Juli s. å. Jfr Hanctt. ror. Skand, Hist. XIX: 121.

Utrum rex recipi debeat vel non ad regnum? 
super hoc vertitur causa.

Melius et commodius, vt conventio fiat in regno Swecie 
propter(?) habere super huiusmodi negotio recursum ad com- 
munitatem pro habendo consensu ipsius, quod facile non 
fieret, si in Dacia staret.

Quare non venistis ad dietam Calmarnensem ?
Kespondetur : ventus fuit contrarius ad tot septimanas, 

nec archiepiscopus noster valuit equitare, si dimissis nauibus 
venire vellent par terras, et eciam, quia aduenturi speraban- 
tur Rutheni, quibus respondere oportuit, et erat adeo graue 
negotium ipsis respondere et practicare de pace cum eis, 
sicut vobiscum, aliasque in futura conuencione declarabitur 
nullam in nobis culpa|m] fuisse.

Quare dominus Acho non intravit Calmarneam, 
tractando de pace?

Quia male tractati fuerant ciues Calmarnenses, vnde non 
immerito formidabatur intrare.

Si conqueruntur, quod non consecuti sunt feuda 
sub Castro Calmarnensi iuxta tractatum.

Quia ipsi Daci primum fregerunt tractatum frangendo 
municiones, quod intelligentes rustici et communitas eciam 
dixerunt et iurauerunt non seruare.

Alia quecumque obiciuntur de non seruato contracto illo 
Hafnie, respondetur, quod in futura conuencione poterit dis
cuti, ex cuius culpa non fuit seruatus.
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Utrum wultis assecurare nos Dacos vel regem 
quod in futura conuencione terminetur causa per 
concordiam vel justiciam?

Rfespondetur]: Compromittunt domini de Swecia in illos 
xxiiij, ratum habituri omnino quidquid dictaverint, quod et 
speratur facturus dominus rex.

Si petunt, quod aliqui iudices extranei assint.
Respondetur, numquam Iioc fuisse consuetum inter regna 

ista, quin eciam recessus antiquus innuit huiusmodi non 
fiendum.

Si mentio fit de Imperatore.
Respondetur: Licet eum recognoscimus vt Imperatorem 

et cui commiserat papa gladium temporalem, idcirco eum et 
suos nuntios, ubi possumus, honoramus, ipsum tarnen vt iu- 
dicein in causis nostris negamus, attenta libertate regni, quam 
liabuerat tanto tempore, quod non est memoria hominum in 
contrarium.

Vtrum ciuitas Calmarnensis possit esse locus 
pro illa dieta?

Respondetur: quod ibi est locus tutus pro vtraque parte 
et consuetus adhoc, eciam iuxta antiquum recessum. Eciam 
propter dominum reuerendissimum, cui non erit tune possi- 
bile ire longiorem viam, nec nisi cum nauigio versus Ludosiafm].

De statu illius loci.
Aut tradatur castrum et ciuitas vni de ambasiatoribus 

vel Nicolao Boson, vel stet sicut nunc stat castrum in mani- 
bus Dacorum et ciuitas in manu nostra, et stet interim pax 
inter castrum et ciuitatem.

Ista assecuracione facta forte querunt a nobis: 
quare ergo wltis, quod stent propugnacula et muni- 
ciones, et quare vobis non data fuit potestas nunc 
faciendi ea, que tune facienda sunt per illos xij, et 
sic parceretur expensis pro utraque parte.

Respondetur, quod futurum bonum seu pax secutura non 
est solum in potestate nostra sed eciam vestra, propterea ad 
omnem euentum stent propugnacula. Item si rumperentur, 
haberemus statim contra nos communitatem, sicut prius male- 
contenti erant.

Original å ett helt pappersark i Rike-Arkivet.
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45.

Stockholms borgmästare och råd till Hr Svante, svar å brefvet 
från Kronobäck om händelserna i Kalmar och försöket att 
upptaga fredsunderhandlingen, samt försäkringar om tro
het, dat. d. 26 Juli 1505. D. G. A. Jfr N:r 25.

Wara ödhmywke, veluilige, vnderdanige tro och kerlige 
helse nw och altijd foresenda" medh Gudh. Kere erlige herre, 
skal edher herredöme vittherligit ware, at wij i afftens vnt- 
finge edhers kerlige scriffuelse, som scriffuen ware wedh 
Kronabeckx cioster henner Calmarne, ther i rörendes om 
then ömkelige plaghe ok jemmerlige mordh, som kong Hans 
haffuer latit giort i for[scriff]ne Calmarna stadh, Gudh see 
tessz fore clagat, tesliges medh the gode dandequinner &c, ok 
ther offuer haffuer vpblest och vpropat offuer alla gator i 
Calmarne ofridh, badhe til landh ok watn, ok medh samma böör 
och wedher edher Gudh fögede tijdh nidh til Kronabeck, i 
then egnen, löp han ok vntfoor sin stracka wegh Iran Cal
marne medh sit Raadh bade aff Danrnarch och Nörgie, swa 
ath han ey bide wille eder herredömes tilkomelse Ac. Yther- 
mera, som eder ærlighet röre, at i nw haffwe eders herre
dömes fulmyndoge sendebodh til Calmarne, tilbiwdendes æn 
nw til tet beste om thet æn nw hielpa kan &c. Kera ærîige 
herre, ware thet zache, ath ther nagre fulmyndoge herrer 
ware tilstedes aff hans macht eller hans Raadh, som sware 
kunne, tliaa matte Gud föget, at ther matte naget got aff 
worde, swa at tet komme kunne i dagh och vpslagh til talz, 
om swa skee kwnne, æn Gud alzmechtich föghe alles edre 
herredömer eth got samraadh, ath thenne twedrecht matte 
komme til en godh ænde epter edher herredömes hop och 
scriffuelse. Item ærlige herre, ware wij til talz medh Jon 
Jönsson, edher fogit, om thenne fatiga almoghe her i skeren, 
som i hanum ther om tilscriffuet haffue, i 'huilkit han sigh 
beuist haffuer som en ærligh tro dandeman ok dagelige sig 
beuiser i alle motte, ok hwat wij fatige men honum kunne 
ware til wilie, kerlig och bestand pa edhres vegna, skal ey 
til bache bliffue i nagre matte, nest Gudz hielp, All then 
deel, vij eder herredöme loffuit och sagt haffue, vele wij tro
lige och manlige fullfölgie och fulkompne i alle motte, som 
oss til bör. Kere ærlige herre, bede wij eder herredöme fore 
Gudz seul, att i wilden verdiges medh the gode verdigasta, 
verdige feder och ærlige, gode herrer, wort kera Rikessens 
Raadh, berama och besörgie wort federnes rikes besta, gagn 
och bestandh, epter Gud eder herredöme naden til giffuer 
ok alle verdige helge patroner, i huilket wij wele vare wijdh
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godh tröst, e hwat warda kan i alle matte, edhre herredöme 
oc oss allom Sweriges rikes inböggiarom til hugnet, gagn 
och bestandh. Ytermera kera, ærlige herre, haffue wij edher 
herredöme intet tilscriffue for tinde, vtan ath her i thenne 
egnen och her inne serdeles medh oss alt fredeliget ok en- 
drechteligith, Gud tess Ioff haffue. Gud giffue oss samma 
tijnde aff edre herredömer. Ok tacke wij eder kerlige och 
ödhmywkelige fore eder kerlige tilscriffuilse ok bede wij eder, 
kere herre, jw stedse om tinde, hure eder herredöme for
slyte edre ærende medh ware kere herrer, flere wort kere, 
ærlige Eikz Raadh, som Gudh alzmechtigh eder alle holle 
sunne och karske medh Iiff och magt, som nw oss allom 
rikessens inbyggiarom magt pa ligger. Ey ytermera. In 
Christo valete. Hastelica aff wor stadh Stocholm lögerdagen 
nest epter Jacobi apostoli anno Domini M:mo D:mo qvinto 
vnder vort stadz signeten. Gudh alsmechtigh eder herredöme 
beware i alle sunheth til lijff och siel.

Borgamestera och Radhmen
edher herredömes veluilige.

46.

Riksföreståndaren Hr Svantes stadfästelse å Sten Stures för
bud för borgarne i Öregrund, Östhammar, Gäfie, Ulfsby 
och Raumo att drifva handel på utrikes orter af d. 10 
Aug. 1502 (jfr Del. IV, s. 350), dat. Stockholm d. 7 
Ang. 1505.

Jach Swanthe Nielsson i Ekesiö, riiddhere, Sweriges 
riches forstandhere gör wetherligit medh thette mith ner- 
warandes opnæ breff, ath jach sect och owerlæsith haffuer en 
wtscrifft och copie aff eth permentz breff, wndher hengiande 
indzigle her Sten Stwres, Gud hans siel nadhe, tha Sweriges 
riches forstandere, lydendes ordh fran ordh, som her effter 
scriffuith standher: Jach Sten Stwre, riidhere, Sweriges riges 
forstandere — — — — — — — — — — — 
Som giffuit ær Stocholms slot, Sancti Laurencii dagh Anno 
Domini mdii0. Hwilken copie jach owerwæghit haffuer i alle 
syne articla och puncther och aff langht samtaal medh nagre 
godhe men aff Radhet, her hoos mich staddhæ ware, for- 
sfcriffjna breffz innehaldilsæ aff the leglighed, nw pa ferde ær, 
samtycker och medh thette mit opnæ breff stadfesther, oc
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Stocholms stadz betzstæ gangn oc bestandh medh the wer- 
digaste, werdige fædre, erlige herrer och godhe men, mene 
ßichesins Radh, nar Gud fügher, wij samman kommæ. Tiil 
ytermera wissa later jach hengia mit indziglæ for thetta 
breff, som scriffuith ock giffuitli ær paa Stocholms sloth 
then torsdagen nesth for Sancti Laurencii dagh Anno Do
mini mdquinto.

Original å pei'gament, med vidhängande sigill, i Stockholms Rådhus- 
Arkiv.

4T.

Sten Kristiernsson (Oxenstierna) till Hr Svante ; rykten, att 
Danska skepp gått förlorade ; gränsboarne, i Varcnd, Möre, 
och Bleking, hade på Hjortsberga landsting förnyat sin 
öfverenskommelse om fred sins emellan; ett lejdebref af 
K. Hans var i afskrift sändt honom från Kalmar; dat. 
Hossmo d. 18 Aug. 1505. D. G. A.

Venlige och kerlige helsse til foren senth med Gud. Ma 
i vithe, kere herre, broder och besynnerlige godhe ven, ath 
jag hadhe gerne til forne bwdheth ider til, hadhe jag inghe 
visse tiændhe, jag kunne ider til biwdhe. Ma i vithe, ath 
her for wisse tiændhe kongen liaffuer miisth ij (2) sin skip. 
Snakehampn och eth annedli sworth skip ere skiwthcn i sankt 
med eth tall folk, i hoo thet haffuer giorth, tliet jag ikke 
veth, och Langhe Bæren bleff ther borte med, och ær her 
och rykte, ath Jöns Holgersson skulle och bliffue borthe, 
huath heller han ær grepen eller slaghen, thet jag ikke veth 
for wisse ath scriffue. Wore the och til talz sammen Væ- 
rensbo och Bleghinsfare och Möre vpa IIiordzbergs landz- 
tingh, sa ath the sig forbwndith i melloin sa nw som til foren, 
och er inghen visse tiændhe aff konghen, och naghre dage 
epther jag skildes fra ider, var jag in for byn och fik jag 
nakotli fæ från them, wiid eth hwndreth stykke och nakoth 
mer, och forwndrer mig storlige och tesse gode men, her ere 
hoss mig, ath i liaffue icke bwdhet oss til, hwath i haffuen 
for tiændhe ther vppe hoss idher. Sa snarth jag förnimmer 
naghre wesse tiændhe, som makt pa liggher, yil jag eg spare 
bucih och breff til idher. Bidher jag ider kerlige, ath i gören 
mig teslighis i ghen, och sendher jag ider en vdscriffth aff 
konghens leygdhe, som the sende mig vd aff Kalmarne, och 
begeredhe jag sidben ther epther hoffwidh breffet, ath jag
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ville tket forsendhe op til ider, hwilkedh jag inghen swar 
fik ighen off them. Bider jag ider kerlighe och tesse gode 
men, her ere hoss mig, ath i ville biwdhg mig til, hwat i 
haffuen for godhe tiændhe ther vppe &c. Her med ider Gud 
alzmectig liff, swnd- och saligheth befalendes. Scriffuit i 
Hosseme monedag nesth epther dijre Varfrw dag, meo sub 
sigillo, anno Domini millesimo quingentesimo quinto.

Sten
Cristiærnsson. riddher

Utanskrift:
Ærligh och welburdigh man her Svanthe Nielsson, Swe- 

riges rige forstandhere, ydmwkelige tilkommandes.

48.
Ture Jönsson (Tre rosor) till Hr Svante, begär att för under

häll af de 30 karlar, som tjent Nils Bagvaldsson, och 
hvilka han tagit i sin tjenst, få på en tid behålla Kinne 
härad, hvilket Hr Trotte Månssons tjenare hade ”veder
känts”, samt Barne härad, för betalningen af skulderna 
efter Nils Bagvaldsson, men fodring och sakören deraf 
för egen del, dat. Falem d. 18 Aug. (1505). D. G. A.

Min velwillige trotiensth och kerlige helsse altidh for- 
senclh medh Gudh. Kære herre, swager och gode ven. Ma 
i vidhe, ; th Jach haffuer lagt til mik vidh xxx (30) godhe 
karle, som Nils Rauelsson tiænthe och haffuer jach forlath 
mik paa the ordh, i sielffwe loffwedhe mich, thaa jach skildis 
vedh ider, at jach skulle behollet thet lille hereth Kindeheret 
thetta aar oftuer. Nw jach var vppa Dal, kom her Trottes 
tiænere och kendes vidh fornæmde hereth. Kære herre, kwnne 
i vel sielffwe merke, ath jach icke kan vtan min skade holle 
xxx karle aff fem lester smör, fortij tönnen geller her icke 
mer en vj (6) mark, oc alth thet jac holler offuer xvj (16) karle, 
thet ær mik til forderff oc skade. Ther fore ær jach ödhmyge- 
Iige begerende, ath i vele lathe mich beholle for[scriff]ne 
Kinde heret nogen tidh, thet vil jach gerne fortiene. Och 
ligge forme mine tienere hoss OlaffBiorssonochvaetheepter 
Söffrin Skaningh i Viken, at han icke skal göre nocgre an
grip in vppa Dal, och hopes mik, ath ner han komber, han 
faar the swar honum ille skal behage. Kære herre, jach vil 
nödigt offwergeffwe the fattige karlle, oc helsth meden jac 
skal sielff ferdes iders oc rikissens ærende, oc vtan i vele nw
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giffwe X (10) eller xii (12) off them. Kære herre, som vii 
nw haffue scriffuit ider til, min broder och jach, om Barne- 
heret, at betale Nilses geel, saa begerer jac kerlige, at i vele 
vnne mik thet, huath skath ther aff’ gaar vil jach gerne lathe 
komme til stæde oc betale hans gel medh, och maa jach nydhe 
fodringen oc sakören, thet ær min kerlige bön oc begeren. 
Kære herre, ramer mith beste medh eth off tesse forme he- 
reter, thet vil jach gerne fortiene epter min yterste makt oc 
formoge. Her medh ider then alsmectige Gudh oc Sancte 
Erich koningh befelendes. Scriffuit pa Falem mondagen 
nesth epter varfrw dagh assumcionis.

Twre
Jensson. ridder

Utanskrift:

Erligh velboren man oc strengge ridder her Swante 
Nilsson, Sueriges rikis forstandere, kerlige tilkommendes 
thette breff.

49.

Sten Kristiernsson till Hr Svante, begär att fâ en gärd af 
Värend, för att kunna ytterligare befästa en holme vid 
Brömsebro, samt föreslår att få med 300 till 400 hästar 
till dem han hade göra ett infall i Skåne; erinrar att 
tiden för kungshästars fodriflg i Kalmar-orten vore nu 
inne, dat. Hossmo d. 20 Aug. (1505). D. G. A. Jfr N:r 47.

Venlighe och kerlige helsen til forene senth med Gudh. 
Kere herre, broder och beswnnerlige godhe wen. Ma i vithe, 
ath for nagre daghe sydhen vor jag i Blæghinn, beskanssede 
jag en holme liggindes viidh Brymssebro1 hwilken holme til 
forene bygd haffuer variidh. Tykker sa, ath forme holme 
vore en godh tilfellise til ath beskermc riketh och thenue 
fatighe landzennen her nidhre. Hwar fore bider jag ider, 
i ville vel göre och giffue mig idhert opne breff, ath Vm- 
rensbo motte mig giffue en gingerdh til at bygge och for- 
scriffne holme for rikesins fiændhe forsware, epther dy thenne 
danne men, som bygge och boo her nidhre i landet, som er 
Kalmarnæ læn, haffue och beuiste sig moth mig och Swer[i]edh 
som tro danne men bör at göre. Kære herre, hadhe jag gerne 
seeth, ad jag hadhe iij (3) eller iiii (4) hwndreth hæsthe mere
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en jag nw haffuer, epther dy Blæghinn haffuer sua bebwn- 
dith oeh besworith sig med thenne landzenne, ville jag drao-e 
in til Skone med same hæsthe, til the stædher, them ad brenne 
och skinne, och lathe almoghen her nidhre i landet sytte med 
spækth och roligheth, epther dy thidene, som nw lægligt ær, 
fordy kongen reser aldrig inghen hær mer aff Danmark eller 
Norgie. Haffuer han vilfcoredh sig saa til forenne, for herre 
daghen bleff vppa bwdhin i Kalmare nw nesth forlydhen, 
och görs idher ingen behoff vtliermere at biwdhe kong Hans 
til, szom forhandhleth var med idher och flere godhe herre och 
fædher i then herredag nw senesth for lydhen. Kere herre, 
bider jag idher, ath i lather Erik Kwse vare hoos mig med 
idbres flere svenne, fordy the göris vel behoff her nidhre i 
landit. Kere herre, varen viidh ene godhe trysth. Her bliffuer 
allsamen goth. Kære herre, varen her fortenkthe vdi vm for- 
scriffne folk, thet for idhert och menige riketh besthe skul. 
Kere herre, ma i vithe, at the ij (2) aar er nw forlidhen och 
thet tridhie stwnder nw in, som koni[n]ksse hæsthe bör ad löpe 
her nedhe; thy tykte mig vare radh, ad i lathen forme hesthe 
komme liiith nidber i thenne landzenne. Her med ider Gwdh 
alzmecdg befalendes. Skriffuit snarlege i Hosseme ondens- 
dag nest for Sancti Bartolomei dag. Nostro sub sigillo.

Sten
Cristærnsson, riddere

50.

Erik Trolle till Hr Svante, underrättar, livarföre han ej så 
snart kan komma åter ; tackar för förläning under gården 
(Bergqvara) och hoppas den nu skall kunna försörjas med 
proviant, likasom den blifvit försedd med krigsmateriel 
°oh. besättning, hvilken alltid står till Hr Svantes tjenst ; 
förlikning emellan biskopen i Växjö och Hr Nils Ryning ; 
rykten att riksrådet icke ville hafva Hr Svante till höf- 
vidsman, vederlagda på tingen ; Peder Påvelssons afsänd- 
ning till Danmark för en fredsunderhandling, kvilket är 
allmogen i Värend så mycket behagligare, som den två 
gånger varit för blindt allarm uppbådad, dat. Bergqvara 
d. 22 Aug. (1505). Egenhändigt. D. G. À.

Min ödmwghe helsen oc veluillug trotienisth altidh ker- 
bgen försent medh wor herre. Ma i vethe, ad jag kom hiit 
till garden onsdagen nest fore Sancte Maria Magdalene dagh 

>de strax mit budh til min moder, frw Birgitte till 
t^etlOö, at forhöre, om henne teckis ad komme hiit vp till
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färden &c., tha skulle hon vare mig velkomen. Ner budit 
om tith, tho var Jöns Holgersson the 

Göstaff sielff annen oc sende them till Kö 
Nw var frw Anne, hennes sister, her hos, 
loffuede hon mig, at hon vill haffue sit bud til min moder 
frw Birgitte, ad forhöre hennes vilie oc legnighether. Ther 
fore ackter jag her ad töffue her pa garden, ad jag finge 
vete hennes vilie, ther jag kunne mig epterretthe, beder jag 
eder, at i vendhe mig icke till ouilie, ad jag töffuer her, 
Gud vet, i huad matte jag skall bosörghe thenne garden. Her 
ære monge öde godz, the som ære bositne ære ganske faa, 
som kunne gore reth for sig. Jag tacker ider kerligen for 
then vnsetningh, i vnthe mig her om kring garden, huilkit jag 
vill altid veluillig fortiene medh edert herredöme. For theris 
skat haffue the loffued mig spannemall. Her til garden er 
ingen spannemall till renthe, vthen jag skall köpen. Doch 
hopis migh, ad jag vill swa hostelled, ad garden skall bliffue 
bospisedh. Bisser, verge oc puluer loot jag komme hiit ned, 
swa ad ther pa skall ingen bristh id finnas, oc vill leggie 
her pa garden gode, tro karlle, som mig lenge haffue tient 
oc min fader, Gudh hans siell nadhe, huilke skulle altidh 
redebone vare pa edert beste i thenne engn, Imar i eller 
edert visse budh them tilsigendis wordhe. Kere herre, var 
frw assumpcionis Marie virginis forlichte jag oc Per Monsson 
bispen oc her Niels Ryningh, the haffue loffued och sagt 
huar annen stadug oc fasth venskap, oc ville almoghen inge- 
lunde, ath the skulle i swadane ouilie bliffue oc talede ther 
ganske kort vdinnen, som for thenne legnighet vel bohoff 
giordis, oc fan jag bispen ganske mig veluillugen i then for- 
IeDing, eder herredöme mig vnthe, oc war hans nade pa tingit, 
ner jag anamede heredet, oc tacker jagh the dannemen, ad 
the swarede mig ganske veil oc ære mig veluillughe i alle 
matthe, swa ad jag them tacker. Kere herre, her haffuer 
varedh rickthe i bland almogen, ad Kiksens Radh eller me
nige landit ther vppe ville icke haffue eder for herre och 
hoffuisman, vthen her Eric Tursson eller her Ake Hansson, 
tha vnderuiste biscopen almogen, och jag teslikis sagde, 
at riksens radh, bade biscoper, ridcrskapit, köpstadsmen, 
bergsmen, menige landit oc Dalene holle eder i ære oc ver- 
dughet for theris herre och liöuisman oc ære eder hörughe 
oc lyduge som thro dannemen, e huad i ære aff them bo- 
gerendhe. Ytermere vnderuiste jag them, ad the haffue sig 
forbunned, ad hoo som vill sette sig vp emot eder, then 
vilie the straffue, oc holle eder vid velmakt, huilken almoge 
loffuede eder swa her at göre. Sammeledes vnderuiste jag

r oc gnp mm swen 
penhaffn till kungen, 
s migh nogre dager.
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almogen her pa Albo heredz ting nw i odensdag. Hopis 
mig, ad i skulle finne her om kring i thenne engn tro, vel- 
uillug almoge. Ther fore beder jeg kere herre, at i vele 
medh Eiksens Radh at i (!) scriffue menighe landit till for swa- 
dane löngacktigh rickthe skull, thet kommer er til bostandh. 
Sancte Birgitte dag bliffuer her landztingh i Vexiö, teckis 
edert herredöme, at jag skall fortöffue her til tess, tha later 
antworde thetta mit budh eder scriffuelse, tha vill jag gerne 
underuiset almogen, eder vilie. Peder Pauelszon fich Ieyde 
till Lund, oc kom han tidh for viij (8) dager siden. Erche- 
bispen i Lundh var pa Borendeholm om Sancti Laurencii 
dagh, her Sten Bille, her Oloff Stigsson oc her Oloff Jepsson 
gaffue Peder Pauelsson theres leyde breff oc screffue kungen 
till oc [o: at] riksens oc edert budh vare pa vegen, oc the hade 
giffuit honurn leyde, oc skulle budit fortöffue i Lund, til tes 
the finge vethe kungens vilie. Thette vnderuiste mig bispens 
swen, som verffde Per Pauelsson leyden nw om Sancti Lau- 
rencii dag i Lundh*). Samme bud vnderuisthe migh, ad Jöns 
Holgersson grip mit budh, jag hade til min moder frw Bir- 
gitte. Ingen annen sinderligen tidende ære i thenne landz- 
ende, vthen almogen ticker vel ganske vare, at i haffue eder 
budh til Danrnarc om tridh oc vpslag. Landit haffuer ij (2) 
resser vared vpresth for löngacktig tidende skull, seden the 
karle bleffue slagne vid landemerkit. Michil Bremss, eder 
trenthe, han bleff thor slagin, sielff xiiij:de (14) oc ligge alle 
samme i en mase, oc han var höuisman oc tienthe Otte Rudh 
pa Eahuss, som i tilforenne vel fornummedt i min scriffuelse, 
jag scrett eder til Cronebeck. NerVerendhvarforsamledhvid 
/1 nna?"' * / ^an^emei‘ltidh mot Bleking, tha vore her vtoffuer 

^ j Fot*e s^otter medh skön armbosth oc skeether oc ful- 
uordughe, vnge karlle, for vthen pulyxer oc baspiut. Jag 
hade thet ingelundhe trot, hade jag icke latidh reknet sköt- 
terne, tha var ther icke man aff huss, vthen en karll aff 
garden.^ Jag sender eder noger article, som almogen for- 
telthe i Vexiö om varfrv dagh assumpcionis. **) Huar ja<r 
kan vare eder til vilie oc tiensth, skulle i finne mig veluilluglu 
Her med eder alzmectig Gud oc Sancte Sigfrid bofallendis. 
Scriffuit j Berquara fredagen nest fore Bartolomei.

Erich Trolle, miles

ett bref till Ake Hansson af den 24 Sept. 1505 omtalar Hr Svante, 
-jt har> ”fongit sitt budh igen aff Danmarch, Peder Pavelsson, med en 
leyde. Skand. Handl. XIX: 100. Dot medhafda lejdebrefvet var af K 
Hans utfärdadt d, 29 Aug. 1505.

' Jvan tvifvel det dokument, som är efter Hr Svantes brefbok infördt i 
k and. Handl. Del. XX: 293—295, näst efter ett bref af d 28 Juli 1510.
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Utanskrift:

Erligh oc welbirdh[ig] oc strenghe riddere her Suanthe 
Nielssonf Riddere, Sueriges forstendere, ödmiwgeligen.

51.

Axel Nilsson (Posse) till Hr Svante, om den mellan Hi Ake 
Hansson och Otte Euth afslutna öfverenskommelsen om 
fri handel ; begär Ale härad, som aflidne Nils Bagvalds- 
son haft i förläning, dat. Tun mellan den 9—16 Sept. 
1505. D. G. A.

[Mvnl ydmywke, plectoge tro tiensthe nw ok altidh fore 
scriffueth meth worom herre. [Kiere] herre, tacker jæk edher 
kerlige och gerne for mekith goth i mange matthe som Ii 
mik Selwisth haffue, serdhelis meth landh och læn, somimik 
wnth och loonth . . . . ch jak aft Iiff och macth, troheth och 
tiænesth rikith och edher bewi[se will swa l]enge jak linuei 
Kitere herre, maa i withe, ath her Ake oc Otthe Knth .... 
och sætthæ the ther i dagh, swaa ath böndher och köpstadz men 
p a [a badhe] sidher skolle frith wthen fare, kiöpe och sæliæ 
hwer meth annen, men mellom*) [oss] .... oc tesse fryborne 
men her i landeth ære, och theris folk stande eth opeth örlög
___ Otte Kwth och them. Sidhen haffue her Akes swena oc
myne altidh wareth [meth] edhre moth riksens fyende, epter 
theris itherste macth. Kiære herre, som edher well [ti]ll mynne 
dragés, ath jak war eth hæreth begerende aff edher her nedhre, 
thaa loffuede i mek, nar her bliffue nokoth lösth, taa wille i 
helppe mek ther meth. Thi ær nw [m]yn store bön till edher, 
at i wille well giöre oc forlæne mek Aie hæret, som JNiels 
[Ragwjaldsson haffde, Gud hans sitel nade, taa will jak gerne 
giöre edher tiænest ther aff [me]th Iiff oc macth, dagh och 
nath, naar i mek telsegendis warde. Jak wille gerne [holle] 
folk epther myn itherste macth, rikith och edher till tiænesth, 
haffde jak fodringh, [men] haffwer icke anneth till fodring 
en hemme paa gardhen oc formaa jak thet [icke, th]i bedhei 
jak edher, ldære herre, at i lathe mek nw ware bönhördh 
meth edher [om Ale] hæreth, forti thet läge mek gantzske well 
beleyligh, ther nedhre ath haffue [mith io]lk ther moodh rik
sens fyende. Iviære herre, ær thet swaa, ath i haffwen forme

fe-*) Ordet synes vara öfverstruket, kanske ock de tre näst följande, nu 
lande bokstäfverna.
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liæreth nokon godman forlenth, thaa bodher jak edher gerne, 
at i wille hanom forsee meth anneth læn oc wnnse mek thet 
for myn store trangh skwldh wm then fodringh, som for ær 
rörth. Thet well jak meth edher kierlik aff alle myne makth 
forskulle, swa lenge jak leffwer. Radher och biwdher offwer 
mek, som offwer edher tro tiænere. Her meth edher Gud 
oc Sancte Erik koningh befalandis. Ex Twn anno Domini 
Mdv0 infra octava nativitatis Marie virginis.

Axel Nielsson 
edher tro man och ween.

Utanskrift :

Erligh och welburdigh man her Swanthe Nielsson, strenge 
riddare paa Ekessiö och Swerikis rikis höuitzman, kerlige 
kommendis thette breff.

62.

Olof Jonsson, fogde â Vesterås slott, till Hr Svante, svarar 
om Hr Ake Hanssons resa ; han hade en vecka förut 
kommit. in i Närike och skulle taga vägen genom Be
käme till Stockholm ; hade med sig 100 man, men en
dast små hästar ; att brefskrifvaren skall ”väl förvara 
klinken”, derpå behöfde Hr Svante ei tvifla, dat. d. i 
Oct. 1606. D. G. A.

Min ödmykelige troplictoghe tro tiænisth för senth med 
vfherre. Kere herre, maa i vethe, som ider verdughet 
skreft mich til om her Aakes til kommelse her igenom Ve- 
straas læn, taa hadhe jak mith bodh vidh Örebro, ok kom 
thet hem i nath, ok hadhe saa för tiendhe, ath her Aake 
Iagh hem til kwnungh Erik i Nærdhevi i Vibi sokin i mellen 
syndaghen ok lögerdaghen, ok haffwer han akteth sigh draghe 
vtöffwer Rekerne aath Stokholm. Maa ider verduohis vethet 
thet han haffwer inghe andre hesthe med sigh æn smaa ok 
yith æn C ( lOO) kara, ok hwar kar medh en armskene ok 
inthet mer harnesk. Kære herre, hider jak ider, thet i vel 
gören ok skynner mith bodh fron ider ok skrift'vver mich til 
hwath ider verdughe[t]s vile ær, taa vil jak ther æffther 
gerne göre. Bider jak ider, kere herre, thet i vel göre ok 
sender mich noghet legefolk ok serdelis en t[un]nebinder, för 
ty her dör alth folkit fron mich. Maa i vethe kære lierre, 

t. Skandin. Hist. V. 5



som i skriffwe mich til, ath jak skal vel för vara klinken, 
taa twiller ther inthet oppo, næsth Gudhs hijælp, jak vill saa 
för varane, ath hon skal komme ider til nytthe ok ganghs. 
Her med ider alswoldoghen Gudh befallandis ok Sancte Erik 
kwnungh. Snarlike vtoff Vestraas die Fransissi Anno Do
mini M°d°5°.

Oloff Joensson

Utanskrift:

Erlik och velburdugh men ok strenge riddere her Swanthe 
Nilson sin kære herre ömykelike sendes.

53.

Svenska riksrådet till borgmästare och råd i Danzig, rekom
mendation för några skepp, som oaktadt K. Hans’ förbud 
blifvit utskickade, och hvilkas återkomst ännu samma 
höst väntas, dat. Stockholm d. 9 Oct. 1506.

Vnnsenn vruntlykenn gruth mit irbedinge vnses vterstenn 
vormoges stetz tho vorenn Ersamen, vorsichtugenn, wolwij- 
senn, inbsunderen leuen herenn, holden gunre vnd guden 
vrunde. Alsze wij in dessen vorledenen tijden vorstan hebben, 
wo de hochgebarenn forste konink Hansz aller vnserér apen- 
barer wy[t]lyke vijenth hefft en vorboth myth breuen vnd 
synen sendebaden an jwer ersamen vorsichtighen rade vnd 
gementhe gedan, dat gene schepe myt kopenscop van den 
jwen liijr bynnen rykes segelen solden, so ersamen leuen 
bsunderen vorhape wij vns nicht, dat wij vns so tegen jw 
vnse guden nabers vnd holden gunres bewesen hebben, dat 
ydt so schen scall vnd an vns erschynen lathen, in deme wy 
nu desse vnse schepe, de wy myt vnsen guderen an jwe 
stadt to segelen vtuerdiget hebben, in meninge vnd vorsathe 
se noch in dessen herueste negeste kamende myt Gades Itulpe 
wedder vmme an vns kamen solden in Sweden ryke, bydden 
der haluen, gij dessen suluen vnsen schepen vorderlich vnd 
bohulplick wesen wedder vmme in dessen heruest an vns to 
kamen. Hefft de dorchluchte konink Hanss myt synen breuen 
itz an jw vorscreuen in etlyken saken edder puncten kryges 
haluen, wijlle wij vns vnd de vnsen vordedingen vnd vor ant- 
werden vor vnsen geborlyken vnd temeliken richters wor ul 
in tokamenden tyden van noden ys vnd wij dar to ermant
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werden. Der haluen vormenen vns gantzliker to Vorsicht 
vnse vijende bauen gescreuen nenerleije wijsz starken wijllen 
vnd vns an dessen vnsen schepen bohinderlick wesen wyllen, 
se VnuortocrCrt an vns van dessen heruest kamen mögen wedder 
vmme vorschulde wij sampt vnde bsunder in sodanen vnd 
groteren te^en jwe ersamen vorsichticheit. Gade almechtich 
to seligen sunden langen tijden boualen. Gegeuen tom Stoks- 
holme amme dage Dijonisij Anno xv° vt0

Consiliarii Regni Swecije pronunc 
in Stockholmis constituti.

Utanskrift :

Denn Ersamenn Yorsichtugenn vnnde Wolwij sen Borger- 
meysteren vnd Radtmannen der Stadth Danszke vnnsenn be
sonderen leuen guden vrunden vnd holden gonneren.

Originalet i DanzigB Arkiv, med lemningar af 7 6igiller.

54.

Nils Bese, slottsfogde och två borgmästare i Stockholm till 
Hr Svante, att de enligt befallning hade inför stadens råd 
framställt hans fråga om penningar, men efter Hr Erik 
Turessons tillstyrkan blott inom lyckta dörrar, och hade 
dervid icke lyckats finna några tillgångar, dat. d. 29 
Oct. 1505. D. G. A. Jfr N:r 25.

Wara ödhmywke vnderdaniga kerliga helse nw och al- 
tijdh forsenda med Gud. Kere ærlige herre, Schal edher 
herredöme vitherliget ware, ath om then befalning, i oss 
befalten vnderuise och berettc in for Radit om mynth &c., 
huilket ærende wij vnderuiste och beretthom her Erich Thu- 
resson och radhfraghede medh honom, hwat ther best vti 
ware, i huilket han oss for swar gaff swa, ath thet ware vel 
nyttocht, ath thet hemmelige ware besport in medh radit i 
radz[stu]ene innen luchte döre. Ware thet zake, ath ther nagre 
ware som thet betröste bestaa eller vndsetting göre, tha ware 
thet got och wel. Tha matte man thet framdelis forkynne 
in fore the xxiiij (24) aff menighethin. Vare thet sache, ath 
ingen ware i Radit, som ther vntsettingh göre kunne, tha 
schulle ther om intet thaïes eller behoff giordis ath röre tet 
for menighetin, vtan plat aldelis tyst och hemmelige inne
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medh Radith. Huilket, kera herre, wij nw i dach fore hender 
hadom ok berettom tet lönlige och hemmelige in fore Radit 
innen luchta dürer. Tha finge wij fore swar, ath the ther 
ey macht til hade eller betröste thöm ther med beware, vtan 
hwar ömdhe ok keredhe sin saar deell, hwar i sin nödh och 
mothegangh. Ther medh, kere herre, höffuetzman, haff[we] 
wij tet tyst ok lönlige hafft och haffue innen medh oss, swa 
ath wij thet ey röre wele for forme menichet, som her Erich 
Thuresson och til radde. Æn hwat edher herredöme ther 
om göre vele eller ther vthinnen betencke wordhe, thet sette 
wij eders herredöme medh the gode verdigxte, verdige feder 
och ærlige gode herrer, wort Rikissens Raadh. Kera ærlige 
herre, haffue wij eder herredöme nw ingen besunnerlige ti- 
ende til scriffue, vtan ath her ständer alt vel til, Gudh tess 
Ioff haffue, ok vele vij then deel göre och berame. Her 
medh Gudz tröst, eders besta gagn ok bestandh i hwad matte 
wij tet göre kunne. Her medh eder Gud alzmechtik befa- 
lendis och Sancte Erich konge. Snarlige aff Stocholm stadh 
odensdagin nest epter apostolorum Symonis & Jude, Anno 
Domini M:m0 D:mo quinto vnder wort stadz signetum.

Niels Beesse,
Erich Jensson,

Anders Swensson.

55.

Erik Jensson och Anders Svensson, borgmästare i Stockhom, 
till Hr Svante, att de enligt Hr Erik Trolles i Nils Beses 
närvaro gifna anvisning andra gången förehaft hans fråga 
om penningar inför rådet, men med lika liten framgång, 
ehuru alla bedyra sin tjenstvillighet, dat. d. 6 Nov. 1505. 
D. G. A. Jfr N:r 25.

Wara ödhmywke veluiliga vnderdoniga kerliga helse nw 
och altijd forsenda med Gud. Kera ærlige herre, schal edher 
herredöme vittherligit wara, ath erligh man her Erick Trolle 
oss til thalede edher herredömes werff och ærende i edher 
fogittes Nielss Besses nerware om myntet, tha vnderuiste wij 
hanom, hwat swar wij fangit hade til forende aff Radit. Æn 
hade wij samma verff in for radet annan tijdh epter edhers 
herredömes befalningh, vppa huilken ærende wij ey ænnen 
swar aff thöm ey forfare kunne æn som wij idher herredöme 
i sijstans tilscriffuit hade. Ther ined sade wij och vnderuiste
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then gode herre, ath ey behoff hade ath röre thetta fremer- 
iner in for menighetin, som och vel nytteligit ær, at thet ey 
fremermer röris eller om thalis. Ok sege the hwar wiidh 
sigh, hwar the kwnne ware edher herredöme til vilio-e, ödh- 
mywkt och kerligit bestand och withe edhers beste i edhers 
herredömes fraware som nerware, ther ær the ganszke öffuer- 
büdige til i alle matte. Edher herredöme her med alzmech- 
tik Gud ewynnelik befalendis ok Sancte Erick kongh. Snar- 
Iige aff wor stad Stocholm odensdagen nest epter Omnium 
Sanctorum vnder vort statz signetum Anno Domini Milles- 
imoquingentesimo q°

Erich Jensson 
Anders Swensson 

eders herredömis ödhmiuke.

56.

Pavel Kyle till Hr Svante, att som han allt sedan Sten Kri- 
stiernsson reste hem i början af September fört befälet 
och derunder hans sätesgård blifvit af fienden sköflad, 
begär han någon ersättning af kronan, antingen Albo 
harad, efter Hr Bengt Bibbing var död, eller Stäkeholms 
lan dat. Hossmo d. 6 Dec. 1505. D. G. A. Skadadt i 
kanterna.

Myn ydmygelege tienste nw och altidh kerlege til fore’ 
send med Gad fiera herre, ma i withe ath ii? (3) weke 
fot Sfancte Mikkels da]gh her Sten redh op fran Hosms
ha befalte han meg, at------ ge i thenne landzende oc
oowedhe han megh ath han sk[ulle komme hit] iggen vii 

(8) dage elfter S. Mikkels dag. Som edher wel witter [lige 
ær OinJ hans forfa], ath han ecke kwnne komme her ned 
oppa lor[næm]de .... matthen wart myn gard skinnet oc 
fick en stor skadhe, som her [for allom wit]therIio-et ær, o 
formodher jak, at her Sten haffwer scriffwet edher tlier t: 
om, hwar fore bedher jak edher, kære herre, at i wildhe be 
tenkke megh med nagen deel aff kronenne for myn skad< 
och wäret swa sake at i wele tage Albo herret fra frw Fe 
lepe, effther her Benet [ær] död, ta badhe jak edher o-erm 

i [wille wnn]e meg thet for myn skadhe och welwelig 
tienste, som megh [bör och jak] wil göre edher och ri<?< 
Jrfu °re-. Kære herre, bade jak edher gerne [at i wel 

Jithe mit beste i thenne her ærende och haffwer jak hör



at her [Niels Claesson e]r död, Gwdh hans siel nade, warit 
swa sake at Steg[e]holm vr ... . owet at i wilde wnne megh 
thet, ta hoppes megh at jak w . . . . och rigit swa god tie— 
neste for som en annen, och hwat jak kan wa[re edher] til 
welge och tienste, ther skole i finne migh altidh welweligh 
til. Edher her med alsçnechtugeste Gwd och Sancte Erik 
befalendes. Scriffwet pa Hosma Sancte Niclaus dag Anno 
Domini Mvcv.

Pawel
Kyle

Utanskrift :

Erlegh och welbyrdig herre och strenge ridder, her 
Swante Niclisson, Swerges riges forstandere kerlege sendes 
thetta breff.

67.

Sten Kristiernsson till Hr Svante, om behofvet af förstärk
ning, till försvar för Kalmar län, han hade dertill ej 
hjelp af någon mer än Påvel Kyle, hvars gård (Barkers- ; 
torp) blifvit sköflad vid ett Joachim Trolles utfall till } 
Hossmo, någon annan af de gode män, hvilkas hjelp 
blifvit lofvad. hade ej hörts utaf; får han ej svar före 
jul och undsättning, vill han aflägsna sig, dat. Hossmo 
d. 12 Dec. 1605. D. G. A.

Myn ydmygelige kerlege helsen nw och altidh til forn 
send med Gwdh. Kaere herre och besynderlige gode wen. 
Som edher wel forteneker, at siest jak war hoss edher och 
the gode werdogeste, werdoge fædher och herrer rigisens 
radh,°som ta forsamlede ware i Stocholm, ta satte jak in tor 
edher herredöme om thenne her landzende, hwre wij skwlde 
honum beskerme och forsware for rigesens fiende, ta sade i 
megh til, at her Niclis Kyningh och bespens folk aff Wexsiöö 
och° flere gode menz tienre skwlde kome hiit nedh, thenne 
landzende til hielp och bestand, hwilket icke ær en nw sket, 
men hwilken godh manss tienre och köpstadzmen her ware, 
the ære alle heden faren, och then tidh jak kom her nedh 
igen, tha fan jak her ingen annen nedre for meg, the som 
ware thenne landzende til tröst och bestand, en Pawel Kyle 
och mit daglege folk, thy bedher jak edher, at i wele ware 
fortenete her wdii medh the werdoge fæder och godhe herre,
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flere, at i wildhe göre inegh nagen help och wnsettning med 
naget folk hiit ned innen jwl, swa framt at thenne landzende 
skal ieke gaa edber och Swergis rige fra henderne och in 
til kwng Hans igen, for thy almogen ær ganske olydog och 
twiwelactig, at her komber ingen macht nedh, och kwnne i 
sielfit’ wel formerket, at jak icke alene formar at forsware 
tenne landzende for kwng Hans och Danmarkz rige och Kal- 
marne och Borcholm. Kære herre, [beder] jak edher, thet i 
scriffwe meg til igen et enkenneliget swar innen jwl hw[ad] 
jak skal meg eftther rette, en far jak ingen wnsettning lier 
for innen, tha fin[ner] jak wel mynne wege med the gode 
men her nedre ære, och ma i wethe, kære herre, at ten tidh 
Jachem Trolle slo wdaff Kalmarne med al ten mact han 
kwnne aff sted komme med her Niclis Bosons folk in til 
Pawel Kyle gard och hiit til Hosma, haffde tha machten 
wäret til stede, tha skwlde icke et barn haffue kommet aff 
them til Kalmarna igen, och haffde jak nw wel haff't bade 
Kalmarne stad och slot igen til Swerges riige, for thy ther 
war icke ower xx (20) karle bade i byn och vppa slottet ten 
tid, the sloge wt, och icke helder oppa Borcholm. Ma i och 
wete, at kwngen störker Kalmarna slot och stad dag wed 
dag med folk, och formor jak meg fienderne hwar dag aff 
Skane och aff' Bleginge, och haffwe te actet at sla til meg 
oppa twa sider, hwar fore bedher jak eder, at i skynne et tal 
folk hiit ned, som for scriffwet stor, och göre en god ridders- 
man til höffwethman for them, som te ære lydactig; forty 
thet geldher vart fædernes riige oppa och icke winne megh 
land eder Ien i henderne eller forsware Pawel Kyle gard, 
som the göre ord wdaff. Ær thet swa sake, i wele forsym- 
inet thenne winter offwer, wil Gwd wnne meg liwet, ta skole 
i icke i sommer finne meg welwelig til at örlige. Om i thetta 
forsymme, kære herre, som jak screff edher til i siist om 
Pawel Kyle, hans gard war skinnet och fick stor skade, ta 
bidher jak edher, at i wele ware ther i fortencte, at han 
finge nagen wederlegning aff kronen for sin skade, edher och 
rüget til tienste, och som jak screff edher til i siist, om Albo 
herred, om i wele taget fran fru Felpe, ta bade jak edher 
gerne, thet i wilde wnnet Pawel Kyle, ta skole i finne honum 
welwelig at göre bade eder och kronan tienste ther wdaff. 
Hwar jak kan ware oppa edhert beste, thet wil jak altiid 
gerne göre. Edher her rned Gud och Sancte Erec beffalen- 
^es- Scriff'wet pa Hosma Sancte Lucie afften anno Domini
UlV0V.

Sten
Cristernson ridder
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Postscriptum:

Kære herre, som i haffde achtet edher hiit ned, som 
taled war i Stocholm i thet herre möte om ten Skånske resse, 
ta radher jak edher, thet i kome rned al then macht, ther i 
kwne aff sted kome, och komer thet folk her ned innen jwl, 
som jak screff edher til om, tha wil jak drage in i Werend 
och tale med almogen ther och med tem aff Gydinge herred 
och i Bleging, swa at ner i kome her ned, at i for wete 
edher med tem och alt tet i kwnne skynne edher hit ned, 
ther ligger edher stor macht oppa. Kwngen hawer intte folk 
annet en aff sit eget land, och kwnne i fa iij (3) eller iiijc (400) 
Dale karla med eder for et ryctte skwld. Jack lather ga 
rycttet swa, thet i kome med xx (20) twsend Dala karla, ther 
grwger almogen seg ganske fore, och kwnne i fa ijc (200) 
folk aff Stocholm och swa aff alle köpsteder, ta hopes meg 
thet i skole fremie edher welje, som i sielff welge, och sender 
jak edher et breff, som her Niclis Boson screff meg til swar 
oppa et breff, jak screff honom til.

Utanskrift:

Erligh och welbyrdigh herre och strenge riddere her 
Swanthe Nielsson Sweriges rigess forstandher kerligh sendes 
thetta breff.

58.

Förslag till instruction för Svenska sändebud som skola afgä 
till Danmark, med anteckning öfver dithörande frågor 
för öfverläggning vid ett rådsmöte. (Jfr den slutliga 
redactionen af Jan. 1606 i Handl. rör. Skandinaviens 
Historia, Del. XIX: 131—136), hvilken delvis ordagrannt 
öfverensstämmer.

Primo
Sidan grösinghen ær giordh, göre ware wrsækth, hwi wij 

ey så hendochth komom til Kalmarna, til thet möthe bera- 
math war. The werdige fædher och herrer sago sielff bry- 
sthen, ath wij for börlöse skull ey koma kwnnom, thet oss 
ey med war, thet Gudh kenne.

Ok ære wij gansth ther aff bekymbradhe nw alle her för- 
sambladhe, hwath besth företagas skall, ath thet mene besthe, 
tesse iij (3) rikenes och inwaneres, jw matthe berames, krij, 
örlig och blodzwthgytilsse aff stilles pa alle sidor, thet war
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fulla ackth warith haffwer och æn nw ær, om wij thet nywta 
mago, til all ære och ræcleligheth redebone.

Ok ær oss storth wndher, ath idhers herredöme sa ha- 
stuckth sig skynda willen, wtan worth samtall i the drepelige 
saker oss och riken i emellan ære, medhen so war aff oss 
beslutith medh första dagx wædher jw benalass til thet möthe 
oss njellan beramath war, och ware i thet nesthe alle fram- 
kompne in hendher ,Tomfrwn, för æn i aff lupe.

War budh och breff, hopass oss och inthe twiffle, ath i 
jw finghen aff oss wndher war wægh til ider, i hwilke wij 
begeradhe at idhers herredöme alle werdes wilia nogeth for- 
töffwa, om wi för börslöse skulle förhindrades, til hwilkith wij 
oss aldeles behörde wara forhopades for then mene mans 
bestha i thenne iij (3) rike, och ey sa sketh ær, aff hwars 
brysth wij ey æn wetom.

Tha wppa thet ath all ting æn nw mage i thet mene 
bestha forslitas och brysthen hoss oss ey finnas, ære wij ther 
til sa benegdhe och ower ens wordhne epther lanckth sam
tall, ath nogte ware kære medbrödher, tesse breffwisare aff 
oss alle fulmectige æn nw i then acth wthsendhejs], fridh eller 
opslag medh idher forhandlandes, om idher sa radh tickes 
och ær thöm i wærff och ærendhe sa medhgiffwith, som her 
epther scriff'with star.

Försth
Medhen wij forfarith haffwom i sannindh, ath Kalmarna 

slotzs och stadzloffwen i andre matthe och annars forwand- 
ladhe ære, æn the oss i dectingis breffwith mellan riken giordh 
ære, och ythermer medh handh och mwn loffwade och til 
sagdhe ware, thet wij oss ey forhopandes warom, tha begære 
wij, ath forme slotzs och stadzloffwen medh tess læn och 
renthe matthe i sa mattho til högboren förste K. H[ans] och 
Swergis rikes handh forwandlas, ath the samfelth i ens aff 
the erlige godhe mens hender, hær epter neinpnas, wpletis, 
som skadhe och forderff dropliga lidith haffwa for hans nadhe 
i tesse fegdh, antigia her Sten Turesson, her Nielss Boson, 
her Sten Cristiernsson, her Erik Trolle, Ture Jensson, Cri- 
stiern Benktson, Folke Gregerson, Holger Karlson, her Niels 
Geddha, eller och om sa sker, stillis aff all twisth och thwe- 
drekth mellan oss och hog[bo]ren förste K. Iifans] förlöpa 
kan. Oss hopas, ath hans nadhe ther ey moth styggis, me
dhen sa ær, ath blodzs wtgytillse, kri och örlog ther medh 
betagas kan.

Varith sake, ath sa beslutes, som oss hopas ey bewegris, 
tha skall thet ske medh sa dana welkor och forordh, ath om
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högboren förste K. H[ans] then fridh och endrekt forkrenckthe, 
til landh eller watn, nw beramas och wth ropas kan, bewis- 
ligen ther til forwundhen, tha skulle then slotzs- och stadz 
loffwen medh thess læn och rente enskylth ther epther hallas 
til Swerigis rikes crone handh wtan all hindher eller skotz- 
mall. Ware same lag, forordh och welltor pa war sidhe 
forme Hög[bo]rin forste K. Hans til witherligeth forjsruth, 
om sa synnas kwnne.

Wari sama lag om Her Niels Boson och Borkholm
Om sa sker, skall och forwaras, ath then mene man, 

som gamalth och forth warith haffwer, ma och skall bruka 
och haflwa köpslagan i Kalmarna til stadzsens och mene 
landens wphollilse wtan allan fara.

Om Jochim Trolle forordas inthe, wtan i alle störste mishop 
til opslag och i thet aldre ytersthe, nar skilsmessa wara skall.

Om thetta forskriffna ey hielpa kan, 
om man skall sedhan framsæthia:

Om Konungh Hansses intagilse eller och then wngge 
herren. Eller och then andre Franciscus eller och then 
wedherkennelse. *)

Tha besluthe sa, ath nar the koma til möthes ath ordhe, 
skall tha beramas och beslutas endrecteligan, hwilkith aff 
tessom fornempdom styckiom företagas skall, thet then mene 
man och riken til mestha nytthe och gangn wara kan.

Om opslag ske kan, och möthe beramas, at tesse ware, 
ære fulmectige med thöm aff Danmark och Norge, icke(!) be- 
rame om stadin och tidhin pa begge parters fordell och be- 
qwemheth i thet ythersthe the gissa kwnne.

Ok pa theress herredömes 
behagh och forbætringh

Oppa thet en godh endhe jw ske ma hastelig medh for- 
numpsth pa badhe sidhor wtan swar kosth och tæring, ath 
noghre fa och fulmectughe i thet möthe forsampnas, ther hug 
och all wilia haffwa til thet, langligith bestand aff koma kan, 
som största makth oppa liggher epther war gissan. Thetta 
forma biudhs til i en god ackt, ath hwar godh man skall 
kenna, thet bristhen ey skall fynnas hoss oss.

Originaloonceptet af Hemming Gadds hand i K. Danska Geh.-Arkivet. 
Det är skrifvet på ett helt ark, si viket, som hade det varit inlagdt i ett 
bref, och synes länge hafva burits i fickan.

*) Detta stycke är i handskriften å halfspalt jemte första raden i nästa 
stycke.
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59.

Hemming Gadd till Hr Svante, om en Yadstena-munk, broder 
Jöns (Nilsson), som rest till Som; förord för Påvel Kyle; 
ärnar resa till Yestergötland jämte Bengt Månsson, dat. 
Yadstena d. 10 Jan. 1606. D. G. A.

Smoerissimis nostris fauore et dilectione premissis. Kere 
herre fader, werdoges welia wetha, at jak war tiil talss med 
Confessor i dagh om brodher Jenss, i hwro dana motto han 
for hædhen aff klostreth. Taa kwnne jak well förmerkie, at 
thet ær ey alth, som för eder war sagt; thy at thet war med 
the ypperstæs welie her i klostredh ære, at swaa skwlle skee, 
oppaa the befalningh, han oppaa klosterzens wegna hade, oc 
war tiden för korth, at han fik ey tala wiidh edra högbör- 
digheet, för en han for. Framdelis kom her Pawel Kyle tiil 
mik i dagh oc klagde segli storloge for then stora skadhe, 
han haffwer faat i thenne landzænde, som edher högbördleg- 
hetli oc well betænckie kan. Beder han eder ödmiwkelege, 
oc jak tesliges, at eder herredöme och högbördlegheet wille 
hanom fôrlæggie oc betænkie noget för förme skade. Inghen 
tiidende ær her hoss oss wtan Benkt Monsson kom hiit tiil 
mik i dag, och haffwe wij aktet oss tiil Hoff i dag oc inorghen 
tiil Westragötland. Hermed eder högbyrdeleghet then alz- 
mekteg Gudh befalandes medh edre kere förstinne, Frw Mette, 
Jomfrw Cristin, her Sten o c alle ware kere wener kerlege 
med war Herre. Scriptum citissime Vastenis Anno Domini 
15[0]6° die Pauli, primarii heremite.

Hemmingh Gad, 
Electus Lincopensis.

Utanskrift :

lllustrissimo principi, strenuo militi, Domino Swantoni, 
regni Swecie gubernatori, preceptori nostro precipuo(l)
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60.

Riksföreståndaren Hr Svantes kungörelse till dem, som äro 
samlade på landstinget i Skara angående förhållandet 
till Danmark och friskjutsens afskaffande för andra än 
dem, som hade hans egna bref derå, dat. Vadstena d. 
15 Jan. 1506.

Jach Swanthe Nielsson i Ekesiö, riddare, Sweriges riges 
forstandare hælsser eder alle andelige och verdzlige, menige 
klerchrie, friborne frelssismen, köpstadzmen, bönder och me
nige almwge, som nw forsambledhe ære i Skara, kerlige med 
war herre. Kære venner ær jach nw kommen hiit, till Va- 
stena med mith egith daglige folk och the verdigste verdige 
fæders bispernes folk aff Vplandh, her forbidandes och for- 
wacthendis menige frælsith, ingen vndentagendis then frælse 
vill haffwe, niwthe och brwkæ, ehwars godh herres och mans 
thiænare och sætheswenæ the wara kunnæ, och nær saa Gndh 
fögher, ath wii her forsampnadhe ære, aether jak thaa strax 
giffwe mik nedh moth landemerkith, oc hwar först, störsth 
och mesth behoff göris kan, moth rigesins och allis voris fij- 
ende. Ær dogh mijn fwlkomlige ackth och veliæ, eij saa ha- 
stigth her nedræ opresæ æller drage mer almwge och makth 
till sammens i moth landemerkith, forbidandis æn nw mith 
egith och menige rigesins raadz sendebudh, vii vtsenth haffue 
till Danmarcs riges raadh vedh Sancte Birgitte tiidh, i then 
ackt, ath wij jw gernæ veliæ haffuith till friidh, endræcth, 
æller vpslag emællom rikin, ath aff stijllæ skade, forderff och 
blodzvtgiwtilsse paa baadhe syder, saa ath ingen brysth skall 
fynnes hoss oss i noker motthe, om wij thet niwthæ mogom. 
Ær thet och saa sake, ath vorth egith sendebudh eij mik 
mother vnder ögonen med werff och breff till fridh æller vp- 
slagh, som forscriffuit staar, thaa oppaa thet i aile och then 
mene man i rikith skolen vethe mijn gode ackt och veliæ, 
ath jak eij ær benægdh med hogh æller veliæ till krij æller 
ôrlogh, om noger draffwels man rned liisth och falskheet mik 
thet paa före ville nw i mijn fraanware, andeligh æller verdz- 
ligh, thaa ær jach æn nw till sijnnes och menige raadith paa 
nijth sende nogre vore medbröder till Danmark, godhe Swenske 
infôddhæ men, fwlmectige paa mijne, eders och menige Swe- 
rigis rigis vegnæ, ath forarbeijdhæ med ail makth till fridh 
och vpslagh i thet menige besthæ, som forscriffuith staar. 
Kan thet thaa oss inthet hielpæ, saa ath wii skolom jw oss 
inthet anneth formaage [o: formode], vthan skade och forderff 
aff them i Danmareh, aff theris herris och konings tilskyndan, 
thaa kunne i sielffwæ væll merkæ, ath mik och eder aile
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driff’uer nödh till oss vergiæ och forsware, thet besthæ Gudh 
giffuer oss nadhen till och alle Swerigis hælge patroner. 
Kænnæ Gudh, ath jak ingelunde vill modhæ æller betwngæ 
eder æller nogre andre gode men i rikith, ee hoo the hælst 
ære, med aa lægning æller vtreser, och ær noger won, trösth 
æller hop i verdlden till, ath jak thet fördragh haffwa kan, 
ther om vill jak mik vinlæggiæ nath och dagh vthan twiffuill’ 
Wareth och sake, som Gudh forbiwdhe, ath wij jw nödgass 
till fôræ krii och örlog med koningh Hanss, hanss partij och 
Danmarchs rike, thaa hopis mik till eder, i dandemen alle 
och hwar och en för segh, ath i velie eij see paa mijn skadhe 
och allis eders med then menige manss forderff offuer Swe- 
rigis rike, saa ath i mik jw gore vndsætningh i tiidh ok 
thijmæ, nær jach tillsegandis vorder æller mijne æmbetzmæn 
paa mijne vegne, them jach ther till skickandis vorder. Kenne 
Gudh, kære venner, ath mijn kosth och fortæring ær ganske 
swar, baade till landh och vathn, och ære mijne swenæ och 
skep æn nw i Tijdzlandh, oppa thet sait, hwmblæ och hwath 
anneth behoff giörs i rikith eij skall fattes. Jach forlater 
mik aldelis vthan twekan paa edherth hwlskap, manskap och 
trotiæniste, i mik loffueth och tilsagth haffue paa menDe 
Sweriges rigis vegnæ. Jach vill leffwe och döö med edher, 
och för allis eders bestondh och langlige gagn voge lift, 
gotz, makth och alle mijne vælferdh. Framdelis kære ven- 
ner, nw jak farith haffuer hiith nedh till Vasthenæ, haffuer 
jach forstondith aff menige almwgen, kôpstadzmæn, bönder 
och bookarle, ther jak medh tijngat haffuer, ath the och i 

, . SyvarIige klage, som væll mögeligit ær, om the olagæ 
skiwtzferder medh eders hæster och faarkoster, eder daglige 
dags aaleges och vederfaarss, mith nampn till segandis, hoo 
om Iandith laar, aff hwariom och enom, ee hwem han til- 
hörer, thaa beder jach och biwder ider alle, ath i engen swarer 
till noger skiwtzferdh effter thenne dagh, vthan the som paa 
mijne vegnæ eder tilkreftiæ medh mijne opne breff, thæm 
the haffue till eder, om nogen fordenskap i mijne och rige- 
sins ærende vtsende, nær saa behoff göris kan. Kære venner, 
thet giörs eder till veliæ och lisæ i then acth, ath i eij skolai 
forsyme eders egith gajni och dagxwerkæ för olage skiwtz- 
reser, och mik paa förth ær med nogith fôrtæckth, ther jak 
æller mijne obrwtelige i ære, och skeer miken falskhet och 
argth in oppaa riket medh saadane olage skiwtzferdh. Tij 
monge hestæ saa förföris aff landith till Danmarch medh 
sPeyare, och the dandemen hestenæ vthlæne sitthiæ medh 
skade och forderff her i riket igen. Kwnne i offuer komme 
n°gre saadane draffwelssmen æller speyare, thet i faa medh
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Åke Hansson till Hr Svante, erbjuder sig att lemna alla för 
riket vigtiga underrättelser, han genom sina spejare kan 
förskaffa, och begär Rumlaborgs län, dat. Ettak d. 23 
Jan. 1506. D. G. A. Jfr N:r 23.

Venligh och kerligh heissen altid försent med warum 
herre. Kere frende och godhe besynnerlige wen. Maa ij 
widhe, thet her er ingen tyender i thennæ landz endhe, ther 
jak kan scriffwe edher till, men hwes jak her effther for- 
farende worder, ther eder och righit macht paa ligger, will 
jak wfortöffret scriffwe eder till, och haffwer jak myne spegere 
alle wegne vdhe. Hwes jak ther oc forfarende worder, skulle 
filwfortöffret faa budh aff, ther skall ingen twiwell Wtene vti. 
Kære frende, beder jak eder gandske gerne, thet i \ illen 
»öra som en godh herre och wndhe mek the try smaa hæ- 
reth, Rwmelborgx læn i forlæningh, for hwilke jak will göre 
eder herredöme welwilligh troo tiænist, som tdl börlicht ær 
at göre edher oc riget for kronenes læn. Raader oc biwdei 
aaffwer mik som aafwer eders wen. Her medh eder herre
döme the helli trefoldighed oc Sancte Erich koning befälen- 
des. Scriffuit paa Etag tredagen nest for Sancti Pauli, meo 
sub sigillo, Anno Domini Md sexto.o 1

Aage riddere, 
Hansson.
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thom, vare ederth, och antvorder mijne fogoter och æmbetz- 
men karlenæ. Jach vill hollæ eder vedh bancte Erich konungs 
Iagh och gode gamble sedwenier; hielper sielffue till stôrkiæ 
Iagh och ræth, och thet xij (12) mæn och boken seger paa 
tijngen, saa vederfarss eder sielffue Iagh och reeth. Varer 
alle vedh gode trösth, beder Gudh om fridh, nader och törft- 
teligen vederlæk, lægger aff eder sware och dijre edher och 
straffer Gudz vanheeder, saa gaar eder, mik och oss alle væll 
bode till Hff och siæll vthan twekan, nesth Gudz hielp och 
Sancte Erich konings, thöm jak eder befaler swndhe och sa
lige till ewigh tiidh. Scriffuit i Vastena torssdagen nest 
effter xx:de dagh jwle vnder mith insigle aar mdvj0.

Original, med spår af sigill, i K. Danska Geh.-Arkivet, der det ligger 
bland Hr Svantes conoepter. Emedan landstinget i Skara börjades samma 
dag, är sannolikt att det icke i rätt tid framkommit.
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62.

Stockholms borgmästare och råd till Hr Svante om de i 
staden inqvarterade Danska fångarne, hvilkas sändebud 
till hemlandet nyss återkommit, medförande ett förseg- 
Iadt bref af K. Hans, hvilket meddelas, och äro stadens 
innebyggare obenägna att längre herbergera dem, dat. d. 
6 Februari 1606. D. G. A.

Wara ödhmywka, vnderdanige, welluilige, kerlige helse 
nw och altijdh forsenda? medh Gudh. Kære ærlige herre, 
mage i vithe, ath her i thenne landzænda ständer aldelis vel 
til, alth fredeligit och endrechteligit, helst her inne medh 
oss, Gudh tess ewinnelige Ioff haffue, ok stonder allestadis 
her om kring, som wij höre allom stadis vel til. Gud giffue 
och thet swa loge, lenge bliffue wil, ok lata oss swadana 
tinde aff edher herredöme medh the gode herrer flere medh 
eder ære altijdh ath spörie. Fremermer, kæra ærlige herre, 
skole i vithe, ath nw fore faa forlidne dagha komo thessa 
langa sendebud hem aff Danmarck, som the tijth sendt hade, 
huilke som hade medh thöm eth brefif, lucht, thöm allom til 
scriffuit aff kongens mwn vnder hans signeth, huilket breff 
the sade thöm hafft haffue fore eder herredöme, ok i thet ey 
wilden vpbryta, vtan baden thöm thet hijt haffue til staden, 
for eder fogit, Niclis Beesze, och oss thet swa vpbryta och 
lesza i ailes theres a höre och nerware &c:ra. Huilket kere 
ædeile herre, swa g iyrt ær fore oss och thöm oppenbarlica 
vpbrotit och offuerlesit, ludendis ordh fran ord, som vij for
mode och fastælige withe ath i nw medh Nielz Beses scriff- 
uelse en vtscrifft aff fange &c:ra ludende ord vijdh ordh som 
samma breff. Ytermere kere herre, schole i withe, ath ware 
medhboigere her i staden nw fornumit haffue, ath theres 
sendebodh i gen komne ære ok haue ey medh thöm then 
deel, ther the kunne betale thera kost medh i theres her- 
berge. Ther medh ære the nw gantzke nödige til ath her- 
berghe thöm, som the her til giort haffue, hwar styggis i sin 
stadh, swa ath wij kunne thöm ingen stadis in komme, vtan 
fare rede i heradene. Hwat her vtinnan görendes ær, befere 
wij edert kerlige antswar. Ok kera herre, vele vij then deel 
her forware i alle matte edher herredöme til gagn och be- 
standh, som oss aff ære och retta til bör. Ey ytermera æn 
eder herredöme alzmechtik Gudh och Sancte Eric medh alle 
Sweriges [patroner] ewynnelige befalendis. Snarlige aff wor 
stadh Stocholm fredagin nest epter purificationis Marie Anno 
Domini Millesimo quingentessimo 6°, vnder wort stadz signete.

Borgamestara och Radmen. 
eder herredömes tromen.
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63.

Hemming Gadd till Hr Svante, om ett tåg till Öland; möte 
med allmogens fullmägtige ocli utskrifning af en gard, 
dat. Algutsrum d. 14 Febr. (1606) *). Egenhändigt, men 
utan namnteckning. D. G. A.

Verdoge herre fadher, nw jach hulth tingeth, swaradhe 
alla well, som Renholth hördhe, och sendis idkert folk södher 
wth, som i screffwe sielffwe thöm til, Erkebispens, Biskop 
Ottes Her Trottes och friborne mæn her waro medh JNiels 
Eskilsson in til Kolstada, for slottith, æn thy the knarkadhe 
o-anst fasth alle saman, som Renholth hördhe. Jacn beslöth 
al tingh medh thet bestha. Gudh weth huadh nöclh thet ær 
wara höffuitzwan for tolke olydhne karl a. Jach badh thöm 
ridha hem til idher igen. Jach will sielff medh mith folk in 
for slottith, och idhre til södhra odden. Sidhan gingho the 
na geta mathin for skam skull och reddis idher hempdh och 
wredhe. Sa sendher jach idher x (10) men aff Södra Motiths 
fulmectoge for alla ath höra idher wilie. TheafiNorra Motith 
stodo op och sadhe for almogan, hurw i foro medh thöm, sa 
aller almoghen tackade idher afi allo hiertha och wilia lefiwa 
och döö medh idher. Werdens fara well medh tesse, som 
the andhra. The (Norra Moteth **) sadhe for myn almogan, 
ath the sogo aldrig skönare men æn the hoss idher ære, och 
sköne byssor. Om then silff skatthen, sæther inte mynne æn 
üj (3) Iodh silff, so man komber til at midlath antigia medh 
o-erdhen eller silffrith. Her medh idher Gudh beffallandes 
och sancte Erik konungh. Scriffyith tha eth slo, medh toman 
magho, i Algutzrwm Sancti Sigfridi afton.

Andhers Radh 
IIolsten Abramson 
Oloff Hidensson 
Pedher Elefson 
Holvith Nielsson 
Jens Skedingh 
Sten Pedherson 
Niels Eloffson 
Mattis Olsson 
Olaff Eriksson

Tesse ære 
fulmectige

for Södra Moth

Brefvet kan icke vara utfärdadt 1607 ; ty den 14 Febr. detta ar var 
H Gadd på Kalmar rådhus, der han inför en notarius publicus afgat 
sin protest eller appellationsskrift i afseende på Linköpings biskops
stol, Skand. Handl. XX: 17; men i Febr. 1606 har Hr Svante vant i 
Kalmar-trakten och förehaft något tåg till Oland, såsom hans kun 
görelse till Dalarne, N:r 66, dat. Växjö d. 26 eller S. Mars visar.

**) Dessa båda ord tillskrifna ofvan raden.
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Verdens wilia giffwa mik swar i nath innan morgon for 
middagh om the K. Hjanses], som æro i Awaskær eller ey, 
eller om wij skulom holla for slottith, som nw ær beleffwath!

Utanskrift:

Sin kære herre fadher, her Swante Nielsson Sweriges 
rikes forstandhare ödmyukligen.

64.

Bengt Knutsson till Hr Svante, med underrättelser från Norge, 
förslag om ett angrepp å Olof Galles gärd och anbud att 
gå som kapare i Vestersjön. Skrifvet i Värmeland d. 25 
Mars 1506. D. G. A.

. .. Mina ödmiickth och plecktheleke tro och ty[e]nissth nu och 
altijdh til sænth med Gud. Ma ider werdogheth wetha, ath 

tyande i thenne lanssænde, som jek kan ath 
Sknlivva ider til oppa thene tydh, som jek haffver hörth. 
Bramdeles ma ider verdugheth vethe, ath jak var i Norghe, 
°?.. Aff Ar ^ijJff 9,alle 0PPa sin gardh i Borgha sysla, sylff 
p1U, Ma. Ider werdockheth och vetha, atli Gwnnar
dr^k tU011 Iffr kSolöri 7ih en f0Sllote' s°m hördhe her Han- 
och kmèèlr ffK (tbte)’i!î°lketh han vnslaPP0 (O Olaff Byörsson 
werdnTbi thI ble.we forWarath. 'item wore thet ider
h™ viI1U' thuet 1 villen sænda «‘h thall folck in i
h°® 'ln88endho». tha ve!Iiom vi göra wart til, som vi velia 

p.. r‘u 10 y[e]nlsth fwlth och thaka ther engen förswmelsse 
före, ligger och proassten oppa sin gardh i Oxslo syælff xvi 
( lö:de). Beder jek ider verdogheth, thet i bywder meck til 
owm jek skall argha oppa ider fiandhe i thenne lanssendhe 
eller jek skal komma til ider. Beder jek ider verdoo-hheth 
thet i vel göre och helppa meek naakra penninge, ^ek vil 
göra ider thyænisth för them, thet myn ödmukleka bön til 
ider, thet lcænne Gud, meck driffwer stor nödh til ær jek

fAche" nu 0PPa ,veShon och see tU, owm jek kan förraska 
Ulaft Galle met Oloff Byörssons hyælpp. Ær thet saa, ider 
vehe ær, ath jek skal i Wæstra syön, tha beder jek ider 
°wm iderth oppeth breff, ath jek ma thaka oppa Skotha och 
«.ollænder och Engelska och Danska. Thet skal ekke fynnass 
myn förswmelsse i nokra mottha. Ey mer. Al lswallo o-er

Bidr. t. Skandin. Hist. V. g



Gud böffallandes och Sancte Erik konungh. 
Vermelandh anno Domini mdsexto varfrwdagh.

Skriffweth i

Bennth Knutsson 
Ider swen.

Utanskrift:

Velbordogh herre och strenghe riddhare, her Swante 
Nigelsson, Swerikes rikes förståndare, met ödmuckth sændes 
thetta breff.

65.

Utkast till en Riksföreståndaren Hr Svantes kungörelse till 
Dalarne om den misslyckade fredsunderhandlingen med 
Danmark, hvarvid de Svenska ombuden blifvit uppe
hållna i Lund 3 veckor genom förespegling, att K. Hans 
skulle ditkomma och först vid afresan erhållit del af de 
vilkor, han fordrar för fred eller stillestånd ; emellertid 
hade krigsföretagen måst inställas, men kost-gärder er
hållits både från Öland och från Bleking, dit ett krigståg 
varit i fråga. Troligen utfärdad i Riksrådets namn och 
dat. Växjö d. 26 Mars 1506.*)

Kære wener alla, som jach haffwer sielff personliga idher 
til kenna giffuith nw i wintherss i Westherarss., och sidhan 
medh myndoge dandemen och sændbodh, Jon Nilson**) myn 
troman &c, idher til kenna giffuith, ath jach pa nyth medh 
mene rikesens [radz] radh och samtyckie, pa stor kosth och 
tærningh wth sænth haffdhe erlige herra och strenga riddaia 
her Sten Twrsson, her Ture Jensson, her Doctor Hans Brask, 
domprogust i Lincföping], och Bænkth Abiörnsson, rikesens 
radh och men, in til Danmarks rikis radh medh merkelig 
werff och ar[ti]clar, alle lydandis til fridh, kærlig och sæmio 
i mellan riken, eller nagra ara opslagh, ath kry, örhgh och 
blodhz wtgyutilsse matthe aff' stellis, nw Ior ögon aer i mellan 
riken, som myn och alles ware mene rikesens mbyggiara

*7 Jfr Arvid Siggessons bref af d. 4 Maj 1606 (N:r 68), som omtalar att 
riksrådets bref från Växsjö om Danskarnes tre vilkor for freden före
gående dag blifvit uppläst vid Mora kyrka, samt de i Vaxjo samlade 
riksrådens bref till andra rådsherrar om samma ärende, dat d. 26 
Mars 1606. Skand. Handl. XIX: 145. Den 31 Mars var Hr Svante
redan i Nydala. Anf. st. s. 152. . ,

**) Namnet är otydligt; men en H. Gadds Renare af detta namn erhöll 
d. 6 Jan. 1507 hans förord till Hr Svante att blifva häradshöfding i 

GullViergs härad (N:r 104).
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störste hop och trüsth war, sa ske skulle, tha thenne sendhe- 
bodh a stadh sendis, som for[scrifi]uit stor, sa haffwe war 
sendebodh warith til ordha och talss medh then werdu<riste 
werdige herre, erkebiskopen aff Lundh och flere Danmarks 
rikis radh i Skåne, och epther lankth samtall i teress wærff 
och ærendhe kunne tesse ware ey annath forfynna(?) wtan en 
fortæckth, listelig forhalningh aff koningh Hans ilfunda til- 
skyndan, ther altidh warith haffwer och æn ær til obestandh 
i mellan oss Swenske men och Danmarks rike, och giffwe 
war sendebodh oss til kenna, ath mesta parthen, te besthe 
och ædeleste i Danmarks rike haffwe aff alle hierta gerna 
seth, ath opslagh sketh haffdhe, och ther til hulpo epther 
theress yterste makth och formage, epter thy ware artide 
inne hullo, ath nagre godhe men pa badhe sidor skule korna 
til mötis medh fulla makth förhandla, hwarss brysth thet ware 
om thetta örligh, nw beginth ær. Fwnnes war brysth, ga 
ther om, som the fulmectige pa bade sidhor ther om sadhe, 
och skulle wara sama lag om K. Hfans] och hans parti och 
medhåll i Danmarks rike, och mang annor stycke, ther ware 
articlar innehullo, thöm jach idher sendher medh en copie 
aff makth breffuith her innelyckth, ath i mage se myn och 
mene Radzsens godha ackth til fridh och opslag, sa ath wij 
wihe wara til swarss for Gudh och alla werldhin, att brysthen 
ey skall fynnas^ hoss oss i nagre rnattho, nesth Gudhz hielp 
och alle helge Swergis patroner[s], och oppa thet at nogre aff 
Danmarks radh matthe til K. Hfansesl wilia benegdhe skulle 
thess batter medh lrsth förhala war bodh for winthren skull, 
tha loto the medh fortæckth ordh ware första, ath K. Hfansl 
skulle personliga koma til Lundh til talss och ordh, och ther 
oppa Iago ware i nj (3) wiker ther och bidde til tess legdhen 
war nær forlöpm och ey thy sidher sa skedhe, och i thet 
ythersthe, Danmarks radh sago, ath ware jw wille sig til 
wæga giffwa, gaffwo the ware bekenna, ath om the wille 
sægia K. Hans rikith til igen eller hans son intagha eller och 
giffwa en swmme penningha aff mene rikith, tha wille the 
oss til sighia opslag til nagon tidh, innan hwilken eth aff 
thesse iij (3) forscriffwen skulle fulkompnass, som forscriffwith 
star, thet war sende badh ey göra wille, wtan skotzmall til 
baka til rikesens radh och mene man i Swergis rike, som 
tilbörligith war i alle mattho i tolke wardandhe male. Kære 
wener, sa ær thet sig forlöpith medh thesse godhe men i 
rikesens wærff wthsendhe ære, och ey annars, se Gud for- 
kært och alla helgha Swergis patroner, ath war godhe ackth 
och wilie, kosth, mödha, arbede och tærningb wij giorth 
haffwe, besyndherlige thesse godhe men warth bodh och wærff
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waro, soin thro dandemen, ey mer wærth wara skulle æn som 
i höre, göre oss alla til skatta böndher eller honum til herra 
haffwa oc konung, ther alles ware skade och forderft witha 
will, andelighe och wærdzliga, ingen wndantaghin, medh bön
dher, bokarla och mene man ower alth Swergis rike.

Haffwer jach och warith her nidhre wid landamærith wid 
Kalmara, i Blekingh och en parth wndher Skanis sidho, pa 
thet inte anfengh ske skulle pa rikesens inbyggiara aff' ware 
fiendhe, ey wiliandes aff radsens samtyckie, nær mik waro, 
heller nagoth göra in pa Danmarks rike, för war bodh igen 
komo medh swar, wij oss forhopadis, sa och for thy Blekinghs 
farara giordhe mik skath och gingærdh til hesth och man, til 
kosth och tæringh, jach her warith haffwer, teslikis ülandh, 
och fick jach en dell aff* Nielss Bosons folk och swena til 
myne och rikesens fonga nw i winther, och nw sidhan badhen 
kom igen, haffwer jach och tesse godhe men alle, riddere 
och swena medh mene frelsith, acktath drage in i Blekingh 
til Botnaby eller pa annen sidhen in til Awss och Wææ och 
iriorth ther nagoth in pa war och rikesens fiendhe. Tha 
waro thesse godhe men i Wærand och mene almoghen al
delis wellwiliogh ath fölgia hwarth jach wille, dog bön- 
ffallandis til mik och mene Badith om Botneby, ath thet ey 
skulle forstörass, brennas och om inthe görass pa thenne tidh, 
for thy sidhan Kalmarna gik fra rikith, haff'we the ingen til 
flyckth i theress nödhtarffth til salth, hwmbla, fisk och klædhe 
och annath til skattens wthlegningh, wtan til Botneby, ther 
om bidhiandis ower alla mattho, sa och fore thet forbundh, 
lundemærith i mellan ær, pa badhe sidhor. Thil hwilkith aff 
mene radzens samtyckio epther lankt samtall jach lath mik 
fynna wælwiliogh for theress bön och begær pa thenne tidh, 
och jemwæll for thy ath winthren war oss forhalath aff thöm 
i Danmark, som forscriffwith star. Hwar fore, kære wæner, 
epther thy ath wij ey finge anner swar til fridh eller opslagh, 
som wij oss forhopadis, kan jach well mærkia, ath konungh 
Hans och hans medhåll ackta i tessen sommar arga och 
fegdha in pa rikith til landz och watn, hwar han kan och 
forma, teth jach medh idhers och mene rikesens inbyggiara 
hielp och thrösth medh Iiff och godhz affwena will, æ hwar 
a trengia kan, bidiandis idher alla wara widh godha trösth. 
Jach wil forst forwara thenne landzendha thet bestha mik 
Gud o-iffwer nadhen til och sidhan ofortöffrath koma op til 
Stocholm och göra myn skip och folk til redho ath fredna 
siön for wara fiendha, teslikis myn hoik, i stæderna ær pa 
rikesens bestha, then koningh Hans jw acktar forhindhra och 
all annor skip, hith wilia til rikesens bestha. Hwar jac kan
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wetba alles idhers gangn och langlige bestandh gör jach al- 
tidh kerlige gerna.

Concept af Hemming Gadds hand i Kongl. Danska Geh.-Arkivet, med 
öfverskrift: Koperbergxmen, Silfbergxmen, Jæmbergxmen oeh mene Dalana.

66.

Sten Kristiernsson till Hr Svante, begär aflöning till hans 
svenner i Hosmo och att Per Månsson tillkallas att blifva 
deras höfvidsman ; fordrar förstärkning, om han skall 
kunna försvara landsorten mot två kungariken, samt för
ordar, att biskopen i Växjö får behålla det härad, som 
Erik Trolle tagit ifrån honom : slutligen åberopar han 
det broderskap, som Svante honom lofvat, och begär nya 
förläningar, dat. Hossmo d. 8 April 1506. D. G. A.

Wenlegh, kerlege helsen n\v och altidh til forn sændh 
medh Gwdh. Ma i vvithe, kære herre, broder och besynderlege 
godhe wen, ath the karl a, som i ladhe her nedre oppa Hossma 
hoss megh, the welle ingelwnde bliffwe her liggendes, wthen 
the taa teress klædhe och penninge, och ær Hans Erekson 
begerende, thet han komme op til edher, elfter thet han fiick 
then skadhe her nedre, och haffuer han her inthe, thet han 
kan behelpe segh medh, och bedher jak edher gerne, thet i 
welle hielpe honuin noget for hans skadhe, han ligger her 
som en tro dandesven och wilde, i ware fortenchte at sende 
en annen hiit, ther skal bliffwe höffwetzman for them her 
hgga. Welle i och scriffwe Per Månsson til, thet han kom
mer hnt och bliffwer teress höffwetzman. Kære herre, wildhe 
i ware fortenchte ath störke thenne landzende medh mere 
macht,. eller thet ær frychtendhe, at thenne landzende gar 
Swerigis rige i fra, som jak edher offte haffwer wndherwist, 
thet jak icke formar alene forsware thenne landzende for tw 
kwngerike och in pa thet tredie. Kære herre, som edher 
wel fortenkker om thet brödherskap, som i megh offte lowet 
och sacht haffwer, for en i worde min herre och höffwetzman 
och sidhen, och lowedhe i megh, thet i wilde wethe mith 
beste i alle hande matte, thet jak skwlde edher takkæ, hwil- 
ken del som i haffwe megh loffwet, haffwer jak inttet for- 
uommet wdaff til godhet(!). Nw ær jak til achters, siden i 
worde min herre och höffwetzman iiij eller v° (500) marc 
wdaff kronenes skat, och legger jak megh al win om edhert 
och Swergis rigis beste, dagh och nat, hwar fore bedher jak 
edher, at i welle ware her wdij fortenette och wnne megh
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then Börstel soken, som jak bad eder om i sist, hwilket jak 
wil thet altid gerne fortiene. Tykkes edher wnne meg, en, 
thet i wilde wel göre och giiffwe megh edhert breff ther oppa 
medh thenne myn drengh, och gör jak altidh gerne hwat 
edher liwfft ær. Edher her medh ten alsmechtiigeste Cwdh 
heffallendes. Scriffwet pa Hosma klokke odhensdagh anno 
Domini Mvcvj.

Sten ridder 
Cristernson

Postcriptum å lösa sedlar:

(1) Kære herre, ma i wethe, ath her ligger v (5) sware 
kwngens skep for Ealmarne for wten sma skep, och w enter 
jak megh bestalning annen dagh paska, at i wilde, i tenkke (!) 
til, at sende her naget folk nedh, och wethe grannelege, thet 
jak ær wed kerken, the actte at bestalle megh her inne, och 
sige mynæ swenne for wist, ath edher holk ligger her med. 
Hwat sanninghen ær, thet jak icke wet.

(2) Kære herre, ma i wethe, thet edre tienre sloge en 
bonde i hel her i neste byn wed kerken, och lathe bönderne 
«•anske ille, at them ær swadant hommot sket. Kære herre, 
wilde i ware fortenette sende hit nagre skep med forss [o: 
första] som förde hit salt, klæde, homle och messe win och 
annet til almogenz behoff. Elless bliwer almogen ganske 
twiffwelacttegh, at the icke fa then del köpe them behoff 
görz, som i sielff kwne formerke, hwat bryst thenne landz- 
ende haffwer.

(3) Item hwilket edher skal veterliget wara, at her Erik 
Trolle haffwer tagit fran biskopen i Væxsiô ten forlæningh 
som i haffwa forlænt honum, som ær. Kijndewalss hærred. 
Bidher jak edher kære herre, at i scriffwe her Erik til, at 
ban later bIiffWa then fôrlæning, hwilken här ær then eniste 
man i kwnne slaa edher Hit til i then landzænde, ok haffwe 
bönderna kört her Niels Ryning aff Konga hærred, ok worte 
der slagna nogra aff bönderna ok nogra aff hans swæna, ok 
ligger her Niels plaat viid sængen.

(4) Item kære herre, bidher jak edher, ad i wille vel 
göra som en god herre ok unna mijk then tienden, som gaar 
aff Bringetoffta ok Liwnga, thet ær myn kerliga bön til edher.*)

*) De tvâ sista postscripterna äro af en annan hand, och är möjligt, att 
de höra till ett senare bref.



Åke Hansson till Hr Svante, svar å skrifvelse om 4 till Stock
holm inkomna skepp, förord för tvenne qvinliga släktin
gar, dat. Sköfde d. 22 April 1506. D. G. A. °

::
VgT

Venligh helsen nw oc altiid kerlighe send til forne medh 
Gud. Kere frende, her Svanthe, gode besynnelige wen. Som 
i meI' tilbiwdhe om the iiii (4) skip, som ære an kommen til 
Stokholm och i förmoodhe, ath idher holch ær wentendes 
medh then förste bör, Alsmektigh Gud giffwe, ath the dande 
swena komme en nw helbrygdhe heem til idher igen, som 
mek hoppes medh Gudz hielp, ath them wardher intet ath 
skadha. Kere frendhe, som i screffwe och, ath i wile withe 
mit gagn och bestand, paa hwilkidh mek intet twiffler. Mek 
hoppes, ath jach skal ware then wil forskylle i alle mothe, 
bidhiendes idher kerlighe, ath i och wilie withe och rame 
mitli beste, som min stoore troo ær til idher. Item, kere 
frende, bleff mek och wnderwiisth, ath i haffwe kenss widh 
d (2) qwerner, som hööre myn fadhers systher til, then eene 
agger i Xorsselie, och then andre hether Kallefors, hwar fore 
kere frende, bidher jach idher, atli i wele welgöre och lathe 
thet bestaa, saa lenge Gudh fögher, hwn kommer sielff hiit 
wtöfiwer igen, formodher jach, ath hwn haffuer then forwa- 
nng paa forme qwerner, saa ath hwn er reth kwmmen ath 

lem. Hwn hafhver beetrooth mek til ath see hennes gootz til 
goodhe, hl tess hwn kommer her i landet, ther fore seer jae 
nodhugth, ath noghet skal forminskes aff hennes, medhen 
thet ær i myn betalmngh. Kere frendhe, ger her wti som 
mm goodhe troo ær thel idher. IIwess jach kan ware idher 
til W1Iie, kerhg och ödhmykt, thet ger jach altiid gerne, thet 
Grud kenne, then jach idher befaller medh Iiiff och siel til 
ewigh tndh. Iiadher och biwdher offwer mek som offwer 
idher wen och hclsser then erlighe godhe Frw Mette medh 
monge godhe nether paa myne wegna. Iterum valete ex 
okiödhwe in protesto Jeorgii, meo su b signeto, Anno domini 
Mdsexto.

,fashe Kiddere.
Hansson

Postscriptum å en lös sedel.

Kere frende, her Swanthe, bidher jach idher o-anske 
gerne paa min systers wegne om then sookn, som lnin^swow- 
her, herre Henric Biitz, hwarss siel Gud nadhe, han had£e 
an edher, ath hwn, fatigh qwinne, motte beholle forme sokn.
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Wil hwn gerne gere idher och rikidh tienest ther wth aff 
och forskyllet medh idher i alle mothe, som hwn kan och 
flere henes wener medh lienne teskelikisth. Iterum valete.

68.

Arvid Siggesson till Hr Svante, med underrättelser från Hede
marken i Norige samt om hans samtal med allmogen 
vid sockenkyrkan, då riksrådets bref från Wäxjö blifvit 
uppläst, angående Danskarnes fordringar för ingående på 
fred, dat. Mora d. 4 Maj 1606. D. G. A. Jfr N:r 31.

Myne ödmyke kerlige helse oc wæluelig tyensteghet al- 
tiid sende medh Gwdh. Kære hærre hær Swanthe, .wilie i 
wythe, ath her wppe i thenne landsænde staar alt wæl til, Gud 
thess loffwet, och haffuer jach ingen tydinge hær förnummet, 
annen æn ider kan draga til wilia. Som i myk befalade i fyord 
winters, ath jach skulle haffwa myth bodh offwer in til Norge 
for the saker skuld, som tha talades, huilchet jach kwnne 
icke astadh komma, mest for then sykdom, mych til kom 
strax jach skyldes fran ider, ther fore belægede jach sa ther 
om, ath nw i fastes hade jach ther myth eygith wissa budh, 
och loth besporie i thet beste, hwre sig ther forlöper. Saa 
war biscop Karl icke syelf paa Hedemarken. Ingen taal fych 
jach aff hans nade personlige wythe, män huat han kan göra 
i thet besta legligheten tilseger, och til frydz kan draga, ther 
legger han sigh gerna win om, och then almogen ær thenne 
icke gerna wnder ögenen. Hær Knwtz godz, Gud hans syæl 
nade, haffuer Gwnnar Fynkelsson i regering, och faar ther 
medh, som han är ther til byrduger. Gud gyffwe at i annen 
mathe kwnne skyckas, man och almoge sporde inbyrddes, 
om Hær Knwtz söner lyffde och önskade them saa stora, oc 
ath the synne och makt hade til tala om theres faders dödh, 
ath the motthe komma til theres borna fryhet igen, ther wilie 
the gerna tilhielpa. Ingen annen tydinge kwnne ther höres 
af almogen än the som behagelige äre. The hade tingat ij 
ting, och instundade thet tredie i moth slotzherren, och wilie 
honom icke haffua in tyl sigh medh monge. Biscop Karl 
och han äre motelige wenner; män almogen haller medh bi- 
seopen. Kære herre, wilie i ath wytha, ath nw i gaar, helge 
kors dagh, komme här til kyrken iders och the gode herrers 
Kikesens Kadz breff, scriffuen i Wäxiö medh flere wtscripter 
oc article, som medfylgde, huilche jach lass för thenne al
moge, och gjorde them ther wnderuisningh wdhi thet beste
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jach kwnde, och serdeles om the tilbwdh, som i gaffue the 
sändebud in ath wärffva, sa ath i budhe al deel til frydh, ro
lighet och rædeligh[et] med rethegangh, ath ingen god dädingen 
kan hyelpe eller draga them tyl frydz, sa ath huat örlug eller 
blodzgytelse hende kan, är alt i the Danskes walen. Saa 
loth jach dem yterlige forstonde the Danskes begär om the 
article tre, som the framsätya, och begärede pa idre wegna 
swar aff them, om the wele nogen af them samfelle och wnder- 
gaa. Thet tyckes them ingelunde radh eller Iykt wara, epter 
thet jach them loth första huat ther epterfylger. Thet förste 
och syste loffuade the wilie wara wæluelige medh landith, och 
göra thet them bör medh ider och riketh, som tro almoge 
hör ath göra. Gud goffue, ider leglighet ware sa, thet i 
syftlfwe komme här til tals medh them. Seden behöfde i ey 
tweka pa at the ware ider s[a hörujge som [i] syälffue wilie. 
Som jach hade talat medh almogen om thesse ærende, tha 
sporde the mych til, om jach war kändh medh ider. Jach 
swarade them ther matelige wppa, som skäl waar. Sedhen 
sade the, ath the begærede och wilie, ath jach skulle scriffua 
ider til pa alles theres wegna och befaling, ath y for theres 
ödhmykelige bön och begär, wylle icke wara Jaap i Swider- 
bodha ansynnogh eller til skadha pa hans persone eller huat 
honom tilhörer, som nw är sat i forbud, och sagde, ath the 
nöduge saghe, ath the bergxmæn, som the pläge haffua syne 
födhe aft oc godha byttalingh, skulle forderffues, huilchetjach 
loffuade wilie scriffua och bedya epter theris begär, om huil- 
chet jach är och ödhmykelige bönfallig til ider, ath ij welie 
ottversse medh honom i thenne tydh, gijffwandes ider ödmy- 
kelige for raadh, ath al tingh foge och aname mögeligere 
medh honom och Here andre, theres saker til nadhe, än ræt- 
sens twang wtwisar, thy lägligheten som nw tilstonder, kräff- 
wer thet, icke al tyngh sa fulfylia som haarda radhgiffuare 
tilskynda wilia, och är tänkendes om, i hwath grwndh och 
ändhemeningh thet görs. Thy käre herre, warer här om 
nadelige betänchte medh then fatige'rnan, ther wärffue i myket 
thenne almoge ider til wilie medh. Ingen annen tydin^e är 
här pa färde, mæn huar jach kan wara ider til al ödmykt, 
wilie och tyenste, gör jach altydh gerna. Ider här medh Gud 
alzmectig medh Iyff och syäl och alle idre wenner ewinner- 
Hge befalendes. Scriffuit i Mora mondagen epter crucis anno 
&c. sexto.

Ider ödmyke capellan 
Arwidh Siggesson i Mora.



Sten Kristiernsson till Hr Svante; enär bud kommit, medan 
han tingade i Njudung, om Jens Holgerssons härjning i 
Kyssby socken i Möre, måste han tåga dit med dem af 
almugen. som han kan få med sig, men begär undsätt
ning °både till lands och sjös, dat. Långhylta (i Högsby 
s.) d. 15 Maj 1506. D. G. A. Jfr N:r 47.

Wenlegh kerlege helsen til forn send medh Gudh. Ma 
i wethe, kære herre, brodher och besynderlege gode wen, at 
jak fick bodh fran Hosma, nw som jak haffde tinget medh 
alm o o-en i Nydingh, thet Jöns Holgerson skynner och brenner 
i Möre och haffwer brent aff xv (15) garde i Rysby soken 
och tog aff kerken hwat ther inne war, och wet jak icke, 
om han nw haffwer brent al sooknen aff. Ksere herre och 
brodher, resser jak nw altnogen i Nydingh, Sewedh, Asbo- 
Iand och Ambyrdh, och drager ther nedh, them til wnsettingh, 
hwar fore bedher jak edher, kære herre, at i wilde skynne 
her mach[t] ned bade til land och wan ofortöwet, swa framt 
at thenne landzende icke kommer i fiende hender, at i wilde 
tage her alwarlige oppa, och effther thet, at wij ware for 
blyge, at wij ekke wilde brenne for them i winters, ta ære 
the icke for ' blyge at brenne for oss, och ær ther ix (9) kwn- 
genz och Jöns Holgersons skep i Kalmar swnd, och wente 
the flere til sek, at i ware her snarlege- fortenctte at wnsette 
thenne landzende, som mach(!) oppa ligger. Her med edher 
Gwdh och Sancte Erik kwngh befalendes. Scriffwe i Lang- 
gylto fredagen nest for Sancte Erek kwngs dagh anno Domini
Ö.

mvcvi
Sten

Cristernson ridher.

70.

Hemming ’ Gadd till Hr Svante ; Jens Holgersson hade mist 
två skepp i Tjusta skär, sedan bränt Pata och Ströms
rum, K. Hans hotas af Lübeckarne, dat. Söderköping d. 
21 Maj (1506). Egenhändigt. D. G. A.

Werdio- herre fadher. Thenne dreng sigher, Jens Hol- 
oersson hawer misth ij (2) skip i Tyusta skær, bönder togo. 
Therföre i harm, tha han kom td baka, hawer han brent
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Pata*) och Strömsrwm. Han hawer latith oss se, hurw wij 
skolom göra i winther. Jach hopas, ath K. H[ans] far æ 
nagoth göra æn taga war oppa oss, medhan the Lybiske 
ære honum wndher ögon, som Garpen sadhe hoss mik war. 
Werdig herre fadher, jach forwænther alla thyma en bath 
medh klædhe, Mattis Skothe siger hawa bestellth til mith folk. 
Far jach [thet] fra thöm, för æn the fath, tha ær jach qwith 
folkith. The loffwa aldrigh sa goth, tha en ær ey nær ther 
hales inte aff. Inghen tidende ære her i war skær aff fiendene, 
wtan the wilia nw koma medh the espinga xij (12), drenghen 
sigher wara i Thywsth. Her medh idher alswoldig Gudh 
befellandes och sancte Erik konungh. Scriffwen hasteligen 
i Swderköpungh die ascensionis.

H. Gadh.

71.

Kiksföreständareu Hr Svante till ridd. Sten Kristiernsson, svar 
å nyss föregående bref, hvarom han tillskrifvit rådsher- 
rarne i öfra Sverige samt Dalkarlarne, och väntar han 
stridskrafter både från Finnland och Dalarne. (Dat. 
Stockholm i slutet af Maj 1506).

Kære her Sten, broder och besönnerlige gode ven, fick 
jach nw strax eder scriffuilse med thennæ eders drengh, i 
iiuilke jach forstondet haffuer, hure Jens Holgersson haffuer 
skijnneth och brenth nogre gaardhe ther i Möre, och ath i 
ære begærendes, thet jach skulle skynde nogen makth ther 
nedh bade til land och vaten, ath vndsettie then landzende, 
saa framth att han icke skal komme i fyende hender. Saa 
haffuer jach nw scriffuith the verdigiste fæder, erlige herre[r] 
och gode män, Rigisins Raadh, til her oppææ, ath the ære 
ther alwarlige fortenchte vdi. Tesliges formoder jach daglige 
dagx then verdige faders biscop Laurisses i Aabo folk och 
skep med myn kære broders her Erich Twresson och Here 
the friborne menss och kôpstædz men ther i Finlandh, same- 
ledis och haffuer jach scriffuit op i Dalane. Ty varer vedh 
gode trösth, ær thet sake, ath han och hans partij icke ære 
»fflöpne, som the altidh tilforenne plæge, och vill han æller 
hans partij segh ther befeste, vill jach ofortöffuerth komme

*) Dekanen Erik Svenssons bref, dat. Gamla Westervik d. 7 Juni 1506, om
talar, att Pata några dagar förut blifvit brändt af »kungens parti». 
Grönblad, Nya Källor s. 268. Jfr N:r 75.
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medh then inakth med Guds hielp, ath jagh vill göre eder 
och then landzende god vndsetning, ath the vore fyender skolas 
faa en vederstijgningh, ath the icke altidh skolæ dyrffues saa 
dijrffuelige at skijnna och brenne, som the her till giorth 
haffua. Kære broder, som i och screffue, ath [vij vare för 
blyge] i vinters ath brenne i theres landh, kenne Gudh, ath 
thet var forlatidh i then acth, ath jach menthe tess bæter 
fridh, endrecth och semmije skulle haffue kommit riehen 
emellan. Thet Gudh see fore klaget, ath vorth gode tilbudh 
oss inthet hielpæ kwnnæ, men dogn veliæ vij nest Gudz hielp 
at vedergiöre in oppaa them igen thette homodh, the nw giorth 
haffue in oppaa oss och Sueriges almoge i then landzende, 
medhen the ændeiige ju saa weliæ haffueth.

Efter conceptet i K. Danska Geb. Arcbivet.

72.

Hemming Gadd till Hr Svante, svar å en skrifvelse om solde- | 
närers antagande ; han hade haft förfall, men försäkrar j 
om sin tjenstvillighet och begär förord för dekanen Erik ■; 
Svensson till kapitlet i Linköping, dat. Rönö d. 12 Juni J 
1606. Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmyuka thro thænsth altidh forsændh medh Gudh. 
Werdig herre fadher. Kempe, myn drengh, kom i nath til 
mik sa haffwer jach wndher standit idhers scriffwilsse om the 
sollenæra, som i scriffwe, skall och ske medh sadana forordh, 
i sielffwe til kenne giffwe, man i skule finnath i sannindh 
the forsambles inthe sa hastokth, om a trenger, som the nw 
giorde, helsth for thy the andhre sato hema och gore nw Ieek 
aff thorn, ath the wte waro och hine sato hema. Jach will 
winleggia mik om all ærendhe i thy och andhra, som i mik 
til thro. The wærff, Olaff Jwte til rnik haffdhe, ware mik 
gansth selsyn for saker, i sielffwe well merkia kwnno. Tog 
ey tess mynne, skall jach göra all then dell, en thro man 
göra bör sin rettha herra. Jach haffwer för sakth : j[ach] will 
wara sa fatig och rik, i mik haffwa wilin. Jach hafwer 
haffth godha mæklare, medhen thet forwænth är, tha jach 
inthe haffwer giöra thiensth medh, sa mykith mynne ær myn 
makth, ther i mik skikka och hawa wilin. Kenne Gud, jach 
haffwer hafft san förfall, badhe om the forrædara, fra mik 
redho, sa om klædislüsan til myn swena och ath skikka myn 
ærendhe i nagre andre mattho æn the her til warith haffwa.
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Jach redher mik pa krypa, sa lenge i wilen jach skall gaa. 
Her med idhers herredöme alswoldigh Gudh befellandes til 
Iiff och siell. Scriflwith pa Rönöö in crastino corporis Chri
sti Md vi.

H. Gadh.
Werdens helsa myn frw modher, wnga herra och til Iith 

medh all hopen medh monga godha netther.
Ithem bidher jach idher gansth ödmyukliga, ath i willen 

werdas scriffwa til capitelith i Lincjöping] for idher cappelan, 
her Erik Swensson, dækin i Lincjöping], ath the wille latha 
icke thet mynsta brysta, ath installera honum som honum 
bör. Thet forskyllar han gerna medh sin thiænisth sa lenghe 
han leffwer, och ath the wille giffwa sig til fridliz, om the 
gellith, selff och peninga, widh Kalmarna togx *). I wilin 
iynna nagre foger, thet skall widherlegas i ene mattho eller 
andhra. Gudh weth huilketh skall, jach stodh ther fore in 
capitulo. Ther ær erkebisk[op]en och mester Henrich, hædhan 
rymdhe, pothapanna til. Gudh wnne mik her innan och an- 
nar ærende hugswalisse.

73.

Bengt Knutsson af Stäflö till Hr Svante om rätt för honom 
ooli några bönder att behålla lasten på ett handelsskepp, 
nvilket Danskarne tagit och delat så, att det med den 
qvarvarande lasten fallit på K. Hanses lott, men hvilket 
sedan stött på grund, hvarifrån Bengt Knutsson tagit 
det loss, dat. Tuna d. 15 Juni (1506, jfr N:r 75). D. G. A.

Myne ödmyke thro ok thienst Eder nw althit kerlige för 
sent medh Gwd. Kere herre, haffuer jach wnderstath eder 
scriffwelsse om thet skepp och goz, som jach och bönderne 
thoge her i skeren oppa grunden och jach scwlle antwarde 
them the skepp, men hwlket jach och wilde haffue giort. Eder 
egen swen well hörde, the willde ekke anamath, wthan the 
iiade fath gosseth medh. Kere here, hoppes mik tiil Gwd 
och eder, ath i lathe mich ingen oreth ske, thet skepp och 
goz, jak haffuer thaget, thet toch jak fra konungh Hans och 
ekke fra the Danske, thet kan eder swen wnder wisse eder.

*) Syftar utan tvifvel på det lån från kyrkorna i trakten omkring Kalmar. 
Hr Svante gjorde våren 1504, för betalning af den till de Tyska ryti 
tarne utfästa summan. Skand. Handl. XX: 87, 262.



hwre theres thall haffuer her wareth, ath thet war byth i 
thre delle, i dell thoch kongens folk och Jens Holgersson, 
och i dell her Nils Bosson, och thenne dell, skepp och goz, 
jack har, thet war kongen til byt, och tha thet hade stöth 
rodret fra sigh och hwgget masten, tha thoch kongens folk 
utaff skepped iiii (4) stykke Lwndesk och xxx (30), och skulde 
skeppedh haffue förs tiil Kopenneham och blyd in oppa Kal
maren sloth. Sa ware theres ordh och theres tall, tha jach 
fiik thorn, och sa war och nu theres tall, ther hörde eder swen 
oppa. Item wette ma i kere herre, ath the bönder som medh 
ware ath take skepped, ath the latha ganzka ille, ath the 
skwlle sa mist thet. Kere herre, will jach förware skepped 
thet beste jak kan tiil jach far eder scriwelse. Beder jach 
eder, kere herre, ath i wilde göre som en godh herre, som 
min gode tro tiil eder er, ath i wile rame mit beste her wthy, 
som min gode tro tiil eder er, som mich hopes, ath i och 
göre, och wiill jach gerne för thieneth medh liiff och macht 
thet yterste jak kan, ther scwlle i fwlegha lithe pa. Item 
wette ma [i] kere herre, at jach will i dach fare in i Seffwed 
och Nydingh och Assbolandh och höre, om jach kan fa the 
alla mesta' skytter jach kan fa, tha will jach drage nedh i 
Möre medh thöm och blywe ther, tiil Gwd will i komme 
selwe. Kygh mere, en her medh eder Gwd befalende och 
sancte Erik konungh. Kere herre, helsser min frw, paa mine 
wegne medh monge gode netther. Screwet oppa Twne man- 
dagen nest for Sancte Botolff dagh &c.

Benckt
Knwtsson.

Postscriptum (kalt):

Item wette ma i, kere herre, ath Jens Holgersson drak 
bars öll pa Borkholm, tha bars öllet war wthe, tha thoch han 
her Nils Bosson medh wald och förden tiil Danmark, thet 
hade Öninge sacht i sanningen.

Utanskrift :

Erligh och. welbyrdich man her Svante Nilsson Sweries 
rikes forstondere üdmykeliga sendes thetta breff.
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Riksföreståndaren Hr Svante tillåter tvenne krigsfångar att 
resa till deras herre K. Hans, för att utverka frigifvandet 
af en svensk student, med skyldighet att om det ej lyc
kas, vid jultiden eller när det af regeringen fordras åter
vända i fångenskap, dat. Stockholm d. 24 Juni (1506).

Jach &c. göre alle wetherliget, at jach haffuer wnt och 
tillåtit och nw med thettë mit opna breff wnner oc tillåter, 
at tesse mynæ och Sweriges riches fanger, Hans Bodeker och 
Hans fon Salsen, mage och skole drage tiil theris herre ko
nig (!) i Danmark medh sa skiel och wilkor, at kwnna the 
qwit och löss göre en student, hetendes Jens Andersson, som 
gripen oc fangen wort på then Lybeske holken nw i wares, 
huilken student wtsend hade werdog fader i Gud her biscop 
Mattis i Strengnæs, tha skole the bliffue theris fengelse frij 
och qwitthe. Om sa icke sker, tho skole the inkomme her i 
richet ighen om jwle tiid medh the andre fanger, eller ner 
jach eller Bichesens Bad heltzt oppa atesker, wid theres ære 
och rædelighed, wthan all gensegn och skotzmal i nagre 
matthe. Giffuit och scriffuit pa Stocholm Sancti Johannis 
baptiste dag.
. Efter Conceptet i K. Danska Geh. ArcMvet å samma ark som brefvet 

till dem som komma tillsammans vid prestmötet t. Skara (N:r 75). Senare 
delen af dokumentet är ännu en gång skrifvet å bladet.

75.

Riksföreståndaren Hr Svante till alla dem som samlas vid 
prestmötet och landstinget i Skara (d. 6 o. ff. Juli) om 
fredsunderhandlingen med Danmark, JenB Holgerssons 
härjningar på sjösidan i Kalmar län och derpå följande 
motgångar, rustningar till motvärn och förslag till för
bund från konungen i Pohlen. (Från midsommartiden 
1506).

Jach Swante <&c. helsser eder alle andhelica och werdz- 
Hge, menige clercherij, fribornæ, frelsesmen, köpstadzmen, 
kronenis skatskylloge böndher och menige almwge, som nw 
forsamblade ære i Scaræ om prestemotet kerlige med wor 
herre. Kere wenner, i dannemen allesamman, formoder jach 
eder wel weterliget wara, hwru jach med Bichesens Badz 
rad och samtyckie nw i winters nest forlidhen sende tiil Dan- 
marc erlige herrer, strenge riddere och gode men, Her Sten
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Twresson, Her Twre Jönsson, Her Doctor IIans Brask, dom
prost i Lincöping, och Bencht Abiorsson, i then acht och 
mening, ath sämie, kerlig oc endrecht motthe bliffue riehen 
emellan [och] then mannastörtning och blodzwtgijwtilse, som 
i thenna forlid ne ar nog for öghen varit haffuer, motte pa 
alle sider affstilles, hwilket wort gode tilbwd oss dog engte 
hielpe kwnne, thet Gud se förelaget, uthen forhalede oss 
thenna nest forlidnæ winter aff handhen med falske list och 
fwnd, som the tiit och offthe tiilforn giort haffue, Sveriges 
riche och oss alle tiil mindre bestand en ellegis wel sket 
hadhe. Nw om Sancte Erici dag kom Jens Holgersson med 
kono1 Hansses parthij, giorde Iundgang ved Pathe oc bedreff 
thei” in pa Swensk blod ynkelig mord, roff oc brand, som 
han blygelige bekend skal wara for Gud och alle christelige 
herrer, huar thet heltzst sport wordher, alt thet manfolk the 
kwnna offuer komma, them hwgge the i stycker och kastæde 
pa eldhen, qwinner och sma barn, som icke formatthe wnd- 
ryma, them kastadhe the leffuandes pa eldhen, som thet metzt 
bran. Annen daghen droge the for Hosmo kirke och ach- 
tade henne skijnnæ, röffua, brenna och i hel sia alle the ther 
fwnnit hadhe, huilket dog Gud for richesens helge patroners 
bön skuld wille icke tilstædie och lathæ ohempd bliffue. The 
finge ther xvj döde men, som liggiandes bleffue pa marken, 
oc^flere sore ined siig tiil skiipss en the bekende wille wara. 
Tha the ginge tiil seglss, straffade wor Herre them for sa- 
dane obeqwemlig gerningh, the pa the oskylloge och men
lösa barn och qwiner bedriffuit hade, med storm och wädher, 
sa at thet största skip for gigz med folk, bysser och wärije, 
och all then del, ther pa war. The som ther ner ware och 
sage, liwrw thet tiil gig, sigie for wissa tidendhe, at pa thet 
skfp och andre sma hater the rymde med forgingos xx (20) 
oc iii° (300) men, et annet skib afif samme selskap fiick myn 
och richesens troman Bencht Knwtsson pa bteffwelö med 
alt thet godz oc egedeler ther oppa war. Ihij kere wennei, 
loffuar oc blidker alzmectig Gud for sadane welgerninge och 
nadher, han oss wnner for richesens helge patroners bön och 
forskijllen, och warer wederrede medh eder gode wärije al- 
warlige aff wärije richesins, eders och alles wares skade och 
forderff, när eder tilsiges oc huar behoff görs, som i her till 
dort haffue som erlige tro dannemen. Jach haffuer myne 
skiip her alztinges redhe med folk, bysser, wärije och al 
then del ther tilhörer, forbidandes the gode herrers i Fmd- 
land tilkomelse oc aether i the _ helgetrefalloghetz nampn 
sende them til siöes at wedergöre in pa H[ans] oc hans par
thij thet betzsta, Gud wnner oss nadhen tiil thet hogmod oc
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skadhæ, han lenge bedriffuit haffuer in pa Sweriges riche 
och tess inbyggare. Kere wenner, sa haffuer högmechtog 
förste, koning Alexander aff Polen nw sent sin fwlmechtige 
senningebudh och begärer wara i forbwnd med Sweriges riche 
oc wil trolige tilhielpe med Iiff oc macht oc alle honum til— 
höre alworlige affwærie Sveriges riches skade och forderff, 
när wii welie honum tilsigie oc sa kwnne behoff göres. Ty 
warer vedh en gode tröst. Jach vill eder alle fatige och 
riche &c.

Efter conceptet i K. Danska Geh. ArcMvet.

76.

Svenska riksrådets kungörelse till inbyggarne i Möre, som 
underkastat sig fienden, med uppmaning vara vid godt 
hopp och hålla sig färdiga med sina vapen, ty Hr Svante 
vill snart sända ett skönt tal krigsfolk till deras för
svar för framtiden, (dat. Stockholm o. d. 24 Juni 1506).

Vii Jacob med Gudz nade, erchebiscop i Wpsale, Mat
tis med samma nade biscop i Strengfnæs], Swanthe Nielsson, 
Sweriges riges torstandere, Knwt Éskilsson, Sten Twresson, 
Knch Trolle, Sten Cristiersson, Folke Gregersson, Cristiernn 
Benchtsson, riddara, Niels Éskilsson, Bencht Arendsson, wep- 
nere, Sweriges lliches Ilad och men, nw her forsamblade i 
ötochoim, helser eder alle, andelica och werldslige, menige 
c en eriJ (•), iribornæ, frelsesmen, köpstadzmen, kronenis skat-, 
skyiloge bönder, landbor och menige almwe, som byggie och 
bo i Möre, kerlige med wor herre. Kere wenner, i danne- 
men alle samman, är oss nw alztinges nylige wetherliget word- 
het, att richesens och alles ware fiender, kong Hansses par- 
thij, haffue skijnnet, röffuit och brent ther vid siö sidhen oc 
droge saa sidhen in for Hosmo kirke, achtendes henne skijnne, 
röffua, brenna och i helsla sa mange, the ther kwnno haffue 
offuer komit, huilket alzmectog Gud for richesens helge pa
troners forskyllen icke wille tiilstædhe, men the matthæ drage 
thædhen medh dödhe men och sare, Gud tess Ioff haffwe 
Ar oss och wnderwisth, at the som sitie nest wid siöen, for 
sadane fara och redoge skuld haffue giffuit sig in tiil then 
skadelige oc forderffwelige herre, konig Hans, som eder, oss 
och menige Sweriges riches almwe achter forderffwe, tiil 
huilket han nest Gudz hielp aldrig skal macht fa. Tha

Bidr. t. Skandin. Hist. F. 7
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77.

Biksföreståndaren Hr Svante till Hemming Gadd, att utrusta 
24 vapenföra karlar och sända dem till Kalmar, hvarest 
Peder Magnusson skall öfvertaga befälet öfver de »gode 
mäns» (frälsemannens) folk, som ditsändes. Troligen lika 
lydande till en mängd frälsemän och flere städer i Öster
götland och Smaland, (dat. Stockholm omkr. d. 24 Juni 
1506).

Sincerissimis nostris dilectione et salute premissis. Kere 
Her Eleotus, brodher och besynnerlige gode wen. Ma i vele 
wethe, at wi hafwe nw for rigisins merchelige ærende schwldh 
varith her till tals sammen och owerwägith rigisins och allis 
wore nytte, gagn och bestandh, och huro then landzende vedh 
Calmarna schall bewæries och forswaras för wore och rigisins 
fiender, koning Hans och hans medholdh, ther om radh och 
tall ' hafft medh wor kere medbrodher, her Sten Cristiernsson, 
och tilkrafft honum, diit nedh i gen at drage och ther at 
blifwe, then fatige almoge och landzende till tröst och be
standh, swa at the ecke for miströst schwldh schwldhe nödgas 
till at handgange wore fiender, till hwilckit wi honum inge- 
lunde beweke kwnne, och eij medh nogen lempe honum ther 
till tale. Ty effither thet han ingelunde will, ær ecke radh

kwnne wii wel merkie, at i icke thet giort haffue med god 
wilie eller beraddo modhe, wthen for sadane fare skwld som 
for[skriff]uit star. Wij wilie strax ofortöffwrit sende tiil eder 
et skönt tall folk, som skole städs bliffue ner eder, forsware 
then kirke och landzende och halle starke strandewacht huar 
som betzt behoff görs. Kan och sa ske, at the Danske 
wele offtermer erge eller feygde in pa eder eller annerstedz 
her in i richet med roff och brand, som the her tiil gjort 
haffue, tha wele wij alwarlige med Dalene oc menige Sweri- 
ges riches inbyggeres hielp och tröst thet wedergöre in pa 
them med Iiff och macht, mædhen the wele sig jw nödge oc 
trengie in pa oss, emot menige Sweriges riches inbyggeres 
wilie och samtyckie. Thij kere wenner, warer wid en gode 
tröst och siter wederrede med eder gode wärije, at affwærie 
eders egen oc eders retta fädernes riches skade och forderff, 
som fader och foreldre for eder giort haffue, i oc tesliges 
giort haffue som erlige tro dannemen i alle matthæ.

Efter conceptet i K. Danska Geh, Archivet, ovanligt tydligt.
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tber fore at owergifwe then landzenden, vthen ære wi swa 
alle samdrectelige till ens, at wi med war breff och scrifwelse 
hafwe skickedh Peder Magnusson till at wara höfwitzman 
for the gode mentz folch, som wi nw hafwe tilscrifuit at göre 
folch diit nedh, bedhiendes eder och förmanendes, thet i 
strax vele vthgöre xxiiij:re gode wærafftige karle och strax 
lathe töm diit nedh komme. Hafwe wi och tilscrifuit Her 
Trotte, Swdhercöpingx borgere och alle the gode men, ther 
nedre boo, at the och strax effther wore breffs ludelse vtgöre 
sehole theris folch. Oppa thet at then landzende oss ecke 
skall vorde framtrengdher, later edher finne velwilige, om 
the forme edre karle strax at göre redhe och lathe diit nedh 
kome, som wij ecke twifwele, i jw gerne göre.

Efter conceptet i K. Danska Geh. Archivet.

Å samma ark finnes i kanten följande anteckningar, hvilka afse detta
uppbåd :

Biscopen i Yexiö .... ............... x
Her Electus .............................. xxiiij
Her Trotte ................................. xij
Her Peder Twresson............... viii
Bengt Knwtsson.......................  vi te
Pawel Kyle............................... vit8
Matz Pederson.......................... ij
Jens Pedersson
Niels Slatte__
Peder Slatte... 
Gwme Slätte...
Swdercöpingx stad.................... xx
Her Niels Ryning................... vi
Her Erich Trolle..................... vi
Wexiö ......................................... iii

78.

K. Hans tili Stockholms stad, med anledning af de derifrån 
återkomna drabanternas berättelse, att Stockholmsboarne 
fordra betalning för underhåll af konungens tjenare, 
hvilka der ligga som fångar, dat. Köpenhamn d. 5 Juli 
1606.

Vij Hans med Gudz nade D. S. N. Vendis Göta kong 
hertuch i Slezwijck, H. S. och Dethmersken, Greffue i Ol-



100

denborgh och Delmenhorst, helse eder vore vndersate borga- 
mestere, radh och menigheet vti vor stad Stocholm. Som wij 
nw förfarit haffwe aff the ware drawantere, her nidh til oss 
komne ære, at i skullen vare begerendes aff oss bethaling 
fore then kost och therning, i haffwen forlagt the vare thie- 
neræ medh, som hoss eder laghe och æn liggie i vor stadh 
Stocholm, ther pa föge wij eder ath wijte, nar som i thet sa 
beskijcket haffue, ath ware kera vndersate vti ware köpsteder 
her i vort rike Danmarch fange theris bethaling fore then 
kost och fortherning, som vare whörsammes tienere fortærde 
siist her i rikit fore then stundh, the läge her i rikit fangne, 
tha wille wij och lata oss findis weluelige til, saa eder schal 
til hende komma bethaling fore theris kost. Giffuit pa wort 
slot Köbenhaffn dominica proxima post visitacionis beate Vir
ginia. Aar &c:ra M d 6 vnder vort signete.

Afskrift i K. Danska Geh. Archivet, bilaga till ett Stockholms stads 
bref till Hr Svante af d. 4 Aug. 1506 N:r 85.

79.

Nils Bese till Hr Svante; enligt Peder Turessons uppgifter 
hade Danska köpmän blifvit utvisade från Hansestäderna, 
Nils Boson hade kommit tillbaka, med ovilja skild från 
K. Hans, och vore ej obenägen att gå öfver; Åke Hans
son hade d. 16 Juni ryckt in i Halland, dat. Stockholm 
d. 11 Juli 1606. D. G. A.

Mine ödhmi[wkli]ge helse och velvelegh trotiensth nw 
och altidh forsenth medh Gudh. Kere herre, ma i vethe, ad 
i gar komme her twa borgere aff Westerwick och vnder- 
wiste mich effther her Peder Thursons ordh, som han hade 
befaleth them ath vnderuise mich, ath han fick scriffvelse aff 
Calmara och for visse tidende, ath alle Dantske köpmen ære 
hem wiisthe aff Stæderne, teslikes ath her Niels Boeson waar 
komen til Borcholm ighen och med owilie skildes for kongen, 
ath han ene . nath löp vtaff, och mener her Peder Thurson 
saa, ath finge her Niels Boeson noghen scriffuelse fran ider 
oc flere tesse gode herrer, ath han sculle wel lathe beweke 
sich. Hade och hörde the for wisse tidinge, ath her Ake 
drog in i Halland Sancte Botholffs affthen nw nesth forlidhen. 
Inghen annen tidende ære her nw pa færde, iderss herredöme 
nw ath scriffwe. Ider Gud och Sancte Erik konungh ewin-
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nelige befalandes. Scriffuit pa Stokholm alle Sweri »es patro
ners affthen, Anno Domini M:“0 D:mo sexto. Meo sub sigillo.

Niels
Besze.

Erligh och welbyrdigh man her Swanthe Nielson och 
strenge riddere Sweriges riches forstandare sin kere herre 
ödmiwglige sendes thetta brefif.

80.

Ture Jönsson (lagman i Westergötland) till Hr Svante om en 
arfstvist mellan Peder Bengtsson (Gylta) och Lindorm 
Brunsson (af Forstena-slägten), föranledd af en skiljaktig
het i handskrifterna af Landslagen, dat. Yadstena d. 13 
Juli 1506. D. G. A.

Myn ödhmywglige troo thyænisth ok kerlighe helse al- 
tnd forsend met war herre. Kere herre, ma i vidhe, at 
odhensdagen nest epter visitacionis Marie, war jach i saakers- 
tygen i Scara, i gode menss nærwere, her Aghe Hansson, rid- 
der, Sigge Larensson, Erich Jenssen, Axel Poose, Axel 
Matzsson, Nielss Classon, Ingemar Pellesson, Matz Kafle, 

ent Dentzsson, væpnare, om en arff, som war fallen epter 
us rw Bentthe Anderssedotter, Gud henness siel nadhe, hwl- 

gen arff Lyndorrn Brwnsson och Nielss Olsson paatale, som 
œæg e for.de hustrw Benttes broderss dotterdotter, oc vile 
ær we met Peder Bentzsson, som ær henness systersson, 
epter ty at gamble lagbüger inneholler, at broderbarn skaal 
ærffwe som brodher, oc systerbarn, som syster, och ther 
nempnes ey theres barnebarn, vden strax fadherfader och 
fadhermodher &c:ra. Swmme lagböger vdtrycke, at fÿærdhe 
man skal ærve met syskyne och lyctis samme capitel i alle 
böger, at ær anner nærmare, taghe alth sammen och gififwe 
mthet vdi slæchten. Epter thet at bökerne holle icke alle 
eeth, och mik twifflar met fl ere gode men, thet fyærde man 
skaal gaa i arff met syskyne, togh sættes thet up tiil edher 
Bicsens Baadh. Kære herre, beder jach eder ödhmygwlige, 
at i ransaken thetta ganzske granlige met flere godhe herre 
och vidher honum nagre god swar, hwar som han maa retthe 
segh epter. Om swaa skaal ske, at Lyndorm komber her tiil 
arffs, togh (!) gar her manghen arff tiilbaghe i Swærighe. 
Kære herre, ær forme Peder Bentzsson eder och Sweriges
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rio-he en godh, troo man, och haffuer jach befalledh honom 
nagre ærendhe eder wnderwise, hwad leglighed her paa færdom 
ær°i thenne landz ændhe, och ma i fullelige sætthe troo och 
liith til honum, hwad han eder wnderwiser. Kære herre, 
ramer hans betzste, som myn och hans gode troo til eder ær. 
Kære herre, haffuer myn kære hustrv latet hebe eder och 
aile myne wænner, Gud henness seel nadhe, och war hennes 
ytersthe begerilse och store troo tiil eder, at i ville vidhe 
henness fatighe barnss bezsthe, hwilget jach och vu ôdh- 
mywglige fortyæne. Kere herre, tæncker och mith bezsthe 
som myn store troo altiid tiil eder ær. Edher altnd Gud oc 
Sancte Erich befallandes tiil ewigh tiidh. Helsa myn Irw 
och kere swager paa myne wægnæ. Snarlige i Vazstene 
anno Domini mdvi mandagh nesth octava visitacionis.

Twre Kidder.
Jensson

Postscriptum å en sedel.

Ma i vide, kere herre, at myn kere modher var i Nyko- 
pingh then tiidh, hon fik tesse sürgeligh tydendhe om myn 
kere hustrv, och mötthe hon hennes Iigh i Vazstene.. Beder 
jach eder, kere herre, at i taghe icke henne eller mik tiil vider- 
wele, at hon fylger mik tiil myn gaardh for the fatyge sina 
barn skuldh, at vidhe therres bezste och haffwe temb up met 
sio-h. Saa fortöfrar jach oc myn capellan, her Erich, till tess 
han fylger henne wp. Beder jach edher, at i och vile vidhe 
hanss bezsthe och forholle the spijttale her i Westergöllandh 
tiil tess han komber, ath ingen faar ederss samtycke for en 
han komber, hwilget jach med ffere vener vil thet ödmywg- 
Iige forskille, och skal myn modher oc han met myne smaa 
barn kome her op ofortöffradh.

81.

• Åke Hansson till Hr Svante, svar à bref om det föreslagna 
förbundet med Pohlen; K. Hans har låtit fasttaga de 
Tyska liggarne i Danmark, ett af Åke tillämnadt infall 
i Halland uppskjutet, begär att systern Anna efter riks
rådets löfte skulle få förläning å 2 socknar i Tjust, dat. 

----- n a iTGtnlr /1 Tnli IKGR

Venli^h helsen nw och altiid i alzmectigiste Gud kærlige 
sendes met wor herrae. Mo i vithe, kasre her Swante, !rende
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och gode besöndherligh ven, ath som i scriffuæ mik tiill, Iy- 
dendes om thet forbwnd, som koninghen aff Polen aether att 
göre met edher och Sweriges Raadh, Gud see loffuit, att 
nogre gode men villa indh trede tiill Sweriges rige och'tiill 
oss. Kære frende, for tydende, ath koningh Hans haffuer 
lateth besettiæ alle the Tyske liggher, som plege kyöppsWe 
i Danmark, men togh haffwer han inthet taghet fran them. 
Kære frende, var jak nu i Wesbo for nogre dage forliden 
met mith folk och aethede mik indh i Halland, ath göre ther 
noget angripp poo vore och rigessens fyendhe, och bleff jak 
ther strax bespeyth. Thi aff settiæ jak then rese och villæ 
ey indh draghe, ath jak skwlle foo ther nogen skadhe paa 
mit folk, tiil tess Gud fögher, jak kan framdeles see betthre 
tiill fellith. Hwad jak kan framdelis forfare for tidendhe, 
vill jak gernæ bywde idher tiill. Kære frende, som jak baadh 
idher senisth om myn sösther frv Annas, her Erik Erikssons, 
ath i villæ vnde henne the twa sogner i gen, Hannes och 
Tryservm, som i och rigesens radh sagde henne tiill, tho her 
Niels Clauson leffdhe, swo bedher jak idher en nw kærlighe, 
ath i villæ vndhe henne thorn i gen, bade hwn och jak wille 
kærlige forskyllet moth ider. Kære frendhe, bywder mik idert 
enekende swar tiil her om, hwar effter hwn mo segh effther 
retthe. Kære frende, her met ider Gud ewindeligt beifallendes 
bade met liifl och syell. I hwad motte jak kan ware idher tiill 
villia eller gode bestand, fynde i mik altiid velwilligh tiill, 
Snarligh aft Etag feria 4:ta ante Margarete Anno Domini 
Mdsexto vndher mit signet.

O

Age
Hanson Kidder.

Utanakrif t :

Erligh velbwrdugh man och strenge riddære her Swante 
Nielsson Sveriges riges forstandare min kære frende kærlige 
sendes thetta breff.
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82.

Peder Månsson till Hr Svante, yrkar, att Hr Sten Kxistierns- 
son ålägges komma ned för att lemna ordentligt från 
sig Kalmar län, då han af hela länet uppburit all skatt, 
äfven den Hr Nils Gädda skulle hafva, och en del på för
skott ; om Hossmo kyrka begäres uttrycklig befallning ; den 
synes icke böra längre hållas besatt. (Juli 1506). D. G. A.

Min ödmyg, trow tenste med Gud. Her som jak fick 
eder scriffuelse och the wærdugiste, wærduge fæder och herrer 
rigens radz breff, thet jak seul annamme Calmere læn och 
kirkien tiil mek, tha seul i wethe, ath thet alth Möress land 
ær gad Jachim Trolle tiil hande och köpt sin fræd aft honom. 
Then tiiden, som her Sten Cristersson annammeth Calmer 
læn aff eder och the wærdugisthe, wærduge fæder och herrer 
rigzens raad, som forsamleth wore weth Mölstadoss, tha wil- 
koreth han sek för almogen paa sin ridder ære, thet hau wille 
förswara thöm bode tiil land och watn. Lægger honum 
stræn[g]elig för, thet han kommer hid nid och antworder f'ör- 
[næmnjde Calmere læn fraa sek, swa friid och wnbewareth, 
som han annamethet aff eder och rigzens rad, och haffuer her 
Sten oppboreth all then skath, jak indholthe eder til hand, 
epter eder befalning, then her Niels Gædde seul haffue hafth 
och all annen arss skath, som lenge hade ighen stad, och 
særdeles en stor del af then skath, som nu tiill stwnder, ther 
hans swænne haffue inthet anneth giorth, siiden han redh aff, 
en krafthet wd. Almogen ær ganske owelig för then sware 
gestning, the hade i winthers. Lader komme en stor maeth 
hiid ned tiil siös, swa framth i wille ekke, ath thenne landz- 
ende seal gaa eder och rigeth fra. Scriffwer mek til, hwre 
i wiil för haffuet om then kirkion, for thi her Niels Kyning 
sade korth, thet ther wiil inggen god mandz thenere læg sek 
ther oppe. I seul fynneth i saningen, ath then kirkien hon 
ær thenne landz ænde i inghen motthe til störkelsse eller och 
bestand. Epter eder scriffuelse och the wærdugiste, wærduge 
fæders och rigzens radz gör jag epter thet nesthe Gud giffuer 
mek naden tiil. Her med eder Gud befalandes och Sancte 
Erik konung.

Peder Månsson.

Utanskrift:

Erlig och högbördige herre, her Swantthe Nielson, höfvidz- 
man i Suerige, med ödmygt sendes thetta.
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83.

Ottilia Ottesdotter, Nils Ragyaldssons enka, till Hr Svante 
begär att för sitt eget och sina barns underhåll få Barne 
och Ale härad som län, eller ook någon annan hi elr, och 
åberopar ett hans bref, att hon skulle få behålla man
nens förläningar 7 år efter hans död; hon hade mist 
hvad hon hade i Norge och dertill måst lösa sig ur fän
gelse, dat. Skara d. 20 Juli 1506. D. G. A.

Myn ödmjwglige ok kerlig helse altid forsend medh var 
herre. Ma i vide, at jach kom hiid tiil Westergölland freda
gen nesth epther visitacionis Marie och menthe at vænthe 
milt noger godh wnsätningh och hwlswalelse (!) for ten store 
bebröfvelse och fängelse, jak är vdi kommen epter myn dödhe 
hwsbondde Nielss Kagwelsson, Gud hans siel nadhe, som 
han haffuer faath, som[o:for] sin troo tyænisth och for Sweriges 
iiges skuldh. Thagh ær mik thee læn fraa, som ær Daal, Ale 
hend och Barne herid, som jach en nw haffuer ederss breff 

hee hwad Paa komme, jach skwle nywte forme læn i 
vy m aar epter myn dödhe husbonddes dödh och ter til Götale 
gaardh, som nw haffuer Matz Kafle. Kere herre, vden i 
vele for Gudz skuldh oc for Gudz retwise skuldh och for 
then troo^tyænisth, som myn dödhe husbondde bewisthe eder 
och bwenges riighe, och jach nw for ten tyænist misth haffuer 
nwar then_ stagge och lösööre, som iach hade i Norges righe 
och ter til star i stor fængelse for en swager[s:svar] swm 
peninghe. Ty beder jach eder ödhmywglige, om i nagen tiidh 
Vb i i,lwgswale etl1 fatIcth bedröfth herthe, at i ville for Gudz 
skuldh och for ten troo tyænisth skuldh, som myn dödhe 
nusbonde eder giorth haffuer oc Sveriges riighe, at wnne mik, 
fatigh, wärnlöss qwinne, Barne hered och Ale hered, som 
bdert breff inneholler, tiil tesse jach matte komme aff mith 
fængelse och myn fatyge barn tiil seeth gotz i gen, som the 
wmhorid haffwe oc dagh umbäre i Norges riighe for theres 
faders troo tyænisth skuldh. Tacker jack gerne her Twre 
»ensson, ath han haffuer en naken deel forswaridh mik tiil 
kandde for myn dödhe husbondde skuldh ter han visthe jac 
war reth vdi for myn dödhe husbonddes wænner, som Nilss 
Krwm och flere hans barne vener. Kere herre, hade jach 
gerne lithet her Twre tiil och her Aaghe, och the skwlle ma- 
nedh goth for mik fatigh värnlöss qwinne, tagh hade Her 
Xwre nok at göre met sin kere hustres liich at felige til sin 
lägerstadh, Vazstene, och her Aaghe kwnne jach ingen huo-- 
swalelse aff fäa. Kere herre, aal myn troo och lidh, fatigh 
wärnlöss qvinne, staar nw indh tiil Gud i hymerigh och edher, 
at jach motthe beholle noget aff forme län, tiil tesse jach
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komber aff mith fængelse och tiil mith gotz eller anner hielp 
aff eder och Sweriges righe. Kære herre, al myn troo och 
liith ær nw tiil eder, jach ær nw swa fatigh och rich, som i 
ville mik haffwe, epter thet at værdz macth ær nw i îdarth 
woldh. Eder altiid ôdhmywglige Gud befallendes och sancte 
Erich. Snarlige i Scara anno domini Mdv Sancte Margarete 
dagh. _

dotter.

84.

Ture Jönsson till Hr Svante, om Horska förhållanden. Otte 
Ruth skall vid d. 29 Sept. Iemna Bohus oeh den unge 
herren Kristiern mottaga hela Norge, dat. Falem d. 1 Aug. 
1506. D. G. A.

Min ödrnywglige kerlig helse och tro tiænisth altiid for
stend met wor herre. Ma i vide, kere herre, at jach sændder 
edher ett breff, som Axel Poose mik fik, som warth fram- 
delis sænd aff Norighe oc indh i Axel Posas lææn paa Dal, 
Eedz prestegeel. Hwad eder tyckes her, at ther skaal giff- 
wes tiil swar paa, thet staar tiil edher. Kere herre, om then 
dagh, som i haffwe mik tilscriffwedh om, at jach skal w[p]- 
seeghe mellen Otte Rwth oc mik, tagh haffwer jach seelf 
taledh tiil her Aage nw i prestemodh, som var iiij (4) dage 
nesth epter visitacionis Marie, i godhe menss nærware, at 
nær han viil wpsegie then dagh mellen Per Licke och seegh 
oc met Otte Rudh tessliges, togh ær mith breff altiid tiil 
reedhe oc jach tesliges at fulfölye at vpscriffue then dagh 
och ware paa ware fyendis argesthe, hwar jach kan, epter 
myn macth. Ma i oc widhe, kere herre, lor tydendhe, at 
Otte Ruth ær dragen nidh at Danmark, oc ær for tydende, at 
han skal mesthe slottet om Sancte Mikels tidh, och then 
unMie herren skal aname alth Norighe och Hgge tiil fyltess 
met thenne landz ænddhe. Tagh vil jach nesth Gudz hielp 
forware then landzændhe, som mik ær befalt. Kere herre, 
epther thet ær i ederss makt at helpe mik, som i mik altiid 
loffwed haffwe, begerer jach ödrnywglige, at i ville forsee mik 
met nagre ytermere help aff kroonen, ther jach ware bohul- 
pen medh. Skal thet medh Gudz help ware eder bestandde- 
ligit, æpter myn yterste macht met tyænisth oc troohed, swaa 
længhe jach leffuer. Gud kenne, jach aether icke annen tiil-
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lithe en edlier, en ty at andree wændhe mik diet tiil ondhe 
och awndh, togh skal jach medh Gudz help göre myn ære 
fulth, hee hwad owilye eller awndh ther epter fylie kan. Her 
met edher altiid alzmectigh Gud och Sancte Erich konun^h 
befallandes, och heisa myn kære swager oc flere ederss kere 
barn paa myne wægna med Mc (100,000) gode nætter. Scriff- 
wid paa myn gaardh Falem anno Domini Mdvi Sancte 
Peders ad vincula.

Twre
Jensson riidder.

Postscriptum:

Kere herre, ma i vide, at inyne swene wore met, then 
tiidh Matz Kafle anamadhe thet læn i honum forlæntthe. Wille 
i nw wnsætte mik met Götale gardh, epter thet han haffuer 
faath forlæningh, ther baadhe jach gerne om, at jach matte 
iaa ederss breff paa, thet baadhe jach gerne om.

86.

Stockholms borgmästare och råd till Hr Svante, med under
rättelse, att några Danska skepp ämna sig till Öregrund, 
oeh som fara är för de köpmansfartyg, hvilka nu väntas 
från Norrland, begäres snar befallning, huru den skall 
förekommas, dat. d. 4 Ang. 1606. D. G. A.

Wara ödhmywke kerlige helse nw och altiidh trolige 
rorscreffne me^b Gudh. Kere erlige herre, schal edher herre- 
döme vitterligit wara, ath her i thenna landz ænda ständer 
TOdeles vel til, alt fredeligit och endrechteligit, Gud tes Ioff 
haue. Gud giffue, ath swa lenge bliffwe i thenn endrechtelig- 
heet. Gud alzmegtik giffue oss samma tinde aff eder herre- 
döme och andre flere vare rikes herrer, som vij medh flere rike- 
®ins inböggiera alithande ære pa vort federnes rikes gagn och 
bestand, ath Gudh thöm och idher holle i all swnheet och 
£ars[k]het, oss och vort rijke til ewight bestand. Framdelis 
Itéré herre, scliole i vite, ath the sendebudh til Danmark ware 
°°h Ioff gaffuen aff the fanger, huilke nw hem kompne ære 
flaedh twa andra köpsuena, Iiuilken en aff' thöm nw komber 
jd edher herredöme, ok haffue the varit til orda och tal infor 
her Electus ok oss vnderuist om en deelz, hwat tinde ther a 
rerde ære, om kongen och the Lubske &c. ok ytermere rörde 
°re oss om iij (3) skip kongen haffuer i siön, then Örien, wor
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gamble herre gaff vnge kongen, och Snachahampn och en 
Ængelsk kessze, ok segæ the, ath the thöm achtat haffue til 
Oregrundh, moth ware medhborgere och andre gode men, 
hijt nw ventande ære aff Norrebotn, och thedan aff the Nor- 
landen, som nw mene rikit makt pa ligger. Hwar fore kera 
ærlige herre, bede wij edher, at i vilden her vtinnen tenckien- 
des warde om eth goth raadh, hwat ther til görendis ær ofor- 
töffuet; thy thet ær nw pa thijden, ath the nw komme skole 
aff then egnen. Siger ok forme köpsuen medh the andre, 
ath Jöns IIollingerson haffuer och ij skijp eller iij medh 
thöm. Ther medh ær raadh, ath ey lang dwalen ær, hwat 
her til göres schal medh thet aller förste. Thenne köpsuen 
war pa samma skijp, then store holken, som i vares thagen 
vort vnder Borendeholm, som öffuer vintern her i skeren 
lagh, och veth han beskedh, hure thet waar til gänget ok an
nat mera, hwat pa ferde vare kan. Kera ærlige herre, begere 
vij edhers herredömes enckiende swar, hwar epter vij oss 
retta maghe i ene matte eller andra. Ey ytermera æn edher 
her medh alzmechtich Gud ewynnelighe befalendis. Hastelica 
aff wor stad Stocholm Sancti Germani dagh, biskops och 
martirs, vnder vort signet, Anno Domini M d 6°.

Kera ærlige herre, sende vij edher eth breff, som war 
medhborgere skypper Rytter oss tilscriffuit haffuer, som styr
man var pa then holk, som thagen bleff i vares, ath kan eders 
herredöme vare honum i nager matte bchielpelig, thet ær vor 
kerlige ödmiwke bön til eder ærlighet. Item sænde vij eder 
och en vtscrifft aff kongens breff, som wij och nw finge, Iw- 
dende ordh wijdh ordh aff beseglde breffuit.

Borgamestere och 
Radmen ibidem eder ödmiwke.

86.

Biskop Ingemar till Hr Svante om besättningen pä Hossmo 
kyrka och Hr Erik Trolles försök att uttränga honom 
från förläningen af Kinnevalls härad, dat. Kronoberg d. 
29 Aug. 1606. D. G. A.

Ingemar medh Gudz nad e(lher capelan_
Bisp i Wexio

Sincerissimis nostris dileccione, honore, reuerencia et 
salute semper in Domino premissis. Kære herra bror och be-
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synnerligh gode wen, maa i wetha, wii finge eder kerlio-e scriff- 
wilse nw for nogon tidh, lwdandes om then landzændha och 
kirkio widh Kalmarna, ath ærlig och strenge riddare her 
Steen Cristiærson wiil enghelwnde sigh tith nedh ighen be- 
nala, then fattiga landzændha och the dandeswæno paa kirkion 
liggia tiil hiælp, tröst och bestandh, som han them loffwade 
nokodh æffthe paascha, han sig opgaff tiil eder och rikisens 
raadh, for hwas saker landit endels fraan riket och oss fraan- 
gangit ær och i findha hænder och ær frwctandis, ath the 
dandeswæno paa kirkion æro, wærio, spisning och hwadh deel 
ther ens ær gaanger thet samma wtaaffwer, wthan ederth 
herradöme wærdoge fæder och menoga rikesins raadh kwnno 
thei tnl tænkia them snarliga wndsætning ath göra, spisningen 
fortæres och intidh ingörs. Ther som altid tagis aaff och 
intid tnlökis bliffuer fortærth om sidhe. Folket oppaa kir- 
,lfA1 och mindskas, somme löpa borth och somliga

aff wer Gudh kastad krancdom oppaa, saa ther ær ey mer 
vi (6) karla, som formaa sin eghen arborsth ath spænna* 

om eder herradöme scriffwe oss tiil, wii skwldo strax tith 
waara swæno göra, thaa maa i wetha, wii haffwa haffth ther 

\ j waara tiasnara sidan i fastis, i thædon drogen, och aen JwftJ e.1 ^iil stædis äro, ii (2) bliffwo aaff them gripne och 
slaSnJp hwas siæl Gudh naadhe medh alla cristna siælo- 

inge wii Mans Oriansons scriffwilse, som höwidzman ær paa 
Kirkjon, ,nedh waar tiænara iiii (4) dagho sidhan, begærondis, 
wii skwldhe them hemkalla for then skwldh, the siwke æro, 
och stenda honum færdoga karla ighen, Iiolkit wii och fwlth 
öoro wefie, æftther eder herradömis scriffwilse och hans be- 
gæulse, saa thet oss hoppos nest Gudz hiælp, bristhen skal 
ey hoss oss finnas. Wnderwiste och waar tiænare oss, ath 

ei bteens tiænara och the andro herrers och gode mændzs 
tiænara alwarliga tiilsacth haffwa Hans Örianson, ath the
engolwnde wildo ther længer liggia æn tiil som nw war i 
nuandax feller tisdax ath aldra laengxsto, thaa scriffwe wii 
honum strax tiil medh en waar tiænara, som ther skwlde 

hfxwa i hans stadh, then siwka, som hem kom, ath han
skwlde oss wförtöffwadh tiil bywdlia om her Steens och the
andre godho herras och mændzs tiænara bliffwa tiil stædisv 
thaa welie wii strax tith færdoga karlar göro och the andro 
siwka hemkalla, æn göros waare tiænara oss fasth wlydoge 
och wwelioge tith atli fara och liggia oppaa then kirkion, inne- 
ajpthe, wthan segya sigh hælder welia waro paa marken

som behoff görs, rikisens tiænisth och seya sigh för 
ii ^nna en annan wægh æn ther liggia, och mest for then 

skWldh, ath andre, som störra haffwo lænith, somlige haffwa
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ther faa och somlige engha, och wndra oppaa oss, hwii wii 
waara tiænara saa ther falo haffwa etc. Item kære herra, maa 
i wetha, ath Joachim Trolle screff oss och her Erich tiil, 
begæradhe ath wii skwldhom medh ederth herradöme förar- 
betha, ath iii (3) her Niels Bosons tiænara motthe förlossos 
medh ii (2) waara och en her Erics tiænara som han grep 
tiil Kalmarna, som i forfara i hans eghen scriffwilse, wii eder 
och honum sændha. Baadho wii gerna, saa skee kwnne paa 
waara wægna, om eder herradömis kerlige welie saa tiilsægia 
kwnne. Item enghen annan besynderligh tidande haffwo wii 
her i thenne landzændha forfaridh wtan iii (3) skep tok 
Tyke Krabbe paa Silwisborgh fraan the Tydzske widh Æle- 
holmen. Item war thenne waar tiænare wid Laurencii wth i 
Gydingha hærædh. Hwad tidande han ther forfarade fraan . 
Lwndh, Hælsingborgh och then landz ændha, kan han eder j 
ytermera wnderwisa medh mwnnen æn wii scriffwa kwnne. 
Ey mer. Ederth hæradôme her medh Gudh, sancte Sigfridh ; 
och alla werdogisthe Swerigis rikes patroner befalande medh 
Iiff och siæl til ewigh tidh. Göro wii altidh gerna hwadh ederth j
herradöme kan kommo tiil...............och tiil kerligh. Snar- j
liga scriffuit paa waar gaardh Kronoberg Anno Domini md ! 
sexto ipso die decollacionis Sancti Johannis baptiste. Nostro 
sub Secreto.

Utanskrift:

Iflustrissimo principi strennuoque militi Domino Swanthoni 
Nielszon in Ekesiö regni Swecie gubernatori prouido & sagaci 
Amico nostro & fautori in Christo sincerissime dilecto &c.

Postsoriptum på en sedel:

Kære herra, wærdogis i welia wetha, ath thet hæradh som 
ederth herradöme oss forlænthe som ær Kindawads hæradh 
haffwo wii, for thet storth ankrii och owelia aaff her Erich, 
och sor han, thaa han opredh, ath han skwldhe haffwod igen, 
innan thet han ighen her næsth nederkome, och gjorth oss 
en stor deel aaff hæradet wlydocth och forbwdit alla syna 
landbor offwer alth hæradet oss nokra gæstning wtgiffwo som 
aaterstodh, widh alla högxsto lydno, for æn han her nedh 
sælff tiil stædis komber. Skolom wii och forbywda waara 
landbor och kirkionis i hans læn wtgöro honum sin fodringh. 
Kan ederth herradöme och han wæll betænkia, hwadh welie 
och bestandh ther æffthe fölya kan. Kære herra, ær waar 
kerliga bön och godhe troo tiil eder, ath oss holdis the ordh, 
som i oss loffwedho widh domprosthens bordh i Wexiö i her



Pæders, ederss cancellarii, nærwaro och aahüro, holkit wii 
gerna medh eder forskwldha welia æfifthe waar ythersto macth. 
Her medh eder Gudh och sancte Sigfridh befalendes medh 
Iiff och siæl til ewigh tiidh.

Riksföreståndaren Hr Svante till fogden på Örebro slott San
der Arendsson att enligt riksrådets begäran hos bönderna 
i Närike förorda djeknarne i Arboga stads skola till 
understöd, dat. Stockholm d. 3 Sept. 1506. D. G. A.

Hælsse forsendh med war herræ. Vethe maa thw Sander, 
ath tesse verdigste verdige fæder och erlige Rigesens Raadh 
ere nw her forsamblade och wore the begærendes thet jach 

6 u?na ^iH gode ath the djæckner i Arboge motthe gaa 
e™r Hudz almwssæ i Nærickæ, saa ath the skolæ jw bliffue 
vedh makt i Örebro. Tij vill iach, ath tw vnderuiser bön- 

erne, ath the inthet forfong göre thöm, vthan giffue them 
Gudz almwse och hielpe thöm till thet besthæ, togh saa ath 
hen skolas i Örebro jw bliffuer vedh makth. Rame mith 
estae, som jach tror tigh till. Her med tigh Gudh befalendes. 
narlige afï Stocholm torsdagen nesth effter Sancti Egidii 

aagh vnder mitt signet anno Domini Mdvj.
Swanthe 
Nielzsen

Utanskrift :

Sin thro thiænare Sander Arendszon slotzfogdhe oppaa 
Grebro sendee.

Helsofm] vi idher ödmwkelighe verdoghe verdoo-hasthe 
herre, herre Electus. Nw och altidh, som idher nadh haffue

Riddare.

Hans Örjansson, med de öfriga svenner, som Hgga på Hossmo 
kyrka, till Hemming Gadd, lofva stadna qvar till d. 29 
Sept., då provianten tager slut, dat. d. 14 Sept. 1506 
D. G. A.



scriffuit ooss til, ath vi skulle göre paa Swerkis ryke venghne 
ok före vare tro ok tiænisth ath lyghaa paa Hwssemo kirkio, 
holkit Gudh skal kænna, vi ville thet gerna göra för var tro 
ok tiænisth thet ythersthe vi för maa. Kommer ekke idher 
verdoghe nadh för Mikels messo, tha faa i skatthen, heller 
idher folk. Kommer idher nadhe ekke för, tha ær skatthen i 
Kalmaren, ok var spijsningh ær nw fortærdh. Til Sancte Mi- 
kels dagh, villiom vi lijdha then ene med then andra hwadh 
nödh vi kunne, seen liighe vi heer ekke. Ther med idher 
verdoghe nadh Gudh befallandes och Sancte Erik konungh. 
Scriffuit paa Hwssomo sancte exaltacionis sancte crucis Anno 
Domini mdvi.

Alle the swenne paa Hwssomo.

Tillägg på en särskild s sedel » ;

Kan idher verdoghe nadh komma obory[k]tthet hijth 
nidh, tha veth jak ther ful skel til, ath vi villiom beslykke 
then byn aff the boo i by, som gerna sagghet och holpe 
gerna til med lijff ok makth, ther före lyggher idher nadh 
stor makth oppo. Jacob Trolle ær til Danmark epther mera 
folk, komæ i för en han, thaa fyns heer godh radh.

Hans Oriansson.

89,

Hemming Gadd till Hr Svante ; enär svennerna, som ligga på 
Hossmo kyrka, icke af Hr Sten Kristiernsson fått ut sin 
lön, medan han haft länet, bör han tillhållas att upp
göra med dem, emedan fara är att de gå öfver till fien
der; förordar Peder Månsson, dat. Munkaboda d. 15 
Sept. 1506. D. G. A.

Myn ödmiwklig &c. lika med N:r 72. I samme stwndh, jak 
skwlle gaa til hæsth, kom Per Monsson hiith tiil mik in tiil 
Munkaboda, och giffwer han mik aldelis bekenna, at thee pa 
Hosomo kirkio welia ey giffwa siig ther i fraa, för æn thee wetha, 
haa them skal giffwe theras klæde oc peninga, oc sighia siig ey 
haffwa fangit klæde oc peninga nw i ij (2) aar sköth. Ær thet 
saa i sanningh, som jak well thror, thaa ær mik omögeliget 
begaa then deell i mik befalt haffwe. Then skatthen och 
opbyrdhen hafft haffwer, honwm bör löna folkit oc ekke jak, 
inthe haffwa the tiænth mik. Jak screff edert herredöme



113
ther förr till om, thy jak jæffwade thet nw för öo-0n ær oc 
raader mik Per Monsson ingelwndh giffwa mik°tiith nidh 
for æn jak forweth mik ok at jak haffwer jw makt medh mik’ 
llær ær ekke borget, i Ostra götlandh och inghen roo-hen (Û 
saadher. Jak screff eder för tiil med Benkt Abiörnsson at 
the skwlie göre mik en kostgiærd tiil at halda folket medh 
medhan ey ær tilfælle, at the kwnno wtkomma. Baade iak 
eder ganst gerna, at i wille giffwa Benet Abiörnsson thet i 
befalningh. Mith wil jak göre her tiil, saa myket myn makth 
j!.&er ful- Jak haffwer sænth îj (2) myn bod tiil kirkione, oc 

^ mi^ swar 1 Jag eller i morghen, them jak eder 
tilbiwda will. Mik ær onth at liggia ther iblandh almoghen, 
oc komber jak ekke in pa kirkiona, och ær fare werth, ath 
thee karane. giffwe siig in tiil fiiyenderner, om thee ey faa 
handzstrækmng för theras klæde oc peninga. Thy ligger makt 
oppa, kere herre fader, at i scriffwe Her Sten Cristiernsson 
u ’ n ^or^^arar 8Igl1 Iier wdi, at thet skal haldas, thet
han Joffwat oc eder tiilsagt haffwer. Hermedh eder alzwol- 
dog Oud befalandes tiil liiff oc siæll. Yerdens helse myn 
frw modher, myn wnghe herre och tiilliith, medh monge godhe 
nætther. Raptim ex Mwnkaboda in octava nativitatis Marie 
Virginia Anno Domini Mdvi, Nostro sub secreto.

Hemingh
Gadh.

Postscriptum å en lös sedel:

Verdoge herre fadher, beder jak ganst kierlige, at i wille 
wethe thenne breffwisares betzsta, Per Monsson, för sin gamble 
thro tiænest. Han forskyller thet gerna, saa længe han leffwer 
oc jak tesliges paa hans wegna. Gaff han mik wnderwisninrr’ 
at the Trolle landboarne göre stor wille i then landzændhen! 
b örnimber jak thet, oc i sanning bewisas kan, jak gör them 
onth oc inthet got.

Bidr. t. Skandin. Hist. V. 8
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90.

Hemming Gadd till Hr Svante, om Jens Holgerssons beskatt
ning af presterna i Möre, hvars innebyggare hållit med 
Danskarne1 men nu ändra sinnelag, Sten Kristiernsson 
hade der lemnat ett dåligt rykte, hans svenner hade bort
fört alla hakebyssor; ej en båt fanns att bruka; Påvel 
Kyle förordas för sin tjenstvillighet, men icke Peder 
Magnusson, som gör svårighet i provianteringen, dat. 
Högsby d. 5 Oct. 1506. Egenhändigt. D. G. A.

Verdig herre fadher, Nw jach kom til Högxby, möte mik 
tidende, ath Jens Holgerson ær komin i Swndith medh iiij 
(4) skip och ther oppa iiic (300). Strax han kom i landh, 
lath han om natthin gripa progusten i Lywngby och tog alth 
thet han atthe, och fördhe medh sigh, teslikis her Gudmwn 
i Dödherby och tog w (?) kirken vii (7) tfunnor] smör och 
alth annath han fa kwnne, och eskiar c (100) yxn aff Lywng- 
by sokn for progusthin och Ix (60) for then andhra. The i 
Möre holla harth medh Kalmara stadh och Jens Holgerson. 
Han hawer stempt tingh, ath the alle skule koma in til ho- 
num i Kalmara. Nw jach ær komin, sigher almoghen ney 
och will icke ga tith, wtan mena sendha iiij (4) aff hwarth 
hæradh, som skule höra hans wilia. Jens Holgerson leggher 
sig vin om ath spisa stadhen. Thy beskattar han presterna, 
æ hwar han kan. Om thenne almoga scriffwa, hwrw siegle 
the ære och ill hærdhe och sighia oppenbarth: jach ærkomin 
ætha medh thöm i winther och taga skatthen op, och sidhan 
fara myn wægh, sidhan waren komber, som the Here hawa 
giorth her warth haffwe. Her Sten hawer thet ryckte her 
nidhre, thet mik grwar. Jach tror, the lyuga och æn sompth 
pa honom, the sighia alt for groffth. Jach hawer Ixxiiij (74) 
karla pa kirken, i gar brwggo the sista maltith, iij (3) Kalmara 
spen och ther epther ix (9) t:r ööll, sa hielpe mik Gudh, thet 
ær santh, ij (2) kör hawer jach til matzs, æ hwar jach far 
mer. Widh Alem ær kirkmesse sancte Birgitte dagh, tith 
sendhe jach myn fodhermarsk med Ixxx (80) hestha och medh 
honum Gwdmun Jonsson och Lasse Skrik (?) och andhra 
borgara, och skreff almogan til, ath jach will Ieffwa och döö 
medh thöm och aldrig fara fra thöm, medhan tesse fegdh ær, 
om the æn tess heller wela latha sig nöya. Her ære ganst 
onda stemplara inne hoss oss, Gudh skille oss fra thöm. Alla 
hakabyssor fördhe her Stens swena borth, ther man mesth 
bruka skall. Item Pawall Kyle ær hoss mik i Högxby och 
waro sa ower ens, ath far jach ey godh swar nw i Alem, 
tha ær radh resa her owan fore allth thet wij kwnne. Droge 
jach fram sielff medh thet folk, jach hawer her hoss mik, tha
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wiste the myn makth, och skulle jach sidhan drao-a til haka 
thet sloge almoghen for huffudith och finge sto? miströsth’ 
och ware fiendhe storth herta, jach droge til baka Thet 
Iolk jack nw sende till Alem draga strax in till kirkien in 
thil thet andhra ath legre sig i Lywngby i progostegardhen 
medh all the makth the haffwe. Nar xx (20) karla ær pa kir- 
ken, ær thet nogh, the andhre til hesth wanke ther om krino-h 
och skaffa m spisningh pa alla sidhor, och bevisar Powall 
Kyle sig som en erlig god man medh mik, pa idher och ri- 

esens wegna, och acktar fölgia mik i rikesens thienst epther 
hans ythersta makth och formagho. Han ær en af the, ther 
< repeligiste skadhe hawer fangith for Swerges rike, och gaff 
mn mik bekenne, ath i haffwe wnth och forlenth honum 
VVaxsall hæredhe ther oppe, och förhindras hans rettighether 
ther oppe, han skall göre rikith thiensth fore. Bidher jach 
idher gansth ödmyklige pa all forthiensth, thet i wile wer- 
des sa skikkath, ath tolgith aff satt is, æ ho thet gör, han ær 

■ ? J~et f°rtli[i]ena skall, och jach medh honom, sa lenge 
Wi leffwe, och ware wæl tæmeligith, ath hans thienst och stor 
stadha, han fangith haffwer, matthe forbætras medh nagith 
annat, thet bæther ware; til hylkith mik hopas och inthe 
tvifnar, ath i ære benegdh, ath the her troliga thiena och ar- 
Oedha for idhers lierredöme och rikith, ath the thet nytandis 
wardhc til godh atherlön, som jach inthe twækar i naglire 
mattho. Jach tackar idher aff alle ödmyukth for then deli 
idhers herredöme mik bevist haffwe, thet forskullar jach gerna 
odniykliga medh myn welwiliog thro thienst, sa lenge jach 
lertwer. Item sades mik nw strax, ath the mena, thet proo-u- 
Sthen i Lywngby lath sig med wilia gripa, sidan han hörde, 
jach koma skulle. Jach sadhe, jach weth hwilken winther 
jach h aff de i fiordh, alle hans howor, gull, silff, penin°-ha 
och ingedömer haffde han latit koma til Kalmarna, sigher 
myn fogotte for mik. Jag giffwer mik hædhan till Alem i 
dagh, ingen skath göra the honum in nw, medhan folketh 
far sa i skokkom til kirken och jach far sa epther. The 
mena, jach hawer iii eller iiijM (4000) folk medh mik. Al
moghen sigher och talar swarliga om then gestningh, the 
haffdhe i winters. Haffdhe jach icke warith sa kendhlblandh 
thöm, thet haffdhe warith wærr, æn thet ær. Jach skall æn 
nw sta min ewentyr for ondhe meklara skull. Item Werdens 
wilia skikka hith nagoth salth och humbla, ther fa i well 
Hcka fore, the waror idher thiena ther oppe, och naore læ- 
sther jærn medh, giffwer mik eth fath jærn for Gudhz skull, 
ath skyta en Dæn i hell. Item the aff Madasiöö bodh kom 
nw strax til mik, och sighia the wela gaa man aff huse medh
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mik, och ther the ære, ther ære the aff Bolbodha ass. Ware 
nw nagor skip redha, ath mötha Jens Holgersson oppe i war 
Swenske skær, tith hawer han acktath sigh innan fa dagha, 
ath han matthe fa ena næsa brenna. IIan sigher storth aff 
och trwgas, ingen man tror, hurw han skrepper. ïha han 
sende folk, gripa progusthen i Lywngby, tog han alt i skipen 
och stadhen, war widh Ve (450). Icke torde han pa ij (2) 
byssoskoth wid kirkien. Han sigher wela haffwa henne, the 
ther inne sigia ney, nesth Gudz hielp, man the haffwa inghen 
mathin. Jach hawer then sorgh for folkitz skull. Jach tör 
icke lata koma thöm alle til hopa, thy the haffwa sidhan 
inghen roo, ropa och skria om math och theress hestha; æ 
medhen the ære skilde ath, far nagor nogoth ther och hwar, i 
wete well sielff'we, hurw then skallen gar, i hördhe wæl i 
winthers, och sa och til forendhe. Kwnne i naghon wnsæt- 
ningh göre oss til skips for warss herra dödz skull, bidher 
jach ider ödmyukliga gerna, annars bespisar Olandh stadhen. 
Hær ær ey en bath, man kan bruka til rikesens thiensth, som 
jw her wara skulle, om thet skall ga well til. Her rnedh 
idher alswoldig Gudh befallande till Iiff och siell. Werdens 
helsa myn frw modher, myn wnge herra, tillith och allan 
hopen medh manghe godhe nætther. Scriff’with i Hogxby v 
Octobris Mdvj.

H. Gadh.

Verdig herre fadher. I haffde befalth Pedher Magonsson 
anama kirkien och fa mik, och alth thet han opbar. Han 
kom icke lengre sen til Högxby, sielff tridie, ther kwnne han 
ey beskerma kirkien medh. IIan hawer mykith opburith och 
til sig tagith i lænith, och jach far inthe, ther thienstben göra 
skall. ,Iach fortiænte aldrig annath sen goth aff honum. Illa 
rönis han mik. Jach talade wid almogan i Nydwng och hyl
lade thöm til idher, och ath göra mik hielp och bistandh, 
som the och alle loffwadhe. ïha jach for tædhan, sendhe han 
sin karll och badh och bödh ingen swara wtan honum. Skall 
thet sa wara, tha hawer jach onth medh göra. Jach bidher 
idher ödmyukliga ey sadana til stædhia. Skall jach göra 
thiensthen och halla folkith, och han skall forbiuda mik ret- 
toghethen och haffwa hælff’ten aff lænith, kan ther land och 
rike medh beskermas, sæther jach in til idhers herredöme. 
Mik hopas, thet ær idher ey a moth, jach haffwer then dell, 
i mik forlænth haffwa. Han skall Hggia ther oppe hoss sin 
hustrw och stempla mik onth oppa, och jach her for bysso 
och piill, hawer icke Iagh aff myn gissan.
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Svenska riksrådet till biskopen i Skara, samt riddarne Ike 
Hansson och Ture Jönsson, tacksägelse för deras vid för 
svarsanstalter i Vestergötland visade nit, och befallning 
att hädanefter såsom hittills samverka, så att när Hr Ike 
hade slutit nagot stillestånd, det äfven å Hr Tures sida 
iakttoges, (dat. Stockholm i medlet af October 1506).

Gud^Koir1^ °?h kerligP heIse til^orenne sendh med 
or Hcn-sinf g0de besynnerlige wenner, ma i wethe, at wi 

Ior rigisins merchelige æærende hafwe nw wæridh her till
oeh Sh!rn’ ,PwerwegUend rigi8ins .och allis wores nJtte, gagn

tandh i moth wore oc rigisins fiender, som oss alle 
macth oppa ligger, i thenne samme wore samman warelse 
altidh wandh, förmodendes nogen tidende om then herredao-h
Kiiir* t"!, *V-,m,ellen koning Hans och the Lubesche vdi 
fa V 7 r "Wilchen wj æn till thenne dagh ingen tidende

nr 0SS eiJ æn ti]1 retende wordet, Iiuro Iiet motidh ændith eller beslutidh ær. I bland anner ærende 
tiatwe wi owerwægit om then landz enden Westhergöllandh.
dal LgI8ff01^ rSmalanah 0ch Calmarna len, som dagelige 
da s behoff hafwer at förwaras for the wore och rigisins fi
ender, som theGandzender med all acth och macth windleggie 
mig om at forderfwe, tha tacke wij edher kerlige thet i tro- 
ige altid eder bewist hafwe j then landzenden Vesthergöl- 
andli i swa mathe at i med liiff och macth hafwe ther wandh 
ore at rigesms fiender ther ingen framgang hafwe hafft, 

Gudh tess Ioff hafwe. Swa ær oss ecke twifwell, at i iw swa 
ei efither eder ther trolige bewise, och samdrectelige acthe 

eders ærende i moth fienderne, swa at nær som i her Ake 
ju nogen dagh eller opslag holle med fienderne pa eder siide 
tuet i her Iwre och swa sammeledes samme dagh och op- 
slagh hollæ pa edher siide, och nær i her Ake dagen i gen 
opsigie, edert beste at brwche pa rigisens fiender, thet i her 
Iwre och swa edert beste brwche pa edher siide, och at i 
saa till samens blifwe ower eetli radh, vtlien swa kwnde 
hende,. at i pa nogen side kwnde tillfelle faa nogit ath oAre, 
ther richet och then landzenden kwnde bestandh och Sa<m 
effter fölie, dog med allis eders radh och samtyckie. O^m 
swa hende eder noget löst tall Iope eller fördes i mellen, tha 
setther ther ingen acth eller troo till, vthen bewiser edher 
alle samdrectelige pa rigisins, then landzendes och allis wore 
nytte, gagn och bestandh, som i altidh hertill giorth haffwe 
och wij ecke twifwel hafwe, i æn nw altid gerne göre, Gud

') Mötet i Kiel hölls i Juni 1506.



118

alswoldugher vare tess lofwedh, ath wij alle endreetelige ower 
eth ære med en godli trösth moth wore och rigisins fiender, 
och hopes wij snarlige faa gode tidende aff Lubeke, Hög
boren forste koningh Alexanders bodh aff Palen hafwer nw 
varidh her hoss oss om förbwndh och got naberschap at 
hafwe med Swerges riche, pa hwilche ærende wij alle nw 
medh forme högboren forstes bodh wort falmyndige bodh 
hafwe vtskickedh *) richit och oss alle till en bestandelig 
ændhe. Tij warer vedh gode trösth, och trösther the gode 
men alle medh menige landit. Hwad gode tidende wij her 
effter forfare vele wij oforsymedh eder till at scriffwe, och 
hwar wij kwne vethe allis edert beste &c.

Efter conceptet i K. Danska Geh. Arohivet, som har följande öfver- 
skrift: Conjunotim ad episcopum Scarensem, Akonem et Turonem, milites.

92.

Hemming Gadd till Hr Svante, hade hållit ting med Möre- 
boarne och fått deras trohetsförsäkran, ehuru 80 man 
af besättningen i Kalmar låg i nästa by, begär att salt 
och humle sändes, dat. Hossmo d. 15 Oot. 1506. Egen
händigt. D. G. A.

Verdigh herre fadher. Sidhan jach idher sisth til skreff 
hawer jach haffth hiertans sorgh och wedhermödhe. Thy 
mik spaddis, ath almoghin i Möre skulle ingelundh koma til 
tings eller iderth herredöme til handha. Sa hawer jach nw 
tingath medh thöm in octava sancte Birgitthe, och begintis 
tingith X (10) sloo och lyctades widh v (5) sloock. Epther 
lankth tall hawa the mik til sakth hulskap oc manskap, ath 
wilia leffwa och döö medh mik for Swergis rike, medh sa 
skell, jach skall bliffwa hoss thöm i nödh och losth, thet jach 
sworith hawer pa kors kyssilsse, och the mik igen. The aff 
stadhen och slottith ware i neste by medh Ixxx (80) karla och 
skulle haffwa lysth tingx fridh medh oss, om wij haffdhe skils 
ath medh owilia, men the finghe hertans sorgh och foro hem. 
Gud förlate her Sten, han hawer tagith borth bökerne medh 
sigh, och alth thet her war soldis borth wanwerdis, thet jach 
inthe skulle hawe göra medh. Jach bidher idher, werdigh 
herre fadher, ath jach matthe fa the böker igen, thet forskullar

*) Rikrådets bref till konungen af, Pohlen, dat, Stockholm d. 2 Oct. 1506, 
tryckt i Handl. rör. Skandin. Hist. XX: 9. Rådsmötet fortgick till åt
minstone den 13 Oct.
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Sten Kristiernsson till Hr Svante, bans svenner hade kommit 
hem från Hossmo kyrka, hvarå befälet öfvertagits af 
dekanen i Linköping; Danskarnes förluster till sjös; arfs- 
rätten efter presten Ture i Villstad, dat. Nyköping d. 22 
Oct. 1606. D, Gr. A. Jfr N:r 57.

Yenlig kerlig helsen altid för send med Gud. Maa i 
vithe, kere herre brodher och besynnerlige gode ven, ath nu 
jach kom hiith til Nyköping, kommo mine suene och fraa 
Husmo kirkio tesligis och lotho mich forsthaa, ath mesther 
oc dækinen i Lincöping anamadhe then kirken in med xl 
(40) karla, sollenera, epther her Electus befalning. Saa maa

För warss herra dödz skull sendher nagor skip hith i 
Swndith medh salth och hwmbla, saltidh mest, som i loffwa- 
dhin, thet almoghin klagar.

Mik hopas, ath i skolen fa godh tidendhe aff Kalmara 
stadh. Jag hawer Ix (60) karla, til siös skulo i nath och 
morgen och fiska.

119
jach gerne medh idher, sa lenge jach leffwer. Hwath bön- 
dherne tala om honum her, fa i höra framdelis. Han Morde 
eth onth testamenth her nidhre. Hawer thet sa wid Mher 
fa well höra almogens scriffwelse snarth. Nw strax komo iii 
(3) skip i Swndith, liggia wid Stensöö, om the ære frynth eller 
fiendhe, fa wij höra. Jach rædz inghen wtan Gudh och idher 
myn rettha herra, medhan almogen ær gangen til handha! 
Pawall Kyle ær hoss mik. Scriffwer honum til, tackandes 
och loffwandis, thet got ær. Han ær goth wærdh. Thet for- 
symar ingeledis. Then tidh tingit war hollith, skule myna 
karla x (10) eller xij (12) lodbyssor lösa och oforwarandes 
[sköts] karlen genom armen. Ther war ræmen löss. Jach 
antwardade thöm karlin, som the begæradhe. Annars haffdhe 
the giorth wndher aff sigh. I dagh finge the mik karlin igen, 
the sago ath theress man skadar inte til liffweth. Myn bysso 
borgh, xi stycke pa hywll och kerror, skutos ey aff, for thy
jach reddis ath w............the aff stadhin. Her medh idher
Gud befallandis, myn frw modher, myn wnge herre, tillith och 
allan hopen. Ex Hossmo die sequenti post octavam Sancte 
Birgitte Mdvi.

H. Gadh.
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i oc vitha för tidhende, ath the Lybesker vore til slagx 
medh kongens folch och skotho Svansen i sank och jagadhe 
the annen skep in i Visby haffn, och Nils Bosons folch Iopo 
in i Kalmarna svndh medh hans kraffuel, och then samma 
nath, ther mine swene gripo Sten Bragde, thaa var eth storth 
vruedher. Thaa vore ther och vener i blandh, som fore 
borth til Nils Bosons skep och huggu kabelen vtaff, och si
dan kom kraffuelen paa en sten och fick ther eth stort holl 
och dreff sidan til sjös, och sank medh byssor och vserio, 
som han var. Ythermere, kere herre, som edher vel for- 
tæncher, ath jach sende edher i siisth eth breff, som Mons 
Suse, min sven, hade scriffuith edher til, och thet han hade 
scriffuidh mich til tesliges, om naagher ærinde och serdelis 
om then del, ath han maathe niutha sine arffmedel epther 
sin frænde, her Ture i Vijelstade, thaa gaffuæ i saa för svar, 
ath her Electus hade ther inthe medh i then maathe, ty 
bidher jach edher kerliga, ath i vilde vel göra och giffue 
för:de min suen Mons Suse edhert opne breff ther vppoo, ath 
han maa och scall niutha then del, han ær l'eth vdi epther 
sin frendes dödh, ath her Electus gör honum inthet förfång 
ther vtoffuer, eller nagher annær. Her medh edher alzmec- 
tige Gud befallendis. Huess jach kan vara edher til vilie, 
kerlig och bestand gör jac altid gerne. Ex Castro Nycopie 
anno ab incarnatione Domini Mdvi, altera die vndecim millia
virginum. Meo sub sigillo.

Sten
Cristersson riddere.

U.

Riksföreståndaren Hr Svante till Hemming Gadd, tackar för 
det han tingat allestädes i Småland, särdeles i Möre, och 
omvändt den allmogen till Sveriges rike, lofvar laga att 
salt och humle ditsändes, och så snart han återkommit 
från Dalarne, vill han komma dit ned; har ålagt frälse- 
och köpstadsmän att hålla sig redo, men frågar om lämp
ligaste tiden för ett tåg till Skåne och, om han skall 
uppbåda någon allmoge, (slutet af October 1506).

Kære broder besynnerlige gode ven. Jach fich nw för 
nogre dage sedan eders scriffuilsse, i hwilke jach forstondith 
haffuer, ath i tingeth haflvve allestädes med almwgen ther i 
Smalandh, tesliges i Möre, ath i then almwge haffwe om- 
wenth till eder och Sweriges rike, tess Gudh Ioff haffue. Mik
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hopis ath the aldrig i eders eller myn tiidh skulle komme i 
Danske manna hender, som nw sketh war. Jach tackar eder 
ganske kerlige, ath i saa aluarlige och trolige eder vinlagth 
haffuæ i alle motte ther till, hwilkit eder börniwthe till o-0de 
saa lenge i leffwe. Som i och röre om salth, hwmbhfoch 
annen dell, som behoff giörs, saa snart the in komme vill 
jach thaïe med borgemestere, raadh och menighet ther om 
ath duth nedh skall forsendes salth och hwmble, then landz- 
ende till vndsetning. Jach achter nw strax giffue mik op 
i Dalane, ther ath bestælle mijne och rigsens ærende, thet 
snarest jach kan, och seden strax drage nedh aath. Ingen- 
stadz haffuer jach æn nw, forelagth ath holle myn jwll, hwar- 
ken paa^ Vesterars eller Örebro, vthan drage strax neder aath. 
Jach hafiuer scriffuit menige frelsith till her opp[e] ære och köp- 
stadz mennen, ath the alle skola sithie alstinges vederredhe 
ath. komme till mik, strax jach ther oppaa esker, och drao-e 
m i Skonae och vedergöre thet forderfl och skadhe K. H[ans] 
och hans party brwkat haffue in oppaa vorth fædernis riche,

en. w'i vore gode tilbudh eij niwthe möge, som vii al- 
tudh tilbudith hafïue, thet Gudh see foreklagith. Ty beder 
jach eder ganske kerlige. thet i strax villæ biwdhe mik till, 
nwadh tiidh besth vore ath drage ther in och om alle læge- 
agheter, ther opaa ferde ære, tesliges och om jach nogen al- 
mwge resæ skall her offwan effter. Eder radh och scriffuilsse 
retter jach mik altidh gerne effter. Ytermere kan thenne 
eders swen Jens Larensson eder vnderuise om alle ærende.

Concept i K. Danska Geh.-Arkivet.

95.

Hemming Gadd till Hr Svante ; fienderna förstärka sig, men 
han har ännu blott Möreboar till hjelp och inga frälse
män; väntar dock allmoge frän flera delar af Småland 
och vill med dem tåga in i Bleking ; slottet är 2 gånger 
uppfordradt ; stadens tillstånd bedröfligt ; behof af fartyg 
krut och särdeles lifsmedel, dat. Kalmar d. 3 Hov. 1606 
P. S. egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmiwkelig thro tiænist nw oc altiit fürsænth medh 
Gudh. Verdoge herre fader, siidan myn dræng Kæmpe red 
hædhen, fik jag inghen tiidande aff eder oc ey heller för 
wtan alenasta breff', i mik tilbwde om then werdoge herre 
Electus aff Oxlo, i hwilken breff i beröre, at edert folk skwlle
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wara wnder wæghen hiit tiil mik, ther wij inthetæn nw aff hört 
haffwe. Fiendene fôrstærkia sig dag wid dag aff Oland, Gotland 
oc annarstadz, oc wij haffwe inghen tröst, wtan alena thet wij 
haffwe innan mwrss, oc the dannemæn her i More bo, oc komber 
ey annet wid wtan swenane haffwe wakat hwar nat her tiil æn nw. 
Thet ær en jæmmerlig ting, at alle friiborne frælsessmæn sitia 
hema medh trysko oc olydno, som hær skulle wara. I wele ekke 
haff'wa peninge, ther i motte wæll faa them. Her Niels Gædde 
war pa Ramdal i siist oc holt landzting oc gaff almogen bekenna, 
at han Avilie draga tiil siin herre konwng oc komma ighen medh 
makt, at förswara them i Bleking för alle them aatrængia kan. 
Jak haffwer stæmpth Siwede hiit till mik, hwar tredie man, oc the 
sigia ey welia gaa AVtan man aff hAvse, thet mik liAvfft ær, tes- 
liges aff Nyding, Ambyrde, Asboland, Nörre Wedbo oc Södra, 
them iak förmoder innan faa daga. Jak wil flyd, at the skulo 
faa nog at göre i Bleking innan tess her Nicls Gædda komber 

hen, hwad heller jak faar edert folk til hiælp eller ey. I
Skwle hörat, jak wil göre mit ther tiil, oc besynnerliga pa 
then trækaaken Aweskiær pc Lykia aa oc ther om kring, 
rækker jak tiil Rötnaby, thaa faar jak see, welien skal wara 
god. Jak screff eder i siist tiil, om i wele sænda mik naget 
folk, at i sænde mik inga ryttara för fôrrædilse skwll*) Ey 
aörs eder oc behoff siælff bemöda eder hiit nid i thenne 
landzænde, om jak faar folketh, bade för gæsningen skwll oc 
saa för eder eghen persona skAvld, oppa eder egen skön oc 
behag. Feygder mik ekke mærked, the skwlo faa en traang 
dör här pa slottet innan jwlen, nest Gudz hielp. Thee haffwa 
fört aff slottet all then deel, thee mest kwnno före i fyra 
skep, ther wte Hggia i SAvndet. Thet jak kan gitzsa, ær här 

öffwer xl (40) konwngens skytter paa slottet, thy i gaar 
hade Avij samtal medh them, thaa förslo jak all then makt, 
the kAvnne haffwa. En tiwff Iop fran oss i nat tiil slottet, 
som hade sath fængilse, ther före haffwa swenane SAVoret at 
aldrig welie gripa faangar mer i sina daga, oc haffwer jak 
æskiad pa croneness sloth twaa resar, oc bada resanar haffwer 
Benet Stwnt warit i baadhen genswaren, tiil thet Aversta, oc 

til thet bætzsta, som the mik sigia. Vij ære saa illa be- 
laatne, at wij haffwe inga baather eller skep hiælpa oss medh 
at haalda them inne. Jak haffwer pa stapolen ij (2) æspinger, 
hwar thera tiil Ix (60) karla. Wile i göre oss nager wnd- 
sætning medh nagra rodarajakter oc asspinger, Avaare thet 
ganska nyttogt, oc wtan saa sker, ære wij ganst illa belåtne. 
Her Niclis Bosson ær ganst siwk i sanninghen. Han haffwer

‘) Jfr brefvet af d. 26 Oct. 1506. (Stand. Handl. XX: 60) och P. S.
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faat en hiærtans sorg, at wij ære kompne in i Kalmarna stad, 
at thet ær öffwer alla motto. I dag kom en Kalmarna boro-are' 
som stal sig aff slottet oc aff landet. Han siiger mik vnderlig 
ting, hwro han græmer siig. Then yrnpka nw i Kalmarna 
stad ær, ær græselig ad see, halff stadhen ær affbrændh oc 
baade kirkian oc klostherreth, oc thee i stadhen ære medh 
mik haffwa sköt hwaske bitha eller swpa. I IofFwade mik en 
hiælp aff Ostragötland, wtan saa skeer, ær fare, atjaktrænger 
tiil naget. obestand, thet edert herredöme ekke gerna höra wille, 
at jak skwlle. forlöpa stadhen för matlöse skwll. All skatten 
ær optagen i Nörra hæredet oc föge ting staar ighen i thet 
Södra. Gud wet, hwad bedröwelse jak hadhe, för æn jak kwnne 
komma landet tiil kronanne ighen, oc hwad onihoxe jak hade, 
för æn jak kwnne komma öffwer giærdesgardhen, oc in opa 
torget. Yerdoge herre fader, hiælp mik för wars herre död 
skwll medh thenne spisningen aff Ostragötland, at jak skal 
ekke sætia nyklana i dörenn oc ryma stadhen, at waara fienda 
skwlo ey faa then glædhen. Och haffwer jak befælt her Knwt 
edert herredöme wnderwisa, hwro all ærende siigh belæglig 
ære. Verdoge herre fader, bade jak eder ganst gerna, at i 
wille werdes wara mit bodh tiil then werdoge herren, ærche- 
biscopen oc tiil biscop Mattis, at hwar fhera werdes at sændha 
mik en t[unn]o polwer hiit i rikesens tiænest. Myn thro ær 
saa, at om i gaa bodet, thaa hoppes mik, at jak faaret gerna, 
riket tiil hiælp oc tröst. Her medh edert herredöme alz- 
mechtog Gud befalandes bade tiil liiff oc siæll. Verdens 
helse myn frw moder, myn wnge herre oc tiilliit medh mange 
gode nætther. Raptim Calmarnie iij die Nouembris Anno 
Domini MDvj. Nostro sub secreto.

Hemingh
Gadh.

Postsoriptum å ett skildt blad:
Verdigh herre, æn thy jach scriffwer ey wilia haffwa mer 

folk hith, sæther jach thet i idher skön, som idher sielff tyckis 
och ynnis, man thet ær icke radh sendha thöm hith. The 
stempla moth och ey med eller the miströsth giffwa och falla 
i wanhop, otrængdha male. I wite wel sielffwe, hurw thet ær 
fath och för sketh ær. Her Nielss Gedda haffwer en skute 
widh Rotnaby, full med spisningh. Hiith skall Gud giffwæ, 
hon kome för æn til frys. Varen widh godh trösth ocn widh 
eth glath sin, thienar then owersthe, som i hawe beginth, i 
fa lyckesamth regementh i idhre IifFs tidh, wtan twækan, æ 
hwem thet ær lywffth eller leth. Lather mik sörgia, som 
alle hatha, man jach tagher ther [icke] sa mykith aff mik,



tyckis Gud giffwe mik Gudhz hyllisth och idhre och alla 
dandeinanna, Swergis rike well welia. Jach kan gissa, somme 
tycke illa wara, jach bor K. H[ans] for nær eller Her Nielss 
Boson. Jach gör likawell, som i mik befelth hawen. Jach 
will döö K. H[ans] owen och alle hans parti och predica sa 
fasth moth honum och thöm, soin the göra moth mik. Then 
ther mik will skicka fran Lincöpwngh, han skall och haffwe 
mith Iiff med, wtan sa ær idher wile, sa ær(!). Jachwillwara 

som i wele.sa swag oen rik

Påvel Kyle till Hr Svante, om den svårighet, han och Hem
ming Gadd haft att förmå Möreboarne att återgå under 
Svensk lydnad, och som hans gård Barkerstorp blifvit 
af fienden sköflad och bränd, begär han något till sitt 
underhåll af kronan, dat. Kalmar d. 22 Nov. 1506. D. G. A.

Myn ödmyuka velwilleghe tro tiænist forsend medh Gud. 
Kære herre, jag formaar, ath her Electus haffwer giffuit idher 
bekenna, hwrwledes her sig forlopith ær i thenne landzendhe 
om Möress land och Kalmarna stad, thess Gud Ioff haffwi, 
ath saa ner kommith ær, ath thet ær kommith vndher idhers 
herredömis hendher igæn, thet saa listægha Sweriges rikis 
crone och idher ifraa gangith ok trænkth war. Her ware 
godh raad ganske dyr then tidh, her Electus och jagh gaffwe 
oss in i Möre, halla landztingh medh almogen, thy the wore 
aldelis riketh i frawendhe, och intil rikensens och idhre 
fiende, thy saadana foger ok lempe haffde Jachim Trolle 
medh sin prediken och anner fortecth stykke, som jagh och 
idher theforende til screff, ath Mörbor alle i thet nestæ waro 
saa harth medh honum instigne til hulskap och manskap, ath 
thet var oss ganske omögeligith i thet första kommo thöm 
aff thet hulskap in til idher ok Swerigis rike. The hadhe 
ey anneth for hær skrij paa all tingh, vthen her Electus och 
wi alle ey lengher hoss döm bliffua wiliom æn vinthrin vaare. 
Sidhen islosningen komme och fienderne, och hestane voro 
fodredhe, medhen swenane hwilæ, ath wi thaa strax skulle 
ridhe fraa thöm, sigiandes: sa giordhe thæn ok thæn, medh 
mangh faafengh ordh, ther lancth ware aff scriffua paa thenne 
tidh, och motthe jagh wara godh for her Electus, honum 
sielff til latendes, liff, ære til panth sæthiandes, medh wite, 
döm til sköwel giwendes alth thet jagh otthe i Möre och the
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inyne til hörer, om han fra döm skildes for thenne fegdh en 
endha haffde. Sidhen finge wi almogens ja och samtykke 
medh oprecta hendher til hulskap och manskap, thet the och 
hallith haflwa her til, som tro dande men höre göre. Jagh 
formaar, i haffua hörth och sporth, ath myn gardh Barkistorp 
ær aff brendh, skinneth och röflfwat aff Jachim Trolle, alth 
thet jagh atthe, vthen den drapigligha skadha och for’dærff, 
jagh til forende lidhith haffwer, [som] idhert herredöme væll 
vetherliget ær. Baadhe jagh idher ganska ödmykelica gerna, 
adh i yilden vordes wetha mith bestzta om nagher den deel, 
jagh faa myn drapelega skadha medh oprettha. Anners bliff- 
wer jagh, myn hustro och barn, forderwedh i grwndh, wthen 
jagh serdelis. nyuther idher gönst och wiliæ for min tro tiæ- 
nisth, jagh idher och riketh beuisa wil, maa ok skall, saa 
lenghe jagh leffwer. Her medh den almectiste Gud befalen- 
des ok Sancte Erich konungh badhe medh Iiff och siæll. Ex 
Kalmarnia die Sancte Cecilie virginis et martiris gloriose. 
Anno Dornini Mdvj.

Pavel
Kyle.

Utanskrift :

Ærligh och velburdigh herra her Swante Nilsson, Swe- 
riges rikis forstendere ödmykelica sendes thetta breff.

, 97.

Jakob von Niirenberg1 kapten för de tyska knektarne i Kal
mar, till Hr Svante; begär, att emedan stadens borgare 
voro af brand och härjning utblottade och der var så 
ondt om lifsmedel, att knektarne måste hemta dem pä 
Öland, de mätte snart utfå sin lön, som var förfallen 
vid jul, att han måtte sända dem krut och bössor eller 
kanoner, särskildt hjul till 3, samt en rest pä solden för 
en af knektarne, dat. Kalmar d. 29 Nov. 1506. D. G. A.

Jhesus Maria.
Mynen wyllighen vnde jretruwen denst nu vnde tho allen 

tyden. Wettet Swant Negelschen, vorstendere Sweden ryc- 
kes, vr genade soit wetten, dat wyr lyghen sämtlichen myt 
vnsen knechten vor vren eren fyenden, dass lange vnse be- 
gert yst gewest, so wettet juwer gnade, dat wyr hir lyghen 
yn Kalmerstat vnde haben nycht vele tho vorteren, want de

*.
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borger synt vorbrant vnde vor hert, dat se nych mer tho 
vorn hewen, so wir vr wetten, dat her lextus [o:electus] woll 
by vns doet, der schycket vns hen vor ryches [fyjgent vff 
Olant, dat wyr waet er weruen schollen, dat wyr waet haen 
tho vorteren, want dat synt, de juwe fyende stercken. Vort 
mer, bydde wy vr genade, dat vr gnade vr truwe dener 
wolde bedencken myt deine gelde, dat se vp wynachten boren 
schollen, dat se dat vnvortogert mochten krighen, wante des 
groet behoff ys vnde van noden, des wyr alle tyd juwer 
gnade vor vren fyenden wyllen weder vordenen. So wettet 
vr genade, dat vns Per Mansen scholde moten twysschen 
Kalmer vnde Stockholm, dat nycht gesehen en ys, so wettet 
juwer genade, dat wyr myt truwen vnde myt eren synt 
gethogen, als wyr juwer genade hewen to gesacht, dat wyr 
dat vnse mosten vorteren an ettliken enden, dat wyr nycht 
wolden, dat klaghe vor juwer gnade solde komen. Alder
genedegeste her.................... isse beger van den D[usschen]
knechten, dat vr genade wolde schicken en feneken...........
da.................... nade gebauet heft........................vff richtlich
holden vor vren fyenden, so doet vns...............pulfver]...........
vnde buxen dar w[yr vre fijende mede kreneken vnd vns 
seer van noden doet. Ny[cht mer to] dusser tyd dan wyr beuel- 
Ien juwe gnade Goed vnd Maria vnd alle Swedesche patrone. 
Anno M .. vj [am] Sunte Andreas auent.

Jacob van Nurenberch, vr truwe dener, 
capyten auer de Dusschen knechten.

Postscriptum å en lös sedel:

Aldergnedich[s]te her, vr soit wetten, dat sick beklaget 
Hertich Strale van nastande gelde, iiij (4) mark, vnd syn 
gewant, dat erne woll, woll van noden doet, dat wyll soluen 
weder vr genade vordenen, dat ick gyn klaghe van den knech
ten habe. So bydde ick vr gnade, dat vr genade my wyll 
myt den ersten en antwort weder vmine schriuen. Aider 
genadeste her, ick bydde vr genade, dat yr myr wolden 
schicken iij (3) van buessen syn roder, dar wyr mede moch
ten Iope an der schans vnder deme slotte, dat wyll ich alle 
tyd gerne wedir vr vordenen.

Ütanskrift:

An vnsen aldergenedesten heren her Swant Negelsen . 
guberner vnde vofrstender des] Sweden rickes sali dusse 
breff vr ............
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98.

Borgmästare, råd och menighet i Kalmar till Hr Svante be
tyga sin glädje att åter hafva kommit under Sverige 
och försäkra, att de skola efter förmåga hålla hvad de 
lofvat Hr Blectus, men begära att enligt hans löfte er
hålla understöd till lands och vatten samt ersättning för 
hvad de utlagt, särskildt för ryttarnes underhåll, och 
lemna Sten Brawidsson uppdrag att framställa sina önsk
ningar, dat. d. 29 Nov. 1506. D. G. A.

Ware ödmiwga velwelige tro tiænisth och kerliga helse 
nw och altidh til foren sent med Gudh. Kære herre, som 
os hopas, idher erligheth vel viterligit ær, ath then verduge 
herre her Electus ær in komen her i Kalmarna stadh med 
væriande hand, oc vy ære alle saman kompne til vorth rette 
fædernis landh och rike igen, huilket os alle oc mangen man 
gledz, ther til Gudh for sin nadhe gowe, ath sa ma lenge 
blifwa, item, som ider erligheth vel viterligit ær, hwre tenne 
latige stadh, kirkia och kloster ær alth brenth och plat for- 
darwat aff rikesens fiender, ty ær alles vare och tesse fatige 
mentz och borgara store tro och kerliga bön til ider erlighet, 
ath i ville nw vare var hielp, beskerm och vnsetningh til 
landh och vatn, som her Electus os nw sacht hawer, ath vy 
ikke skole ytermera komma fran Swergis rike, tesliges for 
then stora skadha tesse fatige men hawa fangit bade til landh 
och vatn, och sa then vtlegningh, the hawa vtlacht til rike
sens behoff, besynnerlige nw med idre ryttara, kringh om 
byn lagda ære, til tenne fatige brenda almoga, ath ider er
lighet ville nw vare tesse fatige men behielpige ther fore, 
som alles vare stor tro ær til ider, och tesliges for thet for 
vtlacht var, och kære, kære [o:herre], twiflar inte oppa, ath 
aI then del, vy hawa tenne verdige herra her Electus sacht
Î>a idra och Swergis rigis vegna, thet vilie vy ider alle tro- 
igen holle dagh och nath med IifF och macht, effter all vare 

yterste formoga, vtan vy varde med macht fran ider trengde 
eller bebrewade, som vy vare til foren och then löse degtin
gen, ther skedde os til æwerdeligh skade, bade andeliga och 
verdzlige i tenne landzenda, huilket Gud kenne, ath os vor 
alle storlige i moth och hawa myket onth noteth ther ath 
sedan. Sa hawa vy ytermere geffwit beffel och verff tenne 
var medbroder Sten Brawitsson ath vnderwise ider erlighet, 
hwlkit i ma fulleliga tro, som vy vare sielwe hos ider. Her 
Wed ider erlighet alzmectigh Gud beffalandes och alth thet 
i vel vele. Scriwit i Kalmarna vigilia Sancti Andree apostoli 
Anno Domini Mdvi0 vnder vart stadz insegle.

Borgamestara, radh och menigheten 
i Kalmarna, idre fatige tro vndersate.
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Postsoriptum å en liten sedel:

Item kære herre, ath i ville vare behielpige til frv Inge
borg om the lente pæninga, som her Sten lente aff kirkie 
och kapelle, ath hon ville tenkia ther til, ath Gudz tiænist 
[icke] skulle bliwa fornidrat eller owergeven. Oc thet ær 
var kerliga och ödmiwka bön.

Utanskrift :
Erligh och velburdugh herra och strenge riddere her 

Svanthe Nielsson Svergis riges forstandare vor kære herra 
ödmiwglige.

99.

Biskop Ingemar till fru Mätta, begär hennes bemedling med 
afseende på Hr Erik Trolles försök att uttränga honom 
från Kinnevalls härad, hvilket biskopen förut haft, lika
som från Allbo härad, hvilket Hr Svante också hade 
honom lofvat, dat. Kronoberg d. 29 Nov. 1606. D. G. A.

Ingemar &c. lika med N:r 86.
Sincerissimis &c. Kære frw Mættha besynnerligh gode wæn, 

tackom wii eder ödmywclega gerna for all kerlig, æro och 
dygdh, som i oss mangfaaldeliga altidh bewisth haffwe. Kære 
frw Mættha, drager eder wæl til minnis, ath waar kære höwidz- 
man her Swanthe sadhe oss til Albohæradh i Lyongby i fa
stis medh hand och mwn i edre nærwaro, æn ther wii kommo 
tiil Wexiö, gick her Erich Trolle oppwndher medh sina 
wener, thet ber Swanthe wnthe honum thet ighen, æn om 
daghen, som waar kære herra her Swanthe skwlde aaffriidha, 
thalodho wii till honum, otn her Pæder cancelæren skwlde 
faa oss breffwit, som scriffwit war paa thet hæradet i Lyongby 
xiiij (14) dagho tiil förena, thaa swaradhe hans herradöme, 
thet han wilde oss forlæna thet IitIa hæradit, som wii tiil 
forna hadom, och gaff oss ther breff oppaa, och hwad han oss 
loffwade hörde her Pæder och wæl tiil minnis drager i pro- 
sthens stwffwo i Wexiö, medh hwad welkor han oss thet tiil- 
sagde medh handh och mwn. Æn nw i sitzsten maandaghen 
næst æff'ther Sancti Mathiis dagh kom her Erich Trolles 
fogotthe tiil oss och hade her Swantes breff, som scriffwet 
war lögherdaghen næst for Sanct Laurencii dagh i Arbogom, 
lwdandes thet her Swanthe hade honum aather forlænth for- 
scriffna liæradh i moth thet lyffthe, som hans herradöme oss
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loffwode i prosthens stwffwo i Wexiö. Item screff war kære 
höwidzman her Swanthe oss tiil medh waar tiænara nw Sancti 
Dyonisii dagh, loffwondis oss tiilbörligha och wbrotlia-ha 
haaldha alth thet han oss loffwodh hadhe och sade waar tiæ- 
nara tiil medh handh och mwn, ath wii skwldho enghen breff 
skötha, om the tiil oss kommo, wthan behaaldha och forswara 
then deel, som han oss forlænth hadhe, tiil tæss wi waarth 
bodh och scriffwilse. tiil hans herradöme haffth hade, tiil hol- 
kit lyffthe och scriffwilse wii fwlkomligha tro tiilsætia och 
oss fwlkomliga wedherhaaldom, forswarondis thet hæradh for 
her Dnchs -Trollis fogottha, tiil tæss Gudh foger, wii faa her 
Swantes scriffwilse i ghen, som hans herradöme oss laath 
wnclerwisa medh waar tiænara. Item kæra frw, wilde eder 
ædlaheth tiilwördis hiælpa oss medh eth goth ordh tiil waar 
kæra herra och höwidzman, ath wii mottho nywtha och be- 
haalda waarth læn, som hans herradöme oss loffwodhe, wele 
wii thet altid kerliga medh eder forskwldha, och framdelis 
lön takandis aaff alzsmectog Gudh, Sancte Sigfridh och hans 
wælsignadha systhersöner, holkom wii eder befalondes medh 
hft och siæl tiil ewig tiidh. Görom wi altidh gerna hwad 
e.;er ™ wara tiil Avelia och kerligh och edher capellan wara 
tul hff och siæl, saa længe wii leffwom. Snarliga scriffwit 
paa Avaar gaardh Kronoberg Anno Domini Md sexto in vi- 
gilia Sancti Andree apostoli, wnder waarth secret.

Utanskrift :

Erligh och Avelbyrdogh quinno frw Mættho, Her Swantes 
paa Stocholm, waar besynnerligh godha Avæn, tiilkommondes 
thette breff medh ödmywcth och kerligh.

100.

Hemming Gadd till Hr Svante, att han i samråd med Peder 
Månsson, som säger sig hafva dertill befallning, utskrifvit 
en kostgärd i östra Småland, för underhåll af krigsfolket 
i Kalmar, och hade de måst sända dem öfver till Öland 
för att skaffa sig lifsmedel, intill dess att gärden hinner 
inkomma, men utan något slags våld, dat. Kalmar d. 30 
Nov. 1506. D. G. A.

Myn ödmyke &c. lika med N:r 72. Inghen synnerlig 
tiidande hafftA'e wij her hoss oss, wtan then jak edert herre-

Bidr. t. Skandin. Hist. V. 9
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döme senast tilbödh medh myn capelan her Symon. Mæn 
Peder Monsson oc jach æro saa enss wordne, at wij haffwe 
lagt en kostgierdh öffwer alt Kalmarna læn til eders hcrre- 
dömes folk, her ligger i stadhen, som han siger sig i betal
ning aff edert herredöme haffwe, tesligis öffwer Twna læn, 
Stægeholms læn, Offwidingia hæred, Westra hæredh och 
Swdra Wedbo, och epter thy at folket fattades kosth oc tæ~ 
ring, ther före sænde wij folketh tiil Ölandz, at faa sig noget 
til bærning, och enketh för then skwll, at bönderne her oppa 
landet skwlle komma oc dægtinga för siig, at thee motte 
sitie i friidh oc rolighet oc göre hiit then deel them börde(!) 
göre Swerigis rikes krona, oc finge thee ther nagot tiil hielp, 
grytor, kannor, oc hwad medh wille, saa ath thee haffwe 
naget fôrtæra tiil tess gierdhen komber wt, som pa lagd ær, 
man inthe brænde thee och ingen aff them hwaske slogo 
eller drogo. Vij haffwe her allereda saa manga batar, at wi 
kwnne halla them inne, pa slottet ære, bade til land oc waten. 
Verdige herre fadher, edert herredöme haffwer ther medh en 
osidh, at nær jak sænder eder myn bodh, thaa skynder edert 
herredöme them saa senth fran siigh, thet ey nyttogt ær för 
sanning. Her medh edert herredöme alzmektig Gud befa[lan]~ 
des tiill liiff och siæll. Verdens helse myn frw moder, myn 
vnge herre oc tiilliit medh mange gode nætter. Raptim Cal- 
marnie die Sancti Andree Anno Domini Mdvj. Nostro sub 
secreto.

Heming
Gadh.

101.

Hemming Gadd till Hr Svante; en förstärkning af manskapet 
är kommen, men krigsmaterielen så otillräcklig, att han 
sjelf måst göra en krutstamp med den lilla tillgång på 
salpeter han hade och taga jern ur de brända husen till 
pilar. Om Hr Svante vill göra infall i Skåne i vinter, 
bör han tåga genom Jönköping eller Vestergötland och 
ej genom Kalmar län, som är allt för utblottadt, men 
kan få understöd af ett infall från den sidan. Vintern 
afbidas för en stormning af slottet och lyckas det, går 
Hemming öfver till Öland, dat. Kalmar den 6 Dec. 1506. 
Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödfmyuka] &c. lika med N:r 72. Sancte Barbare
apton komo st............borgara hiith i Knarra hampn och
medh thöm Hans Engilbrekth som war..................ktin och
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11Ogre xx karla medh honum. Inte fördhe the medh sia- aff
thy Michil (?).................... n mik sændhe wtan byssonar°och
ij (2) fierdunga poluer, oeh ilia (!) packa........... , och Michil
scriffwer en t[unna] wthsænth wara, Se Gudh forkærth, thet
skall sa................. föras, Alth mith hop war om thet poluer,
mer æn om alth annath. Men jach [ha]ffwer en t[unna] sal- 
pether, ther bakar jach nw aff hwath jach kan. Jach hawer 
Iatith göra en poluer stampo gansth skön. Aff alle ödmyukth 
tackar jach idher for alt thet i mik sendhen, æn thy jach fik 
ther inte aff, wilin gar for al tingh. Thet haffdhe warith mik 
en godh hielp. Yerdig herre fadher, jærnith g[a]r mik nw 
alla nesth, jach haffwer inghen radh, wtan alth thet jærn jach 
far i the brenda hus och garda her i byn, ther smidher jach
pill tæ............och annor behoff aff. Thenne ryters ga mik
alla nesth, för ja[ch far] . . . gingærdhen in, then jach hopas
innan torsdaghen. Ær thet sa...............ackte in i Skane i
winther, om wedherleken sig sa besteller, tha...............a
thenne landzendhe lor Gudhz skull och there store armoth
oc^............the haffwe nw, te Iiggie alle her i More for skær-
inana w. . ...................viij medh theress sæk och wærie, och
ther ower hielpa the wid...............til hestena her i byn. I
hordh fortærdes alth thet her w......... a redho fortærth i thet
nestha her wäxte i aar, och drogh............nerss her nidh,
her bliftwer thet jember thet wndher ær. The.... ey bade 
her liggia for skærmana, fortæra sith egith for bysso .... 
ath halla wara hestha, och göra oss hielp til byn. Jach.... 
halla the til komer(?) &c. Ginom Jöneköpung och Synder- 
boo [och We]sthergötlandh ær inghen landredh warith i lang 
tidh. Om idherth herredöme sa tæcktes och yntes*). Item 

thet .... wilen til Skane genom Jöneköpwngh eller 
Westhergötlandh, tha scriffjwer mik] til i tidh och thyma. 
«ach will sendha alth thet folk in i Blek[ing]h, jach kan aff 
®tadh koma pa then tridie sidhen, Wm(?) sa sker [medh] 
Gudhz forsyn jach far slottith, tha befesther jach thet och 
gjei'] mik strax til Ölandh medh alle makth bestalla her 
-Nielss Bosson, pa idhert behag och forlätningh. Han haffwer 
fangith poc[ker]nar och haffwer febris ther til medh. Thet 

en gansth ondh Swensk man. Han far sa illa medh alla 
berra landbor och prester thet ær [wn]dher ath.

Jach sendh[e].............. a in i Torrern sokn i nath ath
hemta oss nogoth til matzs. The. . . . e loffwath bliffva i
mith myne och Iegw for mik, rekke the lenge............fa wij

Jach bidher epther wintren, ath isen lades kringh om..........
*) Det följande intill styckets slut är skrifvit à brefvets tredje sida, men 

insigneradt.
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sidhan skulo i höra, jach will göra thöra eth bondasous til
b............ath the aldrig sago makan. Jaoh ær aldelis redho,
dog hem [ligen, ath] her wete ey mange aff byn. Nesth 
Gudz hielp, the skule wardhe idh[re] fangher, sa mange ther 
oppe ære. Thet haffwer jach fornumith aff theress tall, ath 
the ære mykith myukare æn the ware. The haffdhe en skalka 
mwn medh thet första. Jach haffwer acktath mik in ath 
bagaregardhen och medh then första sten jach giffwer thöm, 
will jach wara ther inne i spith [thjeress halss och sidhan 
hugga op mwrin til syön, genom Bryggia huset, och latha 
inkorna wara gesther sa manga mik tyckis. Skragen och 
s[kerm]döra och annor tingh ære redho, sæties skulo in pa 
mwrin. Wij [trojdhe ey han kastade aff' thornin stene stora 
som bryggia kar. Wfaren] widh god trösth. I skulen medh 
Gudz hielp fa godh hugswalilsse aff [them] ther oppe ære. 
Ther hielpe oss til Gudh alswoldigh, Sancte Erik kofnung 
och alle] beige Sweriges patroner, them jach idher befaller 
til Iiff och [siel. Datum] Kalmarna Sancti Nicolai dagh 
Mdvj.

. Gadh.

102.

Hemming Gadd till Hr Svante, berättar om tillståndet på 
Kalmar, likasom på Borgholms slott, tillstyrker ett större 
krigståg på vintern genom Vestergötland in i Skåne, der 
folket önskar få fred, han beklagar sig öfver de stämp- 
lingar, som förehafvas för den trohet han visat Hr Sten 
och Svante sjelf, berömmer Jon Jönsson för sin trohet, 

r dat. Kalmar d. 8 Dec, 1606. Egenhändigt. D. G. A.

Yerdig herre fadher, nw strax i morgenstwndhen komo 
myne smaswena fra theress skærm och haffdhe en karll gri- 
pith wndher skermana, som Iop i fran slottith, och hawer han 
lor thiendhe, ath Jachim Trolle ær wisth ther oppe, och hawer 
the hiertans dröffwelsse, thet wærth ær, swarth som en jord. 
Ther ær ey mer æn xiij (13) flesk oppe, och widh viij (8) 
ox8afall köth, iij (2)) smör xviii (18) pundh hwmbla, eller 
ther widh, xxi (21) swin, magher, leffwandes, ij (U) læst Tysth 
öll, ij (1^) læst malth; en tunna Tysth öll wilie the haffwa 
hwar dagh i spith Jachems halss. I gar slogo the i hæll 
redeswennen Jeppe Töringh, han ey fik thöm öliih. C (100) 
karla ær ther ferdige oppe, xx (20) ware ther och C medh 
thet förste, the andre ære aff tolladhe. Widh viii (8) lass
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wedh haffwa the oppe, poluer nog och bly, pill ganst föga, 
inte jernith, ingen kalen, inghen fisk wtan widh iiii t[unnor] 
Gotnisk fisk, salth nogh dzc. Karlin ær wiiss som aff kom, 
en radman war godh for honum, och terde(!) sig i stadhen 
som en godh karl, för æn han bestallades. Jachim hawer 
reth sig en bath och will aff stiælandes, man han rædis, the 
sia honum pa halsen, om han wil fly fra thöm, thy han hawer 
warith töm godh for theres klædhe och peningha, thet the 
ey fangith haffwa, och mene, han skall bliffwa i nödh och 
losth medh thöm. Man han sligher fra thöm, och kan han 
fynne nagre foger ther til, och sigher karlin, ath the haffwa 
hop, ath konunghen skall sielff koma thöm til wnsætningh. 
Sa haffwer Jachim sakth för thöm, medh [o:mæn] thet ær ey 
wærth tænkias, thet jach tror. Thetta hawe wij forthiendhe. 
Wille thet noget frysa, jach will icke længe bidha medh thy, 
jach wil försökia hwarth thet will. I skulen spöria, jach wil 
göra mith ther til, jach lather the Tyske halla til sjöss her 
epther, och icke for skansen, om nættherna, ath the skulo taga 
siön wara, sa ære wij ower ens, och ij rother mith folk. Thetta 
görss icke wtan sak, som godha karla haffwa the sigh terth, 
æn nw. Pedher Magonsson kom wth igen, fly nagoth in. Inte 
kom her æn nw, ey heller Bænkth Knwtson. I aptons kom 
Kempe igen fra idher. Jach tackar idher aff alle ödmyukth 
for idhers kerliga til scriffwilsse, och will medh myn ödmyke, 
wel welie, thro thienst nath och dagh gerna forskullath, hawer 
ther inte twiffwill wti, æ hwath the mik pa stempla wilia ther 
oppe. Werdog herre, stædher thet icke til her epther, ath 
the mik sa falla ower halsen for myn thro thiensth, jach be~ 
uisth haffwer Swerges herrar och infödinghar, och her epther 
benisa will, sa lenge jack leffwer. The göra mik ganst owe- 
lioge her epther thiena thöm, medhan thet ær thet bestha, 
jach thienar en och icke thöm. I skule fynath i sannindh, 
ner jach ær forderffwath, i fare ey thess bæther. Idher görs 
thienara behoff sa sidhan som för, och kan sakta wara, i 
saknadhe H. Gadh, sa matteth falla sigh, æn thy i haffwe 
tIiOm i idher thiensth, ther bæthre kwnno widh alla handha 
fogor æn jach. Lather Jon Jensson icke och forfaras. Jach 
loffwar idher pa myn thro, han ær then idher och thienar 
som en godh man, æ hwar han skall wara. Inghen weth 
Wath en thro wen ær eller thienare, för han honum sak[n]ar. 
Om then Skaneske resan, sæther henne ingelundh aff, sa 
Wmpth i welie sielff bliffwe wid makth, wtan the Danske 
fa nagoth göre i winther, fa the idher göra i sommar, mer 
toH i kwnne taga war. Ginom Westhergötlandh eller June- 
köpwngh bliffwer idher drekth, haffwer alth frelsith medh
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idher, riddherskapith och biskops swena, köpstadhzmen och 
almogha, sa mykin i thröste, leffrere eth anreiman, om the 
taga til vværn, thet jach ey thror; thy strax i kome i landhe-
mærith, æn för, thror jach, the haffwe bodh til idher ath for-
dectinge sigh, och nar i kome i thet nestha, ath i sende bodh 
och breff in til erkebiskopen och Skanske herrene om op- 
slag til XX aar, och lathe Skanske almoghen forsta, thet i ey 
begære annath æn roligheth imellan riken, om i thet nyta
kwnne. The skulle sidhan sielffwe sa begath rnedh herrana i
Skane, ath the fraindelis werffwe opslagh, heller æn the wille 
forderffwas. Thetta ær mith sin, tagher ther aff sa mykith 
idher tykis, sendher inte hoff folk hith mer, wtan sa sker mer 
makth komber. Sa snart jach kan aff Gudhz nadh fa endha 
her, om sa hendha kan, giffwer jach mik in pa Ölandh, ræ- 
dhens inte therom. Jach will honum boo sa nær, han skall 
siga: en bonde drengh ær idher swen. Jach weth nagoth 
om Borkholm, jach aldrig wiste för. Her Nielss Bosons 
karla kom til mik, och hans swena ij (2), the haffwa sakt 
mik wndher aff nagher stycker, xl (40)’ karla, onth och goth, 
haffwer han ther oppe. Böndher haffwe bodh ower bodh til 
mik, ath jach skall fa thöm C (100) men, the welia halla honum 
inne medh thöm. Thet trösther jach ey göra eller will, för 
jach weth mik bæthre förwarath her, thet snarth ske'kan 
medh Gudhz hielp. Wilin ær godh, arbeydith osparth och 
hffs faren. Jach sage gerna, jach ware dödli, medhan the 
ga mik sa epther medh en skardog kniff, thet thöm Gud 
lorlate. I. annar landh plege thé Iara well, thet mene besta 
wetha wilia mer æn sit egith. Her wilia the icke sa. Myn 
trösth ær til Gudh, idher, myn rettha herra, och mene man 
i Swerge, ath the ey latha ij eller iij (3) forderffwa mik 
fatig knæppelskyttha(?) for myn thro thensth. Thet gar all 
awindhen aff thy jach thienthe her Sten, Gud hans siell 
nadhe, och nw idher, och for K. H[ans] skull, han ær wth 
driffwen. Sæther inghelundh then Skaneke rese aff, om win- 
thren sig sa Stella will. Pa Örebro holler idher jwll och 
samm[l]e alth folkith i Wastena, om företh ær, annars ær 
thet ey radh. Dragher sidhan sielff genom Westhergötlandh 
och haffwer makthin medh idher. I skule se, her Ake fölgher 
idher, som en ærligh godh man bör ath göra, haffwer ther 
inthe twiffwell wti. Lather sidan frelsith draga genom Jöne- 
köpwngh, ath ressa Synderbo, Ösbo, Wesbo medh sigh, och 
möthens ther leglighethen fynnas kan. Serjach til feile her 
hoss mik, jach will koma medh ijM (2000) skytter til foth 
och hesth pa then thridie sidhen, om jach ey behindras her 
for slottith; thy jach kan icke sia her lösth, och ær ey radh,



som i sielffwe merkia kwnne. Her medh idher Gud befal- 
landes til Iiff och siell, myn frw modher och allan hopen. 
Hasteliga skriffwith i Kalmara conceptionis Marie virginis 
Md vi.

H. Gadh.

Hemming Gadd till Hr Svante; skepp med förstärkningar 
till slottet ankomna; de Tyska knektarne i staden äro 
ej att lita på, om de ej få hvad dem blifvit lofvadt, 
dat. Kalmar d. 12 Dec. 1606. Egenhändigt. D. G. A.

Verdigh herre fadher, nw i gaar kom then store Priis 
Her Sten miste, Gudh hans siell nadhe, och ther inne aff' 
gisson och sægn olx (160) karla, sollenera och andhra karla, 
rythers medh. En parth ware batha ware hoss honum ij (2) 
wikesiös wtan stadhin, man medhan skipith war forlastath, 
ther fore kwnne wij inte göra honum til godho. Wid Jom- 
frwn ære iij (3) skip och hiith skole medh första wædher. Ther 
aff kwnne i wel tänkia, hwath behoff görss oss, idher fatige 
thienara, her liggia. Inthe ær oss mer æn sæmian mellan 
idhre Tyske och oss Swenske. Gudh for sin nadh giffwe oss 
snille och störk bestridha ware fiendhe, till tess wij fa hielp 
offwan aff idher, och haffwa sæmio inbyrdes. Therskalljach 
mik leggia all win om, som jach weth makt oppa ligger. 
Wærdig herre fadher, Gudh forbydhe at wij fa nagre slact- 
ningh her aff fiendene, for inbyrdes kiiff, thet ware en stor 
dreplig skade Sweriges inbyggiara. Skikker hiith nagre köp- 
stadzmen aff' opstædherne, thet aldra första i kwnne, som i 
kwnne tenka makt pa ligger. Then almæg[tig]sthe Gudh, han 
styre for oss och radhe. Thet ær eth selsynth parti, the Tyske, 
i hawe sænth hiith. The wilia jw radha, som the wilia, och 
merker myn ordh til godho, fa the icke thet i haffwe thöm 
til sakth medh thetta bodh; tha ær rædandes, hwath the fore 
taga wilia, en ondh grwnk sigia alle höra. Lather thetta 
idher ingelundh bekoma i naghre rnotho. I wite hwat thet 
geller. The haffwe dog hertil sigh bevist som godhe karla. 
I theress ölstwgw haffwe the selsynt tall. Gudh idher beffel- 
landes til Iiff och siel. Scrifwith i Kalmara lögerdaghen for 
Sancte Lucie dagh Mdvi

H. Gadh

!;
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104.

Hemming Gadd till Hr Svante, förordar till häradshöfding i 
Gullbergs härad, som hör till hans förläning, en af sina 
svenner, Johan Nilsson, och lofordar Peder Henriksson, 
som haft utdelningen af folkets lön om hand, dat. Kal
mar d. 6 Jan. 1507. D. G. A. Till en del urblekt.

Myn ödmiwk thro tiænesth n\v och altiit försenth medh 
wor herre. Verdoge herre fadher, werdes edert herredöme 
welia wetha, ath nw för nogra dagha siidan bleff Giordh 
Benctsson, myn thiænare, dödh, hwars siæll Gudh nade, aff 
gamal soth och siwkdom, han lenge hafft haffwer, och ey aff 
anneth, hwilken som hade hæredzhôffdinge dömeth i fôrlæning 
aff edert herredöme i Gwlbergz hæredh, som jak i fôrlæningh 
aff edher haffwer, och terde han siigh altiit pa marken moth 
rikesens fiendher som en hoffman saa lenge han leffdhe, hwar 
fore bedher jak edert herredöme ganst ödmiwkelige at i 
werdes wnne för[scriff]ne hæredzhôffdinge döme i för:de Gul
berg hæred myn t[hroma]n och thiænare Joan Nielsson, hwil
ken siig och bewisth [haffwer] i rikesens tiænesth her i Kal- 
marna som en thro danneswen [bör at]h göre och skal altiit 
ware edert herredöme redeboen medh sin [wnder]danlig tiæ- 
nest, ænær i hanom tilsigiandis varda. Bedher jak [eder öd- 
mijwkelige, at i werdes late honom niwta myn scriwelse tiil 
godha, ath han motte fa thet breff' ther pa lydha skal. Thet 
förskyller jak ödmiwkelige gerna medh myn thro tiænest, saa 
lenge iak leffwer. Hermed edert herredöme alzmektig Gudh 
betalandes sancte Erich konung och alle helige Sweriges pa
troner bade tiil liiff och siæll. Verdens helsa myn frw rao- 
dher, myn wnge herre och tilliit medh monge gode nætther. 
Kaptim Calmarnie die Epiphanie Domini Anno Domini Md 
8eptimo. Nostro sub secreto.

Hemingh
Gadh.

Postscriptum:

Verdoge herre fadher, werdens edert herredöme welia 
wetha, at Pedher Henricsson haffwer bewist siig i thet werff 
oc ærende, han hiit sænder war, som en thro danneswen, och 
war bade han oc jak ther öffwer, then tiidh folket fick sin 
lön, oc hadhe wij stort pladz ther medh, aff thy, at thee ey 
wille lata nögia siig med thet hwariom tilscriffwit war. Saa 
fwnne wij bade eth medell ther wdi, som forme Peder Hen- 
ricsson kan eder siælff wnderwisa. Annars hade kommet en
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owelie bland folket, om wij thet medell ey fwnnet hade. 
Bedher jak eder, werdoge herre fadher, at i wele lathe forme 
Per Henricsson thet niwta tiil godho, ath han sig sa troliga 
bewist haffwer i thetta ærende, och kan han edert herredöme 
wnderwisa om alla læglighether, her pa færde ære.

105.

Hemming Gadd till Hr Svante ; tillstyrker en kungörelse till 
Kalmar län och Njudung, för att vederlägga skadliga 
rykten, ett infall i Skåne eller Bleking, der folket går 
honom gerna tillhanda, och föreslår Bröms att få befä
let, samt begär skriftlig anmaning till Linköpings dom
kapitel att afstå från stämplingar, medan brefskrifvaren 
är i rikets tjenst, och uppmanar till motstånd mot de 
hemliga anslagen på sista rådsmöte, dat. Kalmar d. 8 
Jan. 1507. Egenhändigt. D. G. A.

Verdig herre fadher. Sidan all breff scriffwin wore, 
fick jach wetha, ath i Högxby sokn haffwe warith ondha 
meklara, sigandis, ath i plath ware aff satthe aff höffvitzmans 
dömith, och jach aff biskopsdömith, ther fore ær almoghin sa 
tryckhardh wordhin i lænith aile stadzs, Gudh se loff, the 
lywge om idher herredöme, æ hurw mik gar fatig man, skall 
jach nyta myn thro thiensth sa ath, thet se Gud forkærth, 
mith hop ær til Gudh och idher ower alss werdz herrer, mik 
skall aldrig ingen koma til thiensth, sidhan jach slepper idher. 
Bidher jach idher ödmyukliga scriffwa thöm til i Högxby 
sokn, Nydwngh och Kalmarna læn, ath idher sadana ryckte 
pa förth ær och mik, ath the sætie icke thro til sadana Iyng- 
afftigth tall. Her liggher stor makth oppa, ath jw sa sker 
medli thet aldra förstha. Ther tager ingen forsymelsse wti. 
Item om i achte drage in i grensen moth Danmark, haffwer 
bodh in i Gydinge hæradh, the fordæ[g]tinga sig inedli idher 
gerna, och koma thöm til i Skane, the herrer ther boo, och 
fliath(!) til opslag eller fridh, nesth Gudz hielp, mellan ri
ken. Will icke wintren Stella sig sa,. i kwnne kome in i 
Skane, tha haffwer folkith Ii ggiandes i Blckin^ i, \\tan foi 
Kalmarna län. The ga idher gerna til handha och födhe 
badhe häst och man/ Awaskærs kirkia ær eth fast nesth, 
nar hon til pyntades, ther hawa sith tilhall, och om ower 
makth kome, haff'wa the ey lankth hem men til Brymsebroo. 
Sa ære wij förwaradhe her i stadhin och then landendhe i 
Möre, for brandh och roff, nesth grensen boo, i somer, om
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wij ey annat g öra kwnno. Lather folkith koma hidh ofor- 
töifrath, hiith skall, wtan alla ylan, thet ær ey radh lengher 
yla om thetta sloth, hwath heller thet will frysa eller ey. 
Jach æther mik, innan wij haffwe tilfelle, och icke makthin. 
Forgæther icke göra beggis ware orsækth for almogan medh 
idher breff, medh thet aldra första, thet folk hiith skall, far 
thöm en höffuitzman, then forstandh haffwer, medh forordh, 
ath hwar jach ser til feile nagoth göra i rikesens thiensth, 
pa idher fiendhe, ath the ære lydoge hörjujge och folgactige, 
wtan skotzmall eller knark, som i fiordh skedde oppa Öland. 
Tolke stemplara thiena icke her pa thenne tidh. Bröms 
är en then beste, jach weth, om the skule in i Blekwngh, 
eller til Ölandh, han ær en sedig karl och medh alle lempe 
kan sig wmga medh alla. I skule sökia efther annan makan 
ower rikith blandh idhre godhe men, han will fram och haff
wer ingen myströsth, hwr han skall wara, och alle lydhe 
honum gerna, och mogen [i] fulkompliga sætia Iith ther oppa, 
han ær idher thro man, æ hwar han kan och forma. Göre 
i honum nagoth til godlio, thet städe i wäll wtan twækan. 
Verdens ath scriffwa thöm til in capitulo Lincopensi, thet 
the sætie aff theress stemplingh, mik fore komith ær, the föra 
alla stadz, medhan jach ær i idhers och rikesens thiensth, 
som mik hopas och inte twifflar, i ære sielff bidhne ther om, 
om jach reth tenkia kan. Jach will göra idher myn thro 
thiensth full, och acktar inthe hwath the pa mik stempla, nar 
i bywdhe mik fly, tha ær tidh och inglundh annarss. Peder 
Henrikson sade mik om nager lönlig ærendhe, stempladis i 
herredaghen moth idher, thet mik selsynth war höra. Sither 
i hôgsætith och byuder ower andra, æ medhan i kwnne be
strida en hæsth. Biudhe the thetta til, medhan i ære höffuitz
man och i idhre welmakth, hwath skulo the göra, om i sielffue 
idher fornidra och lathe annan biudha ower idher. Gud 
lathe mik aldrig then dag leffwa, sa henda skulle. Her medh 
idher alswoldig Gudh befellandes til liiff och siell ewinne- 
ligh. Heiser myn frw modher och allan hopen medh M (1000) 
godhe netther. Scriffwith hasteligha i Kalmara viij Januari 
Mdvij.

H. G.
Poluer

pile
jærn
pile I fattes her. 
jærn
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106.

Hemming Gadrt till Hr Svante; den utskrifning af manskap, 
han låtit utgå i Högsby och Ålhems socknar hade ej 
haft någon påföljd, emedan ett rykte blifvit utspridt, 
att så väl Hr Svante som Hemming sjelf voro afsatta; 
emellertid bereder han sig att så snart förstärkning kom
mer storma slottet, hvarpå man der ock gör sig beredd, 
dat. Kalmar d. 8 Jan. 1607. D. G. A.

Myn ödmiwke dkc. lika med N:r 104. Nw i samme stwndh 
kom Pawell Kyle in i stadhen til mik fran Höxby, och hadhe 
jak giorth wtbodh i Höxby och Alem sokn, at thee skwlle 
hiit komma til förlösning them her warit haffwe i rikesens 
tiænesth, och kom ey eth barn, æn siidher meer. Saasporde 
jak Pawell Kyle til, hwro ther war om thet wtbodh, medhen 
thee ey kompne waare, thaa gaff han mik bekenna, ath ther 
hade warit nager stæmplara, som almogen hade giort oweliogh, 
och hade gilfwit almogen bekenne, thet edert herredöme 
skwlle warit satli aff höffwidzmanss dömeth, och jak aff bi- 
scops dömeth. Som jak kwnne mærkia, thet rykte hade her 
Peder Turessons fogute giorth och nagre andre aff frælsetb, 
och hade bideth them sköta hwaske eder herredömes scri- 
welse eller mith, och ther före ær stor willa komen bland 
almogan aff sadan stæmplan. Bedher jak edert herredöme 
ganst ödmiwkelige, at i haffwe thetta saa enlige inne hoss 
eder siælff, til tess Gudh fögher, at i faa hæmpnes öffwer 
nagen aff thöm, thetta aff stadh kommeth haffwer, och sæn- 
dher mik folketh offörtöffrat, som edert herredöme och riketh 
största makt paa liggher, at wij motte faa en ænde pa thenne 
förbannade kaak, wij belagt haffwe, Ville Gudh giffwe lykken 
til, at wij matte honom faa, sidan twiler mik inthe, at her 
Niels Bosson omwændher siigh tiil edert herredöme och 
Sweriges rike, och haffwe thee i tesse daga thee pa slotteth 
intageth allt then wed och kyffwenæbber wtan slotteth waare 
ther nest om kring, aff thy ath thee wnderstodo, thet wij late 
göre skermdöre oc driffwande werke, och fôrwænthe, at wij 
skwlle storma til them, som wij och akte thet snareste frysa 
wil, oc wij faa.... et wij edert herredöme tilbwdeth om 
haffwe. Verdoge herre fader, tw[iffler injthet ther wdi i faa 
spörie godli tiidende, saa snart folket komber.... eders 
hielp. Verdoge herre fadher, werdens welia wetha, ath en
..................rækte mik sin handh paa thro tiænest paa edert
herred[ömes wegne], sade han, at i hadhe taleth til hanom 
ther för om, thaa han skildis fran eder, och ther före gaff 
jak honom iiij (4) mark paa edert behag til i sælffwe komme 
til stæde, iiij (4) andre lönte jak och, som inthe scriffne waare
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i registreth, och kan Peder Henricsson edert herredöme 
herom wnderwisa och om alle IegIighether her pa færde ære. 
Her inedh <&c. lika med N:r 104. Eaptim Calmarnie feria 
sexta infra octavam epiphanie Domini Anno Domini md 
septimo, nostro sub secreto.

Hemingh
Gadh.

Verdoge herre fadher, werdens welia wetha, at senast 
biscopen i Wexiö screff mik til, tha screff han saa, at her 
Niels Eyning Iaa paa sængen maallös och hade tageth al sin 
redha, och wiste ey hwadh heller han skwlle orka nyta Iiff- 
wet eller ey. Bedher jak eder ödmiwke[li]ge, werdoge herre 
fader, om saa skedde, at edert herredöme werdes til at tænkia 
pa Pawell Kyle, at han motte faat, thy han haffwer liffs breff 
pa thet hæredh, her Niels hafft haffwer, han haffwer för- 
thiænthet och her epter gerna fôrtiæna wil, och jak tesliges, 
saa lenge wij leffwe. Beder jak eder ödmiw[keli]ge, at i 
werdes late honom nyte myn scriffwelse got ath, han hawer 
got fortiænt som en ærlig danneman.

107.

Hemming Gadd till Hr Svante, begär att fâ undsättning med 
det snaraste och vill sedan söka storma slottet, men blir 
nödgad för brist pä proviant gå med folket antingen till 
Bleking eller ock till Öland, att innestänga Nils Boson, 
hvilket bönderna derifrån dagligen begärt, och kunde 
denne väl på det sättet förmås att gå öfver ; han tillåter 

, tillförsel från Öland till Kalmar, och endast derigenom
hade H. Gadd kunnat hålla sig qvar der, dat. Kalmar 
d. 9 Jan. 1507. D. G. A.

Myn ödmiwke <&c. lika med N:r 104. Sidan Pedher 
Henricsson hædhen for, ær her inthet nyth pa færde. Dog 
kom her en borgare hem, gripen war til Köpnehaffn, med 
omynne skildt tædhan, och siigher han, at konwngen ær i 
Landh to Hols[t]en, samblar folk och fôrwænther siigh aff 
Skotzland mæktiig, drapelig makt, som thee Danske göre 
rykte. Hwad i sanningen ær, jak ekke weth, wtan som han 
siigher. I Eötneby ære ij° (200) saaldenæra och ryttara, och 
forbida eth tal folk, epther koma skolo, och skolo hiit, Kal- 
marna tiil wndsætning. Gudh giffwe, wij faa thet folk, i oss 
akte, hiit nidh, för en thee komma. Her ær och alzs inthe
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tiil spisningh, oeh kan inthe inkomma för oföre skwldh. Inthe 
ær æn nw kometh aff thy Per Monsson oss loffwede hiit 
komma, meer æn ij.° (150) spæn malt, som byttes blandh 
borgarena, ther folketh liggber, edhre Tyske i stadhen, och 
haffwe thee faath eth got sæt, at thee thera siig nw som 
danneswena i alle motto. Bedher jak edber ganst ödmiw- 
kelige, ath i wele wara fôrtænkte, ath folket kwnne komme 
oförtoffrat hiit nidh, om i ey siælff personlige komma welia, 
för thee saker, Per Henricsson eder wnderwiste. Naar thet 
folk komber, ær ey anner radh i wanom, wtan strax bestorma 
slottet, och see hwad lykke Gud alzwoldogh oss giffwe will, 
fatige Swænska mæn. Mik hopes til alle helge Sweriges 
patroner, at oss skall skee lykka. Kwnnne wij oc ey bliffwa 
wedath, wtan faa hwg oc stiga wtaff, thaa warde wij för 
kostlöse skwll antigia giffwa oss in ath Olandh eller Ble- 
kingli, och tykte mik pa edert behag wara nyttegest, ath 
then mæsta makt komme in pa Öland, at tæppa her Niels 
Bosson inne, thy bönderne ære ther wælwelioge til med Iiff 
och makt, och ære dagliga dagz inné hoss mik och bedia 
for Gudz skwll wndsætia sigh, och aff thy, at han altiit 
sigher sig ey wara trængdan tiil at giffwa sig til Sweriges 
rike, ther före skwlle man begynnat, jw förre, jw bætre. 
Haa veth hwadh sin han finge. Nagot haffwer han i hogen, 
thet oss obekændt ær, besynnerliga medhan han tilstadde och 
æn nw toleliga tilstædher böndher aff Ölandh hiit föra gæss, 
höns, miöll och malth, för then sæmian, thee mik loffwath hawe, 
och hade ekke then hielp warit, thaa hade jak longo sidan 
lopeth aff by och sath nyklana i porten. Thy pa myn thro 
och ære, ær ey kommeth aff ait læneth öffwer xl (40) spæn 
malt aff skatten i alt thetta aar. Ingen wndsætning kwnne 
jak och faa aff borgarena, for thy ryttarena liggia inné hoss 
them. Her med eder alzwoldog Gudh befalandes och alle 
helge Sweriges patroner bade til Iiff och siæll. Verdens 
helsa myn frw modber med allen hopen med mange godha 
nætter. Snarliga scriffwit i Kalmarna ix Januarii Anno 
Domini Mdvij. Nostro sub secreto.

Hemingh
Gadh.
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108.

Åke Hansson till Hr Svante, sänder sin sven med en, som 
för bref från Lübeck till Hr Svante och riksrådet; sjelf 
skall han nu resa till landstinget i Skara, dat. Bttak d 
17 Jan. 1607. D. G. A. Jfr N:r 81.

WonKgh ok kerligh helse nw ok alltydh forsendh medh 
brudn. Vethe maa i, kære frendhe ok besynnerligh godhe 
teen., thet ath een myn swen koom i fæærdh medh thenne 
breffuissare, som ær wthsendh aff Lybek medh breff till 
ederth herredöme ok Sweriges Rikis Radh. Lether jak fylia 
honum een myn swen i gönom landith for alla handha stykke 
skull. Ey haffuer jak annar tydhandhe, ther jak kan eder 
tilbyudha oom wppa thenne her tydh, wthan haffuer jak ak- 
tadh mik nw til Scara, till landztyngheth, ok forhöra huro 
all ærendhe kwnnæ gaa till. For jak nokor annar tydhandhe 
höra, thaa will jak gerna tilbywdha eder ther oom. Her 
medh eder Gudh befallandes. Gör jak all tydh gerna hwath 
edei lywfth ær. Ex Ltagh dominiea prima post oetavas Epy- 
phame, Anno Domini millesimo quingentesimo septirno. Pro
prio sub signeto.

Hansson R'ddher.

109.

Ake Hansson till Hr Svante, berättar att »den unge herren» 
Cristiern har rest till Oslo, der de Norska rådsherrarne 
skola möta honom, och föreslår unge Anders Eriksson 
till häradshöfdingdömet i Yartofta härad, dat. Ettak d. 
29 Jan. 1607.

Wenligh och kærligh helsse nw och altiidh til forne 
senth medh Gwdh. Kære frendhe, her Swanthe och besyn- 
nerligh godhe wen. PIawer jak inghen besynnerligh tiendhe, 
swm iak kan bywdhe edherth herredöme tiil nw paa thenne 
tidh anneth en then wnghe herre her Christhern ær draghen 
-1 Oxslo, och ther skulle the Norskie herrer möthe haanum. 
rluadh tidhendhe jak kan forfare tæædhen, wiil jak wfor- 
thöuith bywdhe edherth herredöme til. Kære frendhe, ær 
myn bön tiil edher, ath efther then godhe man Erich Jens- 
son ær dödh, Gud haiiss siel nadhe, togh bedher jak edher, 
ath i wille wæl ghöre och wnne then wnghe Andherss Erics
son hærasshôfidhingx dhömeth i Warthoffthe hæradh, huilkith
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swm ban wil ware edhert herredhöme och rikith til thænisth, 
togh alth fordij, ath han hawer ikkie syn hondh i ghen aff 
her Erich Turesson, kære frendhe, bedher jak edher, ath i 
wiille wnne honum theth fornenidhe hæærasshôfdhinx dhümeth 
for myn bön skwldh, huilket jak gerne forskulle wil medh 
ederth herredhöme. Kære frendhe, huadh swm jak kan for- 
fare her nedher for tiendhe, wil jak wforthöueth byudhe 
edherth herredhöme tiil. Kære frendhe, huad jak kan ware 
til ödhmywkth och kerligh, wil jak altiidh gerne göre. Her 
medh edherth herredöme alssmektwgan Gud befallendes til 
ewigh tiidh. Skriuith paa Etach fredaghen nesth efther 
Sancte Paawelss dhagh Anno Domini millesimo quingen- 
tesimo septimo. Meo sub signetho.

Hansson rid,lhei'

110.

Hemming Gadd till Hr Svante, att som Danskarne ämna 
göra ett infall i Möre, är så mycket angelägnare han 
snart kommer, som han bör tåga in i Bleking, och der 
kan vänta förslag om stillestånd från de Skånske her- 
rarne. Förstärkning och proviantering gå trögt, dat. 
Kalmar d. 1 Febr. 1507. D. G. A.

Myn ödmiwk thro tiænesth nw och altiit fürsænth medh 
Gudh. Verdoge herre fader, nu strax samme stwndh kom 
Sten Brawedzson medh eders herredömes breff, siidan thee 
andre myne breff scriffwen waaro, saa kan jak ey anneth 
scriffwa, Wtan som thee andre lydha, at i werdes medh thet 
aldra första skynda eder hiit, som aldra största makt paa 
liggher. Ær mik och wnderwist nw strax, at Tyke Krabbe 
ok her Niels Gædda haffwa aktat siig hiit in paa Möres 
landh, at twinga them en gingerdh aff, saa högt i twingade 
Bleking i fiordh oc meer, om niera wara kan, och haffwa 
thee bade tiil hopa, onth och goth, widh sex och xl (40) karla. 
Thy ær raadh, at i oförtöffrat komme, förswara worth egeth, 
oc twinga them tiil at föda edher oc thee danneswena, Iioss 
edher ære. I Rötneby ære lx (60) karla, skinnara oc pælssara, 
thet fegler(!) aldrig, naar i komme tiil Aweskiær, thee komme 
jw oc fürdægtinga siig. Om thet Tyska breff*) ær mik my- 
ket behændikt, medhan ther staar ekke, i hwad stadh thet

*) Jfr Handl. rör. Skandinaviens Hist. Del. XX: 91—93.



Postcriptum å en särskild sedel:

Yerdoge herre fader, verdens welia wetha, at jak haffwer 
giort mik redha medh skermdörer oc driffwande werk, thet 
wij brwka motte, om wintren warit(!) wille. Nw æpther thet, 
at thet wil ey wintras, thaa wete wij ey annar radh, wtan 
taga Mwnkaholmen in, som wij giorde tiil förende, oc skerma 
medh thee samme skermdöre, til edert herredöme komber, 
och ære thee ganst illa til friidhz pa slottith aff thy, ath
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scriffwet ær. Ær thet och sanneliga scriffwet aff Lybeko, oc 
medh radzsens welia wtgiffweth, thaa scole i wetha i san- 
nindh, som jak förnimmer aff breffsens innehallelse, at konwn- 
gen oc hans wener haffwa thet latet förwerffwa, oppa thet, 
at thet motte komma i dagh mellan konwngen oc edher. Ey 
kan jak annars tænkia, wtan naar i komme i Blekingh, i faa 
wel anner sændebodh aff thee Skaniske herrer til dagtingan 
och opslagh. Och æn thy at wintren ær klen oc weker, 
komme i ekke længher, thaa komme i jw in i Blekingh. 
Naar Gud fögher, i komme til Höxby, sporer them tiil, hwi 
thee haffwe warit saa trykharde, at the inthet haffwe giorth 
i rikesens tiænst meer æn viij (8) daga, xii (12) eller xiiii 
(14) karla. Thet edert herredöme lathe liggia ther hestana 
ij eller iij daga, kwnne ey skada. Thee skwto siig paa 
Asboland, ey welia ganga wt för æn thee, saa gör det ena 
hæredh pa thet andra. Jak screff them tiil ij (2) eller iij resor, 
thee loffwade got oc höldo inthet aff thy. Ey göre the 
skatten wth, ey heller hielp til mantaleth, oc alle skiwta the 
sig op til Nydingh, særdeles i thet hæredh, Per Monsson bor. 
Naar Edert herredöme komber i then ægn, skal antigia Pa
wel Kyle eller jak eder mötha, wij kwnne ekke bade wara 
aff stadhen i sændher, at göre edert herredöme wnderwisning 
aff all thee ærende, wij besinna kwnne.

Alzwoldog Gudh see Ioff för thee swar, i finge i Dalena. 
Jak glædz aff alt mith hiærtha, och saa lenge jak leffwer, 
kan jak aldrig forskwlla, at i werdens welia tala om mik för 
thee gode mæn, eder fatige tiænara, thet jak gerna forskylla 
wil medh myn ödmiwklig thro tiænest, saa lenge jak leffwer. 
Her medh eder alzwoldogh Gudh befalandes bade till liiff 
och siæll. Verdens helsa myn frw moder, myn wnge herre 
och tiilliith medh manga gode nætther. Scriffwit hasteliga i 
Kalmarna mondaghen för purificationis Anno &c. Mdvij. 
Solito sub secreto.

Hemingh
Gadh.
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ingen swarer them, nær thee til oss ropa. Thy at jak haff- 
wer förbwdet, thet nagor skal tala widh them, epther thet, 
at thee plægada snakka saa ohöwist pa herrer och förster, 
Irwr och jomfrw. Yij haffwe reest en liten slonga. Naar 
Gud will hon bliffwer redha, thaa wele wij tale widh them 
och ekke für.

111.

Hemming Gadd till Hr Svante; emedan han sjelf icke för 
sina förrättningar kan lemna staden, kommer i stället 
Påvel Kyle till mötes; fogden var sänd söderut dels att 
kunskapa dels för att falla i ryggen på någon fiendtlig 
trupp, som ville intränga, dat. Kalmar d. 3 Febr. 1507. 
D. G. A.

Myri ödmiwke <&c. lika med N:r 104. Jak sændher edher 
,1 ™ötes t^len ærligh gode man, Pawel Kyle, ath wnderwisa 

e er om all læglighether, her ære i stadhen, tesliges om 
lenne landzasndha Möre, til hwilken i maa fwlko[mli]ge thro 
nth tilsætia, hwadh han edher tilsigiandes wardher pa myna 

w egna. Isedher jak eder ganst ödmiwkelige, at i ey tage 
mik mistykkes, thet jak ey siælff kwnne komma til eder, för 
thy her ser myketh bestælla i byn, och tröste inghen taget 
oppa siigh i myn franwaren, æn thy jak liteth goth göra kan, 
myket minne æn myn welie tilsigber. Bedher jak eder, wer- 
doge herre fader, welia wetha Pawel Kyles bætzsta. Han 
haffwer thet lörtuenth som [en] cristen thro danneman. Jak
tweker inthe ther wdi, at han niw.......................... herredöme.
Bedher jak och eder ganst ödmiwk[li]ge, at i [ecke tag]e mik 
til ondo, thet myn fogte ey nw hoss eder ær, för thy han 
ær söder wth moth Eötnaby och Aweskiær, bade för tidande 
skwl, saa ok för bakhær, om nagher wille dragha her in. 
Och thet aldra första i kwnnen komma, ther liggher största 
makt oppa, thet Gudh kenne, then jak edher befaler och alle 
helge Sweriges patroner badhe tiil liiff och siæll. Verdens 
helse myn frw modher, myn wnge herre och tiilliith med 
monge gode nætther. Raptirn Calmarnie die Blasii episcopi 
& martiris Anno Domini Md septimo.

Hemmingh
Gadh.

Bidr. t. Slcandin. Hint. V.
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112.

Hemming Gadd till Hr Svante; emedan Pâvel Kyle är borta, 
kan han ej komma till mötes; har haft olycka med en 
skuta, som skulle sänkas, och en blida, som blifvit fär
dig, men ingen förstår att rätt sköta; dock hoppas han, 
att när Hr Svante kommer sjelf med undsättning, slottet 
skall kapitulera, dat. Kalmar d. 11 Febr. 1507. D. G. A.

Myn ödmiwk &c. lika med N:r 104. Jak fik edher breff 
medh Bremss, i hwilke i begære mik personlige til mötes 
paa en dagz Iedh wtan byn, thet jak gerna giorde, om Pawel 
Kyle waare til stædes then jak edher sænde, at göre edher 
wndherwisningh aff all ærendhe. Her ær saa wndherliga 
fath i byn, nar ingen ær hoss, som i sjelffwe well förstaa, 
hwro ther om ær. För omak skwll betæ[n]kker (!) jak mik 
ey, elcke komma welia eller för wanföre, thy mik borde, om 
jak annars ey förmaatte, krypa pa myn knæ moth myn rætta 
herra och hosbonda, helst aff thy att i werdes siælff bemödha 
edher, mik edher fatig tiænara, til wndsætningh, som jak för
nimmer, mangen i moth ær, aff Bremsses wnderwisningh. 
Thet ær dog eth wndherliget ting. Siælffwe welia thee iu- 
the göre eller kosta pa kronen oc riketh, oc awundh haffwe 
thee, at nagher annar nagot goth göre will. Ekke ær thet 
mith fædherne eller mödherne, jak beskyddher och beskermer, 
wtan aff edhers befalning och myn thro tiænest gör jak thet 
bætzsta jak kan och formaa, likerwis i mik befælth haffwe. 
Jak tiæner ingen, wtan edher, och aldrig skal ingen man 
faa myn hand til tiænest, saa lenge jak leffwer, wtan saa 
lenge jak eder tiæner, oc eder myn tiænest ynnes. Om waara 
granna at scriffwa, her pa slottet ære, waare langt aff sighia. 
I gaar skwlle wij haffwe sænkt en skwta wedh slotteth, som 
wij och giordhe, man thee som sænkia skullo, waaro ekke 
fwlhogade, ther före bleff skepeth halfft offwan watneth, oc 
fiendherne wwndoth fran oss, medh käbbel, föge skade war 
ther aath, wtan eeth förtreth, oc maa well saa hænda siigh, 
nar folket kom ber in, ath thee faa samma bempdh, som thee 
fingo pa Stocholm, nær thee togo bomen fran oss. I thre 
wikor, oc pa then fierda haffwer ingen swareth them eth 
ordh for hoffmodh skwll thee brwkade sin mwn : gode quin- 
nor aff got födde ære i landeth. Jak förnimmer thet oc i 
mange haude motte, at nær i sielff komme, ath her bliffwer 
en anner wændning aff, saa at thee giffwn sigh til dægtingan 
medh edert herredöme, oc kan well saa hændha, at i faa 
slottet, ath i skiwte ey en piil til them. Arla oc serla ropa 
thee: naar komber then gode herre, her Swante, vaare han 
framme, fwnnes her anner radh. Jak mener aldeles, at nar
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i komme, thee faa eth anneth sin. Tyste haffwe thee warit 
swarlige i tessa ij (2) nætther. Om the haffwa nagen spræk, 
at i ære sa nær, weth jak ey. Mith sin ær aldelis, at i 
komme oförtöffrat för æn nagher skep komme i siôn, thy 
sedan warda thee storhogade och hopas wndsætningh, oc 
bliffwer ekke sidan snar dagtingan. Bestæller alla thee baa- 
thar, smaa och stora, i Aalem sokn oeh .Rysby hiith in för 
bryggian, saa at i ære flotföre eller edre pilta pa edra wegna 
in til Ölandh, at henta nagoth i kaalgrythene. Fastan ær 
long, och ingen ær her mata kosten i warom brænda köp- 
stadh, thy maago piltane ware wte och hænta nagoth. Bremss 
weth eder wnderwisa, hwadh mith sin ær, och hopes mik, 
at eder skall thet well behaga. Tweker inthet ther wdi, thee 
helge thre konwnga oc lökkan bliffwer hoss eder, sa i aar 
som i fiordh, oc e mer, om mera wrara kan. I scole komme til 
Stochohn ighen nesth Gudz hielp medh glæde oc priiss, ther 
tweker inthe wdi, thage ehwrar thet tags. Her medh eder 
alzmektog Gudh befallandes til Iiff oc siæll, myn ödmiwke- 
Iige thro tiænesth eder wnd|er]wisandes (!) sa lenge jak Ieff- 
wer. Hasteliga scriffwet i Kalmarne xi die mensis Februarii 
Anno Domini Md septimo.

Hemingh
Gadh

Postscriptum å en lös sedel:

Yerdoge herre fadher, werdens welia wetha, at wij haffwe 
her resth en blidha, oc ær alleledes wpsath som hon bör 
Wara, man ther fattas inthe meer wdi, wtan wij raake ekke 
kasta in til them pa slotteth, för thy then henne giorde, han 
haff'wer well seeth bliidor til förende, men han kan ekke 
finne pa laget at kasta medh henne. Stadogt staar hon, nar 
hon slaar löss, saa at foten röris ey aff en stad. Eth kast 
kastade han medh en sten widh xiiij (13^,) pund, oc orkade ey 
længer æn til gropan, nest slotteth, och en sten kastade han 
Widh j. Q) skeppund, oc han flög iij (3) faffna op i wædret oc 
langt öflwer slotteth. Bedher jak eder ödmiw[keli]ge, at i 
Werdens haffwe bod æpter mester Hans, malaren i Swdher- 
cöpwng, thet han hiit komme oc komme henne til gang. 
Ville hon her tiæna, sidan tiænte hon well framdelis for 
Rorcholm.



Erik Trolle och Nils Brems till Hr Svante; de fleste af läns
männen på Öland hafva varit hos dem och säga sig ej 
hafva fått hans bref om garderna, hvilka dock drifvas 
in; men om något skall uträttas mot slottet, fordra både 
svennerna och almogen, att Hr Electus skall komma dit, 
dat. Kolsta d. 18 Febr. (1507 *). D. G. A. Erik Trolles 
stil, likasom i de följande N:r 114, 117, 119.

Vare veluillughe trotienisth nw oc altid forzenth medli 
war herre. Kere herre, vi haffue i thenne dage haffth meste 
partin aff lensmennene her pa landet for oss, oc sege them ingen 
serifft haffue faat aff edert herredörne, ludendes pa then gin- 
gierdh. Doc haffue vi lagt them fore vid theres velfart, at 
then gingierd skall i thenne veke redeligen vtkomme. Epter 
vi finge i gar mere folk oc vnsetning, tha haffue vi i dag 
senth vt iiii (4) boskedelige swene til huart moted, at the 
skulle late redelige vtkomme gierderne oc thenne penninge 
hielp. Thyl forenne, epter vi vore icke mere en cxi (111) karlle, 
botrösthe vi icke tilforenne at sende folk fran oss, bodhe for 
holden, dag oc nat, swa teslikis at the ville altid gerne 
vt Iran slotted medh hest, en doch thed skal them inthe 
hielpe. I gar gik Bent Knutssons swen fran oss, owetendes, 
ther fore segie alle andre, ville vtöffver til theris hesthe. 
Skulle edre swenne vtöffuer, som hesthe haffue, tha finne i i 
sanningen, ad vi kunne ingelunde beholle hoss oss thet andre 
folk. The giffue sig alle for theres beste, bofructendis at the 
faa icke berning thil them oc karlene skulle köpe oc tiggie 
them berning, som liggie hoss hesterne i Vestre Sleet, som 
them ær theden bud senth. Thy bedie vi edert herredörne 
ville bestelle hiit bâter och skuter medh thet aller forsthe, 
som kunne hente heden thenne gingierden fran Kelle, teslikis 
fran Södre Motedh, Kastelöse, the kunne ingelunde her komme 
vtöffuer ysen. The bönder ere her pa landet ganske tuck- 
harde, vi haffue faat ganske füge at fortære her till folket, 
sorn gode karlle veil viterlig ær, oc haffuer jag Niels Brems 
plath inthet til mine heste eller karllei Vestre Slet ligiendes. 
Beder jag eder kere herre, at i ville late bosorge them, vi 
ville leggie os vinning om edert beste, at thenne gingierd 
skall redelige utleggies, oc kunne finnis nogre tuckharde her 
pa Nordmoted, at then gingierd kommer icke vt i thenne 
veken, tha matte the straffes epter edert herredömes tillatilse.

*) Riksrådets bref till Erik Turesson, dat. Kalmar d. 14 April 1507, om
talar resultatet af företaget mot Borgholm, i enlighet med här införda 
bref N:r 117. Skandin. Handl. XX: 124.
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Huar vi kunne vare edert herredöme til vilie oc tienisth, 
skulle i finne oss veluilluge till. Her medh edert herredöme 
alzmectug Gudh bofallendes oc Sancte Eric. Scriffuedh i 
Kolstha torsdagen nest epter Aske Odensdag.

Eric Trolle, miles 
Niels Bremss.

Postseriptum å en lös sedel:

Kære herre, tesse verdugste, verduge feder och erlige 
gode herrers tienere sege, ad them er bofaledh aff theres 
herrer oc hosbönder at vare eder fölgacktuge medh theres 
hester huar som rikit oc eder behoff görs oc ingelunde vare 
Iran eder eller theres hester. Kere herre, skall edert herre
döme haffue her noget bostandh, tha ere tesse gode men er 
danneswene, teslikis menige almogen, storligen bogerende, 
ad edert herredöme vill hiit skicke Her Electus medh bisser 
oc verger, tha ville the gerne bostalle slottidh oc göre tith 
spisning oc teres fetalie epter theres formage. Sker thet 
icke, ad Electus kommer icke hiit, tha faa vi her ingen 
trösth aff almogen, oc folkit vil her ingelunde bliffue ligiendes.

Utanskrift:

Erlig oc velbirdug man oc strenge riddere Her Swante 
Nielsson, Sueriges Rikis forstandere, vor kere herre oc höuis- 
man ödmig[ligej.

114.

Brik Trolle och öfriga befälet för det Svenska krigsfolket 
på Öland till Hr Svante, om behof af förstärkning med 
100 man samt krigsmateriel: svennerna äro oroliga för 
sina hästar, dat. Kolsta d. 19 Febr. (1607). Med post- 
scriptum af B. Trolle, enskildt. D. G. A.

Vare veluillughe tro tiensth nw oc altiid forsenth med 
Gudh. Kiere herre, vi finge nw strax eder scriffuilse, at 
noget folk kom fran Danmarch til Calmarna, begerendes, ad 
vi ' skulle haffue almogen til hope, at forwete oss alvarlige 
med them, om the ville fasth stha med theris federnis rike. 
Tha fins almogen her mikit mistlig, at spisningen föres heden 
VtofiAer til Mörebo, fructendis, ad the haffue icke makt fram-
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délia göre oss ny gingierd for theris store fatigdom skuld. 
Ther fore kan eders herredöme formerke, huad trösth vi kunne 
haffue vtaff almogen, med mindre vi faa C (100) eller mere 
vtoff edert herredömis folk, teslikis piil, bisser, puluer, bly, 
som her storligen bohoff görs, oc vi tilforenne offte bogered 
haffue oc inthet swar igen faat. Teckis eder herredöme her 
ville haffue folk longlige ligiendis, eder oc rikit kan bostan- 
deligit vare, tha bedie vi eder, at i vele skicke oss C (100) 
lcarle oc then deell, vi kunne forsware oss med, bisser, piil, 
puluer oc bly, som her storligen nw bohoff görs, som vi til
forenne giort haffue. Ingen trost bohöffue vi sia til bönderne 
her pa landet, om makt kommer fran Danmark, Gotland eller 
Calmarna. I gar hade her Niels en feneken, vtslagen pa 
kernen. Som vi formoge, haffuer han vel faat bud, at folk 
skall komme honum til vnsetning, i dag vare vi i hestehagen, 
ville forsee, om her NieIs haffde haffftj nogre bater ned til 
strandin, tha kunne vi thet inthet fornimme, at noget hans 
folk haffuer varit ther nedre. Kere herre, eder scriffuelse 
haffue vi höffuesmenne latid forstha, oc icke then menige 
man, forthy vi fornimme daglige aff them, ad the seye, ad 
the ville vtöffuer til theris hester, och vare pa marken med 
edert herredöme, huar bohoff görs, oc ingelunde bliffue her 
ligiendes, epter slottid Borcholm skall icke bostallis. Huar 
vi kunne vare eder til vilie oc tiensth, göre vi altid gerne. 
Her med ider alzmectig Gud'bofellendes. Scriffuet snarligen 
i Kulstha fredagen nest epter fastelaghen.

Erich Trolle miles 
Niels Brems 

oc here hoffuesmen, 
nw her ligiendis.

Postscriptum:

Kere herre. Then tid biskop Mattis swene komme icke(!) 
hiit vtöffuer med theris hester, tha sende the sine heste til 
bake tit som vor gickt(?) emot them. Epterjagvistheingen 
rad for mine heste oc icke heller kom them hiit vtöffuer, oc 
her Sten Cristiernsson haffuer latidh gestidh alle myne faders 
landbor, huas siell Gud nade, om kring Calmarna oc Cal
marna len, ther fore sende jag hesterne til mine landbor i 
Verend, oc vil jag gerne vare her oc legger mig vinning 
om idert beste, huor min makt oc formoge, swa lengge 
thetta folk bliffuer her. Mine swene ville oc gerne komme 
til theris hester, jag teslikis see om mit beste. Kere herre,
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beder jag eder, at i ville vete mit besthe. Jag vill thet 
gerne forskulle oc fortiene. Valete felicissime.

Eric Trolle miles.

115.

Helsinglands innebyggare till Hr Svante, att de icke kunna 
för den hungersnöd, der i landet är, lemna den begärda 
hjelpen i lifsmedel, men erbjuda i stället 100 mark pen
ningar, dat. landstinget i Tuna d. 3 Mars 1507. D. G. A.

[Erlijgh [oc] wælbyrdig man her Swante Nielsson i Eke- 
siö, Ridder oc Sweriges riges forstandere, sændher menig- 
hetin, som byggia och bo i Hælsingalandh ider erlighetz 
vndersate ödmiwke lydno oc altiid redebotna wæluilighet. 
Haffuom wij vnderstandet ider erligxhetz tilscriffuilse om 
nagra hielp ok spisningh, tha kungörom wij ider erlighet 
wort armodh, suit oc hunger, som her ær nw i thennen fatige 
landzendin i blandh oss, huilkit wij kunnom for ingom claga, 
vtan for alzmæctigh Gudh oc ider ærlighet, medh trydzko 
wiliom vi ingalunde igen sta. Erligh herre, bidhie wij ider 
erlighet, ad i tagen icke oss til widerwilia om then fatiga 
hielp, som wij haffuom nw vtgiort æpter wor fatige makt, 
som ær hundradh mark peninga. W ore makten större, tha 
wildom wij gerne göra ythermere flere peninga ider erlighet 
til handa. Befalande ider erlighet alsmæctig Gud oc Sancte 
Eric konung. Scriffuet pa landztingit i Twnom i Hælsinga
landh Odensdagin næst æpter swndagin, som kalles Remini- 
scere vnder Pedher Rolambs indzigle, Jagmandzdom haffuande 
i Hælsingalandh, Anno Domini Mdvij.

116.

Laurens Pædersson till Hr Svante, om de besvärliga under
handlingar, han haft med allmogen i östbo, Yestbo och 
Sunnerbo, för genomdrifvande af den utskrifna gärden, 
emedan det ena häradet icke ville skilja sig från det 
andra, och kunde de icke förmås till mer än i skilling 
af skattebonden och 2 af landbon, att utgöras i boskap, 
smör eller penningar, dat. Hå d. 6 Mars 1507. D. G. A.

Mina ödmuka weluilioga tro tiænista altiidh tilfforene 
kerlige for senth med Gud. Kere herre, ma i wethe, som i
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meg beffalte, ath jach skulle ridha til Ösbo tingh, ath tinga 
med almogen om then gengerdh som edert öpna breff inne- 
tl0Iiei' ?ama ja°b tingadhe med them i Ösbo hæ-
radhe tha ginge the pa beraadh twa resor, tha som thet war 
alth beraath, tha gaffuo the meg for eth suar, ath the wille 
ecke sitia eder ohöroge eller olydoge i nagre handa matthe, 
mæn dog fek jach ingen annen suar then dagen en the willle 
törst forhöra, huat som the wille suara til same gerdh i 
bönnerbo och Wesbo, sua redh jach strax genast til Wesbo 
och tingadhe tredie dagen ther nest effter med almogen ther 
wdi hæredith, sua fek jach och ingen suar for en the haffde 
nj (3) resor wariith tel beradh, tha thet war och alth beraath, 
tha wille the ingen suar fran sig giffua for en the haffde 
halft theras radh med Sönnerbo hæredh och telskickadhe och 
telnemde iiij (4) men aff Wesbo och iiij aff Ösbo, som skulle 
wara wedh Sönnerbo tingh, ner jach ther tingade, sua ath 
the wille alth wara offuer en endrectelighet huat som the 
wtgöre wille. Sua redh jach fran Wesbo med sadana suar 
och tel bönnerbo och tingade med them ther i hæredet och 
forkmte eder breff och wilia for them. Dog som breffuin 
ware læsm och jach haffde latiith them eder wilie och begær 
första, sua ginge the tel radz, huat som the hcr tel suara 
wille dog som the haffde tha alth berath thet som the skulle 
tel the j)odh och breff suara, sua koine the ighen med eth 
almenneligit suar, ath the wille ecke mera wtgöra en ii (2) skil
ling skattabonden och i (1) skill, landbon, dog jach thera hörde, 
ath the sua, litnth telbudhe, tha suaradhe jach them sua igen: 
meg oi undres pa eder alle dannemen, at i wele sua telbfude 
moth eder kere herre och höuizman och effter thet ath han 
halfuer eder sielff personlige wnder rigesens fatabur, och i 
ecke wele sa göra som andre danetnen offuer alth menige 
bueriges rike giorth haffue och fructer meg fore, och mage 
i IuJkomelige wara wisse her oppa, at i skole fa her nogen 
misticke fore, och badh jach them en dog gha pa eth anneth 
berath, som the motte bæther ware tel suars med, hulkitthe och 
saa giordhe, och then tiidh the ighen kome, tha gaffue the 
meg for eth suar igen, ath the ingalundh wille mer wtgöra 
en som telfforenne forscriffuat star. Tha suarade jach them 
fn™en *i}dh saa igen, tha möge i her ware wis oppa, at i 
haffue min herre, Rigesens radh, menige Dalena, alth Oplandh 
Ostergötlandh och sidhan alth Sueriges rike in oppa halsen 
pa eder, for eder store dristighet och olydno, som i eder pa 
taghe moth eder kere herre och höuisman, och bödh jach 
them tel en tha, ath om the wille huar skattabonde wtgiort 
viij (8) skill, och huar lanbo iiij (4) skill, i fæ och i smör i
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somar, hulket the suoro korth neij, ath the wille inthe mera 
wtgöra, och ther skeldes wi ath med. Framledes skal eder wer
dighet wethe, ath tha alth saa war offuer enth, saa redh jach 
en tha tel Wesbo och tingade med almogen en tha pa nyth 
och samaledes tel Osbo och mente en tha, ath the skulle 
then deel wtgöra, som edert breff innehölt, och sadhe jach 
them theras skadha och fordarff', som them skulle fore sta, 
om the ecke annen suar wille fr an sig giffua en som the 
haffde giort i Sönnerbo. Saa gik Oluff Drake med flere fri
borna men ther i Wesbo och radde them fulkommeliga tel, 
ath the skulle giffua sig fran Sönnerbo och göra sin kera 
herra och höuisman, som edert breff wtuiste, hulket the inge- 
lunde kunne them lenger koma en skattabonda wille wtgöra 
iiij skill, och lanbon ij skill, tha bödh jach them en tha, 
ath om the wille wtgöra viij skill, skattabonde och iiij skill, 
lanbon i somer i fæ, smör och peninga, hulket the sadhe, 
ath the ingalunda formatte mer wtgöra en som forscriffuat 
star, och thenne for[næm]de peninga skole ware redhe i Osbo 
och i Wesbo om warfrudag nu nest kommendes i fastone. Om 
eder werdighet tickis, ath jach seal them opbæra pa edra 
wegna, tha biwder meg tel eder wilia her ovn, huatjachskal 
her noget beffatte meg med eller ey. Nw siden Sönnerbo 
haffue fornumet, ath Ösbo och Wesbo haff’ua thetta wtloffuet, 
tha fornæmmer jach aff dannemen, ath the wilia och göra 
thet sama, ner som jach haffuer tinget med them en ena reso, 
och kan thet löpa ccc (300) mark och en mer aff al iij (3) 
hæreden, om eder tickes, ath jach skal her noget beffatte 
meg med, her ma eder werdighet betenekia sig wdj. Ma 
eder werdighet wethe, ath inghen tidende haffuer jach hört 
tel kongen, anneth en han er pa Köpenbam och later föra 
tel seg alth then gerdh, som er tel hopa giordh i Skone, och 
stoor taliit, ath han haffuer myket folk och ther wil han tel 
skepz med. Inghen annor merkelig ærande haffuer jach hört 
tel honuin pa thenne her tiid. Ey mer pa thenne her tiid en 
eder then alzmectigsle Gud och Sancte Erik koning euinnelig 
befalandes med liiff och persona tel euig tiidh. Scriffuit i 
Hoa fredagen nest effter dominicain Keminiscere Anno Do
mini M0 D0 septimo.

Larens
Pæderson.

Utanskrift :

Erlig och welbyrdig man, strenge ridder her Suante 
Nielson Sueriges Kikis forstondare thetta.
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117.

Erik Trolle och Holger Karlsson till Hr Svante, om en kost
gärd af Oland och en belägring af Borgholms slott, hvarför 
allmogen mycket välvilligt yttrat sig, dat. Kolsta d. 11 
Mars (1607). D. G. A. Jfr N:r 50.

Ware ödmiwge helsen oc weluellughe tro tienisth nw oc 
altidh for sentli med war herre. Ma i [wethe], at vi sende 
eder then köps wen, som i screffue epter. Nils Brems haffuer 
anamed alle skip oc store bater, som ferduge ære nor pa 
landit. The ære nw pa vegen til Calmarna med gengierden. 
Then gengierd i tesse iii (3) hered her nest om kring föris dag 
vid dag till Köde hell. Oss hopis ad hon skall kome vt 
innen neste söndag. Kere [herre], ma i wete, ad Eric Huitte 
kom nw strax igen fra vraked. Electus swene haffue anamed 
huad som ther war, en part haffue [o:Trave-] ööll haffue the vt- 
druckidh med bönderne, huad som var i lüsterne solde the meste 
delis bönderne, thet andra hade [the] partet oc förde med sig, 
som skeperen oc folkit kan eder sielff vnderuisse, Eric Huitte 
fich ther alz inthet, han talede med her Electusse swene pa 
vegen, tha hade the iiij (4) tunner ööll, en tunne miöd oc 
en skip kisthe med sig. Yraked med takeledh dreff strax 
till siös. Eric Vitte kenner skeperen oc siger, han er en 
dugeligen karll, om eder teckis behollen hoss ider. Ther 
ære nogre bönder röffuede oc skinnede, teslikis quinner oc 
karl 1er tuingede peninge vtaff, söder pa landit. Ther fore 
er almogen ganske selsint worden, teslikis haffue vi stort plas 
ined thette folk, oc late ille ad the skulle her ligge oc holle 
fienderne inne, oc andre fare om kring oc lukthe sig, thet 
vare best, ad swadane aff settes, meden vi vore her pa lan
dit. Almogen haffuer verit veluillug med alt them borde at 
göre ider oc bidie till Gudh, ad i ville haffue edert folk 
jamlige her for slottidh, the ville gerne bosorge them med 
fetalie, om the kunne bliffwe oskinnade, oc voge Iiff oeh hals 
med them, pa thet ad her matte komme en godh ende pa. 
Veten thenne fatige mens beste nw, ad the bliffwe oskinnede. 
Ner eder framdelis görs bohoff hielp aff them, tess villigere 
bliffue the. Item vi sende eder med Tuffwe Monesson ij (2) 
fonger, vi finge her pa landit. The haffue loffued at holle 
theres fengilse vt i ende, som danneswene bör at göre, huart 
eder teckis them mane. Kere herre, vi finge thet puluer. 
Gud giffue oss en god storm. Oss hopis, ad then kiffue neeb 
skall fornimme tidende. Nogre bönder vare pa slottidh med 
theris skat. Ner vi brende stallerne, tha var elden komen i 
ij (2) huss i forborgen oc i en höstak, likevell slekthe the
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Anners hade slottid gat med. For iiij (4) dager siden sende 
vi budh til alle lensmen söder pa landet, ad the skulle komme 
til eder oc haffue med sig fult bönder. Ther mage i tale 
med them bade om thet höö, korn oc anned, huad som i 
boo-ere aff them. Teckis eder, at vi skulle tale med them, 
for5 en vi fare heden. Scriffuer oss till, ther retthe vi oss 
altid o-erne epter. Innen mandag hopis oss ad .gierderne 
kome vt ned till Röde hal, til Swen Knutsson. Siden wille 
vi o-erne vtoffuer, om ider swa teckis. Her ær stor plass for 
bater, korned komme the snart aff staadh till eder, höed 
verdhe the fore ned till stranden. Fare vi heden, for en i 
late henteed, tha later her Niels brenned eller fored till slot- 
tidh. Huar vi kunne vara eder till vilie oc tiensth, skulle i 
finne oss altid veluillighe, thet Gud skall kenne oc alle Swe-
riges patroner, huilke vi 
tidh. Scriffued hastelighe 
dominicain Letare.

edert herredöme bofalle til ewig 
Kolstadha i torsdagx nest fore

Erich Trolle 
Holger Karlson riddere.

118.

Päder Svenske till Hr Svante; allmogen i Vestra härad och 
Vedbo har å tingen förklarat sig beredvillig att komina 
på hans bud, hvart det påfordras, dat. Ekesjö (hofgård) 
d. 13 Mars 1507. D. G. A.

Myn ödmyuke troo tienisth kerlige forsenth med Gud. 
Som i inik tilscriffue, thet jach skulle tinge med allmogen i 
Westra hæredh oc Vedbo, hocketh jach oc haffuer giorth, 
tha swarade the mik som dandemen swa, thet [the] wile 
gerne wara wedherredho, huar som behoff göras kan, oc nær 
the faa edhert bodh, oc ridhu her ij (2) karra i gönnem Westre 
hæredh nogre daghe sidhen oc giorde her eth rökte i bland 
almogen, thet kungen haffde bodhit edher til, thet han wille 
drao-ha her in i rikith, bedher jac eder ödmyukelica oc af
in o »en tæslikis, thet i wille giffua os idlier scriffuelse ofor- 
töffuath, huar wij skule rette os epter, eller om i wile h affu a 
os til Calmarna eller huar ider görs os behoff, tha wile wij 
gerna wara til redz. Skule i oc wethe, thet idher hæstather 
sta oppa gorden, the sere sköne oc ma fulwel, oc lath jac 
sia the hestsko, som i mich befælte, xiiij (14) gange. Huarth
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i wile haffua them, tha ær the redz. Her med ider Gud 
befallandes, Sancte Erik konung oc alle Swerigis patroner. 
Scrifïuith pa Ekesiö lögerdaghen for midfaste sönnedagh 
m d vij.

Pedher Suenske.

Utanskrift:

Erligh oc högboren herra her Swante Nielsson Suerigis 
Eikis förstandara ödmyukelige.

119.

Erik Trolle, Holger Karlsson och Nils Brems till Hr Svante, 
fråga, om de behöfva stadna qvar på Öland, till dess 
höet och kornet från Södra Motet inkommit, dat. Ityd 
d. 14 Mars (1507). D. G. A. Jfr N:r 50.

Ware ödmiwke helsse oc veluillige trotienisth altidh för
sent medh var herre. Kære herre, vi finge eder scriffuelse, 
ad vi skulle bliffue her quar pa landit medh alt folkit til 
tess thet hööd och kornedh er vtkommed aff Södre Mothet. 
Bispernes folk och the gode mens tienere haffue faat nogre 
bud, ad theris heste [hafva] plat inthet oc ville endelige vt- 
offuer til them. Biuder oss till, om vi skulle töff'ue her qvar 
allene medh edert folk. Vi kunne ingelunde lenger forholled 
vti Kolstha, eflter vi hadhe ther alz inthet nw til beringh. Vi 
haffue legred folkit ij thenne ij (2) bir, til tess vi faa ider 
scriffuelse. Wi formode, ad bönderne göre swa vel höed wt, 
som the giorde her Electus then forre gingierdh vt. Huar 
vi kunne vare eder til vilie oc tienisth, skulle i finne oss 
veluilluge till. Her medh eder Gud alzmectug befallendes. 
Scriffuet i Kyd dominica Letare. Vi sende Swen Knutsson 
budh i gaar, ad vi ville i morgen vtöffuer, foren vi finge 
eder scriffuelse.

Erich Trolle 
Holger Karsson 

Niels Brems.
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120.

Hemming Gadd till Hr Svante, föreslår en ny expedition till 
Öland och vill sända sitt eget folk, 60 man, ditöfver, 
om han ser tillfälle och får någon undsättning af Hr 
Svantes egna svenner skrifvet.i Ryssby (i medlet af Mars 
1607), Egenhändigt. D. G. A. Defekt i högra kanten.

Verdogh herre fadher. Jach kom hith til Rydzby i 
aptons senth, och hadde jach ackteth mik i dag til idher 
«■anzst bittidha, sa medhan jach ser, thet wil frysa och swndith 
sterkis, tycker mik radh wara, ath i sendhe nagoth folk ower 
i<ren in til Ölandh. Jach ær til sinnis sendha Ix (60) karla 
o^ver, mith egith folk, om jach far nagoth aft idhert folk 
medh. Jach sendhe Bröms til her Holger nu strax och badh 
skikka mik ath sa mykith eller mynne, til ene xxx (30) men, 
tha skule myne wara redha, sa the komo her innan ij (2) 
thyma eller iij (3) til mik, och wore thet ganss stor skam 
sa ryma landith, och idher skadhe, medhen swndith will 
stærkas. Kenne Gud, thet war mik högeliga moth, sa slæth 
giffwa sig tædhan, och war warth samtall, her Holgers, Bröms 
och Benkth Eriksons och mit, i nærware Magons Grens, 
Swessin, Kristjern Henrickssons, Dyonisii och Here, ath wij 
skulle forsamblas widh Rælla at (?) . . . ther skikka ower the 
swarastha hestha, och the lettastha bliftwe igen lo . ... slot- 
tith til tess gerdhen ware wthe, ower landith. Tha jach kom 
til Rel[la]. . tha ware idhre swene alle ower, wtan her Holger
och Bröms................. kwnne jack icke bliffwa. Mesth for
thy om jach haffdhe b...............bliffwa hoss mik, skulle thet
haffwa warith myn skull. Jach will.............. föra nogon
godh man. Sa weth jach ey æn nw, otn jach drag...............
igen sielff medh mith egith folk til landith. Jach an thei 
æn tw . . . • dis om, for thy ther jach ær sielff, fölgia the 
gerna. Mange giffwa.... man ldædhe och peningha och 
sköne hestha, tha the skulo nogoth göra, tha ære the gansth 
inifötthe. Thetta scriffwar jach i godh ackth, tog ath hwar 
man ey weth, hwath jach scriffwar idher til i löndhom. Mik 
sadis i ö<ron: thcsse hestha sta gull och peningha och for- 
förass the? wij withe ey, ho oss nagoth giffwer igen. Jach 
swaradhe: then herre i thiæne, han ær thess plictog^ och 
haller thet laghin, om i thöm misthe for hans skull. Thet 
halp inthe. Thetta hawer medh idher allena. Komber jach 
ey i dao-, tha ær jach ower medh swenana. Teskis [mteckis] 
idher göra mik wnsætningh, som jach weth, i haffwe hug til, 
wtan twækan, ser jach gansth gerna. Jach will göra mik 
ther til ath woga halsen, om jach ser ther til feile och far
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nogoth folk aff idher nw strax meclh mik. Her medh idher 
Gudh hefallandes ewerdeligh. Heiser myn fru modher, wnge 
herra, tillith och all hopin. Aff Kydzby hastelig.

H. G.

Utanskrift:

Sin kære 
forstandare.

fadher her Swante Nielson, Swergis rikes

121.

Jon Jönsson (af Gladö) till Hr Svante, hade från Stockholm 
farit till Svartsjö och haft med sig Mickel pulvermakare, 
h vilken han der satt i arbete, samt vidare genom Ve- 
steras till Dalarne, der han låtit läsa Hr Svantes Öppna 
bref, hvilket hade gjort ett godt intryck; skall före åter
resan laga, att Vika grufva blir upptagen, dat. Dormsiö
G A 1SA7 VV rt A Jd. 6 April 1507. D. G. A.

Min ödhmywkligh ok wæl wilioghe tro ok tiænisth nu 
ok altidh til forenda senth medh Gudh. Maa i witta, kære 
lierre, ath nu sisth jak foor aflfh Stokholm, taa foor jak til 
Swartasyo ok hadhe jak Mickil polffwermakere tith med mik, 
ok bestælthe jak ther wppa edher weghna suaa, thet han 
skulde komma til wægha ok göra edher ther nokketh be- 
standh och gaghn, ok suaa for jak tædhan ok til Wæsther- 
aars, ok war jak ther wppo slotthet ok förnam jak ther in- 
thet annath, wtan edher ærendhe, the æra ther alth wæl be
stælthe, ok ther staar alth wæl til wppo edher wæghna, ty 
bæthre Gudh see lofï'uath, ok taa soin jak liaffde warith 
ther, foor jak strax hitli wp, ok strax taa som jak war hith 
wp kommen, taa fik jak strax edher ærlighetz scriffwelse ok 
fik jak eth edhert wppit breffh, som i haffue scrifïuit til 
Kopperbærghit ok til menighe Dalarna, ok laath jak strax 
förkynda thet wppo Kopperberghit, ok framdelis bestælthe 
jak swaa, ath thet kom wp i Dalarna, ok kære herre fölgher 
ther eth storth bestandh med ok en stor wilia, ath i nu swa 
scriffwe f'ran edher hith til tessa dandemen hær wppe, ath 
the fingho witha thet i ære widh wælmakth ok widh bestandh, 
Gudh see loffwath ther förre, ok the f'örnymma i edher scriff- 
uelse, thet i ære widh ena godha trösth, ath i skulle snarth
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faa en codhan ænda wppo thet Kalmaina, hulkit Gudh gyffwe, 
ath i motte siælffue föra the tidhende hem medh edher, ok 
kære herre gifl'uer edher wæl til fredz om thenne hær landz- 
ænda för ty ath jak fornymmer, ath hær ær inthet annath 
wtan’thet som edher ær til huldheth ok til trooheth, ath i 
moo-he tæs bæther bestælla edher œrende ther nidhre, æpther 
thet ath thet ær swaa belæghit hær wppe ok kære herre föl- 
„her ther mykket bestandh medh blandh almoghen, ath i 
scriffue suaa fraan edher, hure edher ærinde ære sigh belæ- 
ghen, suaa som i nu giorde, ok kære herre, maa i witta, atli 
nu epther tenne söndagh nesth kommande, taa wil jak wara 
Wppe widh Wyka, ok ther komma the godhe men aaiih 
Konnerbergit ti! mik ok noghra wtaffh Selffherberghit, ok 
taa wil iak° læggia mik ther al win om, ath then Wyka gruft- 
wan hon skal blyffua wp taghen igæn, edher til godha ok 
til bestandh, ok kære herræ, nar som jak haffuer bestælth 
edher ærende hær wppe, ok jak weth, ath thet ær alth wæl 
förwarath hær wppe pa edher weghna, taa wil jak strax 
gyffua mik nidh at til Wæstheraars. Hær medh edher ær- 
lighet alsmektogh Gudh beffallandes.

Scriffuit i Dormsyo om tridhie dagh paaska Anno Do
mini m d vij°.

Jon Jönsson.

Utanskrift :

Erlmh ok wælbwrin herre ok strenghe ridder her Swante 
Nielsson ° Swerges rikes förstandere sin kære herre sendhes 
thetta breff'h.

122.

Olof Jonsson till Hr Svante; hans skrifvelse hade framkom
mit 11 dagar, sedan den var utfärdad, och blifvit läsen 
för allmogen i hela Vesterås län, hvilken mycket gläder 
sig deröfver, och hade sedan den utskrifna skeppsskatten 
till det mesta blifvit utgjord inom länet, men ej i när
liggande orter; han tillstyrker att ej sända annat än 
goda tidningar och söka ärkebiskopens vänskap, samt bi
fogar en hemlig skrifvelse, dat. Vesterås d. 9 April 1507. 
D. G. A. Jfr N.t 52.

Myn ydmyodie tr0 tiæn'st^e aMdh tilforenne sent met 
war herre. Kære herre, fick jach ether mectughedz breff
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fran ether met mith budh, swa acl han kom hiid xi (11) da
ger effther at breffuet war scriffuet. Tha war Jon Jönsson 
ber aff faren en dagh tilforen och indh paa bergeth. Tha 
sænde jach mith bud strax annen dagen aff stadh effter ho- 
num met ethert breff paa bergeth, oeh bleff mith bud ther 
ner honom indtill han haffde Tateth læse ethert breff och fick 
screffuet ether ther swar oppo. Gud teas Ioff haffpe, screff 
han migh godhe tidende thædhen paa ethre wægne, huilkid 
migh hopis, at i och wel fornimme i hanss scriffuelse, han 
ether tilscriffuet haffuer, swa at ther star alstinges wel till 
paa ether wægne. Tesligis haffuer jach lathet °læse ether 
mectughetz egne breff for aile then menæ almoghe her i 
Yestreaarss læn, och wore the alle gladhe aff the tldendher, 
i bwdhe them tiill, och toghe ether scriffuelse ganske tack- 
nemmelige. Och ær thet almogen storligen tiill viliæ, at i 
swadant lathe them vithe met ether budh oc scriffuelse, ther 
taghe the stora trösth aff och ether tiill stora tack. Item 
kære herre, war then skipeskatthen kommen i kwarstadhe 
allestatz her oppe i landet, för end ethert breff kom, siden 
the thet hördhe, ginge the villelige tiill at göra honom wth 
swa at then deel, the skullæ wtgiffue her aff Vestreaarss læn* 
ær her mestedelen indkomen tiill slotthet, och the aff Snæff- 
wingen och aff Aakerboo hæredhe vilde ingen pacth gaa oppo 
for ænd tetthe ethert breff kom. Siden the thet hördhe 
ginghe the tiill dagtingen ther om ath ville göra met then 
annen. swm the göra annenstadz her i læneth. Och skulle i 
vithe, at skippeskatten ær ænd ingenstadz vtgongen her om 
kringh Vestreaarss læn, huerken i Kekernæ eller annenstadz, 
vthen her i Vestreaarss læn, och som forscriffuet staar i 
Aakerboo hærede. Kære herre, schul le i och verdes at withæ, 
at i haflue misth en edhers gode wæn her aff Vestreaarss 
closther, Doctor Oloff. Han ær dödh, Gudh hanss siell 
nadhe, oeh doo han aff then samme skælffvesotthen, han haffde 
then tiid, i wore her. Kære herre ær erchebiscopen icke ænd 
nw hiem kommen aff vistering for ænd nw i thenne maathen(I) 
Han var i Tiærpen nw skærtorsdagh, och ær icke læctor, 
brodher Pæder, ænd hiem kommen her tiill closteret fran honom. 
Item kære herre, ær her icke mere ænd inné kommet aff Dala 
jernet ænd wiid xviij (18) lesther och tesligis swa melcid aff 
slotzjærnid. The giffue them ganska suare fore thetta ondha 
föra, som her i vinther haffuer warith, och göra ther skutzmal 
oppo, at. thet icke ær vtkommet. Kære herre, offner alth 
raadher jach ether, ath i scriffue ingen andra tidende fran 
ether, och hiid op ænd the, som gode ære, och ath i giffue 
ether alztinges ind tiill ærchebiscopen, ther ligger *ether



magth oppo. Wore thet swa, at nogen vilde dierffues tiill 
at raadhe ether ther noget emodh, tha aether thet inthet, 
mæn haffue i then man met ether, tha bliffue i well vidh 
magt, ther haffuer inthet twiffuel oppo. Item sændher jach 
idher ith breff innelugth i thetta breff, at i thet forwara wæl. 
Tæckes ether at beholle thet nær ether eller oc sænde mig 
thet igen, thet sætther jach tiill ether. Och haffuer jach be- 
faled thenne swend Mogens at vnderwise ether nagra ærende, 
at sige ether met mwnden, som jach icke han scriffue, ther 
retther ether effther. Kasre herre, staar her alstinges well 
tiill i thenne landzænde, swa oc her paa slotthet, och asre 
ewænnene alle helbreygde, Gud tess Ioff haffue. Ær her nw 
ingen annen tidende ænd gode. Her met ether Gud alzmec- 
tug med Iiff oc siell befalendis. Scriffuet snarligen pa Vestr- 
aas fredagen i poske vikw anno &c. Md septimo vnder mit
insigle.

Oloff Jonsson.

123.

Stockholms borgmästare och råd till Hr Svante om sjöfarten 
pâ Lübeck, Danzig och Reval, med anledning af ett bref 
om förbud för fartygs utsändande förr än hans skrifvelse 
derom ankommer, dat. d. 10 April 1507. D. G. A.

Ware ödmywke veluelige tro och helse nw och altiidh 
forsende medh Gudh. Kera ærlige herre, thacke wij edher 
gantzke kerlige fore the tinde och scriffuelse, idher herre
döme oss til sereffue medh the LyfHenske breff, i oss i gen 
senden. Gudh ware Ioff fore the tinde och alle andre, hop- 
pendes'til Gud alzmechtich medh alle helge Sueriges rikes 
patroner, ath wij faam æn ythermera bether tinde, swa ath 
then landz ænda magh komme cronone och Sueriges riche 
til bestand och gode snarlige medh Gudz tröst och hielp. 
Kera ærlige herre, schal edher herredöme wythe, ath i thenne 
landz ænda ständer alldelis vel til, alth frideligit och endrech- 
teligit, hwar man her om kring höre kan, Gud tess Ioff haffue. 
Gudh giffue oss the samma tinde aff edher och then egnen 
spörie, at i medh the gode herrer Here Rikesins Radh och 
men, edher herredöme fölgachtighe ære, altijdh vel mage, 
huilket wij gerne begerendes ære ath höre och spürie. Yther
mera kera ærlige herre, haffue wij ingen tinde her, ther wij 

Hidr. t. Skandin. Hist. V. 11
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kunne eder herredöme tilscriffue ytermera, [æn] ath Hinric 
von deme Busken kom fran Lubek hijt offuer landt til Reffle 
och sidan framdelis hijt, ok haffuer han for tinde, ath en 
herredagh ware schal medh Stederne nw om pinxdagha nest 
körnendes xiiij (14) dagha fore eller xiiij dagha epter. . Hwat 
ther a ferde ware kan, veth man ey aft seghie. Schip ære 
her komen aft Reffle, ware egne borgera, ij (2) eller iij (3) 
tiith warit haffuer, ladne medh salth och intet annat. Ingen 
tinde vithe the aff segie, ytermera æn, som vij her til forende 
hade. Framdelis kera ærlige herre, som i screffue, ath ingen 
skyp hedan vtlöpe skole til Stederne för æn wij faa edher 
scriffuelse, tha kere herre vele wij gerne holde edert budh 
och scriffuelse, æn för vij eder scriffuilse vntfinge, ware iij 
(3) aff wor skyp vtlöpen til Lubek, ok ij (2) til Dansicke, 
medh thet allerförste i midfastes. Oss hoppes til Gud, at 
the vel ære ther the vare vilde. Ingen tinde haffue wij an- 
ners förnummit, Gud tess Ioff haffue, æn the skyp her Hggie 
quarre ære rosteret til wij fange eders scriffuelse eller anner 
vys tinde. Ey ytermera æn eder herredöme her medh alz- 
mektik Gud ewynnelica befalendes medh Iiff och siel. Ha- 
stelica aff wor stad Stocholm lögerdagen nest fore Quasimo- 
dogeniti Anno Domini M:mo D:mo septimo, under wort stadtz 
signetum.

Item alth hwat wij rame och bethenckie kunne, edher 
herredöme kan koma til gode gagn och bestand her i eders 
fraware, skole i ok edhers fogit fynna oss altiidh veluilig 
vtinnan medh Iiff och macht. In Christo.

Borgamestara och Radmen 
ibidem edhers herredömes &c.

124.

Erik Trolle till Hr Svante; har jämte biskop Ingemar på 
landsting i Växiö förhandlat med allmogen i Värend om 
en gärd och en utskrifning för Kalmar stads försvar, 
och skulle med afseende på den senare frågan ransakas 
om mantalet i hvar socken, dat. Bergqvara d. 12 April 
(1607). D. G. A.

Min ödmiwghe helse oc velwillug tro tienisth nw och 
altidh forsenth med var herre. Ma i vithe, kere herre, ad 
jag kom til Vexiö v (5:te) dag pasche oc talede med almogen 
om the ærendhe oc verff, i mig hade bofaled. Thet försthe
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om gierden, vare the bogerendhe ad vare xxiiij (24) skattebön
der oc dLihelt landbor, klagendes sin fatigdom storligen, teslikis 
thenne longe feyd, kunne biscopen eller jac ingelundhe rade 
med them, för en jag sagde, ad i vele drage her i genom 
landet oc in i Vestergöllandh. Siden gaffue the sig til fres, ad 
xii (12) skattebönder bliffue i huar gierd oc xxiii i (24) landbor, 
görendis all then deell vt, som then skript inneholler, som 
Per Monsson antwordede i tæsse iiij (4) herede, ner som han 
tingede i huart forme iiij herede serdelis. I Albo hered 
kom han inthet, icke heller hans bud eller hans scriffter om 
gierden, oc visthe [the] inthet theraff for en mit bud kom 
ther in i heredet for palmsöndag, tha beddis the dag til 
landztingit, som nw var iiij (4:de) och v (5) dag passche*), oc 
ville forhöred huad pa lagt var. Ther fore boskreffs i gar 
i Albo hered, Kinnewaldz hered oc Noruidunge mantaled 
vid huarge sokn oc gierdemennen lathe komme vth i thenne 
veken til Calmarna vthen alle skotzmall oc lengre forhalning. 
Kere herre, then verduge herren, bispen, och jac begerede, 
ath the skulle skicke eder it tall folk aff Verendz land, swa 
ad iiij (4) gjorde then v (5) velferdugh vt, riksens stad Cal- 
marna, Möre landh til hielp oc trösth, som nw aldre storsthe 
makt pa ligger. Vare swa sake, som Gud forbiude, ath then 
egn ginge^nden Sweriges krone, tha vngulle Verendzlandh 
thet forsth aat. All then tid thet forme, Calmarna stad oc 
Möres landh, er i Swenskemennes hendher, tha haffuer Ve- 
rendz land en god bristh[o:brösth]vern. Tha gaffue the bi
spen oc mig pa edre vegne swar, ad the ingelundhe wille 
ligge for steker eller for sloth, vthan ville verge oc boskerme 
theris eo-it land, the haffue offthe vared brende, skinnede oc 
theris venner slagne, oc inghen haffuer them vnsaath, vthen 
the sielffue. Tha loth jagh them forstha thet breff, Dale- 
karlene gaffue eder i vinters, och besvor thet med mange 
sware eder, at ville the inghen annen hielp eller vnsettning 
göre eder, oc then fatige engh, som swa en part erjammer- 
lio-e skinned, roffued och brenth, folket slaget, kirker, closter 
oc cnpelle jämmerlige vtbrend op i grundh nederslagne, huil- 
kit som menighe Swerigis inbiggere, edle oc oedle, ville 
hempnis oc vnsette them medh Iiff oc makt, oc i ære neste 
nabor oc ville sittie hemma, tha kunne i sielff formerke, ad 
epter Calmarna slot er swa noye bostalled, hampnerne igen- 
senckthe, medh fasthe skermær bolagt, tha hopis till Gudh, 
ad the giffue thet snarligen vp for suit oc swar siwkdom

*) Hr Svante hade d.'26 Mars 160T tillskrifvit Biskop Ingemar att 
stämma landsting fjerde dag påsk. Handl. rör. Skandin. Hist. Del. 
XX: 122.



skuldh. Siden kommer makten her vp oc straffer eder, som 
the haffue giort andhre, ther riksens höffuismen haffue varid 
öffuerhörughe. Siden ginge the öffuer en side oc sagde, the 
ville ga vt man aff huse oc alle the xv (15) are gamell vore. 
Tha sagde jag them, ad the hade ille vdsat thenne landzende, 
oc kallade bispen och jag nogre' merkelige men aft hopen, 
radendis them vid alles theres velfert, ad the giorde it tal 
folk aff landit, oss hopedes, ad Verend bleffue likeuell vel 
beskermed, tha loffuade the bispen oc mig pa edre wegne, ad 
the ville swa göre. Ingelunde ville the gaa til Calmarna, 
bliffue ther ligiendis, men komme kungen oc ville boställe 
Calmarna stadh, tha skulle ith taall folk komme her aft lan
dit, Sweriges gode men til vnsettningh. Ther fore bogerede 
jag, adh vethe taled pa folkit, ad edert herredöme viste, 
Imar i skole slaa lith, hulkit bispen eller jag her icke kunne 
faa vete, men the bade, ad jag skulle tinge i huart hered 
omkring Verend, tha ville the ransake mantaled i huar sokn 
oc siden seye migh swa mange skötter aff huart hered, som 
skulle sitie viderredhe oc komme til Calmarna eller Mures- 
Iand med ene hast til vnsetningh, ner the finge edert bud. 
Ther fore ackter jag med Gudz hielp i morgen at beginne 
tinge i Albo hered i morgen, pa torsdag i Noruidinge he
red, pa lögerdag i Vpvidunge hered, siden omkring med 
samme fart i the andhre hered. Huad jag tha för enked 
swar förnimmer, vill jag edert herredöme ofortöffued tilskriffue. 
Ytermere huru alle tall haffue sig forlupit, kan then verduge 
fader biscop Ingemar eder vnderuise.*) Huar jag kan vare 
eder til vilie oc tienisth, finne i mig altid veluillug till. Her 
med alzmectig Gud oc Sancte Eric kung befallendes. Scriff- 
wed i Berquare mondagen nest quasimodogeniti.

Erich
Trolle miles.

Postscriptum å en särskild sedel.

Ma i vethe, kere herre, ad fogeten i Gidinghe hered 
haffuer forsambledh noget folk, riktidh gar, ad nar kungen 
vil drage til Calmarna, tha skal han drage i Sunnerbo eller 
hiit i Verend, huar best bolegligit vare. Bispen vet yter- 
mere edert herredöme vnderuise, epter tesses vener i Blekind 
oc Gidinghe hered haffue thenne hemelige bud senth for 
tidende vere, ad for palmsöndag vore nogre kongens folk i

*) Biskop Ingemar hade lofvat komma till Hr Svante i Kalmar efter påsk- 
dagarne 1507. Anf. st. 118.
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Rotneby, som fölge hans skip sagde, ad the ville vp i Stege
borgs, Nycöpungs oc Stocholms sker, epter i vore her nedre. 
Mig hopis ad the faa ther hug oc inthet anned. The ackthe 
ad°lure epter the skip, som Iupe fran Stocholm, bade wed 
Ælsnabben oc i siön. Kere herre, verter mith besthe, som 
jag bad eder senesth, jag vill gerne forskulled.

Utanskrift:

Erlio- oc velbwren man oc strenge riddere, her Swante 
Nielson Suerigis rikis förstandhere ödmw[keli]ge.

125.

Riksföreståndaren Hr Svante till Erik Trolle; svar å ett bref 
om ett landsting i Växjö, för ntskrifning af manskap, 
och bör allmogen tillsägas att hålla sig färdig, samt Hr 
Erik sända 16 sina svenner till Kalmar, då han reser upp 
till Upland, dat. Kalmar d. 13 April 1507.

Wenlio-he, kerlige helsse nw och altiid forsendh medh 
war herræ° Kære her Erich besünnerlige gode wen. Som i 
scriffwe mik till om thet landztingit, som skulle haffue standit 
i Vexiö fierdhæ eller femptæ dagh poskæse, ath almwgen var 
ther om inthet tilsagdh, och ath the begærende vare, thet i 
ville tinge medh töm i hwarth hæredhe för siig, saa beder 
jach eder, ath i villæ alwarlige sege them, ath the aldelis 
sethia vederredha, nær thöm tilsagth vorder, som wor at- 
skyllneth var, och nær i haffwe tingath medh thöm, ath i 
villæ skickæ ' hiith till Kalmarne xvi (16) gode karle, eders 
swenæ, tha i eder siellffwe giffwe op til Oplandh. Jach ae
ther nw i tesse dager giffwe mich aff stadh op aath. I hwadh 
motthe jach kan wethe ederth beste och langlige bestandh, 
gör jach altiidh gerne. Eder her medh Gudh alzmectogh 
befalendis. Scriffuit i Kalmarna tisdagen nest elfter domini
cain Quasimodogeniti, vnder mith signete, anno domini md 
septimo Hwadh tidende och legeligheter her oppa ferdom 
sere, kan thenne breffuisare eder aldelis vnderuisæ.

Swanthe
Nielsson, riddare.
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Utanskrift :

Erligh vælbôrdogh man och strenge riddare her Erich 
Trollæ sendis thette breff.

Original, kasseradt, och begagnadt som concept, i K. Danska Geh.-Archivet.

126.

Eiksföreståndaren Hr Svante till allmogen i Sunnerbo ; eme
dan deras bäradsböfding Olof Drake*) underlåtit att 
hörsamma den flera gånger delgifna kallelsen att inställa 
sig i riksens tjenst, utnämnes Knut Arvidsson att i hans 
ställe vara häradshöfding, dat. Kalmar d. 14 April 1607.

Jach Swanthæ Nielsson i Ekesiö, riddare, Sweriges riges 
forstondare, helsser eder alle krononis skatskylloge bönder, 
landbor och menige almwge, som bygge och boo i Swnner- 
boo, kerlige med war herræ. Kære venner, jach haffuer tiith 
och offte scriffuit then gode man Oloff Drage till, som eders 
heretzhöffdinge hertill varith haffuer, och eskidh honum hiit 
tili mich personlige i rigesins tieniste, huilket ey sketh ær; 
ty haffuer jach aff swnnerlige gwnst och godhveliæ vnth och 
forlenth och nw med thette mith opne breff vnner och for- 
læner thenne myn ælskelige thro thienere Knwth Arwidsson 
forsc[riff]ne ederth heretz höff'dingedöme, ath han thet haffwe, 
niwthe och beholle skall och maa för then væluillioge thro 
thieniste, han mich och riget her tili beuisedh haffuer och 
æn her effter trolige beuisæ skall och maa, saa lenge han 
leffwer. Hwar fore beder och oppa rigesins vegna strengelige 
biwder jach eder alle, ath i anname honum for eders rætthe 
heretzhöffdinge, görendes honum redelige vth all then renthe 
och rettoghet, som i eders retthe heretzhöffdinge aarlige plic- 
togæ ære ath göre, och ther om swarer ingen annen vthan 
honum. Han skall eder alle, fatige och riche, holle vedh 
Sueriges Iagh och gode gamble sedwenier, som tilbörligit ær 
i alle motthæ. Saa forbiwder jach alle, ehoo the hælsth ære 
æller vara kwnne, som för myne och rigesens skuld veliæ 
och skole göre och lathe, besönnerlige alle fogoter och kro
nonis æmbetzmen forfnæmjnde Knwth Arwidsson heremoth 
paa forsc[riff]ne heretzhöffdingedöme ath hindra æller hindra 
lathe, mödhe, plassze æller i noker motte oforrette, vedh mynæ

*) Jfr N:r 147, der ban kallas Olof Galle.



och rigesins strenge hempd och plieth. Scriffuit i Kalmarna 
Sancti Tiburcii dagh vnder mith insigle Anno Domini Md 
septimo.

Original å papper, 
Archivet.

baksidanmed lemning af sigill uti K. Riks

Hemming Gadd till Hr Svante, om strider med Danskarne utan
för Kalmar, om underhandling med Danmark, med anled
ning af dekanens i Linköping (Erik Svenssons) återkomst 
derifrån och ett yttrande om Hemming Gadd af ärkebiskop 
Biro-er i Lund ; bristen på proviant och krut, dat. Kalmar 
d 20 April 1607, D. G. A. Utanskriften egenhändig.

Min ödmiwke &c. lika med N:r 104. Siidan i fore aff 
Kalmarne, haffwe wij warit til wærka tilth och opta medh 
waara fienda, tess Gud Ioff haffwe pa wor anda wtan skada 
I gaar slogo thee aff slottet och fran skepen medh ix (9) 
æspingie, well bemannade oc blank som en Bpeg1If oc g.ordo 
Iandgang in pa Systra holm, oc tændhe iij (3) resor eld pa 
then Stocholms skwta, ther ligger mith för holmen, oc ey 
brinna wille Paa thet siista komma gæsterne wth, somme 
til baatz öflwer strömen oc pa holmen, OC somme öffwer 
bron, aldrig en som ænner, och sidan x (10) eller xij (12) 
aff wara karla waaro kompne pa holmen rympde öffwer c 
(100) karla aff fiendena til batz ighen, och hwldo wtan hol
men til baatts i theras skyttefærdh thet wærth war, wij hade 
ev annet æn piill sliita pa them oc slongasten, thy swarta 
konsthen war borto, som i well wethe. Hade hon warit nog 
thiil thee skwlle ekke farit wtan ram, som thee oc ey hæller 
p-iordo Wii skwte öffwer iiic (300) arborst tillika til them, 
then litla skwtan, Sten Brawedsson fortækt hade, togo thee 
bort thet war all then priiss, the wunno, och fingo doda mæn 
och saura ighen. Thaa thee Iado tiilbaka, Iado thee til Gadda 
holmen, oc Bkwto flogz in pa them, thaa mente wii, at thee 
skwllo stormat ther tiil, man thee fingo swar Kæmpe lot 
see, at han hade bryggio wedh mnan mwren, thee motto ro 
wtan för skæren oc ekke mellan Gadda holmen ®c skaren. 
Nær the foro hem ighen, saa skænkte han them medh bysse 
och piil. I thy wii waare i manglmghen, kom dækenen fran 
Danmark, oc liithet ther epther b.scopen i Wexiö Hade 
jak thaa vel tilgiffwit örath aff swarta katthen, at i hade sielff



thaa warit tiilstædhe, för tesse mærkelig ærendhe skwll. Jak 
broth op breffwen pa eders herredömes tröst i biscopens nær- 
_waro, som i mik makt gaffwe, thaa aff myn gissan seer jak 
inghen fôrbætring, wtan jw at thee harpa pa thet gamble. 
Komma eder til at gaa til fot oc göre eder til en drawantth, 
stiga aff hæsthen och latha en annen ridha, mik tykker thet 
rimer siig illa. Hörer dækenen granth wth, han weth sigia 
edher mang smaa stycke, hwro rætradog thee ære her i ri- 
keth. Fôrgæther ekke at spöria honom om skola tafflona 
&c. Om thet möthe the aff Danmarks radh scriffwa, ath sökia 
i Nyköpwngh i Falsther om Sancte Johannis tiidh nest kom
mandes, skal jak aldrig raada fran medh minne at i oc ri- 
keth haffwer siith bodh ther borto, at förhöra, hwro thet siigh 
förlöper ther, dog med nagher wærff pa en löss boglina. 
Han finge jw naget höra och wnderstaa, hwro skallen gaar 
i bland thee goda mæn, ther församblas. Item i Danmarks 
radz breff scriffwa thee, om oss ey belæmpper thet möthe, at 
wij thaa wille komma xiiij (14) daga eller iij (3) wikor ep- 
ther Sancti Johannes tiidh. Ther aff kan jak fôrmærkia, at 
han faar inghen makt för æn seenth pa somaren, saa at om 
wij ekke besökiom nagher aff thee ij (2) möthee, mener han 
thaa komma medh alle makt at brwka siith bætzsta. Them 
ær inthe glæppe i Danmark jw faa eth welkor medh oss, 
at faa skatthen wt, eller thee welia gæsta epther han, som 
landzfogutha plægha göre. Ære thee beradde ther oppe, 
som skallet gik her nedre, oc i sigie ney medh them, wtan 
dörena staa, faa wij höra, haa nest skiwther maaleth, folka 
landzting ær mektykt. I dag wnder höxmessan löpo all ske- 
pen nör wth oc satto i Knarra hampn, thaa mente wij, at 
the skwllo stormat til Gadda holmen, thy the sændo v (5) 
æspingia til slottet oc komo strax ighen, wedh medaffthens 
tiidh Iopo thee sin wæg inhændher Skæggianæss. Jak sænde 
lx (60) hæsta epther them i landwærn, wele thee i landh, 
fwlle samnas thee. Ther ære gode drængia wte, Niels Bremss 
ær höffwidzman för them. Item edra karla kommo ighen, pa 
Olandh waaro ogripne, oc Iago alt i skogen viij (8) daga. 
Aile saaldenærene ære bortlöpne mesta deels, oc höffwidz- 
mænnene medh, wtan Wiliam aff Watzstena. I loffwade mik 
nagher spisning och befalthen, ther haffwer jak inthet faatt 
aff. Komber her inghen wndsætning offwan epther, thaa ær 
storliga jæffwandes, hwro thette folk siig haalda skal, ther 
warer alwarliga fortsenkte wdi, oc ligger stor makt oppa, at 
jw för jw bæther thet skee kwnne. Thet folk, i oss tilsade 
rido bort, som Benet Ericsson hardeliga klagher, och alle 
saaldenærane bort löpne, oc her nesth fattas spisninghen. Inthe



alle befallerpatroner
Verdens helse myn frw modher, myn

Scriffwit

Heming
Gadh.

ær her polweret, som i siælffwe well wiste för æn i hædhen 
fore. Oss ær ey annet til rada, wtan thet obetænkt ær, wtan 

faa hielp oc wndsætning oförtöffrat. Alzwoldog Gud 
giffwe, at edher liidher well, saa faar oss inthe skadha, och 
alle he_D „ _ .
bade tiil liiff och siæll.
wno-e herre och tiilliith med mange godhe nætther. 
hasteliga i Kalmarna xx Aprilis Anno Domini mdvij. Solito 
sub secreto.

Postscriptnm:*)

Item ærchebiscopen aff Lwndh sade til dækenen: »Ær 
thet saka, at her Electus aff Lincöpwng förer thetta örlog, 
för sût rætta fædhernes rike skwldh, gör han som en cristhen 
danneman, och ær han inthe straffandes. Wij kwnne well 
gissa, at saa ær i sanningh, gör han och halda krii och örlog 
mellan riken, o-ör han som vnge danne män.» Gud förbarme 
mik bade til Tiff oc siæll, om myn akt ær thet, i wet siælff, 
hwad jak eder opta sagt haffwer, bade lönliga och oppen- 
barliga.

Hemming Gadd till Fru Mätta Ivarsdotter, begär enträget 
hennes medverkan för erhållande af bristande förnöden
heter, särdeles krut, så mycket angelägnare, som sju fi
endens skepp ligga hardt inne för näsan på dem oeh de 
ej annat hafva att värja sig med än sten och pilar, dat. 
Kalmar d. 21 April 1507. D. G. A.

Myn ödmiwke thro tiænesth nw och altiit forsænth medh 
wor herre. Verdoge frw modher, aff alle hiertans ödmiwkt 
takker jak eder för all then ære, kerlig, ynnesth och wæl- 
welio<rheth, i mik bewist haffwa oförskwllandes. Jak wil 
haffwa hog och welia ther til at fortiænat, saa lenge jak 
leffwer. Verdoga frw modher, nw siist jak skildes fran myn

*) Det är skrifvet å en liten sedel, som numer icke ligger vid brefvet, 
men med samma stil, och om det också icke skulle tillhöra just detta 
bref, syftar utan tvifvel innehållet på samma person och samma tid, 
som de i brefvet omtalade.
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herre fadher her i Kalmarne, weth Gudh, hwad hiertans an- 
gher jak hade oc æn nw haffwer för thee storo bryst ære her 
innen för stadz mwren, besynnerliga om polwer, som jak tiit 
och optha klagade för myn herre, oc han sielff wel wiste, 
för æn han aff for. Saa kom her i jafftes iij (3) skep och i 
dag iiij (4) konwngens oc liggia hart inne för næsen pa oss, 
oc haffwom nw inthe, wij kwnne göre them til godo medh, 
thet trængher oss i wort hiærta oc liiff, hwar then god man 
her i stadhen ær. Slaa thee oc aff slottet til oss, til sker- 
merner, thaa haffwe wij inthet annet brwka, wtan sten och 
piil, thet Gudh see för kiærth. Vij förmode oss och i alle 
stwndher thee skep ighen, [medh] Jönss Holghersson hædan 
löpo, oc kwnnom ey anners wndwika, wtan bida en storm. 
Gud för sina nade see milleliga til oss, halsen wele wij waga, 
som oss bör, för wort retta fædhernes rike och wor kere 
herre. Jak bedher eder ganske ödmiw[keli]ge, at i werdes 
wnderwiset myn herre, thet wij inotte faa nagher wndsætning 
tiil polwer, om thet ey ær aff stad sænth, som han oss Ioff- 
wade siist wij aatskildes. Haffwer inthe twiffwel ther wdj 
werdoga frw modher, thet jak eder loffwat haffwer, medh 
myn ödmiwka thro tiænest skal jak altiit fwlfölia, saa længe 
jak leffwer. Her medh edher alzwoldog Gudh befalandes 
bade tiil liiff och siell. Verdens helsa myn kere herre fadher, 
myn tiillith och myn wnge herre medh mange gode nætter. 
Kaptim Calmarnie xxi die mensis Aprilis anno domini mdvij, 
solito sub secrete. Hemingh

Gadh.

Utanskrift :

Ærligh och welbördogh quinne frw Mætte Iwarss dor
ther, sin kera frw moder ödmiwkelige.

129.

Hemming Gadd till Hr Svante, uppräknar de Danska skepp, 
som ligga framför Kalmar, och klagar, att han och de 
gode män, som skulle försvara staden, hafva intet att 
göra med; han hade sjelf anlitat ärkebiskopen om lån af 
ett parti krut, och hoppas Hr Svante går i borgen; men 
skämtar öfver både aktsförklaring och bannlysning, dat. 
Kalmar d. 22 April 1507. D. G. A.

Myn ödmiwke thro tiænest nw oc altiit forsænth medh 
wor herre Jhesu Christo. Verdoge herre fadher, aldrig kwnne
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wii sio-ia, hwad harm wij haffwe, for thy thee ro medh mj 
(4) æspino-ia bade wt och in, och wij haffwe inthet göre them 
til o-odo medh. Her ligger hart för ögonen wid slottet Snaka 
hannen then stora bardsan, her Stens, Gudh hans siæll nade, 
och iij’ (3) anner flög skep medh ij (2) smaa jakther; oppa 
Snakahaffnen konwngens folk oc pa Pmsen, oc en benæmpd 
Rolandh höffwidzman skal wara pa Kalmarna slot, som war 
konwngens smadrængh, nar feygdhen begyntes, oppa then 
andra sina ’skep, biscopens aff Sæland, pnarens aff Antward- 
Skocr, abbatens aff Sora och flere andre gæslige herre, be- 
rækner hwro mange i haffwe aff them her i Swerige ære. 
Jak och thee gode mæn æthe bade leffwer och lwnge mnan 
thv wii haffwe inthet göre medh, oc faræ the skmbarhge 
hL om ™,«„ pa o„. For war, herre dêd »kwll, warer Br- 
tænkte her wdi werdoge herre fadher, at wij faa wndsætmng 
pa tessa briisther. Aldrig thror jak annet, at nar then wer- 
dio-iste werdige, fadher, her ærchebiscop faar wetha wor brnst 
her oppa, at hans nad jw wndsæther oss medh en girding 
polwer Mynnes mik ræth, han halp en tndh her Sten Stwre, 
son. minne behoff giordes. Jak haffwer oc scriffwit hans 
nadh tiil myn ôdmiwka tiænest, ôdmiwghge bediandis, at han 
oss wille wndsætia medh naghen dell, wij kwnne hielpa oss 
moth waara fiendher. I maa well wara god för mik, at wil 
hans nad wænde sin ynnest til mik, jak wil wara hans nad 
til welia oc kerlig, hwar jak kan och förmaar, oc late mik 
ey niwta konwng Hans ilth aath eller her Sten, ey hæller 
thet iak thiænar nw eder, werdoge herre fadher. Thee Danske 
mena son! i see i theras breff, medh keyserens akt koma 
riketh oc medh ban i theras hændher, thet skal them fæmn 
fürbiwda, medh Ioff at sigia. Her faar inthe skada, kwnne 
wii i tessen somar forwara thenne stadh, wij skole banne 
them i winther ighen, saa at hönsen skole [g]ala i them. 
Verdoge herre fader, warer wid god tröst oc öffwer alt görer 
ekke edher til fot ganghare i jaar I ære saa ædle oc staalth 
en herre i sin och haff'we eth helth krönet rike hande mellan, 
snæler wisliga, eder star inthe tiil trængiandis, ey heller oss, 
edre thro fiænare, her nedre ære, om wn faa naget göre 
medh. Alzwoldog Gud oc riddher Sancte Onan g.ffwe i 
faren well, saa mage wn ekke die, them jak edher be aler 
bade medh liiff oc siell Verdens heisa myn frw modher, 
mvn wnae herre och tiilliith medh mange gode nætther. Rap
tim Calmarnie xxij die mensis Aprilis anno Domini mdvij. 
Solito sub secreto. Heming

Gadh.
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130.

Riksföreståndaren Hr Svantes kungörelse till innebyggarne i 
Dalarne, med underrrättelser från Norge, utvisande sty
relsens godtycklighet och folkets missnöje, och huru K. 
Hans försöker att fördrifva Hemming Gadd från Lin
köpings biskopsstol, men Hr Svante hoppas, att han ej 
skall få sådan lön för sina trogna tjenster mot riket, 
och är sjelf nu på väg för att i öfra Sverige utrusta 
skepp ooh manskap, för att försvara Kalmar mot Konun
gen, (troligen dat. Ekesjö omkring d. 21 April 1507*),

Jach Swanthe Nielsson i Ekesiu ridder, Sweriges forstand- 
here, helsefr] eder alle Koperbergx men, Silfbergx men, Jern- 
bergsmen, bönder och bokarle, som byggia och bo i menige Da- 
lene, kerlige med wor herre. Kere wenner, skal eder alle wether- 
Hghet vara, at fredaghen i paske veken kom Anders Bild 
och Jens Holgersson medh viii (8) konghens skep i Kalmara 
swndh med eth tall folk och menthe haffue velet ighen tage 
Kalmarna stad och bespiset slottet, huilket them ingelundhe 
lyckædis, men the finge ther vtöffuer manghe degelige men 
dödhe och sara, som diit nödgadhe och twingadhe vare, som 
the fanger mich tiil kennæ gaffuæ, som jach grep fra them 
och vi allæ clarlige se och kennæ kwnnæ.*) Swndagen at 
affthen, tha jach tiifl] Neshult komen var, kom ther tiil 
mich her Ture Jenssons bud aff Vestergötlandh, medh bref 
och vissæ tidendhæ, at the köpmen, som liggia i Berffwin i 
Norgie aff alle Tyske stæder, slogho nw i winthers then vnge 
konghens fogitthæ i hell pa koningx gardhen i forme Berff- 
win, hetandes Henrick Bagge, toge bort liuat pa garden var 
och satthe eld pa gardhen, tör thy han hadhe them olaglige 
beskattet och bekrencht alles theris priuilegier och friiheter, 
som fPamfarna Norges koninge them vnt och giffuit haffue. 
Tesliges haffuer och then vnge koningen i vinter fortrycht, 
niderlagt oc tiil engte giort the lag, som Sancte Olaffkoning 
gaff them i Norge, huilke lag the niwtet och forswaret haffue 
i sa mang hwndrade ar in tiil thenna dagh, och giffuet them 
nw en ny bescreffuen lag, som them och alt Norges riche 
ær tiil ewig skade och forderff, och ville haffue twingfet] bi- 
sperna, ridderskap och alle andra godhe, erlige, friiborne,

*) Det följande stycket om Norge är hufvudsakligen hemtadt ur Ture 
Jönssons bref af d. 6 April 1507, men fogdens i Bergen namn före
kommer der icke. Brefvets mottagande omtalas i Hr Svantes bref till 
ridd. Erik Turesson, dat. Ekesjö d. 21 April s. å., med nästan samma 
ord som här ofvan. Jfr Handl. rör. Skandin. Hist. Del. XX: 126— 
131. Ett concept finnes till ett Hr Svantes bref till Kalmarboarne, der 
samma berättelser äro upptagna.
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inföddhe men at swærie pa them, at the skulle halle them 
vidh macht, huilket theingelundhe göre vele. Thefrfore] haffuer 
han nw owilie aff lechte oc lerde offwer alt Norgis riche. 
Han haffuer och fordreffuit then verduge herre bispen aff 
Opslo som ær nw her i Westergötlandh, och sat ther en 
Dansk man för biscop in ighen, hetandis her Anders Mws. 
Thenna bispen screff mich till med her Twns sven jæmerlige 
och önkelige, beclagendes siig för then store oret och offuer- 
voldh honum sket ær, bediandis mich för Gudz skuld, at jach 
ville anname honum fatige, elende, man i myn och richesins 
beskerm och forswar, sa lenge Gud föger, han matte komma 
in i landit oc tiil siit biscopsdöme ighen. Huar en bondhe 
i Norgis riche tyche ylla vara, at han ær fordreffuen for 
inghen sin brwt, och vele gerna vage Iiiff o c gotz, at han 
skal komma til sin domkerke ighen, för thy han ær en infodh 
man. Haffuer jach och i sanning fornwmet, at K. H[ansl 
achter sa forderffue then yerduge herren her Electus aff 
Lincföpung], om han ther tnl nagre loger eller lemper fynnæ 
kwnna och sætie en Tysk in tnl Lincöpungs biscopsdöme 
ighen, huilket mich hopes tnl eder a le, at i ingelundhe til- 
stædie vele at honum skulle sa aterlönes för then tro thie- 
nist han Sweriges riche i her Stens tiid och myn teshges 
be wist haffuer, som en erlige tro, infödh man i alle matte, 
huilket honum bör nywthæ tnl godhe, sa lenge han lijffuer. 
Kere venner, vare i alle vid en god tröst. Jach vil gerne 
halle eder alle, riche och fatige, vid Sancte Ench komngx 
Iao- och »-öda o-amble sidwenior, som tilbörliget ær, i alle 
matte, ther i alzengte twiffuel udinnan haffue skole. Jach 
haffuer legt et skönt tal folk aff myt eghet, ær jach nw pa 
myn rese Sp tiil Opland, och achter i the belge trefalloghetz 
nampn at göre myn pram och flere sknp rede ined tesse 
o-ode1 herrers folk aff Opland och siden ofortoffuet giffue mich 
nid til Kalmar, then stad och landzændhe tnl tröst och vnd- 
setning, sa at han skal icke ga richet oc oss fra handhen 
mædhen vij honum nw ighen fange[t] haffue, Gud tess Iort 
haffue Sa sende jach myt bud, dækenen, ther mdre i Kal
mar vid iii° (300) hesthe och ther tiil fothgengere, sa ath the 
ære vel sa starke, at the skole forsware och behalle then 
stad och formene honum trædie i landh, om han vill sig 
nagenstedz tiilbywdhe, vthen han komber med gantzska sware 
macht, huilket mich hopes han icke fa innan Sancte Johanms 
dag. Ther fore(!) aff Lincop.ng for midfaste tnl Danmarcks 
riches radh och begærade en nw, ath thet motthe haffua 
Lomlt i fred eder dag mello,n riehen och skulle haffue komit 
tiil mich i Kalmarna viii dage epter paske, huilken the for-



174

hale och behalle en nw emoth hans egen vilia. Kere wenner 
i huat matthe &c.

Concept i K. Danska Geh. Archivet.

131.
Kalmar stad jämte ombud från More, AsboIand och Hand

börd till innebyggarne i norra Sverige, som samlas vid 
Eriksmessan i Upsala, med anledning af de tre alterna
tiver, som K. Hans uppställt såsom vilkor för erhållande 
af fred, och det bref från Dalame, som för ett år sedan 
blifvit dem genom tvenne bofaste män meddeladt, dat. 
landstinget vid Mortorp d. 3 Maj 1607. D. G. A.

Wij borgamestara, radh och menigheth, böndher, bokarla 
och mene almoge, som byggia och bo i Kalmarna stad, As- 
bolandh, Ambyrde och Möres landh helse edher alla werdi- 
giste fedher och herrar, biscoper, prelater och mene ridder- 
skapeth medh alle andre andherlige och werldzlige, köpstadz- 
mæn, borgamæstara och radh i Stocholm, Opsala, Westher- 
aass, Arboga, Koperbærgzmæn, Silffbergzmæn, Jærnbærgzmæn, 
mene Dalena, Helsingalandh, Gestringalandh, Angermanna- 
landh, Medelpadh och Rodhen, Swdermannalandh, Wesmanna- 
landh, Snewinghen och Fedringalandh, medh then mene man, 
fatig och riik, nw församblade ære i Opsale Sante Erics dag, 
kerlige medh Gudh. Kere wener alle, wij waare församblade 
i Moratörp til helge kors högtiidh, hwlth werdigh fadher, her 
Hemingh Gadh, Electus til Lincöpwngh, i fwlinæktig höff- 
widzmanss stadh her i landeth, i nærware erlige mænss Pawel 
Kyle och Benet Ericsons, mene landztingh och samtall medh 
oss, och gaff oss bekenna, ath rikesens sændebodh war ko- 
meth fran Danmark medh swar och breff, oppa thee ærende, 
wor kere herre höffwidzman her Swante Nielsson och flere 
andre aff riddherskapet innan radz och wtan, her thaa for- 
samblade waaro, beleffwade scriffwa til Danmarks rikes radh, 
ath thee willo för thet mene bætzsta skwll förarbeydha medh 
theras högboren första och herre konwng Hans, ath fredh 
eller opslag ske motthe riken i mellan och affsætia thenne 
blodzwtgiwtelse och manna störtning pa bada sidor, saa ath 
nagre andherlige och werdzlige aff tessen riken faa fwlmæk- 
toge motte saman komma, och medh nagot goth midell aff 
tala thenne feygdh och örlogh warit haffwer och æn för ögon 
asr. Saa förstodo wij thee swar, Danmarks radh giffwit haffwe
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hiith i riketh medh samme bodh, at the harpa jw pa then 
stræno’en, welia haffwa konwng Hans in i riketh ighen, alles 
waress oc eders heskelighe fiendhe, om fridh eller opslag skal 
skee riken i mellan. Saa dragher oss til mynnes, ath i gode 
mæn alle i mene Dalana medh mesta parten aff all landskap 
forfscrifflwen staa, ath i oss sænde för eth aar siidan edhra 
myndoga sændebodh, ij (2) bolfasta sanninges mæn medh 
edert breff, wnder Dalakarla insigle, i hwilke wij hördo_, sago 
och förstodo, at i alle haffde loffwat och tilsagt medh ja och 
oprækta hændher wor kere herre höffwidzman her Swante 
Nielsson hwlskap, manskap och thro tieneste, och welia medh 
hanom leffwa och döö och aldng annan herra haffwa, medhan 
han liffdhe, medh forordh och welkor, om nagher saa fwnnes 
her i riketh, andherlig eller werldzhg, ther nagoth obestandh 
moth hanom eller hans wener, ther riketh welia well, begynna 
wille, eller konwng Hans oss och eder öffwer hwffwodh in
dra <re wille, thaa ware i öffwerens, som breffwen lydhe och 
edher sændebodh oss sworo och sadho, at i wille gaa man 
aff hwse, och straffa the sa danth begynna och stæmpla 
welia, wtan alla nadhe, ath en anner ther wedh see skwlle. 
Yiidh thee breff och samtall, edher sændebod oss wnder- 
wiste halle wii oss widh och thet medh Iiff och makt störkia 
och fwlgöra welia, til then ytersta man i Kalmarna stadh, 
Asboland Ambyrde och Möre bo, som thro Swænske mæn 
bör at göre, saa lenge wij leffwe, och sigher konwng Hans 
oppenbarlighe, at thet gaar jw aldrig saa illa, han haffwer 
jw iij (3) hwlla, trygga och thro wener i Swerige, i thenne 
landzænda skwlo the ey finnas, wtan twækan, nesth Hudz 
hielp Edher ær well wetherligeth, hwadh armoth oc ysæll- 
heth mene riketh lideth haffwer i konwng Hans regeringh, i 
oaarom och frömdhe siwkdom, tesliges rikesens ræntha wt- 
fördh medh alth anneth, ther qwikt war ey sparandes hwaske 
hesth eller oxsa, hwro han opsatthe Danske men pa sloth, 
landh och læn öffwer Sweriges edlinga, infödda mæn, mot 
hans edh och lyffthe han sworet hade, och medh allo inthe 
hwlth thet medh hans breff förwarass skwlle, som eder we- 
therligit ær om Kalmarna stadh, hwro skermer och skragher 
opbrwtos, brændes och bortfördes moth hans lypthe och Dan
marks radz, han loffwade werdug ladher i Gudh biscop Mat
tis, och waare wener, gripne i samma fel,gh dagh, pinthe, 
brænde, aff skattade alt thet thee aatho, oc sidan stæglde 
och halshwgne, theras hustrw och barn giordes arflöse, och 
ga nw om brödh i stor ælendigheth, thet brud see fôrkært 
oc klaget för alle Sweriges inbyggiara, hwroledes han loth 
siig tildöma swikeliga Kalmarna stadh oc Swenges rike aff
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Danmarks och Norges rad nw sist i Calmarna, tesliges öp
pen barliga förkynna, ropa och wt kriera i alle gatwmwnna, 
medh piper och basynncr wor kere herre höffwidzman, oc 
eder, godhe herrer, alla Sweriges rikes radh, trobrytara, ord- 
löse, pa edher ære och skiôlmærke talandes, aff thy i ey 
komme til mötes in i Calmarna, wtan makt, at latha kætha 
edher inne som swin i stiyo, oc epter hans welia taga aff 
daga thee han wiste Sweriges rike oc wor kere herre höff
widzman retradoge waaro. Hwad skade oc fordærff til land 
oc watn wij tagit haffwe aff then falska, sleska dægtingan 
om Kalmarna stad oc læn giordes, som för[scriff]wit staar, 
haffwe wij fatige mæn alle fwnnet, her bo i thenne landz- 
ænda. Thet klage wij för Gud i hymmerike, och eder alle 
gode Swænske mæn, nw församblade ære, och waare well 
myket anneth eder herredöme skwlle tilscriffwas, man oss 
fattes bade then scriffwa skwlle oc til hopa sætia wor kære- 
mall och bryster, the flere ære oc dræpelige[re] æn thenne for- 
[scriffjne, oc ser edher wetherligeth, at han war sworin broder 
pa Sweriges rikes argasta medh thee affskorna, omilda Rys
ser, thee som mördhe, skynnade, brændhe och i hæll slogo 
eth mektogt tall folk i Finlandh, och loffwade Ryssekonwngen 
sin dotther, pa thet theras forbwndh oc broderskap skwlle 
tess bætre hallas æ medhan thee liffdo, pa Sweriges rikes skada 
oc_ fordærff. För thctta for[scriff]ne oc andre saker styggioms 
wii alle nagon sin sæthia thro och liith til hanom eller hans 
affödo, och sigiom alle med ja och oprækta hændher welia 
leffwa och dö medh wor kere herre höffwidzman, och thee 
gode herrar, ^ Sweriges rike wæll welia, thy han halder oss 
wid Sancte Erick konwngs lag och gambla goda sedwænior. 
Vij weliom wara lydoge, höroge och fölgaktige then werdog 
herre her Heming Gad, electo tiil Lincöpwng, han oss sath 
haffwer för höffwidzman i thenne landzænde, lida onth oc got 
medh hanom. Han haffuer oss loffwat welia liffwa och döö 
medh oss i marken moth konwng Hans oc hans partij, ther 
sæthie wij fwlkomlige thro oc liith til. Vij haffwe thet rönth 
om Kalmarna stad och læn, han tog ighen medh wæriande 
handh fran rikesens fiendhe. Vij bediom eder oc förmanom 
alwerlige wara fürtænkte at tage riketh, edher och oss fatige 
almoge oc kôpstadzmæn bæther wara, om i degtinge skolen, 
æn her til dags sket ær, jw saa at i oss aldrig fürnæmpne 
konwng Hans intagelse eller hans afföda, eller oss wnder- 
giffwa andro rike, som skatskylloge bönder. Riketh haffwer 
warit frit i edher forfæders tiidh oc waara daga, nödogt sagom 
wij annars skee skwlle, medhen wij leffdo. Item bedie wij 
eder ödmiwke[li]ge oc förmane, at i welie och wara alwerliga



177

fôrtænkte forstærkia thenne landzænda medh folk, sleep oc 
wæria, ther til hörer, som Gud förbiwde, at Kalmarna stadh 
och thenne landzænde æn en tiidh riketh fran gangher an- 
tigia med makt eller andre fôrtækte dægtinger, tha ær jæwen- 
des, at riketh hanom aldrig eller senth ighen fangher, oc at 
thetta skedde medh thet aldra första, offörtöffrat, wtan alla 
ilan. Wor thro thiænest, hwlskap och manskap weliom wij 
lialda obrwtlig sa lenge wij leffwe, epther wor ytersta makt 
oc förmago. Til tessins breffs ytermera förwaring oc stad- 
festelse bediom wij werdig faders i Gudh her biscop Inge
mars insigle i Wexiö, medh borgamestares oc radz insigle i 
Calmarnar at trykkia för thetta breff, medh alle andre erlige, 
friborna mæn, her ære i Kalmarna. Her medh eder alla 
alzwoldoo' Gudh befalendes til ewig tiidh Sancte Erik konwng 
och aile Iielge Sweriges patroner. Scriffwit i Moratorp helge 
kors dagh anno Domini millesimo quingentesimo septimo.

Original, med iemningar af två större och fem mindre sigiller, af 
hvilka de tre sista blott innehålla bomärken, förvaradt i K. Danska Geh.- 
Arkivet.

132.

Hemming Gadd till Hr Svante, om det landsting i Möre, han 
fått befallning inkalla, och den skrifvelse derifrån under 
d. 3 Maj utgått, samt det »underligas förhållandet, att Hr 
Svante mot sitt löfte kallar sina svenner från Kalmar 
och alla frälsemän utom en farit derifrån; dessutom är 
der på alla sidor stor brist å proviant, och hade han 
sjelf icke fått något af det honom var lofvadt, dat. Kal
mar d. 6 Maj 1507. D. G. A.

Myn ödmiwke &c. lika med N:r 104. Siidan Pawell 
Kyle kom hiit fran edert herredöme, gaff han mik bekenna, 
at jak skwlle halda landztingh medh then mene man her i 
Möre oc Mffwa eder bekenna, hwad theras welie waare om 
konwno-ens intagelse eller hans aff födha eller och om then 
wedherkænning &c. Saa stæmpde jak baadhen hæredhen til 
samans helge kors dag i Moratorp oc war ther almoge för
samlad aff ° all landskap, aff Bleking oc nesta grænssen i 
Skane och Hallandh, Asbolaud, Ambyrde, Siwede oc Ny- 
dingh. Hwad swar jak ther fick fornimme [i] i thee opna 
breff, jak eder nw sænde antigia medh Bremss eller Kæmpe,

Bidr. t. Skandin. Hist. V. 12
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thee hoss eder skwlo wara nest Gudz hielp innan Sancti 
Eriei dagh, och ær nyttogt aff myn gissan för then mene man, 
ther forsamblas, at thee förkynnas. Thee haffwa hafft en 
elaken scriffwara, och jak hade saa myketh göre, at jak kwnne 
ekke alt skötha. Ær ther nageth i fôrgæteth, thaa ær thet 
myn skwld och ekke theras, her Mattis i Moratorp war theras 
canceller och læntlzmannen i Madesiö. Vil nagher mistænkia 
mik ther tiil, han maa sigia hwad han wil, han haffwer (!) 
ekke hwad han wiil. Verdoge herre fader, thetta ær eth 
wnderliget ærende, at i kalle alle edre swene hædhen, i Ioff- 
wade her wara skwlle. Her ær inghen ighen aff thee gode 
friiborne mæn oc frælset, wtan Benet Ericsson allena, och 
ær edert folk ganst oweliogt, her ighen ær, aff thy thee frii
borne mæn hædhen fame ære, som i ythermere fbrnimme i 
Bencth Ericssons scriffwelse. Benet Knwtsson for strax 
hædhen i waares aff by, nagra daga epther Johan Arendsson, 
Klawes Kyle och alle andre her waaro. Hwad almogens tal 
ær och theras i stadhen ære, weth Brems eder wnderwisa, 
naar wij bliffwe slagne wnder rosse fötther, her qwarre bliffwa, 
som mik tykker, fast til empnes, medhen inghen bliffwer hoss 
oss, som sagt oc loffwat war, oc wor tröst oc hop war, ther 
medh haffwe thee ey allen sin wilia, thetta stæmpla. Gudh see 
forkært, att man skal slaa Iiith tiil oliith. Hwad harm oc 
ilwelie wij haffwe, fatige karle her ighen liggia, trængher 
oss i worth hierta blodh för thet tall, then mene inan haffwer. 
Her ær pa then annen siidan brysth, dræpelig stor pa fetalia 
pa alla sidher. Fögha haffwer Bencth, som ban siigher, och 
jak alz inthet aff then dræpelig kost, jak haldeth haffwer alt 
aar oc æn nw haldher. I loffwade mik nagher fetalia her 
nidhre oc befælte mik faa henne, jak fik ekke saa myket, 
jak wille stinge i mith ögha, alle andre, som fôrlæningher 
haffwe aff edert herredöme, behölde rnest alt saman, ocli 
sigher Benct Ericsson sig haffwa befalning at bliffwa her tiil 
en benæmpdh tiidh, i hanom förelagt haffwe. Jak kan gissa, 
nar han wil færdes, thaa kwnne ey mina stöfflar heller wara 
osmorda, medhan alle welia færdas, och inghen wil bliffwa. 
Verdoge herre fadher, mik driffwer stor nödh til at [scriffwa] 
hwad her pa færde ær, for thy wäret saa, at jak förtigdeth, 
och ther fölgde obestandh aff, gaffwe i mik skwll, ath jak 
ekke warede eder ther wedh i tiidh och i thima. All 
konwngens skep ære löpen söder wt, nagre faa til Gotlandh 
och ære thee formondes ighen, fwll aff folk, om han tess 
empne haffwer. Kwnne wij then türninghen förhalda, om 
Gudh giffwer oss lykkan, hopes oss bliffwa widh brödh, om 
wij haffwe naget flæsketh siwda i kaalen innan mwren. Yter-



mera faa i weta om all ærende, hwro her siigh förlöper medh 
Kæmpa, nar han komber. Her medh eder alzwoldog Gud 
befalandes bade til Iiff oc siell, werdens helse myn frw mo- 
dher, myn wnge herre och tiilliith medh mange gode nætther. 
Eaptim Calmarnie die Johannis ante portam Latinam anno 
Domini mdvij, nostro sub secreto.

Hemingh
Gadh.

Yerdoge herre fadher, som then articel lydher i thee 
opna brefff at konwng Hans haffwer iij (3) hylla wener i 
Swerige, thaa swor biscop Ingemar, ath thet rykthet gaar 
öffwer mene landeth.

Postse riptum, egenhändigt, à en lös sedel:
Verdoo-h herre fadher, om thet salpether, frw Margreta 

hawer, flyr° saa wii blifwe delafftige ther aff, om wij skolom 
behollas. Tenker aluarliga, ath gar thenne landzende fra 
idher och wij trenghe i fran stadhin, thet bliffwer en stor 
röre i Swerighe. Wij formoge oss alla daga K. H[ans] skep 
io-en medh folk och wæria. Haffwa wij inte göra medh, tha 
ær thet ey war skull. Wij wele waga halsen, thet skule i 
spöria wtan twækan. Warer widh godh tlirösth, och i then 
sama thrösten forgæther icke oss fatige karla. Gudh alswol- 
dig idher befalandes til lift och siell.

Å baksidan af sjelfva brefvet:
Bröms weth idher wndherwisa om all ærendhe.

133.

Riksföreståndaren Hr Svante till biskop Matthias i Strängnäs, 
att med flera rådsherrar möta i Upsala d. 18 Maj, då 
hans begäran, att den nyss aflidne brodern Herr Folkes 
enka fru Birgitta skulle få behålla de två socknar han 
haft, kan afgöras, (troligen början af Maj 1607 *).

Sinceris premissis reuerencia, honore, dilectione et sa
lute. Kere nådige herre, gode besynnerlige ven. Jach Sich

*) Hr Folke Gregersson har d. 25 Jan. 1507 med sin hustru Birgitta Hans- 
dotters samtycke utfärdat ett gåfvobref för Strängnäs domkyrka till 
en »prebenda» för Jungfru Marias psaltareläsning, och af N:r 134 synes 
att han var död någon tid före d. 10 Maj s. å.; hans sista öden äro i 
öfrigt obekanta.
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her i gar eders nadis scriffuelse med thenna breffuisare, i 
huilke eder nade rörer, thet alzmechtug Gud haffuer kallet 
aff thenne syndoge verlden eders nadis kere broder her Folke, 
offuer hans siel alzmechtug Gud siig forbarmæ, och at jach 
ville vetha then gode quinnes, hans kere husfrwes, frw Bir- 
gittes, bestæ, ath hon matthe beholle the ij (2) sokner, som her 
Folke i förläning hadhe. Huar med jach kan vara then gode 
quinna tiil godo och bestandh, ther skal eder nade och hon 
altiid fynna mich velwiliog tiil i alle mattha. Jach achter at 
vara i Upsale om Erichsmesso nw nestkomandes tiil ordhæ 
och talss med myn herre erchebispen och Here verduge fæ- 
der, erlige herrer och gode men aff Badit, som diit pa for- 
[scrifFjne tiid formodendis ære. Sage jach och ganst gerne, 
ath eder nade ville vara ther pa samme tiid för mange mer- 
kelige rigesens ærende skuld, som nw aldra störste macht 
oppa ligger. Huar jach kan vara eder nade tiil all vilie och 
kerlech gör jach altiid gerne, sa lenge jach leffuer, thet Gud 
kennæ.

Concept i K. Danska Geh.-Arkivet.

134.

OIof Jönsson till Hr Svante, angående ryktet att den fiendt- 
Iiga flottan vore i Stockholms skären, hvilket var ogrun- 
dadt, likaså det att hans holk var borta; ärkebiskopen 
fägnar sig, att Hr Svante kommer närmare och brefskrifva- 
ren hoppas, det skall icke så gå honom, som hans ovänner 
menat, utan de »få sådan ändelykt som Hr Folke Gre- 
gersson fick», dat. Vesterås d. 10 Maj 1507. D. G. A.

Min ömykelik tilplictoghe tro tiænisth för senth medh 
vaar herre. Maa i vcthe, lcære herre, thet her kom Michil 
Eriksons both fron Stokholm, ok skynnadhe jak thet strax 
til ider ok fran mich medh the tiendhe ok breff, han haffwer 
til ider verdughet. Haffwer jak haffth mith both vthe sidhen 
jak skreff ider verdughet senesth til, til Arboghe, om the 
skep, the sadhe skulle vara saa monghe i skæren, tha ær 
thet inthet anneth æn eth förtyffweth sænghn, som the före 
vth, som saa gerne saaghe, tha fins thet i sanningh, ath ther 
vaare ikke men iij (3) skep vthe vith Swenske Sandön ok 
roddhe i landh ther medh nokre æspinghe, ok giordhe the 
ther inghen skadha, hwaske skynnadhe eller brændhe. Ver- 
duges ider vithet kæra herre, thet mesther Libberth kom
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hem Iran rerkebiskopen ok sadhe, thet hans naadhe hadhe 
faath sadana tiendhe, ath then holken skulle ikke vara borth 
takin som rykthet gik, ok ther vaar hans naadhe glaadh 
aath. Kæra herre, verduges idher vithet, thet hans naadhe 
ær o-ladh, thet ider verdughet ær nw saa nær op kommen för 
moiTghe handhe saker skyl. Kæra herre, varer vith en godh 
trösth thet skal ikke gaa som idre owæner haffwe aktath, 
men mich hoppis, the skule faa saadana ændelykth som her 
Folke Gregerson fek. Krera herra, taker mich ikke til mys- 
tyklce, thet jak orkar ikke ridhe vth moth ider verdoghet ok 
Yndervise ider verdughet om al rerandhe. Her medh ider 
verdughet alswoldoghen Gud befallandes ok Sancte Erik 
konwno-h. Skriffwith oppo Vestraas maandaghen nresth för 
helghe°torsdag Anno Domini M:0 D:0 vij.

Oloff Joenson.

Utanskrift:

Erlik velburdugh man ok strenne (!) riddere, her Swanthe 
Nilsson, sin kæra herre, ömykelike sendis tetthe.

135.

Linköpings domkapitel till Hr Svante; några bref och för
maningar, som tycktes vara utgångna från Påfven och 
angingo den cardinal, som fått hans befallning på stif
tet, hade föregående helgdags morgon funnits anslagna 
på domkyrkans dörr, men, emedan Hr Svante deri var 
nämnd, genast blifvit nedtagne, dat. d. lé Maj 1507. 
D. G. A.

Cum nostri recommendatione, reuerentiam debitam atque 
devotam. Krere her Svante, vele i werdoges vetha, at nu 
hel o-a torsdagx nat worde her hemeligha opslagin a kirkio 
dönnna nagher b reff oc formaningher, som synis wara vt- 
sændhe aff war helga fadher, pawen, pa then cardinalis wægna, 
ther Linköpungx domkirkio oc stiicht siegx haffua i böfal- 
ningh, moth her electum, oc epther thet edher herredöme 
war ther innæn oc personeligh bönempdh, worde forscriffne 
b reff oc formaninger strax afftagin och wndherstvngin, forra 
en nagher merkelegin forsamningh wart them war aff menig- 
hetinne. Krere herre, Gud kenner, wii herinne högeliga bo- 
kymrat rera oc altiid warit haffua, fructandis sadana omak oc
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plas i rigit komma skula for her elect! ylan, sa oss som ho- 
num tiil forfangh oc omak, oc haffuom for then skill offtha 
bidhit oc förmanat i godha ackt honum thet stilla och for- 
tagha welia, forra en thet sa nær komme &c. och haffom tha 
inthe hördhe vordhit. Kære herre, wii scriffue edher herre- 
döme nödogh thenna tidende, tha om wii thet latha, tikkis 
oss, at vii ey fult göra then tro, i sæthin tiil oss, oc vii edher 
plictoghe ære, synnerlegha i the ærende, ther rigit oc edher 
herredömis Staat oc helsa pa hengher i andeliga oc werdz- 
Iiga motta. Breffuen böholla wij inne med oss i the ackt, 
at wii welie ey komma them edher herredöme pa hender oc 
ey for andhra saker, tiil thess wii edher herredömis scriffuilse 
fangha, huilkin then alzmectog Gud werdogis böskerma i 
sina wælmaghe tiil rigesins oc alla waro tröst och langeligha 
wælfærdh. Ex Lincopia in crastino ascensionis Domini Anno 
ejusdem Mdseptimo. Nostri capituli sub sigillo.

Devoti oratores, Johannes prepositus 
et capitulutn Lincopense.

Utanskrift :
Strenuo & nobili militi, domino Suantoni in Ekesiö, in- 

cliti regni Svecie gubernatori, cum debitis reuerencia et 
honore.

136.

Hemming Gadd till Hr Svante ; han har hållit ting i Högsby, 
der intet ting varit på två år, hvarjämte stor villa in
kommit bland allmogen genom stämplingar, å hvilka han 
tror sig gjort slut; fiendens försök i skärgården äro 
misslyckade; Hr Svante på väg till Blekingsgränsen 
väntas återkomma till förstärkning ; brist på krut, dat. 
Högsby d. 17 Maj 1607. Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmywka thro thiensth altidh forsænth medh Gudh. 
Verdugh herre fadher. I dagh hölth jach tingh her i Högxby, 
och fans her stor wille i blandh almogan aff onda tilskyn- 
dara oc >o, som thöm til tygade i

ögon pa tinget.
t ri G /-kit ' I 'n ttn vt l

Trolles landbor och the,theress
Her Pedher Turson fick epther Her Sten Sture, the mek- 
ladhe alth ondth blandh almogen. Nw haffwe wij oss sam- 
felth, ath nar her epther nogon fynnes, ther i bland almogen 
nagoth meklar eller gör tryskan hema sitliia, nar jach til
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sicher, thet skall kosta liiff och godhzs wtan alla nadhe, och 
wflia the oss koma til hielp man w(!) huse, nar jach komber, 
æ hwart jach will thorn haffwe. Ey wille jach for halff myn 
aca(i) jach haffdhe icke tingath medh thorn sielff, the acta 
inte focothin Jach fick thenne breff fra Kalmare nw pa 
tingeth ; hwath ther ær [for] tidender, fa i höra. Jach sende 
i car xii (12) swene til Dodherhultz skær, ther voro inj (4) 
espinca inne i skæren, ath taga myn jackth borth. The 
tordhe icke in i skæren lengher æn J(1Z2) fiærdmgh, drogo 
wth til Furön, ther togo the ij (2) hesta borth, hörde en 
bonda til Innen Mistherhultz skær waro the och fange stor 
hwch, döde men oc sare, thy wille the ey in i Dodberhulth 
skær Verdie herre fadher, her ær icke tmgh hollith i y (Z) 
aar i Hôgxby, for thy ber ær inghen hæredzhôffdinge. lier 
Per Tursson holler bokin och komber aldng hiith. I Iott- 
wade Lass Olson sistens, som i ware i Kalmara, ath han 
skulle fa idher breff. Thet fick han icke och ey kwnne 
ryckta sin ærendhe, thy han la hugghen, som i wiste Ær her 
ingen hæred[z]hôffdinghe, som skiper Iagh och ræth tha ær 
her stor wille blandh almoghan Bidher jach idher odmywk- 
licen æn nw, han finge idher breff her oppo. Her Pedher 
sither pa Stekeholm, han haffwer annath taga war æn koma 
thiith til landhztingh, Mölstadaass, Alem, Dödherhulth, bteke- 
Iiolm Norwidinga hærath och Osboo; the faa hanom annath 
taca ’war æn haffwa boken her. Hans fogothe skall fa hwg 
och stemplar han her i landeth her efter som her till. Jach 
tror aldrig thet ær hans wilie, the ga for groffth i konsthen. 
Jach haffwer giorth sielff eth ryckthe ath her Enk Tursson 
skall koma medh stor makth nketh til hielp och idher. Oudh 
ciffwi, iach lywgher icke, swicke honom Gudh i hymerike, om 
han idher swiker, æ ho han ær I ndher nw sa lankth so- 
dher, som jach redh, nar m til Bromssabroo och til Awa- 
skær en nath for saka skull bka wij lengher fa w,j se. 
Wii wilie biuda well til. Verdig herre fadher, jach twifflar 
ther inthe wti; i wnsætie oss jw i forbenempdh tidh æ medh 
hwath makth K. H[ans] sidhan koma will, tlier hggher ingen 
makth oppa. Jach sigher idher for santh, all idher och 
rikenss wælfærdh hengher i thenne landzendha. Gar han 
idher och riketh i fran, thet sker och nogoth annath obe- 
tænkt ær. Wij welom göra warth fynasthe, til tess i kome. 
Fôrgæther icke Frw Margrete om thet salpether och swæwil 
hon haffwer. Her er stor brysth pa swarta konsthen. Ware 
borgara stiela sig aff by, æ nar de kwnna The erselor- 
rædhara haffwa wij mest hema hoss oss, spelith skulo drifiwa, 
om the se makth koma, och haffwa tilfelle, man the skulo
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nesth Gudz hielp finna mestarn hema. Ther skall Gudh 
hielpa oss til medh alle helge Sweriges patroner, thöm jach 
idher befaller medh liiff och siell, myn frw modher, wnge 
herra, tillith och allan hopen. Scriffwith i Höxby Sancte 
Eriks apten Mdvij.

H. Gadh.

137.

Hemming Gadd till Hr Svante, att tillhålla Hr Sten Kristierns- 
son återställa böcker, rörande Kalmar län, dem han fört 
med sig, dat. Högsby d. 17 Maj 1607. D. G. A.

Min ödmiwke dcc. lika med N:r 104. Edher dragher well 
tiil mynnes, at iak opta ok tiith haffwer ödmiwke[li]ga bideth 
edher, at edert herredöme werdes welia saa fliyath medh her 
Sten Cristiernsson, at thee böker motto komma til retta ighen, 
han hædhan förde aff lænet, thee hanom inghenstadz komma 
til gagn oc bestandh oc mik motteth wara til en stor ræt- 
tilse. Beder jak eder æn nw ganst ödmiw[kli]ga, at i wille 
wterdas forarbeydath i ene motto eller andre, at jak motte 
faa them, thet forskyller jak gerna medh myne ödmiwke thro 
tiænest, saa lenge jak leifwer. Vele i alwerliga læggia eder 
wiin ther om, utan twiffwell faa i them well ighen. Alz- 
woldog Gudh eder befallandes oc alle helge Sweriges pa
troner til Iiff oc siel. Verdens helse myn frw moder, myn 
wnge herre och tilliit medh mange gode nætter. Kaptim ex 
Höxby in profesto Sancti Erici anno Domini Mdvij.

Hemingus
Gadh.

138.

Hemming Gadd till Fni Mätta Ivarsdotter, begär hennes be- 
medling, att de Tyska knektarne, som ligga i garnison i 
Kalmar, inom 14 dagar få ut sin lön, de hota i annat 
fall lemna staden, och den är då redlös ; skämtar öfver 
rykten om bannlysning, m. m., dat. Kalmar d. 2 Juni 
1507. D. G. A. Jfr N:r 127.

Myn ödmiwke thro thiænest nw och althiith förssenth 
medh war herre, Verd.......................... nw i tessa förledna
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dahlia haffwe myn herres Tysker häklet tiit och opt[a] me[ne] 
wndher siigh, siidan tiidhen wtgangen war, at the skwlle 
haffwa theras peninga. På thet siista kallade the mik och Benet 
Ericsson in i meneth, och waaro aldelis begærendhe wtan 
alla nadhe, at thee motto faa pasport oc wægabreff at gaa 
hwart them tæktis och yntess, epter thy theras tiidh war för- 
liden viij (8) daga fræmmær mer sen wor kere herre fader, Swe
rves rikes förståndare, them tilsade, at the bidha skwllo, 
effer oc at jak oc Benet Ericsson skwlle giffwa them theras 
klædhe, peninga oc lön, the haffwa skwlle nw til pingets- 
daga innan viij (8) daga. Hwad armod och nödh wij hade i 
then menhethen medh Tyskerner, för æn wij kwnne kommat 
ther til, at the gaff'we xiiij (14) daga fresth, at bida epter theras 
klæde och peninga, kan thenne breffwisare edher ytermera 
wnderwisa, och waaro thee aldelis saa öffwer enss, at the 
ingelwndom willo sænth nogen aff theres sælskap at tale 
theras bæste för myn herre, wtan alena, at jak skwlle be- 
kostath, oppa thet at the willo jw strax sidan thee xmj ( 14) 
dagana, i samma pwnkt thee förledhne waaro, giffwa sig 
fran myn herre, hwart them tæktes och yntess. Ther före, 
werdiga frw inodher, sændher jak thetta mith sændhebodh 
op tiî myn kere herre fadher ödmiwkelige begærendes, at 
hans herredöme werdes herinnan wara alwarliga fortænkt, at 
thee motto faa swar medh thetta her samma bod ighen, ifnnanj 
xiiij (14) daoa da" epter tessens breffs scriffwelse, saa frampt 
i wele fat the] Tysker ey göre sprether thet obetænkt ær, thet 
Gud förbiwde, sa [ske] skwlle. Vij ære nog förswagade, dog 
likawell, för thy thet folk [w]or kere here fader her nedhre 
lamle oc oss tilsagde lier wara skwlle, ær alt hæden redetli, 
ther wij wor liith tilslogo, Gud förbiyde, at nogen makt kom- 
ber för æn wij faa wndsætnmg, thror jak well at i see oss 
aldrig meer för thy wij, her til städe ære, ærom saa til synnes 
at wllia dö? hwar man, för æn thee skolo tage oss stadhen i 
fran medh heeth öll och smör. Her gaar ryktet her nedre, 
at arehebiseopen wil banna oss för konwng Hans och hans 
cardinal skwll; wdlle han komma. hut och banna oss her 
under skermernar, tha kwnnet faitha nogot, oc haffwa sm 
konwng oc cardinal medh siigh, welia thee banna oss for 
konwngens skwll, thaa welia wij slaa them för hans æra 
skwll, saa thee scolo faa eth M(IOOO) diwell medh orloff 
sagt, verdige frw moder, förlather mik, at jak taler saa grofft 
jak haffwer ekke nyliga wäret i frwstwffwen, myn tilluth 
hawer [ek]ke nyliga agat mik. Jak ær worden saa bwraktig, 
jak kan inthet tala, wtan som jak aff hiærtat menar. The 
kwnno ey större bestand göre konwng lians ^n banna them*
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riketh och war kere herre höffwidzman thiæna. Hwad haffwer 
jak brutet, annat æn jak tiænte her Sten Sture, oc nw tiæner 
rayn kere herre fadher. Jak haffwer giort mit wedh och appella
tion til wor helghe fadher pawen*), ther wil jak swara them 
thet första Gud wil, at thet komber i fredh eller opslag, tess 
för innan wordher jak ey hwadh thee bannas. Her gaar ryktet 
nedre, at i (!) Oplænske herrer haffwe wndsat konwngen medh 
xiiij (14) gödda yxen, hade i sænth them hiit, thet hade warit 
myket bætre. Vij sagom inga færska nötha klöff i wor mwn 
kom, sidan wor kere herre höffwidzman for hædan, wtan 
smaa caprissar, oc nagre faa nagra pisce de rana, wij haffwe 
fwnnet her i stadz graffwenne, katthen torde wij ekke æta, 
sidan Hening Gagge ær död, Gud hans siel nade och alle 
crisna siæla, helst moth heta somaren, thy han ær ekke ti- 
goger. Verdoge frw moder, alt wort hop oc trösth staar til 
eder. Veliæn i mana eth got ordh för oss om thetta för- 
skriffna oc alt annet, thaa far oss inthet skada, thet förskyller 
jak gerna medh myn thro tiænesth, saa lenge jak leffwer. Her 
med eder alzwoldog Gud befalendes oc alle helge Sweriges 
patroner bade til Iiff oc siæll, verdens helse myn kere herre, 
myn wnge here oc tillith medh mange godhe nætther, oc 
werdens skynde bodet strax tilbaka ighen offörtöffrat, at thee 
Tyske faa swar ighen innan xiiij (14) daga. Eaptim Cal- 
marnie 2:a Junij anno Domini mdvij.

Heming
Gadh.

139.

Riksrådets utslag i en arfstvist mellan Peder Bengtsson oeh 
Lindorm Brunsson (Jfr N:r 30), att frågan skulle upp
tagas af ett talrikare besökt herremöte, hvarvid flera 
friborne frälsemän och några af hvarje lagsaga borde 
vara tillkallade, och arfvet under tiden sättas i qvarstad, 
dat. Stockholm d. i Juni 1507.

Wij Jacob med Gudz naade Erchebiscop i Upsala, Matthias 
med same naade biscop i Strengenes och Otthe [med] samme 
naade biseop i Westheraars, Swante Nilsson, Sweriges richis 
forstandare, Knwth Esskilsson, Sten Twresson, Twre Jönsson,

‘) Tryckt i Handl. rörande Skandinaviens Historia. Del. XX : 17—26.
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Cristiern Benchtsson, Eiddare1 Niels Eskilsson wepnere, Swe- 
ricres riches raadh och men, görorn witherlighit, ath aaren 
epther Gudz byrdh MD paa siwndhe arenom apthonen epther 
helge lychame dagh, tha wij för retthe saathe i graabrödhre 
klosther i Stocholm1 kommo for oss i retthe welbyrdighe men 
Pedher Benchtson och Lyndorm Brwnsson om eth arff, som 
fallith waar epther hustru Bencthe aaff Tyby1 Gudh hennes siel 
naadhe, hwilohen hustrw Benchta waar for[næmn]de Pedhers 
Benchtssons modher systher och for:de Lyndorms hustrws 
modher fadher systher, oeh sagde fonde Pedher Benchtsson 
sigh ware nemesth ath erffwa henne, epther han war en Iedh 
nernere, och thet bewiste han med naghre lagböcher, han 
thaa för oss i rettha Iaadhe1 swa och med ij (2) Iagmanssdome1 
honom giffne waare i Westbergöslandh, i nerware naghra 
aff rikesens raadh. Ther swarade Lyndorm til, ath brodher- 
barn til fempthe man bordhe erffwa slicht som brodher, och 
thet strax bewisthe med naagra böcher, han thaa i retthe för 
oss Iadhe1 teslikes med eth breff honom giffwit waar i hö- 
sthers(!) i Stocholm aff naaghra aff rikesens raadh, the thet 
ærendhet ransachat hadde them i mellan, i holcha bewistes, 
thet hansä hustru bordhe erffwa med fonde Peder Benchts
son. Ther fore baadhe the, at wij skulle aatskilia, holchen 
lagboch skulle gillas eller ogillas. Tha epther wij swa faa 
paa then tiid aff raadhet satnan warom, skötz thetta ærendhe 
vpp til eth menighet herremöte, swa at nagre inesthe fri- 
borne oeh frelsses men och naaghra aff hwaria laghsagw til 
hoppa komma kwndhe i fonde eller anner mercheligh rike- 
zens ærendhe, och ther fore setthe wij thet arff i qwarstaad, 
swa ath inghen there ther aff renttha skal vpbera för en thet 
swa aff menighe raadhit, fryborne och frelszes men och 
naaghra aff almoghen thet dömt och åtskilt bliffwer. Thogh 
war vppo samme tud fonde Pcdlior Benchtsson tilsacht, teth 
lian skulle nywta, brwka och behaalla thee köpe gotz, han 
hadhe köpt aff fonde syne modher systher hustru Benctha1 til 
thess thetta arff swa aatskilt bliffwe, som nw fore sacht ær, 
och sedhan gaa ther om epther laghen : Thet retteligha ær 
köpt, thet bliffwe, och thet ey ær retthelighe vpbudith eller 
lao-liga staandhit löses epther laghen. Tnl tesses breff yther- 
mera wisso och höghre forwaringh tryckiom wij waar incigle 
aa rygghen aa thetta breff. Datum anno & loco supra.

Originalet 1 K. Riks-Arkivet, med lemningar af sju sigiller å baksidan. 
Pappersmärke: en kanna, med krona; ordet med är på flera ställen ntskrifvet.
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HO.

Riksföreståndaren Hr Svante till ärkebiskop Jakob, fullmagt 
för. kanslern Hr Päder att fortsätta förhandlingar, som 
varit à bane, då ärkebiskopen sist var i Stockholm, an
gående utrustning af folk m. m., dat. d. 23 Juni 1507. 
D. G. A.

Humilimis meis recommendatione, reuerencia, dilectione et 
honore premissis. Verdigiste fadher, kere nådige herre. Som 
wor aatskilnedh var nu siisth her i Stocholm, om thed folck 
och annen ærende wi till sammens förhandleden, swa sender 
jach nw thenne mijn cancelær her Pedher till eder nadhe, 
ytheiligere at tale och förhandle om the ærendhe æn nw 
siisth taledh worth och ythermere æn jach nw scrivver, bedien- 
des edher nade ther vdi vele vara alvarlige fortencthe mith 
och riichesins beste och bestandh ath rama och . . . the, som 
mich ecke twifwel ær eder nade thet gerne gör. Jach vill 
thet kerb gen med al v[elvil]ie och macth forskylle hwar jach 
kan, then stwndh jach lefwer. Swa hielpe mich Gudh och 
bancte Erich koningh, hwilchen jach eder nade befaler swndh 
0°h„sahph, 1 lyckesamligh velfarth till liiff och sieh Snarlio-e 
alt Stocholm pa Sancti Johannis baptiste affthen M:mo D:mo 
septimo wnder mith signeth.

Swantho Nielsson 
in Ekesio miles.

Utanskrift:

Reuerendissimo in Christo patri et domino, domino Ja- 
cobo, miseracione diuina archiepiscopo Vpsalensi fautori suo 
colendissimo.

Hl.

Riksföreståndaren Hr Svante till rådsherrarne i Vestergötland 
att uppsäga stilleståndet, så att fiendens styrka, som han 
ämnar förstärka med Skottar, Engelsmän och Tyskar, 
icke uteslutande kan användas vid Östersjöns kuster der 
han haft 20 skepp, små och stora, utanför Kalmar och 
nyss brännt på Värmdön. (Troligen dat. Stookhom om
kring 24 Juni 1507).

Sinceris in domino semper premissis reuerencia, honore et 
dilectione. Kere besynnerlige gode venner. Som eder herre-
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döme drager vel tiil mynnes, ath the gode men aft Radet som 
i [Linköping] forsamblade vare med mich om Sancti Pauli 
tiid conversionis nw nest forledhen,*) ath the med mich sam- 
felt screffwe eder tiil om then dag som ær emellan eder och 
rigisins tiender Kong H[ans] och hans part i j i then egn, at 
i wille honom opsigie och fa k[ong] H[ans] och hans med- 
hold nao-ot take vare pa then sidhæ, at han skulle icke sin 
macht, Jrnn aff sted komme kwnne, sende tiil Kalmarnaeller 
Liit i Östra siöen. Sa sende han om fasteiagx tiid tiil Kal- 
marna iiij (4) skep i paske veken, Swanen, med honuin sex 
andre sköne skep, nagre dage ther epter ix (9) skep, sma och 
store, alle vel bemannade, och haffue the ther altiid her til 
fanget dödhe men och sara, huar the sig ther tiilbodhet haffue, 
oss uthen skade, Gud thess Ioff haffue. Sidhen the bleffue 
ther affslagne, gaffwe the siig tædhen och haffue nw alz- 
tingis nylege i tesse dage brent och röffvit pa Værendôen i 
Stocholmfs] sker. Tychte mich gantz nyttoget yaia, at i en 
nw snarlige opsagde then dagen, at han skulle icke alt thet 
folk, han siig förmoder aff England, Skotland och Pysland 
at sende tiil Kalmarna, i skæren eller och anner stadz, tiil 
Findlandh eller Alandh, at forhæria och skinna pa then side, 
som hans acht ær. Her oppa ær jach begærandes edert swar 
och mening med thet samme bwdh. Vele i lenger halle da- 
ghen, tha kan jach icke begära the gode herrers folk med 
mich nidh tiil Kalmarna, som sitie vid siö sidhen. Huar 
jah kan [&c]

Concept i K. Danska Gek.-Archivet,

142.

Hemming Gadd till Hr Svante om behofvet af förstärkning 
och särdeles af proviant ; alla herremäns tjenare äro bort
farna; den pråm han sjelf låtit bygga är nu färdig, dat. 
Kalmar d. 2 Juli 1607. D. G. A.

Min ödmiwke <&c. lika med N:r 104. Jach fick eder 
scriffwelse i gaar medh myn smaaswen Anders . Jeppesson, i 
hwilke i loffwe welia komma oss til undsætning saa snart

Brefvet var i sielfva verket dat. i Linköping, icke S. Pauli (d. 25 Jan.) 
utan S Agnete tid (d. 6 Febr. 1607) Jfr Skand. Handl. XX: 94, der 
det är tryckt efter Hr Svantes Registratur. Att Hr Svante vid midsom
mar var i Stockholm, men kort derefter rest derifrån. synes af N:r 140 
och 143 Jfr ett bref, tryckt hos Grönblad, sid. 324. Ture Jönssons 
bref af den 19 Aug. 1607 (N:o 162) tyckes syfta å ofvanstående bref, 
hvars innehåll var kändt vid prestmötet i Skara, den 6 Juli.
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edher mögeligheth ær, vaar herre oc Sancte Erich konwng 
giffwe, ath then mögelighethen maatte snart skee. Til förende 
biwde i oss til, at i wille oss sænda wndsætning oförtöffrath 
wtan all ilan rnedh thet nldra första. Then möglighethen 
behagher rnik saa hæn saa hæn. Konwngens folk fôrstærker 
siig dag wid dag oc fara her ginom swndeth offwan och 
nedan i spiith war hals, och wi haffwe inthet göre medh 
them til godo. Hade wi nagra rodher jackther, oc mera folk, 
the skwlle inthet saa löpa löss om fothen, som thee göra pa 
Olandh, Blekwngh och i Rötnaby. Ær thet saka at wij faa 
ekke snart wundsætning, bade medh kost och tæring, som i 
sielffwe wete, her görs behoff, oc i oss medh hand och rawn 
tilsaden, taa kwnne i well thro, hwro lenge wij kwnno hær- 
dath. Benet Ericsson haffwer ekke hafft eth malt korn i longer) 
tiidh, wtan lænth oc köpt för peninga hwar han haffwer kwn- 
neth faat thet, och weth ederth herredöme sielff, hwadh kost 
oc tæring han halla skal dag widh dag medh thet folk, han 
haffwer. Nog lægger han sig win om theras bæsta epter hans 
ytersta makt oc förmaago oförsymath och föder sig mest . . 
one p . . Olandh til færsk math och anneth smat plockerij
.......................... thy folket ær myket, arbeydet och wækthen
.................... waga halsen nath och dag. Haffwer han ekke
................................oc drikka, kwnne i wel sielff gissa, hwro
.......................... kwnna nath oc dag naar han them tilsigher
................. ærendhe, at alle thee herremænss thiænare edert
................. Benet Ericsson ære alle hæden fardne mot hans
.................... ær wnder, at thee skolo haffwe lænen aff edert
...............enest göre riketh, wtan i medh edra dagliga sweua
............a her innan at the edre tiænare æro, Benct Ericsson
................................ e flere motto niwtat til godo, at faa the
........................................... .... hædhen kallat haffwa siith folk
aff rikesens tiænesth. Thet ær eij bæthre ræknandes æn 
fæltflyfktiga] fran riksens baner, medhen thee foro hædan 
wtan Benetz mynne [och] mik oaatspordan, wtan i haffwe 
sielffwe befalt saa ske [skulle] . . . wij ingeledis thro, Benct oc 
jak, aff the [or]d i oss sade i Kal[marna] port, nær i aff foro, 
ther wij fwlkomliga thro oc Iiit tilsat hafffwom] Benct, jak 
oc danne swena flere, her wago halsen för eder oc rikfesens] 
skwll, och wethe i well siælffwe, at then tiiden lenge sidan 
fram[far]en ær, viij (8) daga epter [pingetsdaga, i oss wnd- 
sätning lofifwade . . . bade til kost och man. Olaffz messan 
ær sfnart] i hænder, alle fara bort och inghen komber ighen, 
tesliges spisfningen] förhindras, wij skolo alle fara well afif. 
Bedher jak eder gan[ske] ödmiwklige, at i werdens welia 
alwarliga besee oss medh then dell, i oss tilsagt haffwa, saa
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at wij ekke för kostlösa oc hielp- och trösth- ey skolo öffwer- 
giffwa thenna bestalning, wij swarliga i bekymbrade ære pa 
edra och rikesens wegna, som Gudh förbiwde, saa hændhe, 
thaa waare rædandes, at naget obestand ther aff epterfölgia 
motte, thet nw obeseeth ær. Myn pram ær redha, jak göra 
lath, och Ho-crer inför slotteth bade dag och nath, hwadh hans 
ydreth [ær]f weth Niels scriffware eder wnderwisa, mik hopes, 
han skal e[derj well behaga, nær i faa seen, han kosther well 
piil, polwer [och] Iodh hwar dag, oc dræpelig swar kost, nath
och dag............. Iiggia in *ör s^otz Porten> saa nær S0ln
Ronirplqtiiffwfenl ° . oc stwndom næmber æ som thee
drikka . . . . fördo the en skwta fram i bolwærket...........
aff thy, thesligis the tunnor pa bolwerki[t] . . . . ; wij faat
tiidande, at konwngen haffw............eth tall aff Æmgeland,
thet han akt............ær her och rykthe, ath wnge konwng

hwad i sanningen ær wethe i bætre......... anner paa
færde, veth thenne breff........... wnderwisa medh mwnnen.
Her medh dkc. Scriffwet hastehga i Kalmarna warffrw dag 
visitationis anno Domini MD septimo.

Hemingh
Gadh.

143.

Mätta Ivarsdotter till Hr Svante om hennes förestående resa 
till den hel. Ingrids högtid (»skrinläggningH i Skenninge 
så snart Nils Beses bröllop är förbi, hvilket hon väntar 
att Hr Svante skall kunna öfvervara, då han kommer 
tillbaka från Dalarne och innan han reser till Kalmar. 
Riksrådets kungörelse hade ej blifvit uppläst i Sträng
näs men Ture Jönsson hade omtalat för allmogen, att 
Hr ' Svantes svenner varit ute i skären mot fienden ; och 
han hade nu rest till prestamot i Skara, dat. Stockholm 
d. 8 Juli 1507. D. G. A.

Husfruelig kærligh helsæ nw oc altidh tilforenne sændæ 
med wor herræ, Alderkæriste herre och hiærthens godhe 
wenn, wærdhens welæ wethæ, at jach epter eder herredömes 
befalningh fortüffwer hær pa Stocholm til Nielss Besszes 
brullop, och epter then wærdige högtid, then helghæ frue 
Sancte Ingrid ske skal i Skeninge nw om Olssmessæ, inaan- 
ghen mænniska til hugnadh oc synderss forlatilse, tha kan 
jach her ey længar fortôffuæ æn til tissdagen i brullopet, thy 
epter then vnderwisning, her Holger oc Nielss Bessze meg
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giort haffwæ, skullæ wij hvar dag reysæ hædhen iiij (4) mi- 
lær om daghen oc nakra reysæ iij (3) miler, ickæ myndræ, 
oc ther om haffuer jach altredha scriffuit fogoternæ til om 
al then del, paa then reysæ behoff göres ath bestillæ, epter 
thet jach formerkiæ kan, at swaadan naadher oc wærdoghet 
ickæ kan ske i myn och næppelighæ i eders tidh, men willæ 
jach nödogth thet forsymmæ for maangæ wærdz egædelar 
skuld, oc som i lothæ megh forsthaa i waar atskilnadh, at i 
wille giffuæ edher hith til bake til forme brullop, swaa er 
wel nyttogth, at i hith kommæ om thette slotz forwaringh, 
thy e huât paa komme kan, thaa fa wæl Wæsteraarss oc the 
andræ slot wntsætningh, Gud forbiwdhæ, at naaket anfal 
skeddæ in paa them. Thaa waaræ större faræ om thette 
slot, thy her wel jo fallæ f'ôrsthæ oc stôrstæ törningen, om 
ther til skullæ kommæ. Thy tyckis megh raadh wara pa 
edert behag, ath i lathæ jo then mesthæ spisning oc fetaliæ, 
malth och rogh kommæ hith til slottidh, göres thet och anner- 
stadz behoff, tha finnes thet wæl hær igen, hwar i welia thet 
tba haffuæ. Keriste herræ, i wethæ oc wæl, at jach haffuer 
hær ey wthen ij (2) hesthæ hoss megh, om jac skal færdes. 
Thy baadhæ jach gærnæ, at the hæsthæ, i then landzændæ 
staandæ, motthæ kommæ hith til megh i tidhæ, och thet i 
willæ wærdes alwarlighæ biwdhæ megh til om thessæ, huât 
eders godhæ tyckæ oc welliæ ær her vdhinnæn, ther wel jach 
megh altidh gernæ epter rætthæ, hwræ jach skal taghæ then 
reysæ foræ, ther jach med eders godweliæ oc Ioff wel jo fuit 
gëræ thet loffthæ, jach then helgæ frwen loffuet, och e huât 
thet kostæ kan, forhopendes thet skullæ kommæ edher, edhers 
dandeswene oc menighæ riket til heder, godhæ och bestandt 
och allæ eders fiændæ til nedringh, skadhæ och forskræckilsæ, 
formiddelsth Gudz naadhæ och then helgæ frues bön och 
wærd skuld med allæ Sweriges helgæ patroner, them jach 
edher befalær medh Iiff och siæl til ewigh tidh, oc wærdhens 
helsæ edher kere sön, Sthen lillæ, paa myne wegna, oc lather 
myn dotther Cristinæ medh fleræ tessæ godhæ jomfruer helsæ 
edher oc honum medh maangæ godhæ nætter. Hastelighæ 
aff' Stocholm torssdaghen næst epter worfrwe dagh visita- 
cionis, vnder myt signete, anno domini mdseptimo.

Mætthæ
Iwerssdotter.

Postscriptum à särskild sedel:

Kæriste herræ, beder jach edher kærlighæ, thet i weliæ 
waræ fortæncthæ, om her Twre, som eders atskilnet waar.
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Jach fieh hans scriffuilsæ, swaa han waar i Strengnes, for- 
modhendis, thet eders och Rikesins Raadz breft' skullæ ther 
haffuæ wordet læsidh, som biscop Mattis wort befalædh, 
Iiwicket togh ickæ skeddæ, och lysdis ther allssenctæ for 
almwghen, wten thet her Twre taladhæ medh them oc wnder- 
wistæ tliem, hwre i hadhæ hafft edhert folk uthæ i skæren 
moth fiændæn, ther glæddis almwghen wedh och æra edher 
ganska wælwelioghæ. Oc wille skyndæ seg nedli til thet 
præstæmotidh, ther at forkynde for almoghen then del, i ho- 
num befaledh hadhæ, och sidhen gærna waræ ther i weliæ 
honum haffue. Thy tyckis megh raadh waræ, at i scriffwæ 
epter honum och han kommær til edher. Tyckis edher, at 
[i] weliæ haffuæ thenne myn drængh tith nedh til honum, tess 
ær jach wæl til fridz oc sætther thet ait in til edher siælffuæ, 
lnvræ edher ther om tyckis. Keriste herre, jach baadhæ edher 
ganskæ gærnæ, thet i weliæ wærdis betænckiæ migh med 
naaken del i then Silffbergx _ gruffve, som edhers kere mo- 
dher hadhæ, Gudh hennis siæl naadhæ, Iluath thet hælst 
kan waræ, forstaa i ythermeree æn jach och sætther thet in 
til Gudh och edher sielffuæ, alssenctæ tvifflendis, i weliæ jo 
wethæ mijth bæsthæ i tæssæ oc allæ andræ motthæ, som i 
herthil giorth haffuæ, thet Gudh edher lonæ, och nar i haffuæ 
ænth edhræ ærendæ medh the godhæ mæn aff Dalænæ, be- 
dher oc raadher jach edher. ath i jo strax giftuæ edher hith 
fore then reysæ skuld nedh til Kalmarnæ &c.

Utanskrift:

Erlioh wælbyrdogh manu och strengæ riddere, her 
Swanthaf Nielssoii, Sweriges rikes herræ oc hoffwidzmaan, 
sin alderkæriste herræ oc Iiwsbonde med ail kerlicliet.

Original i K. Danska Geb.-Archivet.

Bidr. t. Shandin. Hist. Ir* 13
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Ui.

Riksföreståndaren Hr Svantes kungörelse till Dalarne, att han 
enligt det beslut, som fattats vid sista rådsmöte i Stock
holm, med sitt eget folk och Stockholms stads, skall be- 
gifva sig till Kalmar, Hr Electps till undsättning, och 
äro flera gode män förordnade att i hans frånvaro 
leda försvarsanstalterna, efter kvilkas befallning Dal- 
karlarne böra rätta sig, om man behöfver kalla dem till 
hjelp, (troligen Juli 1507).

Jach Swanthe Nielsson i Ekesiö, Riddere, Sweriges ri
ches förstandhere, helser eder alle, Koperbergsmen, Sijlff- 
bergsmen, Jernbergsmen och menige Dalene, kerlige med 
wor herræ. Kere wenner skal eder alle wetherligt wara, at 
om Sancti Johannis midsommers*) tiid nw nestförledhen, tha 
the verdugste, verduge fæder, erlige herrer och gode men. 
Richesins Rad och jach varo forsambladhe i Stocholm, ower- 
wægandes merchelige richesins ærende, huat som betzst före
tages skulle, epter then leglighed nw pa ferdæ ær, epter 
langt samtall vordhe vij alle i the helge trefalloghetz nampn 
endrechtelige sa offuer eenss med Stocholms stadh, at jach 
skulle med myt egit folk giffue mich nid tiil Kalmarne her 
Electus oc thet myt folk ther liggiandis ær oc forme Kal- 
marna stad och then landzendha tiil tröst och vndsetning, som 
jach them loffuat och tiilsagt haffuer. Thij giff'uer jach mich 
nw strax tiil vægs hædhen nid tiil forme Kalrnarne epter the 
verfdoge f'ædersj och Stocholms stadz rad och samtyckie, for- 
hopandes tiil Gud och alle richesens helge patroner, at vij 
skole snarlige fa en god endhæ pa then bestalningh, som ther 
giord ær. The gode verduge fæder och Stocholms stadh 
haffue loffuit vele alwarlige med liiff och macht affwærie 
Sweriges riches skadhe och forderff, ther oppa i Stocholms 
skær eller annerstadz i myn frawarelse, huar som först och 
betzst behoff göres kan, ther jach och alz engte twiffwel vd- 
innan haffuer. Jach haffuer och skicket med them ther oppa 
godhe men, eder och menige landhet tiil hjelp och tröst, 
som ær her Erich Trolle, Nils Eskilsson, Bencht Arendson, 
Sveriges riches rad och men, Jon Jensson, Niels Brymss,

*) Ursprungligen har stått: »helge' lechame tid», hvilken år 1606 mot
svarade d. 11 Juni, år 1507 d. 3 Juni och år 1508 d. 22 Juni. Af 
de år, Hemming Gadd hade befälet i Kalmar, passar innehållet af 
detta bref endast på 1507, då man af andra handlingar känner, att 
rådsmöte under Juni månad hölls i Stockholm, hvaremot 1508 i början af 
Juni var rådsmöte i Tälge, och sedan voro flera rådsherrar på ett freds- 
möte i Varberg. Nils Eskilsson var dessutom i Juli 1508 höfvidsman 
på Kastelholm och vistades der. Grönblads Nya Källor till Einlands 
Historia, s. 365. Midsommartiden 1506 var H. Gadd ej i Kalmar.

i
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Erich Kwsa med flere andra godhæ friborna men i Wplan- 
den ath, som Gud forbywde, noget pa komme i myne fran- 
warelse ath the med alles iders hielp och tröst alwarlige aff- 
wærgie ryksens och alles wares skade och forderff, om sa 
behoff kwnne göres. Och haffuer jach inthet twiffwel ther i, 
ath nær the gode mæn, som jach haffuer gyffuet befalning 
med myn fogte i then landzænde i Dalana ider tilsegia, ath ij 
jw troliige bewisa [ider], som i altyd gyorth haffwa och for- 
ælrer for ider, som ærlige dandemæn och trogne Sweriges 
inbyggere. Jach wyl och thet med ider forskylle, wiliendis 
waga Iyff och lyffuerne med ider och halla ider alla, fatige 
och ryke, wyd Iagh och ræth &c.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet.

145.

Sunnerbo bärad till Hr Svante, protest mot bans utnämning 
af Knut Arvidsson till häradshöfding i Olof Galles stalle, 
dat. Hamneda d. 24 Juli (1507. Jfr N:r 125.) D. G. A.

Vara ydmika tienist altid fürsenth med Gud. Wetha 
rao i, kere herra hoffvisman, thet velburdug man OloffGalle, 
war hereshöffding, gaff sek i retta po Söimerbo tingh löger- 
dagen for Sancte Olaffs dag, ok hadhe han thet liust iÿ (3) 
vikur til fören, thet han sa ville gora, ath spordhe han mc— 
noghetena, om nokor hadhe honum skilla för Iagh eller reth, 
hans skil fans inghen stass, ok ær war sworen höreshöfdinge 
epther laghen ocli giorde sin edh annan tidh för war dödha 
herra her Stens Stura, Gud haus siæl haffwe, sist han i Sö- 
nirbo war. Haffwer nokor böförth honum eller oss för then 
hielpa skath eller annadh, thaa göres oss Gudz oreth. Wi 
beddoms kerlika dag til faa tidugth wares. (!) Wiliom wii legglia 
oss alla win po edhar kerligh epther föl ia. Kære herra, haar 
fonde Oloff Galle sik förbrutedh moth edher eller rykedh, saa 
han ekke mo vara war liereshöfdinge, thaa ær hær andra 
godhe mæn, huem edir tækkis. Bedom wi edher ydmikleka, 
i takæ oss ekke til owilia, Knuth Aruidson faa aldrigh wora 
labok. Wi haffwm henne sielffue köpth, ok honum wiliom 
vi i inthe haffwa til höreshöfdinge. Kære herra, wether worth 
beste i then motthe ok altli annadh. Hær med edher Gud 
betalandes [o]k Sancte Erik konung til ewig tidh. Görom
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vi altid gerna thet edher liufth ær. Scriffvid vidh Hfamneda] 
leggherdagen för Saucte Olafs dag vnner worth hæris ensigle.

Menogheten off Sönnerbo.

Utanskrift:

Vor kere herra höffwisman Her Svanthe Nilson Sverikis 
rikæs förståndare med ödmikth til komed thetta breff.

]4G.

Bengt Knutsson, fogde i Vestbo och Sunnerbo, till Hr Svante ; 
Henrik Krummedike har kommit med 300 man till Halm
stad, hotar Vestbo, och har skrifvit till allmogen om de 
3 vilkoren och begärt ombud, och K. Hans har sedan i 
en skrifvelse fordrat 40 oxar för att de skulle få vara i 
fred; men Herr Åke Hansson har fått brefven, och all
mogen har i stället lofvat en gärd i oxar, hvilken Bengt 
skall indrifva så snart möjligt är, dat. d. 3 Aug. 1507 
D. G. A.

Mina ödmucht och plechtheleke tro och thænisth nu oc 
altydh til forth med Gud. Vitha ma ider verdogheth, ath 
her Haendreck Krommadike kom til Halmsthada i freedax 
med iij° (300) folck och haffver actheth [sig] in i Vessbo, 
vthan saa ath ider verdogheth finder snarleka eth goth radii 
tlier til, tliaa ær alrnoghen snarth tyvitath (!) i then lanss- 
endhe. Ma ider vverdogheth framdelis vetha, ath her Hen- 
dreck Krommadike skreff almogonom til iii (3) vi[J]kor, se
dhan var han bôgærandes en skath off bodhen hæradhen, ocli 
sændha segh iiii (4) möndogha mæn, som skolle thala för 
almoghan, holketh the fwnna saa för eth radh, the sk[r]efwo 
Kromrnadike til, ath the velie böradha segh oppa en tydh, 
och the sænde sa en kar med thet breff, holketh Kroma- 
dike, han togh then kar med sig till Köppnahomen (!) til 
konghen, och skreff konungh Hanniss framdelis almoghan til 
och ær bôgærandhe xl (40) oxsar och kalladhe them sina 
kæra vndersætthare och sagdhe, ath han vil förswara them 
för al oræth, och böth them sa til, ath hanss party skolle 
e[n]gen fara för mo (!) sigh. Aff the herath var han och 
bôgærandhe eth snarth swar i gen. Ma ider verdogheth och 
vetha, ath Oloff Drake sænde her Ake the breff, badhe
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kondens breff och Krommadix, the breff voro sænth til honoin 
med° thet bodh som var i Köupnahamn. Ma i och vetha, 
ath thæn almoghe aff thet herath haffuer loffwath ineck, oppa 
idre veo-na, hwaria xii (12) skattha bönder owm en gil oxsa 
och iiii°(4)’ och xx (20) lanbor vrn en gill oxssa, holketh jak 
kwnne ey komma them nember. Ihen del loffwa de meck 
med en cfodh velie, en thet snarassthe jek kan komma vth 
then s k ath, ther læger jek meck all vin owm. Item beder 
jek ider verdogheth, thet i ville vel göra och sændha meck 
'kruth, holketh^meck görss böhoff hwar dagh. Jek haffwer 
lod byössor och inthe til kruth. Ey mer. Ider allsvolloger 
Gud böfallandes och Sancte Erik konungh och vedli en godh 
trofslth, och byuder mich til hwadh ider verdogheths villie 
ær. Skreffuet i Vesbo Anno Domini Md septimo tiissdagen 
för Sancte Lorenssa dagh.

Bencth Knutsson 
ider fatoge tiænare.

Utanskrift :

ErliMi och höyboren furstha och strenghe riddhare her 
Swanthe^Nigelsson Swerigcs rikes forstandare med ödmwktk 
sændes thetta breft.

147.

Riksföreståndaren Hr Svante jämte de Eådsherrar, som voro 
samlade, i Vadstena, till andra medlemmar af riksrådet 
att med det snaraste komma med sitt folk, Kalmar till 
undsättning, emedan K. Hans ditväntas med stor magt 
både till lands och sjös, dat. d. 4 Ang. 1507.

Sincerissimis nostris reurencia, honore et salute premissis. 
Verdunste, verduge fæder, kere naduge herrer, bröder och 
erode besynnerlige venner. Teckis edræ nadhc vele vethæ, 
åt nw i affthens sent komma thenna scriffuilse fra Stocholm 
med her Ake Hanssons swen, aff hvilke vij sendhæ edræ 
nadhc en vtscript aff, her innelychte, i huilke eder nadhe vel 
fornymmandis vordhaß, at richesins och alle voies hetzske 
fiendhæ K. Hfans] achter komina tiil Kalmarna med en dra- 
pelig swar macht tiil skijps, tesligis och offuer landh, med 
hestæ och fotgængere etc. Huar lore bedie vij eder nadhe
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vele med tliet aldra fürsthæ kommæ oss och then fatige landz- 
endha tiil hielp, tröst och vndsetning med alles eders nadis 
folk, thet metzstæ edre nadher aff stad komma kwnna, tiil 
at aff væric then landz endes, eders alles, vores och menige 
Sweriges riches inbyggeres skade och forderff, som nw aldra 
stürstæ macht oppa ligger. Finge han Kalmarna stadh, ther 
wort folk ther(!) iuneliggiendes ær, och Smalandh fra richet, 
ær mekit frychtandis, at han finge vel meer, thet Gud for- 
bywde och alle helge richesins patroner, thet sa ske skulle. 
Vij haffue befälet, vor kere medbrodher her Sten Cristier[n|s- 
son ytterligare vndervisa alles eders nadher med mwnnen om 
alle ærendne och legligheter, her nw pa f'erdhæ ære. Hwar 
vij kwnna vara alles eders nadher til ydmywgt och kerleck, 
göre vij altiid gerna, sa lenge vij liiffua, thet Gud kennæ, 
then vij eder nader befale tiil ewig tiid. Citissime ex Vatz- 
stenis in crastino inventionis Sancti Stephani prothomartiris 
nostris sub sigillis et signetis Anno &c md septimo

Concept i K. Danska Geh.-Arkivet.

118.

Riksföreståndaren Hr Svantes kungörelse till Södra Vedbo 
och Vestra härad i Småland att, enligt riksrådets vid 
midsommartiden i Stockholm fattade beslut att komma 
Kalmar till undsättning, utrusta ett godt tal folk med goda 
vapen och en månads kost, som bör infinna sig i Kalmar 
d. 12 Aug. (troligen dat. Vadstena i början af Aug. 1607).

Juch &e helsser eder alle krouennis skatskylloge bönder, 
landbor och menige almwgæ, som byggia och boo i Sudra 
Vidbo och Vestra herrat kerlige med wor herra. Kere ven- 
ner, skal eder alle vetherliget vara, at om Sancti Johannis 
midsommers tid nw nest forledhen, tha the verdugiste ver- 
doge fæder, erlige herrer och godhe men Richesins Kadh och 
jach forsamblade vare i Stocholm, owerwægendes richesins 
merchelige vordandhe ærendhæ, huât betzt fore tages skulle, 
epter then leglighet nw pa ferdha ær, tha haffue the alle 
samfelt loffuit vele alwarhge med liiff oeh macht aff wærie 
richesins skade och forderff, huar som betzt och först göris 
kan ther oppe i landhet, och radde mich drage nid tiil Kal- 
marna, myn broder her eleetus, myt folk, Kalmarna stad och 
then landzende tiil tröst och vndsetning, som jach them loffuit
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och tiileagt haffuer och achter nw i morghen i the helge tre- 
fallowhetz°nampn giffue mich tiil vægis hædhen nid tiil forme 
Kalmarna med eth tall folk. Jach sendhe och et gantzske 
skönt tall folk nid tiil forme Kalmarna med myn spise skip, 
som tiil Kalmarna komrno for xiiij (14) daghæ sidhen, Gud 
tess Ioff haffue, huar ffore beder, högelige formaner och 
strengelige byuder jach eder, at i vele nw strax vthen a 
skotzmall och gensigilse göre vt tiil Kalmarna eth got tall 
folk med crodhæ værie och en manadhe kost, sidhen the 
kommo in i stadhen, sa at i ære ther at senasthæ annen dagen 
nest epter Sancti Laurentii dag nw nest komendis. Mich 
hopas till Gud och alle richesins helge patroner, at vij vele 
nw snarlige fa en god endha pa then bestalnmg, som ther 
o-iord ær, om en i vele latha fynnæ eder welwilioge ther tid, 
som andre dannemen göre kring om menige Smalandh Jach 
vil iche haffue eder fram i nagen liiffzfara, mæn i skole sta 
vnder skermana med eder arbost och affhalle med piil the 
som blotta vtaff viigskördhen pa slottet, mædhen hoffmen, 
ryttere och köpstadzmen storma tiil slottet. Kere venner, 
beuiser eder her vdinnan, som fader och foreldra for eder 
och i altiid her tiil trolige giort haffue, som erlige tro dande- 
men i alle inaftte]

Concept i K. Danska Geh.-Arkivet. På första sidans Bfra kant finnes 
samtidigt skrifvet': »Sudra Vidbo och Vestra herret», samt derefter följande : 
..Förste natteleghet fra Vatzstena i Alwastra, annet i AdellöfE, tredie i Syn- 
derenge fierde i Alsidhe, fempte i Beckeby, sette i Högxby sokn».

149.

Nils Boson till K. Hans om Hemming Gadds ankomst till 
Kalmar med en bondehär ; Svensken låter uppbära skatt på 
Öland, stor fara för Kalmar slott, och då vintern kommer 
äfven’för Borgholm, om ej förstärkning fås, dat. Borg
holm d. 13 Aug. 1507.

Min ydmiwghe velwillighe oc beplicktwge troo tiænisthe 
eder naades högmecktughed nw och altiid tiil foien sendt 
kerlio'e med hwor herre. Högborne förste, kære naadige herre, 
werdes eder naade widhe, en dreng kom biid frau the fewenske, 
han sa^de for migh Homing Crad kom tull Ivalmainc vm (8) 
daghe sidhen, haffde medh sigh viii eller ixc [o: 900] bönder, 
som han haffde samlet, och war hans menmgh, thet han wnlle
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storme tiill slo[tte]t. Bönderne wiille ingelwnde och icke 
heller tordhes, och tlier medh droghe the sin wegh mæsthe 
parthen. Pramen han ligger for slottbet wid lönporthen. 
Eder naade ligger ther altingx stoor mackt oppaa, ath eder 
naade wiille werdes ware ther vdi fortænckte, ath the fat- 
tighe karlle motthe fonghe snarlige wndsetning, eller staar 
thet tiill fare, hwre ther om wiill gaa, och sende jagh then 
samme drengh tiill Anders Biille, tiill Gwlland, ath han skwlle 
fonghe widhe leyligheden. The Swenske ære her jemlige paa 
landet och hæntte hæden mæsth hwad the fortære oc beskatte 
eder naadis almoge saa, ath the forderffwe thette landet, om 
the fonghe ther wilkor tiill. Skatten staar en stoor dell tiill 
backe, som jagh skall haffwe, och for jagh icke Here sendhe 
wdh æn the jag wiill misthe, effther thet jagh skall holle 
oppaa. En part aff almogen wiille gerne ware migh lydughe 
paa eder naades wegne, en del ær ther i bland som ære 
skaleke och forraadhe the annen dannemænd. Then skatt, 
som nw tiill stwnder, then formoder jagh migh inthet wtaff, 
oeh misther jag hanom, tha formaar jag ingelwndhe ath holle 
thette slotthet thenne vintter wtoffwer, ther maa eder naadhe 
fwlkornmelige rætthe eder efftter. Jagh haffuer giortt mith 
ther tiill i [m]yn ydersthe mackt och wiill æn gerne göre, 
och ther tiill tagher jagh en stoor skade. Ther fore beder 
jagh eder naade ydmiwgelige, och ær mith hoff och trösth 
saa storlige tiill eder naadhe, ath eder naade wiille wærdis 
betæncke och ramme mith bæsthe, ath jagh och myn fattighe 
hwstru och barn skwlle icke bliiffwe forderffwet. Kære naa- 
dige herre, tæckttes eder naade, ath eder naade wiille werdes 
ath sende hiid eth tall folck, som bliff'we her liggendis i wintter, 
migh oc landet tiill hielp och tröst, tha wore thet möghet 
nötthigt, ath^ the goffwe theres skatt eder naadis folck æn the 
goffwe the Swenske. Beder jag eder naadis högmechttighed, 
ath eder naade wiille werdis ath widhe migh her oppaa eth 
æncket swar, hwad jag skall forlade migh oppaa eller rætthe 
migh effter. Inthet synnerlige wid jag eder naades högmeck- 
twghed tiill biwde. Hwad eder naadis værdwghed ær tiill 
wiilliges, ydmiwg, kerlig oc tiænisthe, skall eder naade altiid 
finde mig velwiillig vti. IIer medh eder naadis högmeek- 
tiighed the heilige treefoldiighed befalendes baadc tiill liiff 
oc siæll. Ex Borcholrn feria sexta proxirna ante festum 
a8sumcionis Marie virginis Anno Domini M d vij°

Niels
Bosson Kiidher.
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Utanskrift:

Iiöeburne förste och mecktwghe herre, her Hanss medh
Gwds Iaade Danmarchs, Swenges Noriges,-^tornaren 
Gottes koninoh, hertwg i Slæswngh, i Hülsten Stoimaien 
och Ditmersken do greffvve i Oldenburgh och Delmenhorst 
&c myn kære naaduge herre ydmiwgehge sendis

Original i K. Danska Geti.-Archivet, något sönderskafvet. (Kubr. 
Danske Kongers Historie).

150.

Hemming GacW tin Hcn' «vante, att han låtit begara ett 
samtal mellan höfvidsmannen på slottet och Hv leder 
kansler, och sänder Jakob von Nürnberg att derom be
rätta, men skall sjelf följande dag infinna sig, dat. 
Kalmar d. 15 Ang. 1607.

Mvn ödmiwke thro tiænesth nw oeh altiith forsænth medh 
I1Zvvp Verdoohe herre fadher, werdens welia wetha ath 

iZmllc) loth jak Jacob wan Norenberg ropa til höffwklz- 
inannen pa slotteth, spöriandes hanom til, om han wille siell 
personliga gaa wth oppa graffbacken, sielft hærde oeh tala 
wedh her Pedher, eders herredomes caneellær, Jacob wan 
Nörenberg, Bröms och Mws. Thaa swaradhe han thet gerna 
oöra wille. Saa talades thee wedh i dagh strax epther nnial- 
?.;dh Hwad tall ther war rörth pa bade siidher, kan her 
Pedher edher aldeles wnderwisa, tesliges Jacob, Bremss oc 
Mws Verdoghe herre fadher, bedher jak eder ganst öd- 
miwkeflilge, ath edert herredöme ey tagher mik ti owelia, 
ath jak sielff i dag ey kom til edher Jak hade thet alle- 
ledes oerna giort, dog faa wij ey baade [i] sænder wara afi 
stadhen I morghen wil jak gerna komma til eder hwatt i 
sielffwe begære, skwlle jak en krypa paa myn knæ. Inghen
anner tiidande ære her paa færdhe aimer t P id el 
Nörcnbero kan eder wnderwisa, som jak aldeles her Bedei 
Hl kennegOifBvit haffwer. Her medh eder a zwoldogh Gudh 
, ® i„-i0 IHff och siell. Myn thro tiænest eder
uuiderwisandes saa lenge jak leffwer. Raptim Calmar[m]e re assumptlonis MariegAnio &c Mdvij. Solito sub seereto.

„ . . , . ncmntpckniné. skrifvet af samma hand som flera andraH Qaddfbrrf fördern“ tiden T K Danska Geh.-Archivet Utanskrifter,: »Sin 
kere herre fadher Her Swantc Niclsson, Sveriges rikes förståndare odmxwk- 
[li]ge» är likasom tilltalsorden i böljan af brefvet egendomlig for H. Gadd.
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Hemming Gadd till Hr Svante, skall längre fram pâ dagen 
komma till mötes, så snart han utfört ett par ärenden ; 
pråmen skall efter reparation åter läggas ut, dat. Kalmar 
d. 18 Aug. 1607. D. G. A. Handstilenochutanskriften 
den för H. Gadd vanliga ; men ej egenhändigt.

Myn ödmiwke thro thiænest nw och altiith fôrsænth metl 
wor herre Jehesu Christo. Verdoge herre fadher, Werdens 
welia wetha, ath i jafftes senth wndfik jak edher breff och 
scriffvvelse, i hwilke i röre, atli jak edher' inöthe skal wndher 
wægen i dagh, hwilket jak och gerna göre wil, saa snarth 
jak haffwer taladh wedh borgamestara och radh om nagre. . -------Ml UWlI ItlUll GUI liable

æ£e?... ’ tesliges widh nogra bönd her, jak instæmpdt haffwer
D Il Till 1 Zl \ A 1 I All VTI / Lt \ ,S I .... .. ,1 1 • t /“V V « V

.... ■ o ^ -------o iiiottoiii|iut iiauivci

ati nu (4) eller vi (6) sokner, her nestli om kringh. Siidan 
wil jak strax giffwe mik til wægs til edher. Inglien tiidande 
ære her vvtan godh, wij late förbietra war praam och lappa 
honum ther han swnderskotin war. Nter han ær wæll för- 
vvaret, skal han læggias emellan bada lönportana. Hoo sii- 
dan wil in pa slotteth eller wth, han skal spöria them til paa 
pråmen ære. Her medh edher akwoldog Gudh befalandes 
til hff och siell medh alle helge Sweriges patroner. Myn 
thro tiænesth edher bewisandes saa lenge jak leffwer. Scriff- 
wet snarliga i Calmarna odensdaghen nest epter warfrw dag 
a8swmptionis. Mdvij. Solito sub seereto.

162.

Ture Jönsson till Hr Svante, stilleståndet på Vestergötlands 
gräns fortfar, men Nils Bild pä Bohus har utanför Lödösc 
tagit ett skepp, hvarom Hr Åke skrifvit till K. Kristiern ; 
Krummedike har nyss farit med 3 krigsskepp till Norge, 
dat. Säm d. 19 Aug. 1607. D. G. A.

Myn ödmygligh tro tienesthe nw och altiidh for senth 
med wor herre. Kære herre, ma i vide, ath nw i prestamodh 
var jagh till ordh medh then verdiigh herre bispen oc her 
Akte i Skara om then dagh, som verith haffuer mellom Norie 
och Vestcrgötlandh, tho töethe them ickæ nöttogth vare at 
scriffwe honum vp, for the hade noeghen visse" tijdhende, 
hwro then herredagh for slithen ær mellom konghen och Stæ- 
dernæ. Kere herre, loth och Niels Biill vppo Balms taka 
eth skyp vthen for Lftdiilsse(!) med sin ladningh, som hadhe 
hymma i liostok, och var ther noegoth aff' Lodiilse borgare
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"otz vppo same skyp ok ær alt gotzseth vpskypath pa slottet. 
Ther fore haffuer her Akas nw scriffuit then vnge herre tiill 
med sit eget bwdh och ighen elskath(!) skyp och gotz, eff'ter 
thet war taket vppo rigesens ströma i sodan feiigh dagh. 
Yttermera rôrær han, om for[næmp]de dagh skall blijwa ston- 
dandes eller ey. Hwat swar*), han ther vppo for, om jag 
for ther noe^eth ath vithe vtaff, skwll i framdelis foo mith 
scriffwilse om, item om thet b reff, som i och Rigesens raadh 
screffwe her till landit, tôcthæ them ickæ nöetegth vare att 
leases skvlle for then braandh, ther vidh Stocholm skædhe, 
och thet folch, i her aff landeth begerendhe vore, om fram- 
deliss behoff giordis. Dogh screffwe vi, bispen, her Akæ 
oc jagh, Stocholmss borgare tiill eth opeth breff, ath the 
skolle°i alle motthe bewisse sek med edher och rijget, som 
thro dande men bör ath giöre. Vi ville alle gernæ aff thenne 
landzendhe komma them tiill hielp oc trösth, om behoff 
«■iörss, effter var ytorste macth. Var och saa talath aff, breff- 
wet skulle försth komma eder tiill handa, ellisth skulle ickæ 
mith sio-neth komma ther fore. Kære herre, ær mek vnder- 
wisth, ath the borgare i Varberg och Falkenberg haffwa 
flitth alth sit gotz till Halmstada, och Kromedikæ var ther 
nw for xiiij (14) daghe till ordz med Peder Lückæ vppo 
Varbergh, och Iop strax tedhen med iij (3) bemanneth skyp 
ath Norie. Thy acter jagh mek nw strax in pa Dal ath 
holle tingh yterste vid landamerkit, dagh en nest effther Sancte 
Olaffz dagh. Hwat jagh kan ther forfara for sanna tydhende, 
skwll i vfortöffvet fao mith scriffwelse om. Er her oc röctet, 
ath biscop Mws ær löpen at Danmark, ok then vnghe herre 
ligger vppo Agerhuss, och vare gerna till Berwen och be- 
tröster sek ickæ for the Nordfarere. Hwath rodh han nw 
foor, sidhen Kromedikæ kornmær tiill honum, spörss vel 
framdeliss. Inghen tijdhende ær hær annen en godh, hwar- 
ken med Skotter eller anneth örloffz folch, thet jach haffuer 
spwrt i noogher hande mote. Kære herre, tæncker mith 
beste, som myn store tro ær till eder. Hwar jag kan vare 
edher till ödmygth och tienisth, effther myn yterste macth, 
skwll i altiidh fynna mek redeboen oc velwillogh tiill, soo 
Icnghe jagh liffuer, thet Gud kennæ oc alle Swerigis belge 
patroner, “hem jag eder befaler med Iiff och siel tiill ewigh 
tiidh. Hastelighe" scriffwet vppo Seem Sancte Margareta 
affton Anno Domini Md septimo.

Ture
Jensson ridder.

*) Kristierns’ svar, dat. Agerhus d. 25 Juli 1507, tryckt i Danska Geh.- 
Archivets Aarsberetn. IV: 333.
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153.

Hemming Gadd sänder Hr Svante en gammal handskrift, 
funnen i Vasmolösa häradskista, hvar af synes, huru 
farlig inbördes tvedrägt bland de styrande är, dat. Kalmar 
d. 27 Aug. 1507. D. G. A.

Myn ödmiwke &c. lika med N:r 104. Werdens welia 
wetha, at wi fwnne thenne her inslotne copie i Wasmerlösa 
hæredz kisto her i Möre, i hwilke i finne nagra articla, be
synnerligo ij (2), som edert herredöme nyttoge ære, som 
gamble herrer och mæn saman fögth haffwe, hwilken copie 
edert herredöme maa lata üffwerlæsa och sidan förkynna for 
Jnene raadeth, om edert herredöme saa tykkes, pa eders för- 
bætringh. Saa mage i see, hwro fwll medh waada inhyrdes 
twædrækth ær blandh them rikesens besta weta skola, som i 
aldeles finne i för[scriff]ne copie, then i Werdens alwarliga 
besinne. Her medh edert herredöme alswoldog Gudh be
talandes medh Iiff och siell til ewig tiidh. Werdens heisa 
myn frw moder, myn wnga herre och til Iith medh mon^e 
gode nætter. Raptim Calmar[ni]e die Ruphi martiris Anno 
IJomini Mdvij. Nostro sub eecreto.

Hemingh
Gadh.

154.

Blekings Östra härad till Hr Svante, begär försköning från 
den gengärd, som han infordrat, men erbjuder sig att 
jointe de qvarlefvande i Lyckå gifva hvad de kunna 
åstadkomma, dat. Ramdala d. 29 Aug. 1507. D. G. A.

Wij m CE eg he almwgæ, som byggæ och boo Östre herræt 
i JiJegingæ, ^hilssæ eder idmyügelcgæ ok kerlegæ medh Gud. 
Kære hcr Swante Nilsson, Sweriges riges forstannære, orn 
then gengerfd], som i skriuæ oss til om, thet ær wss fatigæ 
mæn alt for^ swart, wii komrnæ thet aldri aff stad &c. Thet 
skall Gud i hemerigæ och dannæmen vede, thet wii ære 
jemlegæ forskattade po allæ sidher, hawurn wii ock altiit 
tätige mæn gewiit eder genger, bode then tiid her Steen 
[Sjtwre rade ok so nw eder &c, hwiket bediæ wii eder for 
Gud skuld, at i wilde wende eder til at see node til oss 
tätige mæn, tho wurde thet wor storlegæ och kerligæ böön 
tu edher. Mæn thet som koningens folk hawe giort weed
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edræ vndersottæ, thet skall Gud i hemengæ wede, thet wn 
fatigæ tnæn kunnæ ther inthet i wolle. Kæræ heræ, sende 
wii och eder ii (2) dannæ inæn, som wort bod ock wort brefl 
skal bære for eder, hwad som i welen göras mood them, thet 
stor til Gud ock til eder, om i weleien gôræ nogræ bedræ 
node medh oss fatigæ mæn. Wi welwm gernæ geuæ eder 
hwat soin wii kwnnæ off stæt komme, om thet kan kommæ 
po en mööieleghiit. Wiliæ ock the fatigæ mæn i geen ære i 
Lôükoo aff theres fatigdom gewe for them hwat soin the 
kwnnæ kommæ aff stat. Bediæ wn ock aile the gode herræ 
i Swerigæ bôggæ ock boo, at i wiliæ bediæ for oss fatigæ 
mæn Wii wilum wære eder til weliæ och kerlighet effther 
wor fatigæ mackt, ther med eder Gud i hemengæ befalendes. 
Scriwiit ° i Kamdala decollacionis Sancti Johannis baptiste 
Anno Domini MD 7°

155.

Riksföreståndaren Hr Svante till allmogen i Vestbo, med 
uppmaning till trohet, i anledning af det försök K. Hans 
gjort att förmå dem till affall (Jfr N:r 146), och an
föras färska exempel på hans trolöshet och grymhet 
samt att allmogen i Hera landsorter mangrant »försvurit» 
honom. (Troligen dat. Kalmar i slutet af Augusti 1607).

Heiser eder alle kronennis skatskylloge bönder, landbor 
och menige almwge, som byggia och boo i Vesbo, kerlige 
med wor herra. Kere venner, eder skall alle vetherliget 
vara, at mich är vnderwisth, at richesens och alles wore 
hedzske fiendhæ, kong Hans haffuer scriffuit eder tnl med 
eders heredzman Anders Knwtsson i Elxholt och siger honom 
vara wtsendher tiil Köpenhaffn, fulmechtug senningebud pa 
alles eders vegna. Kere venner, mich forwndrer, om sa ær 
i sanninde, som eder offuer scnffues, gantzske storlige i huat 
matthe i thet giort haffue, epter thujach formoder at i y el 
sport haffue, at Stocholms stad, Dalekarlarne ) och menige 
Sweriges riches inbyggare, v,me och gamble, riche och Ia- 
tige, Iringom menige richet, Iaffue med oprech e hender 
forsworet honom och alle hans affödhe, och vele aldrig sätie 
thro eller liith tiil honom, sidan han sa onkehge och oärlige 
vthen alle retwisa stymplædhe, pinthe, brendhe, halshwg och 
stegide the fatige borgare i Kalmarne i then felige dag, han

*) Ordet är genom misskrifning otydligt.
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Swenske men med hand och mwn oc med sin breff och 
indsigle lofïuade och tiilsaedhe hadhe(!), och scriffuer eder 
och tiil i sin breff, at han haffuer alti id varit önkesam ower 
fatio-e almwgen. Then barmhertughet, han bewist haffuer 
vtoftuer Swenst blod i thenna sommar, thet se Gud för kert 
och alle retwisa menniskor. Sa mange skwtor, han haffuer 
låtit tage fra the fatige Fynnær, tha haffuer han latbit hwggæ 
hand och fot aff folket och kasthet vt for bord, som hwndha*), 
sadant önkeliget mord bedreffue aldrig Rytzer eller hedninge 
nagot sin in pa Swenst blod. Hwarfore rader, hügelige for
maner och pa richesens vegna strengelige bywder jach eder 
alle, at i engte loffue eller tiilsigie for|skrif|ne K. H[ans] 
mere eller och nagot annet än(!) vthan thet som almwgen 
kringom menige Sweriges riche giort och samtyckt haffuer, 
sa framt i och eder epterkomande skole icke ther fore Iidha 
skadhe och ewig forderff, thet jach nödugt sage, thet Gud 
kennæ. Tenker oc pa Olaff Skoning och flere, som fört 
haffue awug skiöld emot theres rette fädernis riche. Varer 
vid en god tröst, och warer myn fogitthæ tro och retraduge 
i alle inatthe, bliftuer godhe, trone Swenskemen, som fæder 
och forelder for eder varit haffue, som mich engte twiffler, 
at i jw gerna göra, som eilige tro dannemen i all inatthe. 
Jach vil nest Guds hielp forswara eder för K. Hans och 
alt hans partij, ther haffuer engte twiffuel vdinnen, [och] 
gerna halle eder alle, riche och fatige, vid Sweriges lag och 
godha gamble sidwänior oc altiid gerne vetha alles eders 
betzsta.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet.

166.

Svenska riksrådets lejdebref för ridd. Nils Bosson (Grip), för 
besök i Svenska orter mellan Martini tid och 20:de dag 
jul, dat. Däfvensösund d. 3 Sept. 1607.

Wij Jacob medli Gudz nadhe erchebiscop i Upsale, Vin- 
centius i Skara, Matthias i Strengenes, Otte i Vestherars och 
Ingemar i Vexiö medh samma nade biscopar, Johannes

*) Jfr tvenne Erik Turessons bref till riksföreståndaren och till riksrådet, 
dat. Viborg d. 21 Juli 1607. (Grönblad, s. 322, Skand. Handl XX- 
168, 167.)
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Fandher aff Gudz forsyn Electus till Aboo, Swanthe Niels- 
son, Swerigis richis förstandere, Knwt Eskilsson, lagman i 
Vplandh, Erich Trolle, Erich Twresson, Sten Cristiernsson, 
Twre Jensson, Aake Hansson, Trotte Magnsson oc Cristiern 
Bengtson, Riddere, Johan Magnsson, Bengt Arendsson, 
Johan Arendsson oc Niels Eskilsson, vepnere, Sweriges riches 
radh och men, göre alle vetherligith, ath wi for thet menige 
beste haffwa leijdet och feleth och medh thetta vorth opne 
breff leijde och feie, erligh och velbyrdigh man, strenge rid
dere, her Niels Booson, hGfwitzman pa Borcholm, hiit in i 
Swerige, till Stocholm eller annerstadz, hwar han sig till alle 
eller no«re aff oss benale kan, frij, feledh och leijdet, hiit 
in at komme, medh sextie personer och ther fornedhen, till 
landh eller watn nw om Sancti Martini tidh nest kommendis, 
noiret för eller effter, som honum legligheten kan falle, her 
frij, feledh och leijdet at blifwe in till tiwgende dag jwll ther 
nest effther, till at owervæge och handle med oss, hwroledis 
thenna twist, richene i mellen varedh hafwer och ær, motte 
affstellis och forwendis i bætre mothe, sedhen frij, feledh och 
leydet vdi siit frij behold till Borcholm igen komme medh 
skep, heste, hoffwor och hwad thet helst ær, han och hans 
medföliere hafi'we medh at fara. Hende oc swa, at ijs oc 
inenföre honom betager, thet han ecke innen for[scrif|ne tiidh 
i siit behold kome kan, skall thenne samma frij leyde och 
säkerhet honum fast och obrothelighe holles, till tess han i 
siit frij behold kome kan, fore oss och alle wore, tesligis för 
Stocholms stadh och alle andre, hwo the helst ære eller vara 
kwnne, ther fore waare och richesins skuld vele och skole 
göre och lathe, vthen alt argt, argelisther, nyefwnder oc hielpe- 
rede, i alle mothe vedh woore ære, sanningh oc gode, criste- 
Iige troo. Tess till större och fastare, wisse fwlbordh oc for- 
Wariimh lathe wi endrectelige och samfellige rigesins clemma 
medh^noore wore secretis och indzigle pa allis wore wegna 
at henoåe ned hen fore thenne wore leijde oc sækerhet, som 
gifwen °oc scrifwen ær i Defwensöswndh fredagen, tredie i 
Septembri manedh, arom effter Gudz byrdh Twsendefem- 
hwndrade pa thet siwendhe.

Original å pergament, med vidfästa 8 sigillremsor, uti Linköpings 
Bibliotek Af sigillen finnas fragmenter af N:r 1, rikssigillet, samt N:r 3 
och i, biskopliga. N:r 6, Erik Trolles, och N:r 8, Trotte Månssons, äro 
någorlunda behållna.
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157.

Ture Jönsson till Hr Svante, om den skrifvelse han och flera 
rådsherrar erhållit från ärkebiskopen och andra af riks
rådet i öfra Sverige, med anledning af Hansestädernas ho
telse att afbryta all handelsförbindelse och enligt kejsarens 
påbud vara på vårt argesta, hvarföre riksrådet uppmanat 
dem hålla sig färdiga att besöka ett rådsmöte, när derom 
tillsäges; men som det förekommer honom underligt att 
sådant möte hålles i Hr Svantes frånvaro, vill han ej 
resa utan dennes befallning, dat. Falern d. 18 Sept. 1507. 
D. G. A.

Myn ödhmygelighe, velwillige, troo tiensth altidh for- 
sendh med var herre. Kere herre, ma i vidhe, ath for noegre 
dage for tnith bvdh kom fron ider, fik bisskopen, her Aage 
oc jac then verdige herre, erkebisscopens skriffuelse oc here aff 
radet ther vppe i landet oss samfelt tijskriffuit, om budh var 
kommet aff' the Hænsse stæder her i Össtersiön ligge, at the 
fwlkomlige bede oc radhe til, ath her skal inthet godz eller 
folk sendis til Stæderne, ti them ær forbudet at sende nocget 
godz her till riket och strengelige budit aff' keyseren, ath the 
skulle vidh theris velferdh vare pa vort argeste, hvar the 
kwnne noegre offuerkomme her aff riget ær. Ty begærede 
the verdige fæder oc gode men, at vii skole vare rede, ner 
budh komme, oc ofortöuet besöke thet herremöthe, som oss 
til buddet vordhe pa tiith oc sted benempd. Nw i dagh 
sendhe then verdige herre, bescop Vincentius, mich en kopie 
aff' breff, hans node oc oss flere samfelt tilskriff'uit, hwilket 
jac ider sender, tesliges en copie, hans nade besynderlige var 
tilskrifluet, soin i mage rette ider epter. Forwndrar storlige, 
at swdane herremödhe skal berames i iders fraavaren, oc epter 
thet i icke skriffwe mich ther tiil om, acter jac ingen herre
möthe besöghe, for jac faar idert herredömes skriffuike. En 
dog ther fölger noegen liden owilye med, tha vetli jac for 
sant, at thet helge ewangeliuin holler: quod nemo potest du
obus dominis seruire. Thy kere herre, skriffwer mik ider 
vilye tiil, om jac skal söke thet möthe eller huar jac skal 
mödhe ider, tha vil jac gerne fulfölye ider skriffuelsse. Kere 
herre, thetta skriffuer jac i en godh meningh, storliga be- 
fryctendis, at i icke haffwe fonget nylige ider budh eller ti- 
dende aff Vplandh, aff tesse forskriffne sager, æpter thet i 
intet rörde i idert breff, i mich tilskreffwe oc [o:om] tesse 
erende. Jac kan dog vel merket, then verdige herre erke- 
biscoppen haffwer thet i en godh acth oc meningh, vppa thet 
Gudh alsmectighste ville giftvve oss noegen lempe tiil at aff 
stille swdana forderff, som riket oc then menige man vpp
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Staffan länsman i Södra Möre till Hemming Gadd ; har genom 
bud till Eonneby fått underrättelse, att det är K. Hans' 
hela magt som ligger nu för Kalmar, och utskrifning af 
folk eller gengärd höres ej utaf, dat. Thorsås d. 21 Sept. 
1607. Bilaga till H. Gadds bref af d. 22 Sept. D. G. A.

Mina ödmivka tiiænisth nw och altidh för sænth medh 
Gud. Maa edher naadh wetha, ath raith sendhebwdh kom 
fraan Röthnaby i gaar om nath. Thaa haffdhe the for taal 
och tydendhe, ath al then makth, konwnghen kunne aastadh 
koma, thaa ær ther skæpen, som nw lyggya före Kalmarna, 
och inthet mera folk eller almogha wentha the i aarlankth 
æn nw ær för Kalmarna och ænghen gengherfd] ær ther wth 
gyordh eller oppaa lagdh, oc var ærkebeskopenss fogthe afif 
Lwndh i Lykkyoaa oc lath wth driffwa och borth föra al [t] 
thet prowasten aathe i Ramdala in til Lwndh. E[n]ghen 
annar tidenda haffde han, wtan bar op langylde oc saköre 
oppaa beskopens wægna, æn haffwer jak nw mina speyara 
in i Wæstra hæredh til thet bondha tyngh oc för höra, hwatli

Bidr. t. Skandin. Hist. V. ^

henger. Vore vel radliget, at i sielffwe vare vppe i landit 
for swadana oc andre mer[k]lige sager skyld. Kere herre, 
skynder thetta mit budh ofortöuet med ider skriffvilse til mik 
igen, ther retter jac mik gerne epter oc vil altid gerne vare 
ther i vele haffwe mich, epter myn ytersste makt, thet Gudh 
kenne oc alle Sweriges helge patroner, them jac eder ewin- 
nelige befeler med lift' oc siel. Hasstelige eff Falem löger- 
dagen nest for Mattei apostoli dagh. — Kere herre, strax 
jac fik thenna tidende skreff jac ider kere hustru min swager(!) 
til, ath hon skulle ther om oförtöuit. biudha ider til. Mic 
hopes, thet er icke forgeth.

Ture ridder.
Jensson

Utanskrift :

Erlig velbyrdig man oc strenge rider her Swante Nilsson, 
Sweriges rikes forstandere, sin kere herre och höwisman ödh- 
mygelige.
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the welya haffwa för raadh. Ey flere tidandhe oppa thenne 
her tidh sen eder naadh Gud befælandes och sancte Paedeij 
sancte Paawsel. Scriffwidh i Torssaas in die Mathei apostoli.

Staffan lænsman 
sönnan skogh.

Utanskrift :

Verdwch herre i Gud, Doctor Haemingh Gadh, electus 
i Lynköpwngh, ödmiwklego til körnendes thetta breff.

159.

Hemming Gadd till Hr Svante om försvarsanstalterna i Kal
mar, hvilka torde hindra honom att komma till ett ting 
der i närheten, hvarest åtgärd borde vidtagas för anskaf
fande af hö och några skyttar; han låter slutligen af 
borgarne förmå sig att stadna, dat. Kalmar d. 22 Sept. 
1507. D. G. A.

Myn ödmiwke &c. Inghen tiidande haffwer jak förfarit, 
siidan edert herredöme wt redh anner æn i see i thetta breff, 
her inne lykth, thet jak fick nw pa stadhen. Saa weth jak 
ey werdige herre fadher, om jak faar thorn til at komma 
til tinget i dagh för thee bomer skwll för broændhen slaas 
skwle, ij (2) bomer lat jak fæsta i nath och ij eller Uj (3) 
fattas æn nw. Twa æspingher hwllo alla nath widh clostret 
aff fiendene. Hwad thee mente ther medh, wet jak ey, man 
jak thror, thee hade aktet sig til bron, om thee hade seeth 
tilfelle ther til; thy ær radh ath the borner som fattes, at 
thee sias ther före i nath som komber. Sidan hoppes mik, 
at wij ære forwaret pa then siidan. Verdige herre fadher, 
om jak ey komber til tinget, thaa werdens mana pa then 
fodring til hestana motte inkomma, om thee ey wtlöpa scole, 
tesliges skatta wedh oc stocker, ath bötha wor pram medh 
ighen. Miik hoppes, han skal komma æn en tiidh för slottet 
i jaar, oc göre them mera harm æn han giorde til förende, 
han wil wara fampns tiokt offwan för watn ganghen. För- 
gæther ekke werdige herre fader, at wij fa nagra skytter in 
til oss. Jöns Holghersson ligger wist nordan Olandz wdh 
medh vij (7) skep, thet sade mik progwsten aff Mölstadass 
nw pa stadhen. Bæst ware, at hæstane Iopo wt för kosten
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Ake Hansson till Hr Svante tackar för de förläningsbref 
å Örebro län, han genom kanslern Hr Peder erhållit; i 
Lidköping, å marknaden d. 29 Sept, har han talat med all
mogen, som lofvat trohet i striden mot K. Hans och dennes 
anhängare, dat. Tuns gård d. 1 Okt. 1507. D. G. A.

Venlio-h hilssen nw och altiidh fore sendh kerlige medh 
Gwdh Kiere herre och frendhe, tacker jag ether kierlige 
fore ethers <>odhe skriffwelsæ, i meth her Peder ethers kantze- 
Ieer nw skreffwe megh tiil, i hwilcke mothe jag kandh withe 
ethers och rigissens gangn och bestandh, skwlle i fynd lie 
megh altiid redebodhen tiil. Swo hawer jag nw kerlige 
anammeth the breffwe po Orebro och Orebro lam Wil jag 
gherne ware ether til willige och withe ethers beste, swo 
met Gwdz hielp i skulle meg tackæ. Hwath deel jag nw 
haffwer ethers kantzeler hcr Pether indgiffweth, sorri han po 
myne weghne wordher ether ^vndherwisendes, mwe i wthen 
aile twekel(!) fwlkommelige ether epther retthæ. Naer Gwt

skwll, OiJ^ skepen waare borto, man ther ær bætre, at stadhen 
ær forwaret för folket skwll. Thee ma well göre en kost 
o’erdh medh fodringhen, oc ath alle skytter koma in, för wtan 
?hee i strandword ære, sidan kwnne wij skilcka hesterna wth 
hwar först behoff görs. Saa lather jak oc hwgga sex holl 
pa mwren, iij (3) offwan fore waghwset oc iij nedan före, 
pa holken sidan fiendane komma welia til bron, skal ther 
wara för them giorth. Ey anner tiidande ære her pa færdom. 
Her medh edert herredöme alzwoldog Gudh befalendes bade 
til Iiff och siell. Scriffwet hasteliga i Calmarna Sancti Mau- 
ricij dagh anno Domini Md septimo, solito sub secreto,

Heming
Gadh.

Postscriptum på en sedel:

Verdoge herre fadher, som jak war stöffladh och spora- 
der och hæstane waare för dören, kom eth skrij i byn blandh 
borgara, saa sigiandis, nw wil electus ridha sin færde. Medh 
thy motte jak bliffwa hemma för thet taleth skwll.
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wil jag self personelige kan komme tiil ether, wü jag tha 
wnderwisæ ether, hwat deel jag kand forfare ether och righeth 
rnacth wppo liggher. Item kiere frende, war iag nw i Lyde- 
köpping Sancte Mekiils dag och talledhe medh almoghen 
po ethers weghen, ath the skulle sto fassthe meth ether, 
therres retthe herre och howitzman i moeth kwngh Hans 
och hans parti, hwilcketh the alle meth op recthe hendher 
loffwede sto fasthe [ath] affwerge rigxsens skade och forderff, 
i naer [i] them tiil sighandes worder, i hwilcketth meth Gwtz 
hielp i thore inthet " tweghæ. Ythermere, hwat jag kandh 
ware ethers herredöme tiil willige gode och bestandh skulle 
i fynde meg welwilligh welle alt..............meth ethers herre
dom. Gwth och sancte Erich kwngh tiil ewige tiidh befallan- 
des. Snarlige affh Twne gordh fredagen nesth epther Sancte 
Mekilss dagh anno Domini Md 7:mo.

Aghe ..-, 
Hansson nddere-

161.

Hemming Gadd till Hr Svante, ryktet om Nils Boson vill 
han ej tro, endast de närmast boende, och ej hela Värend, 
kunna uppfordras till vakthållning, medan Danska skep
pen ligga qvar, Uppländingar anmanas att hålla sig redo 
till vintertåg. Stockholmarne stadna väl qvar, om de fått 
ut sin lön, dat. Kalmar d. 2 Okt. 1507. D. G. A.

Myn ödmiwke thro tiænesth nw och altiidh forsænth 
medh wor herre Jehsu Cristo. Verdoge herre fadher, jak 
fick edher scriffwelse i jafftens medh Hanus Hermansson, i 
hwilke i röre, ath her Niels Boson skwlle aff flytia och aff 
föra aff Borcholm. Thet rykteth giffwer jak alz in^hen makt, 
ey heller wil then tanken i mik för naghen dell. Wij haffde 
well nogoth ther aff hört, om saa hade warit i sanningen. 
Han seer widh Arwedh Trolles færdh och her Iwar Axelsons, 
medh myndre hand wiste sig bæthre förwareth. Som edert 
herredöme scriffwer, at i akte resa then almoge i Wærendh, 
oss til hielp och trösth, thaa ær gansth nyttogth, ath saa 
skeer, thee nest boo i Wærendh, at thee strax resas, hwar 
anner man eller som them tækkes, och inkomma oförtöffrat 
medh thet aldra första, her bliffwa scolandes, saa lenge tessen 
skep her liggia i swndet, saa snart thee skep wara sin færde,
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at thee finge thaa heniloff ighen. Ther aff faa i en wæl- 
weliog almo^a, at saa skeer, soin för[scriff]wit staar. Som i 
scriffwe, at i akte och resa i Niwdung och annerstadz ther i 
Smaalandh, thaa drager thet alt för langt fram, _ aft thy at 
viii (8) da<ra scole wara aldra minsta til ath tmga medh 
them Sidan0Viij daga til ath redha sig, oc saa dwælias viij (8) 
daga emellan. ' Therfore dragher thet alt for langt fram, och 
saa enter thy thee her saa nyliga want hafiwa. Saa œr och 
cranska radeliget, ath edert herre[döme] scnffwa oförtoffrat til 
mene Oplandh, ath thee alstingx sithia wedher redha, saa 
snart thee edert bodh faa, ath then makth thaa hiit dragher 
i winther wtan all ilan, ath thenne landzænde bliffwer for
ward. Annars faa wij ey frid i thenna winther, ehwad heller 
winter wara wil eller ey, thaa ær jw radeliget at makten hud 
komber, at wij motte faa en fwlkomlig ænda paa thetta sloth 
och framdelis annerstode hwar bestli tilfælle ær her nesth 
omkringh wedh Danmarks sidhe. Jak haffwer och myn Siod 
wte til°Öland, ehwad swar jak faar ighen. Om thet brett i 
fino-e aff Stocholms borgarana, ær mik ganst siælsynth, ath 
thee benæmpne eder tiiden saa til prikke. Jak gisser wel, 
ath nagre ære, the som tykkia illa wara, ath the ære her saa 
leno'e, man ey for thy aff ondom æmpnom slither thet sin 
tidh, til Alle helgone tidh, om thee kwnne bewekias her 
bliffwa welia. Haffwa thee sænth them sin lön, ær well tro- 
andes, at thee bliffwa qwarre medh en godh welia. lnSheu 
tiidande ær her annor æn godh, tess Gudh Ioff hafhve. Gudh 
criffwe oss kerlig och sæmia inbyrdes, thaa bliffwer her mthet 
skadhe Her medli eder alzmektig Gudh befa[llanjdes til litt 
och siell. Ex Calmarnia die sabbato infra octavam angelorum
Anno Domini Md 7.

Heming
Gadh.

162.

TTpmmine Gadd til Hr Svante, gör sig nu battre hopp af 
rvktet om Nils Boson; sänder en fånge fran slottet, skall 
ÎLea i Norra Möre, dat. Kalmar d. 2 Okt. 1607. (Tro
ligen bilagdt det föregående, heldst utanskrift saknas.)
U. G. A.

Myn ödmiwka thro tiænesth nw och altiith fürsændh medh 
wor herre. Verdoge herre fadher, thee tiidande edert herre-
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dôme bjwder mik tiil om her Niels Bosson, ær jak gladh aath. 
och hoppes mik, at i sithie snarliga sielff ther i hôgsæteth, 
nesth Gudz hielp. Saa finge wij nw pa stadhen ij (2) karla 
fran slottet. Then enæ sænder jak edher for tiidande skwll. 
Saa hoppes mik, ath aff then tiidande, jak aff them hörde, 
ær ey saa stor fare pa færde, soin ordh gaar aff. Saa haffwer 
jak och stæmpt tingh i morghon widh Aaby, ath ait Nôrra 
hæredh skal tiith komma, oc akther jak sielff wara ther viidh 
messa i morgon, ath biwda them in æn nw, som hemma 
sithith haffwa medh trysko, thy her kom ey æn nw tridie 
delen in aff Nôrra hæredh. Inghen stocka ære æn nw in- 
kompne, som jak förmodth hade. Edert herre[döme] her 
medh alzmektog Gudh befalandis bade til Iiff och siæl. Snar
liga aff' Calmarna sabbato infra octavam angelorum Anno &c. 
Mdvij.

Heming
Gadh.

163.

Hemming Gadd till Hr Svante, om rymningar bland besätt
ningen i Kalmar, anskaffning a£ timmer och bräder till 
skärmar o. d., ryktet om Nils Bosons öfvergång, —- ärke
biskopens och andras fiendtlighet, dat. Åby d. 6 Okt. 
1507. D. G. A.

Myn ödmiwke &c, Jak fick edher scriffwelse i nath 
midnatz tiidh, lydandes om thee Stockolms borgare, sin 
færdh lopne ære wtan Ioff och mynne, tesliges biscopens 
swena aff Wexiö bort redne, edert herredöme oaatsporde, 
thet mik Ieth ær aff allo hiærta, ath saa ær skedth. I jafftes 
kom til mik en bonde aff Högxby soken, som hether Oloff 
Joansson, hemma i Böterwm, oc körde sin swin hiit wth pa 
aallenskog. Han sade sig haffwa herbærgiat v (5) Stocholms 
borgara i fredagz aat nat, oc i blandh them war en medh en 
grön sidh kiortell, oc war skoten medh eth Iodh i laareth, 
och lithet ther epter kom en Opsale borgare til samma man
nen, och kom i sælskap medh thee andra v (5). Thee lotho 
bonden see eth löst falst breff oc insigle före, och sade sigh 
haffwa orloff aff' Bencth Ericsson och Oloff Galle. Then 
tidh, jak thetta förnam, hade jak strax en myn dreng pa en 
hest, medh breff til Oloff Bondesson och Lasse Scriffware, 
at the skwllo taga fath pa them, om drengen kwnne them 
förhala, ehwar thee hade framfarit. Tha hade the allestadz
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sport sig Wtegen til Wemmerby. Ther före bestælte jak 
thetta alt samman för æn jak fick eder scriffwelse. Strax 
jak fick eder scriffwelse om thet samma., thaa skikkade jak 
strax i morgans bittide eth annetli bodh aff stadh medh en 
færsk hest oc breff pa nyth til Oloff Bondeson och Lasse 
Scriffware, saa at kwnne the nogorstadz them bespöria pa 
thenne sidan Holaweden, taa twiler mik inthet, ath thee 
komma jw til baka igen, bwndne oc bewarade, som fürrædara 
bör ath wara. Vestra porth staar altiit open, oc ingen haal- 
der honom, ther stiæla sig wth, baade saaldenæra och bönder 
tesliges, thy jak rader ther inhtet wdi, thee welia jw altiith 
haffwe honom open. Ære nagre andre bort lopne æn the 
vi (6) för[skreff]ne, ther haffwer jak inthet aff hört, hwaske 
lithet eller inyketh. Biscopens werdh aff Wexiö haffwer 
nöklana til Westra porth, thy war them tilfælle ath ridha 
wth, nær them lysthe. Væll thror jak, at thet war moth then 
gode herrens welia, ath thee saa skwlle göre. Thee giorde 
honom eth onth testamenth ther wdi. Saa sændhe jak in i 
stadhen i gaar xxx (30) ôkia medh timber och bræde, mesta 
delen haffwer jak köpt för penninga, oc sompt lath jak hwgga 
ther oc hwar jak thet spöria kwnne. I dag wil jak och in- 
skikkia xx (20) eller xxx (30) ökia oc medh timber oc bræde, 
sompth til bak wærn pa mwren och sompt til skermer,.ehwar 
behoff görs. Ther om dreff mik nöd til ath giffwa mik wth 
ath lathe thetta komma in, som Johan Moussons, Benet 
Ericsons och alles waara samtal war i söndagz, för æn jak 
wt redh, thy ther war stor jæmber i byn om timber til 
förende. Thet rykte Bencth Knwtzsens karl förde fran 
Ölandh om her Niels Boson, thet giffwer jak inghen makth. 
Thy ath Trwgels PIemmingzsson war hoss mik i jafftes och 
sadhe, ath thet ryktet hade Niels Assers[on] i Rydh wt- 
giffwit, thy then Niels Assors ær then argaste fôrrædare pa 
rikelsejns oc eders herredömes wegna, som han kan wara i 
eth landh oc gik lenge medh Æbbe Koppe, ther före thror 
jak thet ey för enghen dell. Saa haffwer jak nw ij (2) myn 
bodh in pa Ölandh, saa at inthet thera wet aff thet andra, 
at förhöra hwro ther om ær i sanningen, oc förmoder jak 
them ighen, för æn jak far Eiff i dag oc alleledis sanningen 
faar wetha her om, hwro ther til staar. I gaar talade jak 
wedh en her Niels Bosons landbo aff Alem. Han siger alt 
plath twært i moth, at nær konwng Hans haffwer friyath 
hans fæderne och möderne, han haffwer her i pwenge, skal 
han faa Borcholm, och thet slot han wil wnna honom i Dan
mark, thet antwarde Otta Riyth. HerJaar han inthet wdaff. 
Hwad i sanningen ær, faa wij snart höra. Item Lasse lör-
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biörnsson ær her hoss mik, sigher sig see iij (3) Stocholras 
borgara aff rida medh hest i fredagz, oc sade the sig haffwa 
Ioff aft Oloff Galle, haffwande jak thet wist til förende, thee 
skwlle warit longo igen til baka. I bedhie mik tænkia pa 
ærchebiscopens ordh &c. Ther före lægger jak mik thet saa 
nær, som hwar danncman ær til sy[n]ne. Hvadh jak hafïwer 
irboteth föra sidan jak for wth, aff alles theras radh och 
samtykkio, thee öffwerste oc beste ther inne ære, och waaro 
hoss mik i porten, nær jak for aff oc loffwade wæll welia 
tilsee i myn franwara. Vil ærchebiscopen taga saa diwpt i 
sin taska, som jak haff'wer giort, han haffwer bætre makt oc 
lengher halft cronannes fôrlæninger och inthet gagn giort 
ther aff. Faar han raada oc Here hans medhaldh, kan jak 
wel gissa, at alth mith arbeyde, sware möde, kost oc tæring 
bliffwer mik om inthet. Noch han well bekenna i siist, i 
hans scriffwelse oc Here medh honom, om thenne förwaring 
om Calmarna sloth. En karl maa gladeliga waga halsen 
oc alle sina wælfærd för sadana goda tilskyndara. Sielffwe 
welia thee inthet göra, wtan stæmpla alt onth, en annen 
wnna thee sörgen oc bedröffwelsen, och ingen lönen. Man 
jak glæder mik medh eth storth hop, förmodendis mik haffwe 
en gönstogh herre, ther myn thro tiænest, kost och tæring 
see och skoda kan. Jak haffer ther inthet twiffwel wdi, e 
hwad thee scriffwa eller stæmpla welia. Her medh eder alz- 
woldog Gud befa[lan]des, bade til Iiff och siell. Haste[li]ga 
aff Aaby in octava angelorum Anno Domini Mdvij. Proprio 
sub secreto.

Hemingh
Gadh.

164.

BiBkop Ingemar till Hr Svante, ursäktar sitt uteblifvande 
från rådsmötet och berättar att K. Hans begär en årlig 
skatt af Värend för medgifvande af fri handel öfver 
gränsen äfvensom Värendsboarnes svar till Påvel Kyle 
med anledning af uppmaningen att deltaga i försvaret, 
dat. Kronoberg d. 16 Okt. 1507. D. G. A. Jfr N:r 80.

Ingemarus Dei gracia, 
episcopus Yexionensis.

Sincerissimi8 nostris dilectione, honore et salute semper 
in Domino premissis. Kære herra, bror och besynnerlige 
gode ween. Fingo wij eder herradömis scrifiwilse Sancti
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Michaelis affthan och the werdogxte fædhers ærchebispens, 
Bisp Mattis, Bisp Ottes och flere godhe herrers och mændz 
scriffwilse, soin scriffwit war fredaghen næst æffther Sancti 
EMdii daW i Dæwendsôô swndh, lwdandis ath wii skwldho 
nw Sancte Birgitte dag næst forleden waridh i S[t]ocholm, 
offwerwæo-ondis medh the werdoxgte fæder, herrer och godha 
mæn nokon merkelig rikesens ærande med the Lybsko och 
Tydzko stæderss sendebodh, som menogha riket och oss alla 
störste macth paa ligger. Gudh med sin naade, all hælgon 
i himmerike och alla hælga werdogxta Swenges rikes pa- 
tronor Mffwet, the nokodh thet förhandla och samtyckia, som 
tliet menoga rike och oss alla kan kommo till nöttho, godo, 
o-agn och laanglicth bestandh, ath thenne feiidh och fordarff, 
som nw for ögon ær, motthe bestillas och aaffsætias, liolket 
eder herradöme kan betænkia, oss wægen war for laangh 
och thiden for korth, och for annor merkelig ærande och 
saker i thenne landzænda paa færdho æra. Item laatho 
Blekwngx faro och the Here her wthan fore i Skaane oss 
forstaa, "ath kong Hans begæror en skath her wtaaff landet, 
cc (200) gyllene eller c (KR)) yxn, ath the mottho och skwldho 
sidan friith bytha och köpa med them salt, hwmbla och fisk, 
hwad them behoff giordis, nw som lör, liolket oss ey tychthe 
raadlicht wara, och ey hælder kwnno wij formerka landet 
thet o-öro wilde, holkit wij formogho welbyrdog man Paawal 
Kyla° eder wæl wnder wisthj haffwer och tæslikis om the 
swar, almoghen swarade tiil eders herradömis opno breff, i 
holko i begærodho folk her wtaaff landet tiil Kalmarna. 
Thaa swarode landit ther tiil nw, som the altid tiil forna 
s war od h haffwa, ath the ey welia wtgaa wthan saa med skæl, 
thet nokon hær wthan aath till landzs opdrager, thaa welia 
the o-aa man aaff hwse och aafwæria rikesens och alders 
waara skado och fordarff, næst Gudz hiælp, æffther theras 
vthersto formogh. Thaa næmpdo wij viii (8) beskedna mæn 
wtaaff landit, kommandis tiil eder herradöme, wnderwisandis 
all Iandzeens(I) brist och læglighether. Kære herra, fingo wij 
eder scriffwilse med wælbyrdog man Paawal Kyla, ath wn 
skwldo kommo tiil eder, och thet i oss och tnl fornaMil- 
bwdit haden i eder scriffwilse med Per Maansson, holkit wij 
ey fingho, som wij lætho Paawal Kylo och her Anderss, 
eder capelian, see ederth breff, i oss tnlscreffwo, kære herra, 
oss nw til eder (!) kommo. Kænne Gudh, wistho wij ther nokodh 
bestandh æffthefôlga, skwlde waar mödha gerna wara eder 
kerligheth tiil redho nw och altidh. Som i oss och latho 
bekænna oss opgiffwa til S[t]ocholm, ær ey i waare macth 
i thenne tidh, och hopos oss, thet i ey begæror æller oss
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tiil raaden, thenne landzændha och waar gaardh saa offwer- 
giffwa i thenne feiidh, holkit landet och framsatthe for wæl- 
bwren man Paawal Kylo. Kære herra, bedio wij gerna om 
eder welie saa kwnne waro, ath waare tiænara motthe hem- 
kommo, nær the konghens skep aaff waaro lwpen, ær ey i 
waar formogho them ther i winther liggiandis haaldha med 
all the ræntho, som wij kwnno faa aaff the krononis Iæn, 
som wij nw i forlæning haffwa, kænne Gudh, holkom wij 
eder Sancte Sigfridh och alla werdogxte Sweriges rikes pa- 
tronor befalondis med Iiff och siæl tiil ewig [tidh]. Göro wij 
altidh gerna hwadh eder herradöme kan wara tiil welia och 
tiil kerligh. Raptim citissime ex manerio nostro Kronoberg 
Anno Domini Mdvij, Sabbato proximo post festum Sancti 
Kalixti pape et martiris. Nostro sub secreto.

Postseriptum på en lös sedel:
Kæra herra och bror, bedio wii ederth herradöme öd- 

mywclega gerna, thet i wildo wel göro och wnna wara tiænara 
herbærgit friith tiil Per Thosa och latho beskicka the rytther, 
som ther legadh haffwo i alth aar, annarstadz i byn, om 
waare tiænara skolo ther længe bliffwa. Waare thet them 
mykith nöttocht for maangahaanda saker skwldh, æller froctho 
wij, ath flere aff waara tiænara hænder, som then waar tiæ- 
nare slaghen bleff, hwars siæl Gudh naadhe. Skal saadanth 
stædias inbyrdis medb oss och enghen næffjsjth æffther gaa, 
hwad gagn och bestandh ther æffther fölge, kan ederth herra
döme och flere gode mæn wæl betænkia. Enghen annon ti
dande ær her nw paa færda i thenne landzændha besynner
liga eder til bywdha, wthan som wii formogho, wælbyrdogh 
man Paawal Kyle eder wnderwist haffwer, och tæalikis thenne 
waar tiænare eder medh mwnnen bewisa kan. Her medh 
eder Gudh och Sancte Sigfrid befalondes.

165.

Hemming Gadd till Hr Svante om tillståndet på Oland, der 
han i förlitande på allmogen tillstyrker cn landsättning 
af krigsfolk ; han har nu hållit ting i Norra Möre, men 
törs ej komma, in till Kalmar af brist på hö, dat. Gtösse- 
bäok i Förlösa socken d. 24 Okt. 1507. Egenhändigt. 
D. G. A.

Myn ödmywke thro thiensth altidh forsænth medh Gud, 
werdog herre fadher. I aptons widh dagsath war, tha war 
tingith försth slitith. Her vvar sa mykin almoge, som han
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her war i x (10) eller xii (1.2) aar medh merkeligh ærendhe. 
Nogoth for tingith war wte, tha kom Karll Krok igen och 
war inne pa Olandh, i lsagærdhe, sielff annar, och haffwer 
fangith breffwen fra sigh. Frw Annes ama pa Borkholm sa, 
ath hon fik breffwen fra sig i gar, æ hwath swar wi fa igen. 
Aman och hennes bondhe ware om radh i Krobs nærware, 
ath hon skulle jw fa breffwen, och loffwadhe giffwe swar in 
pa Skeggenæs, sa snarth the fa swar igen aff Frw Anna. 
Ther fore badh jach Krok giffwa sigh hem och holla wackth 
pa swaren och strax koma til idher. Han sigher for tidendhe, 
ath södher pa landith ære ij (2) rota aff Otte Huts folk, 
xii (12) karle i roten, sollenære och hoffmen och Tyske i 
hwar rote, och the göra alth thet buller, ryckte aff gar, och 
ære ij (2) swena och iiij (4) bönder i strandwardh hwar nath, 
och haffwer Otte Kwth xij (12) böndher aff hwarth hærath 
stempth in pa slottith, som skulo hielpa til bewaka slottith, 
jach kan gissa forborghin,. eller hwrw thet ær fath. Almo- 
ghen lather ganss illa pa Ölandh for then sware beskattningh, 
sigher och Krok, ath ther ær mynne makth æn ordh gar aff 
och menar fulkomliga, om the haffde hielp, the wille gerna 
nw göra allan then dell, i them til biuda willen, the ropa 
hempd och crucifige i hymmelen. Jach talade widh almogan 
her pa tingith, ath nar the fa budh aff idhers herredöme, 
ath the som ære widh strandhen skule sitta redho widh alles 
theress bather, ath koma in pa Olandh, hvilken sidhen i ære 
begærendis hielpa til ath flytia thöm aff, som aff fara wilia, 
och alla skoga karla skulo koma in i byn sa lenge pa en 
dag eller ij (2), the andhre ære wte, ath fiytia thöm aff, och 
sade sa: ær ther salth eller fisk pa landith, at wij matte fa 
for ware peninga sa mykith oss behöffwes, thess wiligare ære 
wij hielpa thöm, hwilkith jach thöm loffwade, om i ære sa 
til sinnes haffwa nagoth folk titb pa landith. Aff myn gissan 
bordhe the södher wth höra idher till, och æn sa nær medh 
böndher bewaka slottith, ær throandes, ath thet ær füge folk 
oppe, och finge the se idhert folk for slottith, the böndher 
innan mwren ære, ho weth, hwath spell ther aff' wardha 
kwnne. I morgon komber Kroch och Ebbe Laxman in til 
idher, och the wetha ythermer wndhervisa idher herredöme 
om all legligheter. Jach haffwer æn nw ower c (100) bön
dher i Götzbech, som jach skall skilia sakafall ath, om gipte- 
mall och andhra saker, ath jach ey kan koma for moth ap- 
tonen. Her medh iders herredöme alswoldig Gudh befellan- 
des til Iiff och siell. Scriffweth hasteliga i Götzbech sön
dagen post Seuerini Anno Domini Mdvij.

H. Gadh.
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Item om nogith skall företagas in pa Ölandh, som jw ær 
aft myn gissan nyttokth, tha skall almogen wetha thet i tidh 
och thyma, iij (3) daga til förende, ath the redde sig wdh 
pa kosth och tæring och annath hwath thöm behöffwis.

Jach tör ey koma hem. Thy jach haffwer ey eth stra 
höö, sa hielpe mik Gudh, thet arma jach köper eller myne 
swena, thet tagx oss i fran medh wærende hand, som jach 
idher klagade i gaar, ath ær sketh, sidan jach hædan for. 
Jach hopas, jach och the fatige dande swena, idher thiena, 
haffwe giorth war ære sa fulth sorn en annan och æn sa gerna 
göro wilia; bade jach ganss gerna, thetta tag motte aff stillas.

166.

Ärkebiskop Jakob till Hr Svante, tillstyrker, att om han 
sjelf ej kan utan fara komma ifrån, kan sänder någon 
förtroendeman att meddela riksrådet, huru han anser, att 
man bäst skall skilja de Liibska sändebuden från sig, 
dat. Stockholm d. 27 Okt. 1509. D. G. A. Jfr N:r 9.

Jacobus &c. lika med N:r 9. Som i fornimme aff 
i igesins tadz breft, at the ære begærende [ed]er nærware oc 
gode radh i the ærende, som nw pa færde ære, som nw aile 
störste makt pa ligger, swa woret ganze nyttigt, at swa skedde 
och eder gagneligit i lengden, om [i] ære wthen drapelig 
förfal. I behöffue inthe twiffle ther om, at huât i ære [n]ær 
eller bortha, tha skal med Gudz hielp inthe beslutes eder 
til förfång, wore saka at i haffue swadane förfal, at i inga- 
lunde kunne komme swa farlöst, tha ær nytte, at i sende 
nagon, ther i sætte tro til, som kan wnderwise tesse gode 
herrer eder gode radh oc tykkie, hwrw [wi] best kunne 
skilie thet Lubzke sendebud fra oss wthan lang förtöffuen. 
W i göre altiid gerne huat eder ær til gode oc kerlig. Eder 
her med Gud befalendis. Et Holrnis in vigilia Symonis et 
Jude mdvii.
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Jon Jönsson till Hr Svante, om rådsmötet, som börjat för 
några dagar sedan i Gråbrödraklostret i Stockholm och 
hvartill han å Hr Svantes vägnar varit tillkallad; det 
kommer att räcka till Mårtensmessan, på det att Hr Svante 
må hinna att komma tillstädes ; derest han det ej kan, 
bör han skriftligen underrätta om sin mening i afseende 
på fredsförslaget, och kan han lemna ärkebiskopen full- 
magt ; magistraten och borgerskapets 48 höras i frågan, 
dat. Stockholm d. 27 Okt. 1507, D. 6. A.

Min ödhtnywkligh ok weluilioghe tro ok tiænisth nu ok 
altidh til förrenda senth med Gud. Ma i witta, kære herre, 
ath nu för noghen dagher sidhan, tha kom then werdugha 
fadher ærkebyskoppen hith til Stokholm, ok noghen affh the 
werdughe fæder ok godhe herrar, rikesens radh med, ok nu 
haffua the godha herrar hafft mik i Graabrödher hos sigh 
wppo edher weghna, ok haffuer jak inthet annath förnwrnmit 
affh the godha herrar wtan thet, som edher ok Sweriges rike 
kan komma til gaghn ok til bestandh, ok haffwa thessa godha 
herrar öffwerlagth thet swa, ath the hadhe edher gerna hær 
hoss siigh, om thet waare swaa belæghet med edher, ath i 
waare wtan förffal, ok ther före taa haffua tessa ghodha herrar 
förlength tenne herra dagh iu til Sancte Martens tidh, ok 
wille the nu tenne hær tidhen fram til Martens messa offwer- 
wæghia om fredh ok om wpslagh i mellan kwnghen ok om 
alth annath, huat som riketh kan komma til nytta ok til be
standh, ok om thet ær swa belæghet, ath i ikke kwnne 
komma hith wp widli then samma förscriffhna tidh, taa wille 
tessa werdughe fædher ok ærlighe godhe herrar öffwerleggia 
ok besluta huath som te kwnna betenkia ok betrakta thet 
som edher ok riketh kan komma til nytta, til gaghn ok til 
bestandh, ok swa willa the scriffua edher til huath som the 
warda til ens om, ok waare thet swa belæghet, ath i ikke 
sielffh kwnne komma hith wp för förfalz skuldh ok för thet 
ondha före skuldh, thaa ware thet mykket nyttogth, ath i 
sende edhert budh med edher scriffuelse hith wp til tessa 
godha herrar, ok fölgdhe ther en stor wilie med, ok i gaar 
thaa hadhe the borghamestara ok radh in för sigh, ok waare 
the swa til ens med thorn, ath the skulle kalla til hopa xlviij 
(48) uthaffh menighethan, ok the skulle talas widh ok öffwer- 
læggia, huath som the kwnne finna til godh radh ther til, 
ath the kwnde komma i en godh fredh ok i eth wpslagh, 
ok nw i dagh thaa skwlle the komma til hopa ther om, ok 
taa wil jak ok wara ther hoss wppo edher weghna, ok kære
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herre, som edher wel förtenker, ath hure som i wardha til 
ens hær med borghamestara ok radhet ok teslikes med menig- 
hethen, taa som i fore hædhen, ther halde the fasth wppo 
huath som the haffua loffwath ok sagth edher, ther maa i 
tullelighan slaa edher liith til. Kære herre, haffwer jak [inhet] 
ytermera ath scriffua edher til för tidhende, wtan ath hær 
star alt wel til, Gud see loffuath, ther för hær med edher 
ærligheth alsmektogh Gud beffalandes. Scriffuit i Stokholm 
om Sancti Symonis ok Judas aptan Anno Domini mdvij0.

Jon Jönsson.

Postscriptum à trenne lösa sedlar:

1. Ma i witta, kære herre, ath som i screffue mik til i 
sisth om then fodhringh hær i Stokholms iæn ok hær i Wp- 
landh, ath jak skulde bestella thet swa, ath the skulle gyffua 
korn ther förre hith til Stokholms sloth, thaa ær thet alth 
redha swa bestælth, ok ther förre faa i tenkia til ok haffua 
eder hestar annar stadz, för ty the kwnna ikke badhe halda 
hestanar ok gyflfwa korneth wth.

2. Ma i witta, kære herre, ath then werdugha fadher 
ærkebyskoppen han hadhe mik behemelighan i tal med siMt, 
ok förnam jak wtafifh honnom swa, thet i maa fulleligh settia 
tro ok Iith til honnom, ok ær thet swa saka, ath i komme 
ikke sielffh hith wp, ta scriffuer ærkebyskoppen serdelis til 
ok gyffuer hannom edher fulla makth, ok nar som i gijfifwe 
hannom swa edher fuller makt, taa weth jak ther skæl til, 
ath han finner godha radh ther til, ath edher ærende the 
skulle al komma i en godha motta, ok förnymmer jak inthet 
annath affh tessa godha herrar, wtan wælwiliogheth ok swa 
ath the wille alle wara edher til tröst ok til bestandh, ok 
ma i witta, at her Twre Jönsson han kom nu i dagh hith i 
byn, ok war jak til tals medh honnom ok wnderwiste han 
för mik, ath ther staar alth wel til nidher i landhet alla stadz 
wppo edher weghna, Gud se loffuath ther förre.
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168.

Riksföreståndaren Hr Svante stadfäster den af Riksrådet till
försäkrade lejden för ridd. Nils Boson (N:r 166) dat. 
Kalmar d. 1 Nov. 1607.

Jach Swanthæ Nielsson i Ekesio, riddare, Sweriges riges 
forstandare, gör weterligith, ath som the verdigste verdoge 
lædher, erlige herrer, strenga riddare och gode men, Kigesens 
raadh, for thet menige besta och bestondh skuld haffwe Iey- 
deth och feleth erligh velbördogh man och strenge riddare 
her Niels Bosson, höffvidzman oppaa Borcholm, in vdi Swe- 
riges riche, till Stocholm æller annerstedz, ath komme, hwar 
han kan sigh till nogen aff' oss benale, saa aff theres herre- 
dömis kerlige begæren och scriffuelse haffuer jach for[næm]nde 
her Niels Bosson och nw leydeth och felæth och med thette 
mith opne breff' leyder och feler, frij, feligh och leydet till 
for[næm]nde Stocholm æller anderstedz, hwar han kan sigh 
till nogen aff oss ath giffwe med sextigie personer æller för 
næden, till landh æller vaten, nw om Sancti Martini tiidh 
nesth kommendes, nagith för æller effter, som honum lægelig- 
hethen kan falle, her frij, feligh och leydith ath bliffwe in til 
xx:de dagh jwll ther nesth effter, till ath offwervæge och 
handlæ med theris herredöme och mich, hureledis thenne 
twisth, riehen emellom warith haffuer och ær, motthe affsettis 
och förwendis i bæthre motthe, och ther nesth frij feligh och 
leydet vdi siith frij behold Borcholm igen komme, med skip, 
hester, haffwer och hwath theth helst ær, som han och hanss 
medhfölgere haffwe med ath fare. Hendit och saa, ath ijs 
och menföre honum betager, thet han kan icke innan for- 
[næmjnde tiidh i siit behold kommæ, skall thenne frij leyde 
och sækerheth honum fasth och obrwtelige hollis till tess 
han i siith frij behold komme kan, för mich och alle, ande- 
Iige och verdzlige, som för mijne och Sweriges riges skuld 
velie och skolæ göre och lathe vthan alth argth, argelister, 
nye fwnder och hiælperædhe i alle mothe, vedh rnyn ære, 
sanningh och godh kristelige thro. Till tess vitnisbyrdh lather 
jach Imnge mith insigle nedhæn för thette breff, som giffuit 
och scriff'uit ær i Kalmarna paa alle Gudz helgone dagh aar 
&c. Mdvij.

Original å pergament, med vidhängd sigillremsa och spår af sigillet, i 
Linköpings Bibliotek.



Hans Brask, domprost i Linköping, till Hr Svante, meddelar, 
att den Eomerska konungens bref »på rikets argesta» icke 
fått kungöras i Danzig, att Liibeckarne hade gått längre 
i sin eftergifvenhet för K. Hans än de andra städerna 
medgifvit, jämte flera politiska nyheter från Italien, dat. 
Linköping d. 5 Nov. 1507. D. G. A.

Humuli mei recommendacione premissa. Kere herre, 
verdes vele wethe, ath uw for nagre daga kom Mester Eric 
hem genom Finland oc looth mik forstaa, ath i Danska war 
en stoor twædrekt mellen raadeth ok menigheten for thet 
sendehod skul, kung Hans tiid sændt haffde med Romerske 
kongens breff paa rigesens argeste*), oc fik kungens sendebod 
ey anneth swar, æn ath the bekænde sig ey forfscriffjna breff 
velia lyda, vthan thet ware aff theris eyen herres kungen aff 
Palen befale, ok ath om raadet haffde ther anners til swarat, 
haffde wordeth eth menigt oploop i staden thera i mellen. 
Sæger han tæsligis, ath i the stæder, han foor i genom, war 
eth meent taal, ath the Lybske æra mere intrædne med 
kongen i rigesens ærende æn the haffua befaling aff andra 
stæder æller then mene köpman kan wara til nytte. An
ners haffuer han engen merkelig tidende, wthan ath pawen 
haffver twinget then mektige staden Bononiam i Lumbardie 
til then lydne oc vederkæning, the aafftrædne woro, oc ath 
kungen i Frankarike haffver bolagt Genuam in i Walland, 
ther haffuer Iangliget örlög fört med them. Aff Fenedie for- 
faar jag nogen annen merkelig tidende. Wil jag them edert 
herredöme forkynne med thet aldre forste, holchen then alz- 
mectige Gud verdes beskerma til sine tienst oc rigezens 
langlige velfærd. Citissime ex Lincopia v Nouembris Mdvij.

E[xcellentiæ] V[estræ] Sferuvs]

Johannes decretorum doctor 
prepositus Lincopensis.

UtanBkrift :

Strenuo ac generoso militi Domino Suantoni Nielsson 
de Ekesiöö, gubernatori regni Swecie, domino suo colendo.

*) Intyg, att ett sändebud från K. Hans meddelat rådet i Danzig akts- 
förklaringen och anslagit densamma å en kyrkodörr i Danzig d. 23 
Maj 1507. Danska Geh.-Arch. Aaraberetn. IY: 332.
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170.

Hemming Gadd till Hr Svante, om de lejdebref, Hr Otte 
Ruth begärt och föreslagit, dels för att tala med Grote 
Kort, på Kalmar slott, dels för en underhandling, vid 
Sankt Gertruds kyrka; om det af allmogen på Oland 
lidna förtryck med beskattning och skjutsning, likaså 
om den skada skärgården lider, hvarvid han erinrar huru 
fienden plundrat omkring Rönö och bortfört bönderna i 
träldom och nämner en olycka med pråmen, dat. Kalmar 
d. 7 N o v. 1607. Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmyke &c. I fregedax nath finge wij swar aff Otte 
Rwth och hans leydhe, sa ath han wil koma til talss i Kal- 
marna eller widh Sancte Gretrudh [o: Gertrudh], wtan byn, sa ath 
han will tala wid Grote Korth först och sidan koma oss til 
ordha. Jach sa, ath leyden war ey sa wtgiffwen, som jach 
sende honum copian, thy: »Jens Holgerson och for alle the 
som for K. H[ans] göra och late skulle,» war ey i leydhen, 
ther fore sende jack pa nyth sama bodh til honum, om han 
wille giffwa oss leydhen epther war copies inhallilse, skulle 
gislemenne koma i morgon, som han wille och skreff, the 
koma skulle, och han oppa tisdagh til Sancta Gertrudh. 
Jach skreff honum sielff til, sa ath thet war milt behendokth 
til stædia, ath han skulle fa ware gisell in pa Borkholm försth, 
och sidan skulle han fara til Kalmarna sloth, bestella i then 
dag och gisell rnedh Grote Korth hwat han wille. Will 
han nagith werff haffwa pa Kalmara sloth, for giselnen 
komber, theth göre och sta sina fara, eller sidhan wij finge 
ware hem igen, i thy gislen ær och felig dag, wille jach thet 
ey til stædia medh förordh, ath nar han komber milt til talss, 
will han haffwa Grote Korth til talss medh bath, sielff anner. 
will jach thet til stædia, oppa theth ath thet mene bestha skall 
for then skull ey forsymas, om ther kan nagoth goth aff fö- 
dhas for hans til komilsse. I dag far jach swar igen. Sa 
ær thetta sig forlöpith. Jach tror, ther bliffwer en gramwnk 
wthaff, medhan han ey wille giffwa leiden, som copien in
halier, jach honum sendhe. Æ som then ene skath och gen- 
gærdh ær wte, sa leggher han strax en nye och större oppa, 
och ridher medh xl (40) skywthhesta, æ hwar han ær, och 
XXX (30) til foth, sa ath then almoge idher til höre pa Ian- 
dith rope i hymelin, ath the ey fa wnsætningh. The tage alla 
stadz oxasana(!) och sætia for wagnen, ther the ey fa skywt- 
hesta, och göra all hærensketh, the kwnno. The loffwa i 
Blekingh göra en arm gærdh, och fan [i] ther snak före. Thenne 
tagher iiij (4) eller v (5) och ridher hoss thöm och födher 

Bidr. t. Skandin. Bist. V. 15
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folkith, til teas thet ær alth wte, och strax en ær wte, leggher 
han annor oppa. Tenker hwat. skade ær skedh idher almoge 
i skæren. Jach skall inte forgætha, æ hwar jach kan for 
thet the skinnadhe Alrekian och iiij (4) myne andiire lanbor 
widh Röne i fiordh ath aar och fördhe borth bönderna, och 
komo ey æn mv hem igen wtan en, the andre ære i Dan- 
mark, ga thræla och oppa Gotlandh som Esther och Ilaka. 
Item jach haffde reth all ting till ath lata taga then store 
pramen til klostridh, ath fôrbæthra honum, tha star han pa 
hothnen i æwyone wæll en alin och eth j (!) qvarter, och 
kan ingelund koma tædhan, thy watnith ær sara wth fallith. 
Ther will konsth och arbeyth til, nar han skall thædan. Her 
medh idher alswoldig Gudh belallandes til liiff och siell. 
Hasteliga scriffwith i Kalmara sündaghin infra octavam Om
nium Sanctorum Mdvij.

H. Gad.

m.

Ake Hansson till Hr Svante, lofvar med anledning af Svantes 
yttranden, bref, ständig trohet och oförtruten tjenst- 
villighet, och då herredagen är om 2, 3 dagar slut, 
önskar han pä återresan få ett personligt möte i Örebro 
eller annorstädes, dat. Stockholm d. 8 Nov. 1507. D. G. A.

Yenlig helse nw oc all tid kerlige forsend med Gud. 
Kære herre, frende och gode besynnerlig wen. Tackar jak 
edert herredöme kerlige for eder scrifrwelse, edert herre- 
döine mik all tid til wilye oc kerligh. Som i röre, at jak 
skal wethe edert oc Sweriges riges lon[g]lige bestond, kenne 
Gud, at ey seal annedt fynnes eller edert herredöme torfares. 
dag och nath, bode tyme oc stwnd, saa lengiæ mik liffweth 
recker, oc ther möge i fwlkommelige forlade eder paa. Kære 
herre, teckes eder wæthe, at thenne herredag er æcke en fbr- 
slitten, men doch i hwat motte jak kan wethe edert oc rigi- 
sens gang oc bestand nær thenne gode herrar, skal jak wære 
weluilyogh til, oc ther edert herrædôme inthet twile wthi. 
Hoppes mik oc, at then del edert herrædôme haffuer mik 
loffwet oc tilsacht, bliffwer æcke paa eder side i nogræ motte 
til ryggæ eller aethers, i hwilcketh mik eller ær ingen twile. 
Wil jach oc nest Gudz hielp med liiff oc macth ail tid for- 
skyllath, oc swa kære herre, wore thet gantzkæ nyttocth oc
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gangneligeth, at edert herredômæ oc jak motthe komme til 
talss om edert herredömes och rigisins lo[n]glige bestond 
oc anner ærende, som macth paa ligger. Kwnne thet saa 
wara, at eder herrædüme wille mötte mik wid Örebro. Hwar 
eder tecktes, lather jak ind til eder, oc effterty, at thette herre- 
inötthe bliffuer i en kort tid besluthet, pa en ij (2) eller iij 
(3) dage at göre, bode jak gerne, at i ville mik tilbywde, 
om iak skulle edert herredômæ forbide wid Örebro eller 
anner stadz ther wid, hwar eder teckis, ty jak acter wfor- 
töffueth drage nid, forwarendes then landzende, med tiidh oc 
tymæ ær, Ingen annen besynnerlig tydende haffuer jak edert 
herrædômæ nw tilbywde. Hwat jak kan eder til ôdipywcth, 
wilia oc kærlig wara, »ör jak al tid gerne, thet kenne Gud, 
then jak edert herrædômæ swnd oc salig til ewig tid be
faller. Gör jak all tid gerne hwat edert herrædüme lywfft 
ær. Eaptissime ex Holmis ipsa octava Omnium Sanctorum 
Anno Domini Mdvij:0 solito sub sigijlo.

Ache
Hansson riddere.

172.

Svenska Riksrådets dora i arfstvisten mellan Lindorm Bruns- 
son och Päder Bengtsson (Jfr N:r 80, 139), hvarigenom 
tillika förordnas, att hädanefter representationsrättens 
utsträckning »in till femte man» skall tillämpas, dat. 
Stockholm d. 10 Nov. 1507.

Wij Jacob med Gudz nåde, erkebiskop i Wpsala, Win- 
centius i Schara, Mattias i Strängnäs, Ötte i Westerårs, 
med samma nåd biscopar, Knutt Eskilson, Erich Trolle, 
Sten Cristeerson9ls), Åke Hansson, Erich Johanson, Trotte 
Maenson, Christiern Bengtson, riddare, Niels Eskilson, wäp- 
nare, Sweriges Rijkis rådh och män, Göre witterligit, att 
nw wij församblade wore i Stocholm, kom för os i rätta en 
saak emellan welbyrdige män, Lindorm Brunson och Peder 
Bengtson om ett arff, som fallitt war elfter hustru Bängta, 
Imars broders dotterdotter för[näm]da Lindorm i säng hade, 
och fonda Peder Bengtson samma hustru Bengtas systerson 
war, hwilckin saack wpskutin war från ärlig och weibyrdig

*) Har ursprungligen stått Cristopherson, men är ändradt.
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man, her Twre Jonsson, war käre medbroder, lagman i 
Westergöttlandh, för ett tuiöwell skuldh, som är, att somme 
lagböker, som är wtij then älsta lagen seyias, att sligtt tagi 
broders barn som broder, och sligtt systerbarn som syster, 
och icke länger wttryckt i släcktena. Then andre lagen, som 
man kaller medelste lagen, säger, att sligtt tager broders 
barn som broder, och sligtt systerbarn som syster, allt in till 
fempte man, än thå att någott leffuer aff syskanom. Tha 
wore her för os tu suoren witne, som war her Knutt Eskil- 
son och Johan Jönson, som både sig så Gud till hielp, att 
för någor åhr sedan i menige herredag i Calmarna kom ett 
sligtt ärende i rätte om sådana arff, i närware werdige fäder, 
ärlige gode herrer, besynnerlige alle lagmän öffuer menige 
rijkitt, och sade then äldzta lagen, som somme kalla nu 
Börkelagen, orätta, och stadfäste och fulbordade then me
delste lagen, som holler i första och annatt capittell i ärffda 
baleken, att sligtt tagi broders barn som broder, och sligtt 
systerbarn som syster, in till fempte man. Dhå dömpde wij 
endreckteliga effter medelste lagen forme arff emellan thöm, 
jämväll stadgandes och welandes, att och hereffter schall 
dômes effter fonda medelste laag, och icke effter Börkö lagen, 
dogh hwad till förene haffvver waritt dömptt i sligtt arff effter 
samma älzta lag, thet wari fastt och giltt. Tess till yter- 
mera wisso, att så dömptt och aff os sarndräcktelige stadgatt 
är, lata wij witterliga hängia ware incigla redan för thetta 
breff, dat. Stocholm profesto Martini Anno Domini Millesimo 
quingentesimo septimo.

Efter en afskrift från senare hälften af lt>:de seklet å ett försitsblad 
af pergament i en papperscodex af K. Kristoffers Landslag uti Kongl. 
Bibliotheket i Stockholm, hvilkeu tillhört Riksrådet Ture Bjelke, och synes 
äfven afskriften af detta dombref vara af hans hand. Sign. B. 35*). Be- 
skrifven af Schlyter, Corp. Jur. Sviog. ant. B. 1 s. XXY Ii. B. XII s. vm. 
— Andra afskrifter, men ingen äldre eller bättre, finnas i samma biblioteks 
laghandskrifter, sign. B. N:r 2, N:r 12, N:r 27 och N:r 31.

*) Å första försitsbladet finnes efter ett utdrag af Årfda-Balken i »Medelste
lagen» följande slägttafla:

Anders Knutsson till Siögerås
. Hustru Märeta, Benet Hustru Bencta.

Bengt Gyltes. Andersson. Effther thenne hustrw
Bencta föll arffwett.

Päder Benctsson Hustru Birgitta,
Sigge Larssons.

I
Hustru Karin,

Lindorm Brunssons.
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173.

Benkt Eriksson till Hr Svante, om provianteringen till lians 
svenner i Kalmar och allmogens i Varend ovilja mot 
förslaget om en årlig tribut till K. Hans, cl at. Kalmar 
d. 28 Nov. 1507. D. G. A.

Min ydmyche helsen velueligh trotienisthe eder herre- 
döme nw och altiidh forsendh med Gud. Verdigh herre. 
Som i aldelis fornwme och klarlighe bekenneligit var, hwadh 
vij till kosth och spisningh haffdhe, for en i toghe vtaff 
thenne landzendhe, ock hwadh trösth, hielp och vnsettningh 
oss loffwedis vtaff Væren och Blekingh, ther vtaff ær oss 
plath inthet till handha kommedh, och inthet heller formo- 
dindis ære, vthen nogith till fisk, vij finghe aff Blekingh, som 
Thord Bagghe weth eder vnderwise, hure mykit ther var. 
Haffdhe i ecke swa hastugth giffwidh edher dhædhen och 
sendh then Lasse Jensson ther in, tha haffdhe i veil fongith 
vth alien then dell, eder var loffwidh och tilsagth. The sæ- 
gie i Værendh, ath effther tliet the schole sielffue köpe sigh 
fridh, tha velie the före oss hiit theris gingerdh i polyxer, 
armborsth och klowahwgh och ingen vnsettning annen at 
göre, for en the fa vetha, hwem the schole fa for herre och 
höffuidzman. Thet ær all the swar, vij ther fongith haffwe. 
Kære herre, sedhen i aff foren och in till nw, haffwer jach 
köpth, lænth och borgith then dell, swenene skulle liffwa 
vidh, vthen nogne oxefall, her Electus oss vnsath haffwer 
medh i blandh, ytermere ær thet nw ecke i myn macth, ther 
fore haffwer jach sagth her Electus swenene tili, ath han 
skall besörghe them medh kost och thæringh in tili jwll. 
Endels liggia i byn hoss borgerne for theres peninghe. Thess 
for innen varen fortæncthe, hure i vele forhaffuedh, ath the 
for math eller oil skole ecke nödgis giffua sigh till noghen 
annen herre. Thet fortryther hwar i sin stedh, at the fatige 
karle schole ytermere vare nadebarn æn andra godhe herres 
tyenere. Nær the fa then dell thöm bör at haffua til mat 
och oil &c., vele the gerna bewise sigh emoth eders och 
rigesens fiender tilbörlige. Swarthe Bærendh veth ytermera 
vnderwise om all ærendhe och leglighether. Eder herredöme 
then alzmektugh Gudh befallendes och Sancte Erich kwngh till 
ewigh tiidh. Scriffuidh medh en hast sönnedaghen aduentus 
md septimo, thali sub signeto.

Bencth Ericsson.
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Åke Hansson till Hr Svante, tackar för bref och för allt 
hvad fogden enligt uppdrag hade Iofvat, och ehuru 
några kunde missunna honom förläningen af Örebro slott, 
hoppas han att allt blefve hållet, dat. Örebro d. 2 Dec. 
1507. D. G. A.

Venlig heke mv oc all tid kerlige forsend med Gud. 
Kære herre frende oc gode besynnerlige wen, tackar jak 
edert herrediime kærlige for eder gode oc kerlige tilscriffuilse 
oc tessliges for all then del, edert herredömis fogthe haffuer 
mik pa edre wegne bewist, eder mik all tid til troskap, 
tienisth oc wilije. Kære herre, teckis edert herredöme wetho 
thet jak haffdhe gerne wäret til orde med edert herredöme 
her i Örebro om ederth oc Sweriges riges gagn oc lon[g]- 
Iige bestand oc tessliges om mangh hande ærendhe oc sagher, 
som macth pa kan liggie. Haffde edert herredömes fall sa 
wäret, haffde thet oc warit gantzske nyttogeth eder oc righet, 
at saa haffde skeeth. Formerker jak kære herre, at nogre
............tyckie nogh then del ederth herredöme haffuer mik
loffueth oc med [bre]ff tilsacth om Örebro sloth, hoppes mik 
nest Gudz hielp, at ære nogre the radgiffuere, som edert 
herredöme ther om affrade, at i wel holle then del wid macth, 
som mik til loffued oc til sacth ær. Sker anners, kan edert 
herredöme wel fortenke, hwat god bestand ther effther kan 
fylie. Hoppes mik oc nest Gudz hielp, at the[n dee]l edert 
herredöme baffver mik loffveth bliffuer æcke til aethers eller 
rygge i no[gen motjthe. Thet jak haffuer edert herredöme 
loffueth, skal oc æcke bliffue forfsummet] oc ther skal edert 
herredöme haffwe ingen twil wppa, thet skal Gud kenne, 
then jak edert herredöme swnd oc salog til ewig tid befaller. 
Raptissime ex Örebro feria quinta proxima post Andree Anno 
Domini mdvij0. Solito sub signeto.

Ache
Hansson Riddere.

Postscriptum, å en liten sedel:

Item kære herre, som her Peder let mik lorstaa, ath 
edert herredöme ville mik wrine halff delen aff skatthen om 
Sancti Hansse tid, tha bider jak idert herredöme kerlige, at 
i wndervisse eder fogoter, ath the göre mik ther ingen 
hinder uti.
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Utanskrift:

Erlig och welbyrdog man oc strenge riddere.................
Nielsson Sweriges riges forstandere sin kære herre oc fjrende].

176.

Åke Hansson till Hr Svante, svar â skrifvelse med Hr Peder 
kansler, som skall framställa de skäl, hvarför han icke 
torde kunna personligen mottaga slottslofven å Örebro, 
utan måste öfverlåta det åt sina svenner, som ditskiokas, 
dat. Ettak d. 10 Dec. 1607. D. G. A.

Venlig helse nw oc all tid kerlige försend med Gud 
Kære herre, frende oc gode besynnerlige wen. Teckis edert 
herredômæ wethe, at i gaar fich jach edert herredümæs ker- 
lighe scriffvilse med eder canceller her Pedher, i hwilke 
bland annen ærende edert herredômæ er rörendis, om myn 
erende oc legligheter saa wore, at jak kwnne komme til orde 
oc tals nw med edert herredômæ, hwilket jak ey göre kan 
för mangehande sagher oc merchelig ærende skuld, som pa 
thenne landzende rörendia ere, hwilke jach haffuer her Peder 
til kenne giffuet, edert herredöme them framdelis med mwn- 
nen wndervisendis, oc tesligis haffuer jak honom wnderwist 
om all ærende, them mik tyckfis edert herredômæ oc riget 
skole ganghneligh oc beständig wara. Edert herredômæ take 
ther aff saa myket som eder teckis. Kenne Gud, hwat jak 
haffuer giort, thet haffwer wäret med en god acht, oc ey 
skal anneth befynnas i nogre motthe. Kære herre, haffuer 
jak oc giffuet her Peder til kenne, om saa sag ær, at jak 
haffuer nogen rigesins ærende æller werff pa ferde, saa at 
jak personelig pa forsagd tid æcke komma kan oc slotzloff'uen 
unanime, aether jak sende tid the gode karle, som thet göre 
skule pa myne wegne, ligewist som jak personlig til stedz 
wore. Hoppes mik nest Gudz hielp, ath hwat gode karle, 
jak tid sendendis warder, skule wethe edert herredömes oc 
rigesins gangn oc bestond, ligeuist som the wele wethe mith. 
Ingen annen besynnerlig tidende haffuer jak edert herre
dômæ nw tilbyude. Kan jak nogen forfare, som eder oc 
riget ere rörendis pa, wil jak all tid gerne edert herredöme 
them wnderwissæ. Hwar jak kan edert herredöme til tienist 
wilye oc kerlig wara, gör jak all tid gerne, och ther skal 
edert herredöme inghen twiffwel haffwe wdynnen, thet kenne
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Gud, then jak eder swnd oc salig til ewig tid befaller. Rap- 
tissime Ex Etag feria sexta proxima post Anne Anno Do
mini Ac. vij. c'-''"- - ' -•----Solito sub signeto.

Ache
Hansson Riddare.

176.

Nils Boson till K. Hans, tackar för hans ynnest och för- 
läning och vill ej skiljas från Borgholm, utan hålla det 
till konungens hand såsom förut, men meddelar afskrift 
af ett bref från Svenska riksrådet och hoppas, att konungen 
ej vill, att han med hustru och barn skall komma i 
evig skada, dat. Hurfva d. 13 Dec. 1607.

Myn ydmyghe wehvillighe och beplichtughe throo thienste 
edher nads högmectughet nw altiidh till foren senth kerlighe 
medh wor herre. Högborne forste, kære nadighe herre, jagh 
tacker edher nades högmectughet ydmygelighe och kerlighe 
foor edher nades wellwilligh, gönsth och forlæningh. Sydhen 
jagh skyldes fran edher nade, thaa haffwer jagh betenekth 
migh ther wthi, effther som myn leyligheth haffwer segh, er 
migh icke till börligth ath skylle migh saa aff medh Borc- 
holm. Jagh sereff edher nadhe inthet till, ath jagh wille 
ware ther aff medh, jagh sereff edher nadhe inthet annetli 
till en myn brösth och leylighet, effther edher nades skriff- 
welse och begæren, i godhe troo och loffvven gaff jagh migh 
Iiiidh till edher nadhe, och hohes migh, ath edher nadhe 
werdis icke wille wedhe myn skadhe eller thet migh ær for 
næær, jagh eller myn hwstrv och barn skwlle icke kome i 
effwygh skadhe och i forderff, thet wedh Gudh, jagh haffwer 
toogh Iighe well tagyt skadhe nock for edher nade skyhlh. 
Ther foore er myn kerlighe och ydmyghe bön till edher 
nadhe, ath edher nadhe wille werdis ath lade migh beholle 
Borcholm och i saa godhe troo och Joffwen och friiheth 
komme ther wp ighen, som jagh gaff migh thæden, och naar 
edher nade will ware ther wthi fortenekte, thaa ær thet icke 
raadeligth, ath edher nadhe skylle migh ther aff, medh jagh 
will hollyth till edher nades handh saa her effther som till 
fooren, och bewise migh saa troelighe ther wthi, som jagh 
will ware bekendh foor edher nadhe och alle kristne herrer. 
Jagh sendher edher nadhe nogre breff, som then werdwgsthe
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fadher, her erchebyscop Jacop och menighe Rigsens Radh 
i Swerige haffwer migh till scriffwyth, som eder nadhe fynder 
i theres scriffwelse,*) hwad theres begæren ær. Hwad edher 
nadhe töckes ther om, thet sætther jagh till edher nadhe. 
Inted syndherlighe wed jagh edher nades högmectughet tili 
ath biwdhe. Hwadh edher nades werdughet er till wilio-he, 
ydmygh, kerlighe och tiensthe, skall edher nadhe altidh fynne 
migh welwilligli wthi. Her medh edher nades högmectugheth 
thee helligh treefalligheth befalendis bodhe till Hff och siæll. 
Rx Hwrffwæ die sancte Lucie virginis & martiris Anno Do
mini Mdvij0.

Niels
Bosson Ridder.

Original med qvarsittande försegling i K. Danska Geh.-Archivet. Bubr 
Danske Kongers Hist.

177.

Hemming Gadd till Hr Svante; någon proviant bar ej inkom
mit till Kalmar och törs han derföre ej sjelf fara dit förr 
än han får skatten med sig, meddelar nyheter från Kalmar 
och Oland, dat. Mykletorp (i Östra härad) d. 2 Jan. 1608. 
D. G. A. Egenhändigt. Smärre lakuner i vecken.

Myn ödmyuka &c. lika med N:r 104. Jach fick idhers 
scriffwelse her i Alsedhe nyaarssdach, scriffwen i Arboga 
Lucie, i hwilken i bidhen göra thet besta med swenane. 
Gudh wetli, jach hawer sa och giorth och göra skall och 
will, sa lenghe jach hawer eth stycke brödh, som jach för 
scriffwith haffwer. Inthe ær æn nw in kometh, sa mykith som 
en flugw ær wærdh, wtan nogra oxsa aff Twna læn, thöm 
tog Bænkt Erikson. Jach fik ther ey har aff til swenanes 
behoff. Thet ær icke skæll, jach skall halla allan twngan, 
och mathen tages fra oss. I scriffwen om Per Swenske och 
Per Magonsson, ath the skule hielpa til medh kosten, Gudh 
nadhe oss, heller æn wij fa ther nagoth. Pedher Magonsson 
haffwer tagith then fierdungen igen, som mik höris, i finge 
mik. Medhan sa ær sketh, tha ær mik onth göra her i læ- 
nith. Saken wete i sielffwe. Jach kan thro," han wardher 
ryda myne fora, sa wandher jach, han skall holla lænith,

*) Dat. Däwensösund d. 3 Sept 1507. Tr. Danska Geh.-Archivets Aars- 
beretn. IV: 334.
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och jach holla kosten och folketh. Alth theth jach kan fia 
och kla til hopa, thet fortæres i idhers thienst, och en annan 
either hema och 1er ther ath och siar saman alth, thet han 
will. Man ner thet nekar sig sielffth .... wtan skell .... 
kiffwa .... stegaren och redeswennen medhan inte ær i 
husin. Per Monsson Ieth halla mantalith for jwlen och dreff 
in alth thet han kwnne, seghia the her om kringh boo, 
medhan jach thienthe idher i Kalmarna, sidhan i aff' foren. 
Sidhan bar han helga domana wth medh ekatthen, jach skulle 
haffwa til swenanas behoff, och bygninghen. Sudhra hæradeth 
ær och bortha, wij skulle haffwa mesthe ophelle aff, och alla 
dela kringh om lænith, ther kan man ey mange födha aff. 
Jach hawer bidath hwar dag epther ny tidende aff' byn, 
scriffwa idher til, sa kom Per Skanungh nw strax fra byn, 
folket forlikes wæll, sigber Jon Nielsson, wtan somme ære 
skalka och göra buller, togh inghen mær swen, wtan öll 
hwnda och sollenæra. Jach haffdhe gerna warith hema, och 
ware mantalith wte. Jwlen kom [mi]k sa hastogth oppa, 
thy ma jach holla mik her hos presterna [der och] hwar, sa 
lenge tingith skall bollafs]. Jach tör inte i byn wtan jach 
far skatthen medh mik. Jach rædhes för lönligh fôrrædilsse, 
som i mik tilbudhin, jach skulle mik taga war fore, medhan 
jach hawer inte giffwa thöm pa bordith. Drenghen sigher, 
aff byn komb, ath Otte Rwth war sielff pa swndit, nw the 
slogos annan dag for jwla apthon, soin i fyne i thenne breff, 
jacli fik aff byn, och war Karll Krach inne pa Oland och 
sigher for san tidende, ath han fick eth slag aff eth Iodh 
gynom skulran. Nagre böndher haffwa the sath in pa slot- 
tith i Kalmarna medh arborst, ther ther ware icke wtan ij (2) 
tilförendhe. Jach hopas, will thet winthras, the skulle fa 
annan gangh her pa slottith. Haffdhe wi inan mathin i byn, 
wi kwne herdath wth medh thöm, xiiij (14) lesta öll gingo 
til i jwla helghen i thet nestha, och war ey mer igen æn 
iii (3) eller iiij (4) brygningha, til xv (15) t:r hwar resan. 
Rycthe ær storth i byn, ath her Niels Bosons swena haffwe 
tagith adelslottith in och Rwth ær ey sa myndogh, som han 
war. Her medh idher alswoldig Gudh befallandes och Sancte 
Erich konungh. Werdens helsa myn frw modher och allan 
hopen medh mange godhe nitther. Scriffwith hastelige i 
Alsede sokn i Mykletorp i Nyjdingjen in octava Sancti Ste
phani Mdviij.
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178.

Hemming Gadd till Hr Svante, han hade nu i Hr Svantes 
namn skrifvit en kungörelse om en kostgärd till Värend 
och sändt dit Peder Månsson; sjelf skall han tinga i 
Vestra härad, och Per Svenske i Södra Vedbo, dat. Myre- 
sjö d. 7 Jan. 1508. D. G. A.

Myn ödmiwke thro tiænest nw och aitiith fôrsænth medh 
wor herre. Verdoge herre fadher. Sidan thee andre breff'wen 
8Criffwen waaro, förtöffwade jak drenghen hoss mik, Michel 
Biwgh, ena nath och en dag, oppa thet jak wille edher til— 
biwda, om noghon anner tiidande paa ferde wara kwnne. 
Lhen tiidh jak kom til Hwetalande ting, ther mötte mik Per 
Monsson och Peder Swenske, eders herredömes fogwte, och 
i blandh anner ærende loth Peder Monsson mik see edher 
breff, i honom giffwith hade pa Bæcksædhe fierdwngb. Jak 
ær edher tiænare. Jak kan trodh, i maage haffwa mik saa 
rik oc saa fatig, som i wele, man thet hade jak mik för 
inghen deell formodt, aff thy mik annet aff eder loffwat war 
baade medh hand och mwn. Kenne Gudh, jak hade ha[no]m 
saa well behoff giors som Pedher Monsson. Haffwer jak 
ekke giorth edher och riketh saa yterliga tiænest pa myn 
kost, tæring och liiffz fara, som han, thet sætther jak in tiil 
edher. Saa epther thet jak saa, ath han wisseliga hade eder 
breff ther oppa, wille jak ther ey staa moth, thet mik Gudh 
forbiwde, jak nagen tiidh göra skwlle, wtan altiit fwlfölgia 
edher breff och scriffwelse epther myn ytersta makt och för- 
maaga. Sidhan som wij hade talas widh ther om och alth 
anneth, baade om then kostgerdh aff AVærendh, saa och om 
then hielp och tröst, jak skulle mik wæntha aff' Peder Mons- 
sons oc Peder Swenskas tilskyndan, som i them tilbwdit 
hade, thaa waare thee baade begærandes, at jak skwlle giffwa 
mik in i Westra haeredh och Södra Wedbo, ath tinge medh 
almogan, om thee wille och hielpa nagra kostgerdher i rike- 
[se]ns tiænesth, som well behoff görs, thet Gudh kenne, och 
screff jak breff paa nyth in i Wærendh aff edher mwn, bedian- 
des och biwdandes, ath the wille latha finna sig æn nw wæl- 
weliog til, ath then kostgerdhen wtkomma motthe oförtöffrat, 
widh eder och rikesens hempdh och plikt görendes. Hwadh 
tiidande jak sidan ther aff och om alth annet förnimmer, wil 
jak biwda edher sidan til medh Kærnpa. Inghen tidande 
haffue wij her anner wtan all godh, tess Gudh Ioff haffwe, 
helst medh thet saa frysa wil. Gudh giffwet thet wille saa 
framhaalla, som thet begynth ær. Pedher Monsson sændhe 
jak in i Wærendh at komma thee kostgerdh ther wt til
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Calmarne, Peder Swenska tiil Södra Wedbo, och jak tingher 
her widh Westra hæredh, oc sedan dragher jak hem til Cal- 
marna ighen ginom Sewedhe. Her medh eder alzmektog 
Gudh betalandes och Sancte Erik konwng baade til Iiff och 
siæll. Werdens helsa myn frw modher, myn wnge herre och 
tillith medh manga godha nætther. Hasteliga scriffwet i 
Möresiö fredagen nest epter helge iij konwnga dag Anno 
Domini MDviij.

Hemingh
Gadh.

179.

Bengt ErikSson till Hr Svante, öfver hvars i Kalmar lig
gande krigsfolk han nu för befälet, begär att enligt löfte 
blifva afloat, berättar om tillståndet och K. Hans’ försök 
att förmå allmogen i Värend att sända ombud till Hjorts- 
berga landsting, dat. Kalmar d. 9 Jan. 1508. D. G. A

Min ydmyke helse, velueligh trotienisthe edher herre- 
döme nw och altiidh forsendh medh Gudh. Verdugh herre, 
verdhens vele vetha, ath nw i thesse dagher fek jak ederss 
breff och scriffwelse medh Hans Scriffwere och nogre breff, 
her Electus tilscriffne wore, thöm jak strax sendhe honum 
under öghen. Som i röre i blandh annedh om gerdh och 
spisningh, her Electus skall anama, ath besörgie folchet medh 
alth offwer en kosth Ac., huilchet veil mögeligith och til— 
börligith ær, helsth for ty han haffwer landhet till liielp, 
at huess dell honum fattes, tha faar han vnsettingh her vedli 
handhen. Svenene liggie mestedelss i theres herberghe for 
peniuge, nogre aff sollenererne ga til her Electus bordh, och 
fa andhre, nær the enkidh fa vetha eders velie, huar i thöm 
velie haffva, lathe the sig veil atnögia. Ytermera som [i] 
skriffue, at i sendhe mich medh Swarta Bærendh vjc (600) 
mark till swænenes lön, tha war thet ecke vthen vc (500) 
och xxiiij (24) mark, Hans Scriffvere fördhe mik, Ixx (70) 
mark, ther lönthe jak swænene vtaff, elfter som thetta re- 
gisther inneholler. Formodher jak, eder herredöme well 
draghe till mynnes, at i loffuedhe velie sendhe hiit Brymss 
eller en annen godh karll, mich skulle forlossa i thenna jwll, 
swa bedher jach eder ydmykelige, at swa snarlige ske motthe. 
I myn maeth ær thet ecke længhre thenne kanszen oppe- 
holla, peningene ær plath fortærdhe, och engin haffwer jak
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mathen. Nær jak ær forlossadh, huar i sedhen velie mich 
haffue, vill jak vara offorsymmen till göre myn trotienisthe 
fulth, som en fatigh karll aff ære och reth bör at göre. En<nn 
vedhen ær her inkomen eller tymber, ey heller nogen block- 
hwss eller andre kiffwanebber opbygdhe, sedhen i hseden 
fore, for ty her Electus haffuer ecke varidh her sedhen tre 
vekor for jwll. Engen tijdenhe haffue vij heller, nær han 
vill komma i byn, Otthe Kwth ær formodhendis, strax swn- 
dhet bær, han hafwer wtbudith hvar viij:de bondhe aff Ölandh, 
som honom schole vara fölafftighe. Vij ære gansche be- 
swagedhe i thenne by, men likewæll vele vij bewise oss 
emoth edhre och rigesens fiender, som ther till hörer, effther 
vore ytersthe macth och formaghe. Effther thet vintheren 
vill sigh forstærckia, tha ær rodh, at i honum engelundhe 
torsyme, som macth pa ligger. Varen fortæncthe, huad i 
schole haffue til kosth och thæringh eller huar then skall 
tages, om i komme hiit. medh macht, for ty jach haffwer 
plath inthet i myn wærgia, och inthet kommer her in. Nw 
strax kom Joen Gille, her Erich Trolles fogdhe, och en her 
Ericks landbo, som sægia for wisse tydandhe, thet kwngen 
haffwer bodhet for sigh till Rwtneby, at han vill vara ther 
nw om xx:de dagh jwll medh xiiij0 (1400) hesthe och se
dhen giffwa sigh hiit for byn, gingerdhen ær moth honum 
giordh i Rwtneby, iiij (4) böndher "aff huart hæredhe i Væ~ 
rendh haffver han stæmpnt til Hiortbære tingh. Huad ther 
bliffwer forhandleth, fa vij veil framdeles vetha. Varer for
tæncthe, at wij bliffue vnsatthe i tiid, som aldra störsthe 
macth pa ligger. Ytermere om all annen ærindhe veth 
Swartha Bærendh eder vnderwise. Her medh eder herre- 
döme then alzmectigh Gud befallindes. Scriffuid i Calmarna 
sönnedagen nest elfter helge tre kwnga dagh md octavo. Tali 
sub signeto.

Bencth
Ericson.

Utanskrift :

Erligh velburdugh herre och strengie riddere, her Swanthe 
Nielson, Sweriges riges forstandere, sin kere herre ydmy.-ge.
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180.

Biskop Matthias till Hr Svante, att »för bannsmålets skull» 
förekomma att biskopens svenner i Kalmar ej komma i 
i beröring med Hemming Gadd, dat. Strängnäs d. 9 Jan. 
1508. H. G. A.

Matthias <fc.

Sincerissimis &c. lika med N:r 15. Eptiier idhers be- 
gærilse och alles wore samtall i Eneköpingh war, senclom wij 
nw idher wore swener, bediandes idher kerlige, at i wilen 
worduges lathe them idher ware befallit oc weta theres besta. 
thet wij kerlige fortiæne wile med alle goda, och som idher 
fortenker, huru werdugxte fadher Erchebiseopen och wij here 
aandlige i Enekdpingh forsamblade wore idher baade, at i 
ieke skulde lathe wort folch korna i ferdh med her Doctor 
Hemingh for thet bandzmal skuld &c. och i oss oppo then 
tiidh stadeligx loffuaden, swa bedie wij idher teslikes en nw, 
at i icke thet aff them begære, at the skule honom wmganga 
eller eptherfölgia. Gudh forbiwde thet skedde, tha bliffuee 
wij besmyttat med honom, kirkione och oss thij werres ti! 
skada och ewicht fordarff. Thij haffue wij them forbudbit 
ath the schole sigh enthe til honom giffua, wthan hwar the 
kwnne rik[esi]ns tiænist andhers stadens blandh gode herrer 
och theras tiænare göre som thro dande swene, thaa see wij 
gerna, ther wij heller then helge kirkie ey skal niwtat til 
onda, Gud see for kert, ath thet sendebudh wij saintycht bade 
skulde swa aater kaldis. IIade thet komit aastadh som aff 
oss allom beleffuat war, oss hoppes, ther bade jw noghet got 
epther fölghet. Idhers herredöme her med Gudi befallandes 
och alle Sweriges patroner, Raptissime ex Strengnesia anno 
Domini Mdviij0 dominica infra octavam epiphame. Nostro 
sub sigillo.

181.

Ake Hansson till Hr Svante ; emedan han ej sjelf kan komma, 
hav han lemnat uppdrag åt tre sina svenner att emottaga 
slottslofven å Örebro slott och begär att få lösa med 
penningar hvad derå finnes, som icke kunde lemnas som 
inventarium, dat. Ettak d. 10 Jan. 1508.

Wenlig helse nw oc all tid kærlige forsend med Gud.
Kære herre, frende oc gode besynnerlige wen. Som jak
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«enest edert herredöme tilböd, at jak wore gerne till orde oc 
tale med edert herredöme, hade myne legligheter saa warit, 
hwilchet jak en nw gerne giorde &c., men effter thet saa 
er, at jak personlig selff' ey kan giffwe mik wpp at anamma 
then del, edert herredöme mik loffwed haffwer om Örebro 
sloth, for mange merchelige sager skuld, thenne landzende 
paa rörende, the jak eder til förnen Ieth forstaa, haffwer jak 
befelth thenne myne swene, som er Claws Hansson, Cristiern 
Clawsson, oc Götzstaff ïorstensson anamma slotzloffuen oc 
all del, hwat helst wara kan pa myne wegne, legeuist som 
jak personelig selff til talss wore medh edert herredöme, 
hoppendes nest Gudz hielp, at thet skal bliffue eder tilhonde 
holled oc Sweriges rige til gangn oc god bestond, edert 
herredöme, kerlige bediendes, at hwat del eder æcke teckes 
at wnne til inventarium til siotthet, at jak motte thet faa for 
gul oc peninge til gode rede, edert herredöme wel betalendes 
oc wethe eder ther med en god kerlig, oc tessliges om 
skathen, som eder canceller her Peder Ieth mik forstaa, at 
i wele unne mik helthen aft' honum, hoppes mik at ther 
bliftwer inthet til aethers om. Her om oc alle andre deler 
setter jak alldeles ind til edert herredöme, beuisendes ederth 
herredöme moth mik, som myn gode tro er all tid til eder. 
Thet skal ingen brist paa myn side fvnnes i nogre hande 
motthe, ther ma edert herredöme forlade siig fwllelige til. 
Kære herre, inghen annen tidende haffwer jak eder nw til- 
bywde, ner Gud befogner, at jak for myn bwd fraa Halland, 
som ere wentendes dag frau dag, hwat god tidendhe ther 
kwnne forfares, wil jak bode dag [oc] nath eder them lathe 
wnderuisse. Hwar jak edert herredöme til ödmywcth, wilye 
oc kerlig wara kan, fynne i mik all tid weiuilyeligh. Thet kenne 
Gud, then jak eder sund oc salig til ewig tid befaller. Rap- 
tissime ex Etagh feria secunda infra oetavas Epiphanie Anno 
Domini Mdviij ipso anno bisextili. Solito sub sigillo.

Ache
Hansson Riddere.

Utanskrift :

Erlig welbyrdog man oc Strenge Riddere Her Swanthe 
Nielsson, Sweriges Rigx forstender syn kere herre oc frende 
kerlige.

Original i K. Danska Geh.-Archivet. Knbr. Danske Kongers Historie.



240

182.

Riksföreståndaren Hr Svante till de rådsherrar, som äro i 
Kalmar; biskoparne hafva på ett rådsmöte i Enköping 
kort före jul lofvat utrusta sitt folk, och alla frälsemän 
i öfra Sverige och Östergötland blifvit uppfordrade, han 
hade d. 2 Jan. hållit landsting i Dalarne, hvarifrån han 
fått med sig ett skönt tal folk af bergen, alla till häst, 
och hoppas han om 8 dagar vara i Jönköping, der han 
stämt möte med Hr Åke och Vestgötame, kan derföre ej 
nu sända någon undsättning (dat. vid medlet af Jan. 
1608).

Kere bröder, synnerlige godhe venner. Nær jach kom 
op tiil Vestheras, tha war jach i the nesta dagha för jwlen 
tiil orda och talss i Eneköpung med the ver:te verduge 
tæder, erlige herrer och godhe men, Richesins Radh om riche- 
sins merchelige ærendhe, huru vij them företage skulle i 
thenna vinter. Bisperna tiilsagde mich siit folk och ridder- 
skapet thet metzsta the kwnna aff stad komma kwnna(!) 
huilket folk her nw rede vid handhen asr alztingis vei vtret 
med godhe wærie och sköna hestha, som ther tiilhörer. Sa 
haffuer jak och scriffuit menige frelsit tiil offuer alt Oplan- 
den, Södermanland och Östergötlandh, at alle the, som vele 
nywtha och behalle theris frelse, skole wara mich, i thenna 
vordendhe resa fölgachtige med then metszta macht huar 
lorma och aff stad komma kan, och fynner jach them ther 
tiil alle gantzske endrechtoge welwilioge vara, Gud tess Ioff 
haffue. Nionde dag jule hölt jach landzting i Twna med 
bergxmennerna oeh nogra fulmechtuge aff hvarie soken offuer 
menige Dalena och sporde them tiil, om the ville haff'uè K. 
H[ans] in i richet ighen, hans son eller och giff'ue honum 
et stycke peninge huart ar aff' richet. Tiil alle tesse iij (3) 
article sagde the fulkomplige ney och ville ther aldre ga op 
vnder, sa lenge the kwnna sta och sigie neij for oreth, och 
haffue giort mich eth skönt tall folk aff berghen, alle tiil 
hest gantzke wel utreddhe. Gud gifue, at staden oc s . . . . . 
Iorwaredh oc jach hade hoss mich alt thet folk som hesta 
haffue. Ther hade .... set.(?) Och achter jach nest [Guds 
hielp] at wara i dag om viiiffe dage aldra senasthe med alt 
folket i Jöneköpung. Ther möter mich her Ake med Vest- 
göterna och wele wara sa wederredhe ath wela heller ætha

*) Det här omtalade rådsmötet i Enköping synes vara det som hölls d. 
21 Dec. 1607. Hr Åke Hansson antyder i bref af d. 14 Jan. att han 
fått del af planen, hvilken gälde anfall i Halland, och d. 30 Jan. 1608 
har Hr Svante utfärdat ett adelsbref i Kongssäter, på Halländska 
gränsen, Skand. Hand!. XIX: 177.
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med kongen æn han skal ætha oss, om æn han ær i Skfanel. 
Alzmechtog Gud for alle nchesms helge patroners bön vnne 
o[ss] they tnl nadh och lyeke, medhan vij ingelunde nywta 
kunna, thet wij sa [ofta] i en god mening tiilbudit haffue 
ther tore kan jach nu icke sendha eder nagot folk till Tund ’ 
settning], som sagt war. Nar Gud föger, jach haffwuer warit 
i then engn, jach achter, vil jach vthen alle ylen och forsym- 
melse . komma til eder med allan hopen och nywthe thetta 
Gud i hemenge och the danneswena alle, at vij tha nest 
Gudz Iiiclp vele fa pa then hestaling en godh ændha. Beder 
jach eder, om isen ville bæra kringhom slottet, at i wille til- 
iedhe then dell ther tiilhörer, at vij kwnna komma tiil verka, 
strax jach komber med folket. Mich hopes tiil Gud och 
alle richesins helge patroner, at thet skal ga like tiil. Tes- 
Jigis beder jach eder, ath i ville lægge eder alle vinningh 
om ath lathe veil forware kringom slottidh till hesth, ath 
îckæ stiæles nogith fersth folk in oppa slottidh om nattetiidh, 
thet till vndsetningh, som tilforenne skedde, then tiidh Thv- 
skerne ther läge, och kwnne i forware, ath ingen tijdende 
ælier yychte gijnge aff mich till Ölandh, för jach sielff saa 
»odhe StadeS f0mme’ at^1 ■i0®'1 kwnne thöm göre nogith till

Utanskrift :
Verdogh fader i Gudh her Hfemming] G[adh], aff Gudz 

torsyn electus till Lyncöpung, erligh och velbördogh man 
ner reder Iursson ndder, Johan Monsson och Pauell Kyle, 
sine besönnerlige gode venner, kerligen senndis.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet ; något skadadt i öfre kanten.

183.

Ake Hansson till Hr Svante, svar på bref om riksrådets 
beslut i Enköping om utrustning af krigsfolk och en 
gärd, som skulle uppbäras i Jönköping; en stor Dansk 
styrka säges vara kommen till Halland, kvilken man 
borde hindra att den icke komme för långt öfver grän
sen, men önskar ett möte med Hr Svante i Vadsbo; 
Peder Lyeke på Varberg har utplundrat en prest i Mark’ 
dat. Ettak d. If Jan. 1608. D. G. A.

Venlig helse dbc. lika med N:r 175. Teckesederthherre- 
döme vethe, at i gaar fick jak eder scriffuilse saa at edert

Bidr. t. Skandin. Ilist. V. Ifi
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herredöme haffwer warit til orde oc tala med verdigste ver- 
dige fæder, erlige herrer oc gode menu, Rigxens Raad, som 
aw nyligest forsamblad war i Enechöpwngh, om mangh 
merchelige rigxens erende oc sager, oc saa at the gode herrer 
wele edert herredöme bestondig oc med teris folch behulpig 
wara nw wtgörendes nid til thenne landzende, er oc gantzske 
nyttocth alledeles thenne landzende til gangn oc oestond. 
Kære herre, som i ere rörendes om then uthgerd til Jöne- 
chöpu[n]gh, tycker mik alledelis radeligt wara, at hon bleffwe 
bestondendes mest för eth roop skuld oc fienderne til en 
forwarelsse, wil jak wel fynna raad annorlwnda, nær saa tid
kommer behoff görs, men er thet eder wylye, at saa skee
skal, bywder mik ther om wfortöffuit ighen, wil jak bestelled 
saa, at thet skal gaa lige til. Kære herre, haffwer jak for
farit for tidende, at kongen haffuer lathet offuersat eth tal 
folch nw her i jwl til thet folch her i Halland tilfören war, 
oc gaar röcthe, at thet s[ca]l wara wid tw twsende bode til
hest oc footh, men thaa kan thet æcke wara, för ty röcted
gaar all tid mer æn thet ær, formoder jak, at han aether 
göre nogen angrep i winther in pa thenne Iandhende(I). 
Skal saa skee at han warder dragendes her ind, tha tyckes 
mik alledes radeliget wara, at wy motthe komma til mötes 
med honura, at han kommæ æcke forlangtth ind om lande- 
meret. Haffwer jak myn bwd alledeles om kringh i Hal
land; hwat tidende jak kan tæden förfare, wil jak eder wfor
töffuit tilbywdhe. Kære herre, forstod jak eder wilye, at 
jak skulle komma til eder i Örebro, hwilehet jak gerne giorde, 
wore myn leglighet saa faat, jak weth æcke hwilken dag jak 
for bwd fran Halland, men doch wenthor jak all tid oc saa 
om behoff görs at forsamble mith floch [o:folch] paa en kort 
tid, huilket som ligger allestedz om kring wid landemereth. 
Ner Gud befögier, at i warde dragandes her nid, aether jak 
göre eder möthe i Watzboo æller hwar edert herredöme 
warder mik tilbywdendes, om eder bediendes, at i wele biude 
mik en ii (2) eller iii (3) daga til förren, hwar effter jak skal 
mik rette, men doch skal mit folch bliffwe wid landemereth 
til tess jack haffwer wäret til talss med eder, oc ingen del 
aether jak för pasla, för en jak haffuer warit til orde med 
eder. Teckes eder wethe för tidende, at nogre dage för jwl 
Ieth Peder Lycke röffwe en fatigh clerch i Mark alth thet 
han haffde. Hoppes mik, at honum kan æcke gaa tess bæter, 
at han begynder röffwe ind paa then helge kyrkes personer. 
Hade jak bwd til honum nw her i jwl, actendes ware til 
ordz med honum, at slig erende oc anner som han begynth 
haffwer motthe aff settes. Doch wille han inthet komma til
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ordz eller tale med migh oc inghen dactinge göre, wthen 
sende mik stark ordh, the ey behoff gyordes, men thet skal 
Gud kenne, at hade föret pa then tid til wild wfarit] som 
nw er, med folchit forsambled war, jak skulle giort them 
noget til gode. Aether jak kære herre forsende th'esse Rige- 
sens Raad breff wfortöffuit med eth wist bwd til ærche- 
bispen i Lundh, oc hwat god tydende ther f'orfares v[il] jak 
eder wfortöffuit tilbywde. Beder jak eder herredöme, at i 
bliffwe _ wid en god tröst och hoppes mik nest Gudz hielp 
thet bliffuer jak wel .... Er oc wnghe kongen alt sted- 
docth paa Agershws, men doch wenthe the Iionum til Baa- 
hwSS. Saa gaar röctid, men paa hwat tid weth jak æcke for 
sanningh eder wnderuisse. Inghen annen tydende haffuer 
jak edert herredöme nw tilbywde. Hwarjakkanedertherre- 
c ome til ödmywcth, wilye oc kerlig wara, gör jak all tid gerne, 
ie renne Gud, then jak eder swndh oc salig til ewig tid 
e a er. Raptissime ex Etagh feria sexta proxima post
pypianiæ Domini anno Domini Mdviii, ipso anno bisextili. 

Sohto sub signeto.
Ache

[Hansson] Riddere.

184.

Åke Hansson till Hr Svante ; har nu fått bud från Halland, 
att icke något krigsfolk nyligen ditkommit; han reser 
nu till landstinget i Skara; tillstyrker att Hr Sten och 
Hr Trotte tåga tyst fram, förmodligen vid ett anfall på 
Avaskär o. s. v,, dat. Ettak d. 14 Jan. 1508. D. G. A.

Wenlig helse &c. lika med Nvr 175. Teckes edert herre
döme wel wethe, at nw i thenne daga fich jak mit bwd fran 
Halland, oc er ther inthet folch wtöffuer kommet, som til 
best er, meer en thet folch i köpstederne til foren war, oc 
gar ther inthet röethe aff' edert herredöme. Aether jak paa 
söndag drage aff garden oc til Scara, saa at jak er ther 
tidelige om mondagh til Landztinget. Teckes eder at [b]ywde 

til, hwar jak skal eder möthe göre, gör jak gantzske 
gerne, oc tesliges hwar effter jak mik retthe skal. Ingen 
annen besynnerlig tidende haffuer jak edert herredöme nw 
tilbywdendes. Hwar jak kan eder til ödmywcth, wilye oc 
kerlig wara, fynne i mik al tid wilye gerne göre. Thet



kenne Gud, then jak eder swnd oc salig til ewig tid befaller. 
Kaptitn ex Etagh feria sexta proxima post festum epyphanie 
anno &c. viii, solito sub signeto.

„Ache Riddere.
Hansson

Postscriptvim å en särskild lapp:

Item tectes edert herredöme at bywde Her Sten oc Her 
Trotthe til, at the drage gantzske twglige med folchet inthet 
mer en fot för fot, effter ty at wegen er gantzske korth, oc 
saa at the droge thet tystelige the kwnne, at ey ginge for 
mycket buller aff &c. til tess the finge eder scriffuelse, hwar 
effter the sig retthe skule. Haffuer jak wäret til radz med 
Larens Pedersson oc flere gode men om then wthgerd til 
Jönecoping, tha tyctes them radeligt wara, at then wthgerd 
bleffwe bestondhende, effter ty, at the fatige men haffwe 
giort swar wthgerd til Calmarne, oc her til med almogen 
bleffwe owilyogh, oc eth stort roop ginge ther aff.

186.

Riksföreståndaren Hr Svante till biskop Otte i Vesterås ; kallas 
till rådsmöte i Vadstena d. 5 Mars och att efter dess 
slut vara beredd att som ombud resa till ett möte med 
Danska riksrådet, (troligen utfärdadt i Bäftile*) d. 9 
Febr. 1608).

Post Salutem. Verdigste fadher. Kere, nådige herre, 
som edher nadhe forteneker, ath om Sancti Thome tiidh nest 
forledhen samtyet vorth i Enecöpingh scrifwelse at besende 
til Danmarckx riges radh om leijde till the verdige feder 
oc gode men, vore kere medbröder, som diit nedh skulde 
med allis vore och rigsens värff och befalinger, swa finge wi 
nw högboren forstes koningh Hansis leijde, lydendes, at the 
gode men heden diit kommendes varde skole diit frii och 
felige komme med iiij° (400) personer om midhfaste söndagh

*) Hr Svante med 9 verdsliga rådsheiTar bafva der denna dag utfärdat 
det nya lejdebrefvet för Hils Boson, som här omtalas, tryckt i K. 
Danska Geh.-Archivets Aarsberetning IV: 343, hvarest i st. f. k[orjs- 
messodag, måste läsas kyndilsmessodag. Det åberopade lejdebrefvet af 
K. Hans för de Svenska ombuden att komma till Köpenhamn d. 2 
April, var dateradt Malmö d. 27 Jan. 1508. Tr. af Hadorph, Bimkr. 
II. 404.
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nest körnendes, ther frii och felige bliffwe &c. med heste och 
haffwer och tedhen frij felige hiit in igen i theris frij behold. 
Ther med finge wi the werdigxte werdige feder, erlige 
herrars och gode men, Danmarckx richis radz breff, hwilehit 
wij nw sende eder nade her innelwcht. Teskeliges ’ finge wi 
vor medbroders her Niels Bosons breff med hans egith bodh, 
swa thet han begärar en ny leijde, effter thet tidhen for- 
ledhen ser, honum var gifwen i then leijde aff Däwenseswnd, 
till at komma hiit in i richit eder nade och oss alle till ordhe 
och tall, ther oss och honum legligest kan wara, hwilkin 
leijde wi honum, pa eder nades och menige rigsens radz 
tröst, sende oc sæthie honum tidhen fore at komme till Va- 
stene pa fastelagens söndag nest körnendes aldra senest. Wi 

..V? samdrectehge for tesse forme ærende beramid thet 
m° !i- 1 yastene> swa thet wi alle med eders nade och the 
wer ige feder och gode men flere rigsens radh komme ther 

a ^ra senest pa fastelagens söndag, serdeles om 
'ltL ea^ger) vore medbröder skole hafwe till Danmarchs 

lie ies iach om forme midfaste tijdh ther nest effter, och swa
I • Cf ^le 8 Bossons tall och framsettninger, hwarfore 
oeatiie wi thet eder nadhe werdiges vele taga ider thet omak 
oppa at benale siig diit ned pa forme tiidh, eder gode radh 
ce endes med oss, till rigsins och allis wore nytte, gagn och 
oestanah, som eder nadhe tenkie kan richit och oss aile 
a der störste macth oppa ligger, och wara tha sa wederredhe, 
at eder nadhe wille strax giffue siig täden tiil wegx nid till
II an marck, som sacht och samtycht war i höstis i Stoch- 
hofm, ey twififwel haffwendes thet eder nade vil siig jw her 
udi welwelig finne lathe. Hwar wi &c.

Concept i K. Danska Geh.-Arkivet.

186.

Kiksföreståndaren Svante Nilssons med flera rådsherrars kal
lelse till en biskop, troligen Jakob Ulfsson, (Jfr N :r 187; 
att komma till rådsmöte i Vadstena den 5 Mars, (dat. 
Bäftile prestgård d. 9 Febr. 1608*).

Post debitam reuerenciam humillimam in Domino dilec- 
tionem et salutem. Verdigste fader, kere nådige herre. Nw 
wi komme hiit till Refftile vdi Vesbo, finge wij alle wer-

*) Jfr Danska Geh.-Archivets Aarsberetn. IV. 313, der det rätta datum 
Wir d. 9 Febr. i st. f. d. 8 Maj.
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digiste, werdige fédérés, erlige herrærs och gode mentz, Dan
marks richis radz breff, vtscreffueth aff Malmö med thet 
senningebodh, vor kere medbroder, her Ake Hanson, ned 
sende med eder nades och allis wore breff, hwilchit breff wi 
nw sende eder nadhe, och giffwe eder ödmychelige til kenne, 
ath oss tycker nyttigt och radeligit vara, thet eder nade, the 
werdige feder och gode men ther oppe ære komme alle en- 
drectelighe til tals sammens med oss alder senest oppa faste
lagens syndagh nest körnendes i Yadzstene, thetta Danmarcks 
richis radz breff, kongens Ieij de och her Niels Bossons breff 
at owerwege, som wi och nw finge i tesse forledne dagher. 
Bedie wi eder nade, werdiges vele benale edher til forme 
möthe, eders gode radh delendes med oss i the och alle 
annen rigisens merchelige ærende, swa at wi alle samdrechte- 
Iige sammen komme pa forme fastelagen sönedag för thet 
möthe .... beramed ær at hol[lis] i [Köpenjhampn.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet.

187.

Ärkebiskop Jakob till de rådsherrar, som skola samlas i Vad
stena, att han för menföres skull icke kan komma dit, 
utan gifvit två kapitelsledamöter uppdrag att å hans 
vägnar besegla hvad der beslutes, och tillstyrker på det 
allvarligaste ett fredsmöte i Köpenhamn, dat. Arnö d. 1 
Mars 1508. D. G. A.

Jacohus miseratione diuina 
archiepiscopus Vpsalensis etc.

Sincerissimis nostris dilectione et salute premissis. Wer
dige feder oc besynnerlige gode wenner. Epter mestedelins 
aff eder heredömis scriffuelse, wii finge för nagre dagher om 
thet herre möthe nw berammet ær oc staa skal. i Wastena, 
wore wii aldelis widherredhe til thet at besöchie med allis 
eders heredöme, mæn sidhen thetta stora menföre pakom, 
betröste wii ekke giffwe oss til wægs med, ty wii ære inga- 
lunde starke til at riidhe. Hade wii kunnet brwke slæden, 
skulle thet ingalunde stadt til baka pa ware siidhe. Ther- 
före sende wii nw til eder hederlige men, her doctor Rag- 
nald, war Erchedjekne, oc mester Jon, canik i Vpsale, ther 
wethe wnderwise eder aldelis om war förfald, med wort ins-
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zigle. Hwat eder heredörae worde beslutende i rigesins 
ærende, ther bestand oc menige besta kan affölie, haffue wii 
them befalt samtykkie oc besegle med edher pa ware wegna. 
Then werdige fader biskop Mattis oc her Knut Eskilson 
wore i tesse dagher til tals med oss, the wethe oc med tesse 
forme wmderwise eder war brist oc förfald. Bidie wii allis 
eders heredöme kerlige, thet i ekke wændhe oss thet til 
nagon owilie, at wii ey komme kunne, Gud kenne huat 
gerne wii hade thet giort för marghe saker skul oc hade thet 
warit i war makt. Oss tykker hügelige rad ware, at i jo 
endelige lathe besöchie thet herremöthe, som berammet ær i 
Köpenhaffn, ty wii haffue förnummit, ath städerne akthe tha 
haffue ther teris fulmectige sendebud. Alzmectig Gud giffwij 
eder swadane rad, eder, oss alle oc menige Suerigis rigis 
inwanere ær til gangn oc bestand. Hwar wi kunne ware 
eder heredöme til gode wdlie oc kerlig, göre wii altiid gerne. 
Edher her med Gud oc Sancte Erich kong ewinnelighe be- 
falendis. Ex, Arnö feria quarta post dominicam lxmie anno 
Domini Mdviii. Nostro sub sigillo.

Utanskrift:

Beuerendis in Christo patribus, strenuis ac generosis 
viris, dominis episcopis, militibus et militaribus regni Suetie 
consiliariis, nunc in opido Yastenensi congregandis, amicis 
nostris sincerissimis.

188.

Riksföreståndaren Hr Svantes och riksrådets dom om en qvarn, 
som Fru Anna (Hansdotter), Hr Erik Erikssons enka, 
låtit bränna för Ingegerd Månsdotter på Applaholm (Jfr 
N:r 67) men ålägges att vid 40 marks böter åter upp- 
bygga, dat. Vadstena d. 6 Mars 1508.

Jach Swanthe &c. Gör allom veterliget, ath ar effther 
Gudz byrdh Mdviij torsdagen nest effter hwithe söndagh, 
thaa jach för ref the sath i Vasthena, nærwarendes verdige 
faeder, her biscop Matz i Strengenes, her bisp Otthe i Vester- 
aafrs], erlige herrer och strenge riddare, her Erich Trolle, 
her Twre Jensson, her Sten Cristiernsson, her Cristiern 
Benctsson, her Trotthe Monsson, Bencth Abiornsson, Niels
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Eskilsson, Benct Arendsson oc flere gode men, i retthe saa- 
thæ, kom for retthe velbördogh qwinne hustrv Ingegerdh 
Monssædotter paa Appleholm oc sagde siig haffue nagot tiil- 
tall tili erligh och velbördog qwinne Frw Anne, her Erich 
Ericssons effterleuerske, om en qvvern, som hon loth brennæ 
för hennæ, hetendis Ekeberge qwern, huilket ærende tesse 
for[scriff]ne gode men ransakade och saa i sanningh fwnnæ, 
ath effter thet forme Frw Anne icke haffde ther syn vtöffuer 
elfter lagen och lath besee, huadh hon var antinge laglige 
bygdh æller olaglige; ty dömpde jach med forme verdige 
fæders oc erlige herrers och gode mænss raadh och sam
tycke, ath forme Fru Anne skall then qwern opbygge lathe 
i saa gode motte igen, som hon tilforenne var, innan neste 
sex vekor effter paske nest kommendes, vedh hennes xl (40) 
marcker, och syde[n] næmpne hwardhera sex mæn som thöm 
baaden atnögis henne ath syne och besee som lagen inne- 
holle; findz tha nagen brijsth, gange ther om, som synemen 
ther om ransakandes vorde och Iagh inneholle. Scriffuit &c.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet. Texten är genom utstrykning och 
tillägg otydlig, Hr Ake Hanssons namn utstruket.

189.

Hemming Gadd till Hr Svante, tillstyrker att skaffa stillestånd 
på något år, och erinrar om en fråga angående Hr Trotte 
Månsson, hvilken nyligen haft befäl på ett tåg till Skåne, 
som aflupit lyckligt, dat. Ljungby (i S. Möre) d. 6 Mars 
1508. D. G. A.

Min ödmiwclige tro tienest altid til forende verdogh here 
fader. Som jag forstod aff' Pauel Kyle, at hr Niels Boson 
seal koma tiil thet möthet nw beramath ær i Vadzstena, beder 
jag eder för wars herre dödh och pina sculd, at i finde radh 
och snille tiil at i finge noget aandarwm i tw eller iij (3) 
aar tiil görandes. I scole befinnat i sanningen, ath thet 
warder eder, eder barn och alles eder vener tiil longliget 
gangn och bestand i alla mottha. Tacker jag edert herredöme 
gansca ödmiw[keli]ga för the gode werff och ærendhe, i mich 
sænden medh Pavai Kyle. I sistens sereff jagh eder tiil 
om her Trotte och ther oppa engen swar æn nw fangit, beder 
jag eder ödmiwkeliga biuda mik tiil ther om, huru the 
ærende sig forlopne mellom honum och eder ære. Jag for-
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nimmer, ath thet ær i goda motta, medan i skickaden honum 
för höuidzman för thet folchet i Skaane war, tess Gud Ioff 
see, at theras resa giich vel, oc hurw jag seal forlatha mich 
paa her Sten Cristiernson, medan han haffuer mich saa open- 
barlige wndsaeth. Engen annar tidende ære her nw pa færde 
æn som i finne i the andre mine breff, tess Gud Ioff haffue, 
then jag edert herredöme medh liiff och siel salig och swnd 
til ewiig tiidh befaler. Snarlige aff Liwngby sexta Marcii 
anno Domini Md octavo.

Hemingus Gad, 
eleetus Lincopensis.

190.

Hemming Gadd till Hr Svante ; han är ute för att skaffa 
byggnadsvirke, timmermän och Iifsmedel, äfven krut, bly 
och järn fattas, tillstyrker å nyo stillestånd, hade velat 
möta Hr Trotte i Bleking, dat. Söderåkra d. 10 Mars 
(1608). Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmyuka thro thiensth forsændh med Gudh. Ver- 
digh herre fadher. Nw strax her i Swdheraker fik jach 
idhert breff, scriffwin i Ekesiö köpstadh, i hwilke i ære be- 
gærandhe, ath pråmen skall wara redhe. Sa gör jach myn 
fiith ther innan nath och dag epther myn ytherste makth och 
formagho, och ær her wte om tymbermen, om stocka och 
skatthen til stadzsens behoff, teslikis til nagon fisk och salth, 
thet wij alss inthe haffwa i byn til thet mykla folk. Jach 
hade formoth mik, ath then erlig herre her Trotte och [o:medh] 
sith selskap i Wææ waro skulle haffwa komith om Rothnaby 
och genom Bleking til Kalmarna, som i scriffwen mik til 
och mene radith. Ther fore gaf jach mik wth in hendher 
Awaskær, och wille haffwa möth honom pa then ene sidhe 
och dragith mith i Blekwngh til fisk och salth. Nw ær thet 
aff sath, och feylar mik merkith til kost hallith i fasthe, jach 
kan gissa thet hwita aff fleskith i kalen, och reffbenen och 
skinkan for torsken och finska laxen. Wij wardhe jw nagor 
stadz wth medh thetta folk. Krwth fatas her och bly och 
jærn. Jach weth mik inghen radh for the swara boita, 
genom tymberith sta skule, och andhra kraffwel spika. Her 
ær bara armodhen. Komer Her Nielss Boson til Wastfena], 
flyr idher andarum til nagor tidh, om ther ær radh i werden
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til. Hawer inte twiffwell, jach will göra myn thro thienisth 
full nath oeh dagh, thet ytherste mik giffwer Guclh makthin 
til, then jach idher befaller medh Iiff och siell. Werdens 
helsa myn frw modher och allan hopen medh mange godhe 
netther. Hastelighe scriffwith aff Swderaker x mensis Marcii.

H. G.

191.

Hemming Gadd till Hr Svante. De Tyskar, som af hans 
svenner blifvit gripna i Avaskär, hade skaffat honom 
salt och fisk, och för Hansestädernas skull blifvit fri- 
gifna, dat. Söderåkra d. 10 Mars (1508). Egenhändigt. 
D. G. A.

Verdig herre fadher. Nw i sama stwndh fik jach thette 
breff aff myne swena, ath the Iago i natin i Trollaboda i 
Blekingh, dragandes tilbaka fra Awaskær och in i landa- 
mæreth, i nath will jach wara hoss them. The Tyske gripne 
waro i Awaskær wnsatte mik medh en lesth torsk, aall, siel- 
spek och salth, tolket giordes mik behoff, och jach gaff them 
löss for stædherne skull. Nar the Vm (5000) böndher koma 
fram, will jach se til, om jach kan koma thæm til taga 
breffuen och lata mik fa swar igen. Her medh idher Gudh 
alswaldig befellandes. Ex Suderaaker x Marcii.

H. G.

192.

Påvel Kyle till Hemming Gadd ; emedan timret som behöfdes 
till pråmen ej inkommit, ville man försöka att af all
mogen i Ljungby få deras gillesstuga, att användas i 
stället, och borde i Avaskär skaffas två ankare och två 
kablar, så kunde pråmen blifva färdig om 8 dagar; på 
Öland lågo båtar med lifsmedel till slottet, färdiga att 
komma, så snart isen går bort, dat. Kalmar d. 11 Mars 
1508. D. G. A.

Min ödmywke hilsa idher nadh forsendh medh wor herre. 
Kære herra, her electus, tekkis idher naadb adh vele vethe, 
adh om det timber, som idher naadhe oppa ladhe i söndagx
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vedh Liongby, till pramen skuldhe, thaa ær dher inthet en 
inkommeth aff, ok ær hær nagre timbermen in kompne aff 
Södhre hæredb, staa her ok haffwa inthet ath göre for timber- 
löss skuldh. For den sagh skuldh daa vaare wij Johan 
Monsson ok Andhers Yestgöthe ok jagh om ens, for en jag 
fik idher naades scriffuelse, adh Andhers Vestgöthe ok Erik 
Brems skule vara i morgen vedh Lyongby ok tala vedh al- 
inogen om den gildesstwen. Vill jagh ok selff didh op inedh, 
for dy wi vardha endeliga haffwa det timber, for dy adh det 
ær baadhe nær vedh handen ok ær törth. Skulo wi bidha 
elfter det the hugga aff skogen, daa kommo wi engen vegh 
dher medh. Fatthess her ok viij (8) stokka, hwar dera 
xviij (18) alna langh, iiii (4) stokka, hwar dera xii (12) alna 
langh, som skall nedh i bodnen paa pramen adh forstörka 
honum inedh. Kære her electus, tektis idher naadhe adh 
scriffwa Claess Bysseskythe tili om den pramen, for dy adh 
Swarthe Bærindh han tagher sigh nw dher inthet aff ok [ær] 
ikke heldher welwiligh dher tili, som idher naadh kan veil 
fortenkia, for hwadh sagh dhet ær. Kære her electus, men 
idher naadhe vore dher in i dhen egnen vedh Awesker, adh 
i kundhe oss bestella ij (2) anker ok ii (2) kabler, som til 
pramen görss behoff. Faa wi timber ok redskap her tili, daa 
skall han bliff’wa redho innen viii (8) sögna dagha her effther. 
Liggher ok alsom störste macth oppaa, adh wi kunna kommo (!) 
pramen in for slottet, det snaresthe isen han forlosnar, saa 
frampth adh dhe skulo ikke faa vndsetning aff Ölandh, för 
dy dhe liggia redho medh alla dhe baata vedh Ölandh, dhe 
kunno aff stadh kommo ok haffwa actet sigh hidh det sna- 
reste adh dhe kunne det vedh kommo. Gudh haffwi loff, 
adh hampnen hon ær all offwer lagd. Vor herra giffwi, adh 
det vildhe en bæther frysa. Jagh vill legghia megh vin ok 
macth om paa mina sidha det ythersta jagh kan ok formaa. 
Gör jagh altidh gerna hwath idher naadh liwffth ær. Her 
ffledh idher naad almectigh Gudh befalendes ok Sancte Pedher 
ok Sancte Pawel. Ex Kalmarnna in profesto Sancte Gre- 
gorii Anno 1508.

Paawell
Kyle-

Utanskrift:

Reuerendo in Christo patri ac domino Hemingo Gadh, 
diuina prouidencia electo alme eeclesie Lincopensis dig- 
nissimo, humile.



Hemming Gadd till Hr Svante, klagar öfver svårigheten att, 
sedan borgarne tätt öfvertaga största och bästa delen af 
uppbörden i länet, proviantera allt det folk, som kommer 
in till Kalmar och hänvisas till honom. Han måste nu 
uppbåda folk från norra delen af länet, emedan Otte Kut 
hotar bränna på kusten, till hvars försvar ej finnes en 
skuta, dat. Förlösa i N. Möre d. 1 April 1608. Egen
händigt. D. G. A.

Verdig herre fadher. Jach fornara i idhers breff, ath en 
wij fa ey then dectingen oss behagar, nar sendebodhen koma 
igen fra Danmark, skulo the alle koma hith til wnsætningh. 
Medh ware dectinga redher K. H[ans] sig, och strax medh 
sama farten komber medh alle makth hith til Kalmarna. 
Hwrw wij kwnne forswara stadhen, kwnne i wæll sielff 
merkia, medhan i dactinga ther oppe och redhe til, mædhan*) 
gar han om kirkiogardhen her medh oss och bær wth hel
gonen. Thet ær radh holla handh i hanke medh. Tenker 
her aluarliga wti. Alth thet folk her komber lægx in til myn 
medh thoma buka, hwassa kniffwa och wthryindhe strupa, 
thöm klecker icke litith. Her kom aldrig wtan en gærdh 
aff her Erik Trolles læn, och loge aff the andhra. Hade her 
Holgher möth mik i Blekingh, som i mik til skrefi'we, ske 
skulle, tha hade wij fangit gærdhen wth ower alth och haffth 
nog i fasthe. Nw wardhe wi ga pa fleske stumpen wtan(?) war 
tack. Medhan Johan Magonsson hawer köth, flesk och smör, 
tha bedher jach idher, ath han tage folkith igen til sig. 
Annars ær myn makth ingelundh halla thöm. Thet ær bortha 
aff lænet, jach skall bolla medh, borgarene siga klarth, i 
förlente thöm alth thet ther gar aff Iænith wtan höö och 
haffra. Icke war sa sakt, wite i sielffwe. Sa sker mik Iica- 
well sma snedher aff thöm, thet jach mik ey haffdhe formoth. 
All ætende wara sades thöm til, myöll, malth, flesk, fisk, 
yxn, kör, lamb, far och wedh, thet andhra skulle jach hawa. 
Wellen i æn nw forklarith medh idher breff medh thet första, 
bade jach idher ödmyukligen wm och sendher mik thöm. 
Forskyllar jach gerna medh myn thro thienisth, hwar jach 
kan. Her medh idher alswoldug Gud befeliendes til Iiff' och 
siell. Scriffwith i Förlösa sabbato Letare Mdviii.

H. Gadh.

Jach skall jw wara wte, thy wij fa inte in, h[v]aske 
tymber eller wedh och ey en smulo fisk hawe wij nw. Sa

) Ordet är här utskrifvet.
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hawer Otte Ruth sænth wnsægilsse brefï liiith in til Alem 
och Mülstadaass, will brenna ocb skynna. Ther fore giwer 
jach mik tith op medh Johan Magonssons samtycke, och 
alle andre i stadhen, och haffwer jach scriffwith epther hielp 
til Nydwngh, Asbolandh, Siwede och Högxby sokn. Far 
then inakth her ær nw i Swndith och alle stadz kringh om 
oss, bade nor och sôdær, otack haffwin then lyckan wij haffwe. 
Wy fa aldrigh eth skep til hielp aff mene Swerighe. Her 
Hggia ij (2) och formena badhe nor och södher wth, och 
haffwe legath nær en manadh, och vi (6) wid Rothneby, hith 
skulo. Alle sterkie sigh, wij fa inghen thrust, wtan liffwa pa 
hop, och til thet folk her ær, inghen mathin i theth nestha.

194.

Hemming G-add till Hr Svantes kansler Hr Peter Jakobsson, 
tackar för hans oförtrutenhet att meddela underrättelser, 
men beklagar att han ej fått del af instruktionen för 
sändebuden till Danmark och fruktar, att Kalmar åter 
skall blifva öfverlemnadt till fienden, hvaröfver också 
bönderna äro mycket oroliga, begär antingen få proviant 
sig tillsänd eller ock att slippa ifrån omsorgen om folkets 
underhåll, dat. Kalmar d. 1 April 1508*). Egenhändigt. 
D. G. A.

_ Inmensas fauentissimo corde salutaciones, fräter et amice 
carissime, inueteratam et conceptam corde sincero captatam 
armcitiam ad angulum obliuionis numquam reponam àc. et 
video, quod vos non reponitis, cum labores michi in scribendo 
tot et tantas literas nouitatibus plenas non recusetis. Scio vos 
plurimis occupatum negociis perarduis, nichilominus in scri
bendo mihi ad longum noua occurrentia inanum propriam 
npn rethraetis [o:retrahitis]. Refundat Deus et ego me coad- 
viuam reddo obligatum. Doleo non vidisse vel audivisse 
articulos, super quibus missi sunt ad Daniam pacem petituri. 
Non dubito, quin Kalmarnia herum more solito ad manus 
Dacorum cum attinentiis deuoluatur. Si ita fit, dubito, quod 
error posterior peyor erit priori. O res crudelis, in ore rusti- 
corum eructata, ubi cum in congregationibus constituti dicere 
non verentur: »The skulo bada försth, her ære, som oss koma

*) Årtalet är något otydligt, men det kan med afseende på tiden för 
fredsmötet ej passa in på något af de andra åren, hvarunder H. Gadd 
hade befäl i Kalmar.
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ather til cronone i Swerige igen. War skath ær opæthin, 
Jandith gest wtan nadhe, war dagxwærke for skærmana och 
pa pramen om inthe, ware wena slagne, aff warom kirkiom 
gull, silff och peninga wth lænte, och inte igen fangith, och 
æn skulom wij pa nyth warda Danske. Nw thro dom hete 
sendhin(!) i helwite». The grwnka ganska illa. Myn herre 
wil hafîwa mile fordarffwath. Han sendher alth folk mik pa 
halsin och inghen kosth. Alth thet her inkomith ær, hawer 
mj'ns herra embitzmen walld offwer, och far ey en höna fath 
aft Westra hæradh och Södra Widboo, wtan aff Wærendh 
haffwer jach fangit xc (90) pundh smör, thet ær lango for- 
thærth. Kotith teslikis, thet ær inte wtan som eth skawill. 
Jach bidher idher for warss herra dödz skull sigia myn herra 
sanningen her wti. Ær thet saka, jach skall halla thetta folk, 
ath jach finghe then spisningh. Johan Magonsson haffwer 
köth och smör och flesk. Thet stoppar æ nagoth, ath jach 
Jinghe myns herras breff ther oppa, och eth breff skriffwer 
honom til ther om. Agite frater in hoc sincere, eller tage 
folkith fran mik, thet ware mik aldra besth. Thetta breff fik 
jach nw strax aff lænsmannen synan skogh, fiendene for- 
stærkia sig, och wij fa inghen hielp, nisi in scriptis. Skulom 
wij ingen hielp fa hith, för æn war badh koma aff Danmark 
om the fa negatiuam. Medhan the fara op til herradagen 
och göra sig redho hith, mædhan*) slas wij pa nackan thy 
medh sama farth the skilias ath, komber K. Hlansl medh 
alla makth hath, om the ey concordera, som han will. Deus 
conseruet vos ac omnes vestros arnicas, 
marne sabbato Letare Mdviii(?)

Utanskrift:

Amantissimo suo fratri, Domino Petro Jacobi, Lincopensi 
canonico, Domini Gubernatoris sincerissimo delatori.

Hasteliga aff Kal-

*) Ordet är här utskrifvet.
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195.

Johan Månsson (Natt och Dag) till Hr Svante, om otill
räckligheten af den styrka, som nu finnes till Kalmar 
stads försvar; hade den varit större kunde det nu varit 
tillfälle att öfverraska Borgholm, innan Otte Eut åter
kommer med förstärkning. Utom den vanliga besätt
ningen finnes nu blott 28 man från bergslagen och 9 
af herremännens svenner i staden, dat. Kalmar d. 11 
April (1508). D. G. A.

Min idmygeligha kerligha thro tiænistha nw ocli altidh 
til sendh med wor herra. Kære herra, tegkis edher adh 
wedha, adh her skwla komma folk, och alth righensens radh 
haffdhe loffwet edherth herredöme och til sacth folk, som her 
skullæ belyghendis blywa, som wel wore och radelicth, adh 
stadhen wore wed welmacth i thenne tweken, och er dher 
ganska lydhen macth paa Ölandh nw, men Ottha Kwdh dro 
til Danmark, och wore wy wedh makth, thaa stodhe ther 
reth nw radh til adh forraska honum landhith, men nar han 
kommer til bagha, thaa kommer han med then mesta macth, 
han kan snarligha fongha med sigh, och tegkis edher adh 
wedhe,^ thet promen er kommen til flots, och saa ner redhe, 
thet wi wilum gerna hafl'wen for slotthet. Welle Gudh, thet 
wy kwnnwm bestelle, the som skwllo holla poo honum, och 
tegkis edher och wedha hwadh folk, som her er viii (8) 
och XX (20), som kom nw sisth, bersmen, och mest siw[k]th 
folk er sendh aff by ighen, och vi (6) her Erik Trolles swena, 
ni (3) biskopens swena aff Wexsio, vi (6) her Twra Jenssons 
swena loghaa her i viii (8) dagha och strax dhroghe aff by 
hen(?) i ghen. Om the komma ighen, thet wedh jak igka. 
Inghen herremans folk her er paa thenne tid, flere, och her 
ilektus er mesth wdhe och skaffvver in och viii (8) aff the 
bergsmen holle paa hans hoi wed broen. Yddhermera wed 
thenne breffwissere edhert herredöme wndherwissa om al 
aarendha(l) Her med edher almectwsta Gudh befalende 
°ch sancte Siffridh och Sancte Erigh konungh. Scriffwit i 
Kalmarna tisdaghen nesth fore palmesondagh anno domini.

Johan
Moensson.

Postscriptum å en större sedel: *

Item tegkis ederth herredöme och wedhe, adh her er 
i (en) ganske del aff edhra swena som her haffwe lengha 
legheth, the haffwe hållit sigh selffwe paa sin pwngh al thenne
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fasthe, och er theris thro til edher ordh, i wide igka theris 
skadhe och fordherffh, och mesth alle the besta haffvva hollin(!) 
sigh selffwa. Kære herre, wedhe i och hwadh del jak haffwer 
adh holle miffh aff. Kære herra, wedher igke myn skadhe i 
alla mottha, hwilket jak tagker edherth herredöma for edher 
godhe scriff'wilsse, hwilkit myck och hoppes, adh i wedha 
myn oprethningh for myn sware foringh, och dhen del, som jak 
haffdhe, then togh her Oghes fogedhe fron migh, som edher 
wel til forene wedherlicth er, och lygher edher macth paa, 
thet i for wedhe edher for warith med thenne Tyska. Theris 
stemmodagh er snar wdhe.

Johan
Monsson.

Nytt P. S. å en smal remsa:

och haffwer thenne almogha en stor twylactighedh adh ko- 
nunghens daghtinghen er falsk.

196.

Tyska knektame i Kalmar, under Jakob von Niirenbergs be
fäl, till Hr Svante; han hade vid julen lofvat undsätt
ning, men den hade ej kommit, ej heller de 200 bönder. 
Hr Eleotus lofvade, då han sist for från staden, och 
hade de derföre ej kunnat hindra Jens Holgersson, att 
då han före midfastan (d. 2 April) kom med 7 skepp, 
undsätta slottet; deras vaktgöring är svår, hvar fjerde, 
tredje eller hvarannan natt, och anse de sig derföre hafva 
väl förtjent sin lön, förfallen vid påsken (23 April), då 
deras tjenstetid också går ut, och Hr Svante hade lofvat 
personligen infinna sig, förrädare hade ock funnits, som 
gått öfver till fienden och således minskat deras styrka, 
dat. d. 11 April 1508. D. G. A.

Wnsenn willigen denst mit erbidunge vnses hogxtenn 
vormogen tho voren. Genedige Ieue herre, jwer gnade vnns 
gewysligk gelauete vppe wynachtenn vorgangen mit volcke 
tho eHsettzende, dat vyllichte jwe gnaden nich heft szo kön
nen vns bryngen, dar na tho fastellaue[n]th sende wy Jacobb 
van Nurenbergh, vnsen houetman, tho jwen gnaden, denn jwer 
gnade gelauete, he solde vor syk vynden van jwen gnaden 
wegen tho Calmar ij (2) hundert man, do wy also sustlanjxe
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cleynen trost hewen off ge haet, so quam vor myddefasten 
Jones Holcker mit sween swaren schippen vnnde entsechte 
Calmar slaeth, dat wy öme nich weren konden, vnnde Her 
Electus togh vthe der staeth vnnde gelouet vnse ij (2) hun
dert bwren in tho sendende, de wy keynen man von ver
nommen heb hen. Erkenne Godt, de vakt ist vns seer swaere 
an gekommen, wy hebben mwten vmme de verde nach, vmme 
de drutte, vnnde woll vmme de ander nach, to water vnnde 
tho lande helden. Erkenne Got vnde jw gnade, dat gelt dat 
wy gehöret hebben vnde noch vppe paschen hebben solden, 
nebbe wy woll vordinet. Vordermeer ist vnäe vlite bede, 
jw er gn[a]de wille vns dat gelt senden, dat vnse jw gnlalde 
scholdigh ist vppe paschenn, na inholdinge jwer guden breue 
vnde segell. Wy hebben vorteret meyst, dat wy hebbenn 
vnce syn noket vnnde blöss, hebben vnse cleyder aff geretten 
vnnde syn den borgeren vill scholdigk, vppe vnse betalunge, 

0 Pasc^en. Vordermer ist jwer gnaden woll indechtyk, 
dat vnse denst tho paschen vmme vthe ist. Eftesigkjemandt 
von c en knechten na der vorschynenden tyde vorsege, so 
< a e van vnse toge, wyll jwer gnade vns nich vmme schel- 
Y n nWCr Snade ge^ou«te vns doch sulwest personelyk vnder 
f C1 s°hantzenn tho Kalmar, vnse denst solde vppe paschen 
vmme syn, ock wette jw gnade, dat vorreders syn van vnsz 
geiopen to deme konige, de alle vnsser anslege wetten, vnnde 
segen. See werden alle dage sterker vppe deme slate vnde 
vvy swecker. Jwer gnade Gode befalen. Gescreuen to Kalmar 
am dinsdage vor palmarum im jare xvc viij0.

Gemeynen Dudeschenn 
Knechte isonder to Kalmar.

Postscriptum å två halfva rader till venster om underskriften:

Juw gnade scriue vnss en karte antwort, dat wy vur jwer 
gnade gerne vorden mit vnsen vlitigen denste.

Utanskrift :

Deme genedigenn mechtighenn Herrenn Herren Stvanthe 
hfilisson vnsenn genedigenn Herrenn denslikenn gescreuenn.

Bidr. t. Skandin. Bist. V. 17



K. Hans skänker Otte Ruth alla Nils RagvaMssons efter- 
lemnade gods i Norge eller annorstädes, hvilka voro 
dömda förbrutna, dat. Köpenhamn d. 16 April 1508.

Wii Hanss met Gudz nade Danmarckx, Sueriges, Norges, 
Vendes oc Gotes koningh, hertugh vdi Slessuigh, i Holsten, 
Stormaren oc Ditmersken, Greffue vdi Oldenborg oc Dellmen- 
horsth. Giöre alle vitherligt, at wii aff wor synderlige gunst 
oc nade, swa oc fore troskab oc villige thieniste, som oss 
ellsk[elig]e Otte Rwdt, wor man oc thienere, oss oc rüget 
her till giortt oc bewiist baffuer oc her effter troligen giöre, 
bewiisæ maa oc skall, haffue vndt oc giffuit oc met thette 
wort opne breff vndne oc giffue hanom oc hanss rette arffuinge 
alle Niels Raffwilsens godz met alle theris ræte tilliggelsæ, 
ehwadt thet helst er ellis neffnis kan, inthetth vndentaget, 
ehwardt thet helst liggendis er vdi wort rüge Norge eller 
andherstedz, at haffue, nyde, bruge oc behollde till ewinde- 
Iige eygendom, eyge skullendes, swa frii t som Niels Raffuils- 
sen thet tillforne haffde, förre ænd han thet forbrödt till oss, 
oc er ther fore oss tilldömpt met mere godz, fore then vp- 
ressninge oc affwendz skiold, han i mange maade giorde oc 
förde emodt oss szyn ræte herre oc koningh oc rüget. Thii 
forbiwde wii alle, ehwo the helsth ære eller wære kwnne, 
serdeles wore together oc embitzmen, som nw ære eller her 
efftir körnendes worde till ewiige thiidt, her emod forme oss 
ellsk:e Otte Rwdt eller hanss rætte arffwinge paa forme godz 
eller noget thess ræte tilliggelsæ at hindre, hindre lade, möde 
platze, delæ, vmage ellir i nogher maade at wforræthe, vnder 
wor konghlige heffn oc wrede. Giffuit paa wort slott Kiöpne- 
haffn palmesöndagh aar &c. mdviij0. Vnder wort secret.

Original å pergament i Riks-Arkivet. Sigillremsan med märke efter 
sigillet behållen.
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198.

Biskop Otto och Erik Tolle till Hr Svante, om det med K. 
Hans aftalade stilleståndet och ett unionsmöte i Nya 
Varberg, dat. Köpenhamn d. 18 och 19 April 1508.

Otto Dei gracia 
episcopus Arosiensis.

Sincerissimis &c. Vetha ma i, kere her höffuitzman, at 
wi haffue her vdi Köpenhaffn varit tiil talss med högboren 
förste Kong Hans om then dechtingen oss war befalen och 
icke vthen stort plassz beweckt honum tiil friidh och opslag, 
epter thet at Wææ var brenth oc annen skade in pa Dan- 
marcx riche skedh, dog beleffuade oc beramade han pa thet 
yterstæ eth herremöthe i Nya Warberg nw pa Sancti Bo- 
tOlphi dag nOStkommandes. Ther skole forsambles xij (12) 
aff Sweriges liiches Badli och xij (12) aff Danmarc och 
Ph'r6’ /u^meChtige. Daghen skal ga oppa nw om Sanctorum 
ThiJippi et Jacobi apostolorum dagh nestkomandes oc standhe 
vnJ (8) dage effter Sancti Johannis baptiste dagh ther nest 
epterkomandes, oc ther för innan skal en fast, stadig friidh 
standlie tesse iii (3) riche emellom oc tess inbyggare tiil 
landh, men the som sigle vele tiil Tyslandh, Kalmarna eller 
Pindlandh, staa theris egin æwentyr oc fara. Och skole aff- 
föringe oc tiilföringe staa, som the nw staa. Haffue vij och 
loffuit högboren förstha K. H[ans] pa wore ære och rædelig- 
heth, at the for[scriff|ne xij (12) aff Sueriges Biches Badh 
fulmechtuge, som ther tiil skickade vordhe, skole besökie 
forme möte oppa forme dag och stadh, hwar fore bede vii 
eder, at i oförtöffued vele giffue tiil kennæ the verdugxte, 
verduge feeder, erlige herrer och gode men, Bichesens Bad, 
at the her vdinnan aldelis vara fortenchte, sa at brysten och 
skullen skal icke fynnas hoss oss. Pier med eder then alz- 
meChtixte Gud befalendes. Ex Haffhia feria 3:a mayoris 
[hjebdomade Anno &c mdviij. Nostris sub signetis.

Item ær sadana leijgd och forvvarningh giffuen bade aff 
Kong Hans oc sa aff Danmarcx Biches Badh, at the xij (12) 
aff Sweriges Biches Badh, som ther till skickade vordhe, mage 
och skole tryggelige och sækre besöchie thetta forme müthe.

Postscriptum af d. 19 April:

Sincerissimis &c. Kere her höffuitzman, sidhen vii hade 
eder tiilscriffuit thet första breff och vore aldelis redhe at
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fara fra Köpenhaffn, komme diit the Tyske stæders senninge- 
bud oc begärede, at K. H[ans] ville oss förtöffue tiil teas Mar- 
greffuen komme. The Lybske hade nagen verff och befalin- 
ger at tale med Kong Hans i Margreffuens och vare nær- 
warelse. Ther fore ma vii förbidha hans tiilkommelse, för
modandes, at han komber i morghen. Sende vij eder en copie 
aff thette handelinge breff, ther oss var befälet. Haffue vii 
och sent the gode men i Kalmarne en copie ther vtaff och 
scriffuit them tiil om then friidh, som giord ær. Her med 
eder dre. Ex Haffnia feria quarta ebdomade mayoris, nostris 
sub signetis, Anno Domini mdoetavo.

Erich Trolle 
Riddhare.

Nobili viro strenuoque militi Domino Swantoni regni 
Swecie gubernatori &c.

Samtida afskrift i K. Danska Geh.-Archivet. Å samma blad, såsom 
bilaga: transumt af traktaten i Köpenhamn, dat. lögerdagen nest effter 
dominicam Judioa (d. 15 April) 1508. Det hos Hadorph tryckta Danska 
exemplaret har: måndagen nest effter Palmesöndag d. 17 April 1508, men 
är i hufvudsaken lika lydande.

199.

Bikföreståndaren Hr Svantes kungörelse till Kalmarna län; 
på rådsmötet i Vadstena hade Hr Nils Boson på lejd 
infunnit sig och försäkrat, att sinnesstämningen i Dan
mark var för fred, och hade derföre tvenne ombud blifvit 
ditsända för att söka få slut på kriget, men under en 
dyr ed försäkrar Hr Svante, att Svenske undersåtar ioke 
så länge han lefver genom någon dagtingan skola komma 
i Danska händer: ty hvarken K. Hans eller »den unge 
herre» håller hvad de lofva, och uppmanar dem derföre till 
godt hopp och lydnad för Hr Electus, (dat. Stockholm i 
början af Maj 1508).

Jach Swanthc Nielsson i Ekesio, riddere, Sweriges riches 
forstandhere, helser eder alle kronenis skatskylloge bönder, 
landbo och menige almwe, som byggia oc bo offner alt Kal- 
marna len, kerlige med war herre. Kere venner, eder skal 
alle vetherligit vara, at om fastelaffuens tid nw nest Ior- 
lidhen, tha the verduge fäder, bisperna, ridderskapet och 
meste delen af Richesens Radh vare med mich forsambladhe 
i Vatzstena for nagre merchelige richsens ärendhe skuldh,
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kom tha ditt her NieIss Bosson pa alles vores leygde, epter 
hans eghin begärilse, then vij honum giffuit hade, i bland 
annet tall loth han oss första, at the i Danmarc, andelige och 
verdzlige, bisper, prelater, riiddere och swener, köpstadzmen 
och menige almwge offuer alt Danmarc, ære alle vel benegde 
tiil friid oc opslag och sage gantzke gerna, at thet kwnne 
komma i nagen bätre motthe richena emellom än thet her 
tiil varit haffuer, om en the ther vdinnan med K. H[ans], 
Jens Holgersson oc nagre fa andre hörde vare, som thette 
ocristelige örlog före och styrckie, och sagde, at the i Dan
marc tage större skade oc beclage sig mer än Sweriges al
mwge gör för then stora, olaglige skat och gengerdhen, han 
huart ar pa them legger, i mange motte. Therfore, kere 
venner, vorde vij alle sa endrectelige offuer eenss och sende 
æn nw fierdc resa vore fulmechtuge sendebud, verdig fader, 
her bisp Otte i Vesterass oc her Erich Trolle, riddere,*) 
tiil Danmarcs Riehes Rad, at the skulle forarbede med theris 
herre K. Hfans], at han ville stille och affsätie then store 
skade och fordert?, manna störtning och vskylloge blodz vt- 
gywtilse, pa bade sider her tiil varit haffuer, i then acht och 
menmgh, at Gud skal bäre oss vitnä, ath vij ey före örlog 
aö nogen vellosth, vthen nödde och trengde tiil at forswara 
oc varie oss hem tiil vort eghet, och vele ther om vara 
bekende för Gud, alle cristelige herrer och förster, för huem 
thet heltzst komma kan. Fintz nogen, som annet för eder 
före vil en som forscrifuet star, eller och sigie, at i skole 
med dechtinghiom antwardis i Danske manna hender, som 
tiil förene sket är, säter ther inghen thro tiil i nagen motte. 
Jach lofifuer eder pa myn ridderlige eed, äre och sanning, 
at i eller nagen Sweriges almwge skole aldrig nest Gudz 
hielp antwardes i Danska manna hender, sa lenge jach liiffuer. 
Förre skal jach ther erlige döö pa marken, sa sannelige 
hielpe mich Gud och alle belge richesens patroner. Sa sigie 
och alle the verduge fäder, erlige herrer, gode men, Riche- 
sens Rad och menige almwe i Dalene och offuer alt Opland, 
för thy K. H[ans] loffuar oss aldrig sa got, at han oss thet 
holler, heller nw en han giorde i siitzt. Then vnge herre 
haffuer icke heller hollet them i Norge then eed, ord, lyffte, 
breff och indsigle, han them sworet, loffuet, bebrefifwit och 
giffuit hade. I vinters grep han ther biscop Karl i Hammar, 
röffuade oc sköfflede domkirken, canicker och landzprester, 
slo i hel the betzstæ bönder, han kwnne offuer komme, be-

*) Deras fullmagt utfärdades i Vadstena d. 16 Mars 1508. Danska Geh.- 
Archivets Aarsberetn. IV: 335, öfverenskommelsen i Köpenhamn d. 17 
April s. å. Hadorph, Rimkrön. II: 405.
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skatte, aff somblige mer en the sielfïue at te, somplige ga en 
nw vid skogen som oskelig dyr. ïher är then jember oc 
ömke i Norge, ath the haffue icke en god höffuitzman, thet 
Gud ma sig ther offuer förbarma*). Tij, kere venner, varer 
i alle ved en god tröst tiil at sigie ney för oret och varer 
myn broder her electus i myn franwarelse lyduge och hö- 
ruge, sa her epter, som i altiid her tiil varit haffue, som erlige 
thro dannemen i alle motte. Mich hopas tiil Gud, at vij 
skole snarlige fa en god endhe pa thette örlog, mäden alle 
Städerne vnfalle kongen, för thij han haffuer alzinte hollet 
thet, han them lolfuat haffuer, som jach nw nylege haffuer 
fanget san tidendhe vtaff. Kere venner, haffue i nw nagen 
twnge, jach vil altiid her epter gerna letta och lijsa eder och 
vetha allis eders betzsta, gangn och langlige bestand, sa lenge 
jach liiffuer, thet Gud kenne, then jach eder alle befaler med 
liifif &c.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet.

200.

Åke Hansson till Hr Svante om biskop Ottes återkomst från 
Danmark, sammankallande af en herredag och den ut- 
skrifning af en kostgärd, som för det nya unionsmötet 
erfordras. — Hans svenner hade varit på Anholt, dit 
de Halländska städernas borgare fört sina redbarheter, 
dat. Örebro d. i Maj 1508. D. G. A.

Wenlig helse &c. lika med N:r 175. Formoder jak, at 
edert herredöme haffuer fonget nogre tidende aff verdigh fader 
biscop Otthe oc her Eric Trolle, doch er mik wnderuist, at 
hans nad kommer her til byn i dagh. Hwat god tidende 
hans nad haffuer med fare, warder eder nad framdeles wnder
uist, ner Gud fögier, hans nad warder til tals med edert 
herredöme. Alzmectigxte Gud giffue, ath the möge wara 
godh. Tycker mik radh wara, at eth herremöthe bleffue be- 
rameth her wppe, hwar eder tycktes besth belegligit wore, 
i Enecöpunge eller annerstedz, wfortöffuit, ee för beter, at 
the verdigxte, verdige feder, erlige herrer, gode men, Ricke- 
sens Rad komme til saminens, offuer wegendis rigesins ganghn

*) Hvad som angår tillståndet i Norge är hemtadt ur Arvid Siggesons 
bref, dat. Mora d. 29 Febr. 1508. Tiyckt af Allen, De tre nordiske 
ßigers Hist. Deel II: 576 o. ff.
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oc bestoiic], hwat gode herrer til thet herremüthe seule be- 
skickede wardhe, til Danmarchs Rad. Ther om oc ait annet 
beder jak eder, wele biude mik alffuarlige til om wfortôfuit, 
hwar effter jak seal mik retthe, oc at i wele giffue mik edert 
wppne breff til almogen ther nidre om wtgerd, kost oc tering, 
oc hwat behoff kan göres til edert herredöme, om saa sker, 
i warde dragendes tid nid, eller oc hwat andre gode herrer 
til skickendes warde. Thet er fuleommelige rad, med tid er. 
Her om waren wel fortenethe. Kere herre, wether for tidende, 
at myne swenne haffue waarit paa en öö, som hether An- 
holth, oc then skenedt, oc war ther sölff oc peninge oc alle 
hande nog, som Wardbergs, Halmstads, Falchenbergs bor
gare hade tid fört, huilehet myne swenne aff förde med bother, 
skuther oc espinge. Med [alt] the kwnne bere tha wore the 
ladhet, oc er thette i sanningh. Hwat framsettningh kongh 
Hans hade til verdig fader biscop Otthe, ther om oc alt 
anneth, bliffuer thet eder til kenne giffuit, ner Gud fögier, 
hans nad warder til talss med eder. Ingen annen besynner
lige tidende haffuer jak eder nw tilbiude. Hwar jak kan 
wara eder til tienist oc ödmywcth oc kerlig, fynne i migh 
bode dag oc nat med liiff oc godz wele gerne göre. Thet 
kenne Gud, then jak eder sund oc salig bode til Iiif oc siel 
oc Sancte Erich kong befaller til ewig tid. Heiser myn kere 
frw pa myne wegne med mange gode netther. Raptissime 
ex Örebro in profesto compassionis beathe Marie virginis 
anno Md octavo Solito sub signeto.

Ache
Hansson Riddere.

201.

Olof Björnsson till Hr Svante ; då han med Hr Eleotus Thorkel 
var inne i Sollöer, begärde allmogen undsättning, och 
bief något folk derför qvarlemnadt, till dess de få Hr 
Svantes skrifvelse; bönderna i Nordmarken sade sig be- 
höfva en fogde, som kunde försvara dem mot fienden 
och föreslås den nämnde Hr Electus, dat. i Värmland, d. 
4 Maj 1608. D. G. A.

Myn ödmycke tro tyæniste, med skriffwelssæ. Ma i wedhæ 
kere herre, thet her effectuas oc jak waræ i Norghe oc 
tynghede med then almwghæ i Sollögher, wore the alle be- 
gherendhe, at eder heredom wylle werdes tiil for Gwdz sköl
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göre them nocken wnssettingh med eth tal folck i noeken 
korth tidh, hoppess migh nesth Gwdz hyelp, elfter leglig- 
hedhen oc til feile er ganssæ godh, skal thet wordhe eder 
oc Swerighess ryghæ til meghen bestandhe. Lodh oc her 
elleetuss oc jak noghyth folck ther i landith, at betôrsstæ 
almwghen med, tiil dess wij faa eder herredoms skriwelssæ 
i gyn, war thet megyth gyorth til tacke. Wyl eder herræ- 
döme göre them nw hjelp, ta hawe i alle meninghedhen med 
eder, oc thet motthe ske med en snarhedh. Kere herre, war 
oc ner migh nocker bönder hoss megh aff Normarcken, be- 
klaghande sygh, at the hawe meghen anfectingh aff ryckenss 
fyendhe, oc ware thet meghyt nöttight, at i wyllæ for see 
thorn med en anden fogyth, oc wylle eder herædom forlenæ 
her electus ther med, i thet wel befynnæ skwlle, at thet 
blywer eder oc rycke gawnlight. Jak formercker hanss tro- 
hedh i alle motthe. Er ther oc sadan leglyghed til i thet 
heryth, at han gör eder ytermer tyæneste skel(!) en nocken 
anden, oc hadhe jak tess meræ trösth i thenne lanssendhe. 
Beder jak eder, kere heræ, at i skriwe mygh til om skatthen, 
hwor i wylle hawe then, om i wylle hawe thet alth i oxer, 
ta fanghe i inghe peninghe, i hwadh eder teckis ther om, 
thet beder jak eder at i skriwe mygh tiil om, wyl jak gernae 
ware pa ederth bessthe oc gawn som i tro migh til. Ey mer. 
Her med eder then almectugstæ Gwdh befalendes. Skriwedh 
i Wermelandh qwinta feria post festum qwasimodogeniti anno 
domini Mdviij.

OllefT
Byörnsson eder tFsenere- 

Utanskrift :
Erlygh oc welbördigh herre her Svantthe Nielsson Swe- 

rickess ryckess forstandere ödmöckelighe til körnende thette 
breff.

202.

Thorkel, electus i Oslo, till Hr Svante, om Norska förhållan
den; begär Nordmarken som län, dat. Brunnskog d. i 
Maj 1508. D. G. A.

Min ödmyk, kerligh, helse altid forscriwen med wor herre 
Verdes idher verdighet vitha, kere herre, ath then tid Ola
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Biornsson oc jagh komme noghet ner til landemereth, kom 
almwens bodh til oss aff Solöier, begerendes hielp ok tröst 
aff os. Thi effter then begeringh droghe vi in i landeth 
ok tinghede ther meth them. Er theres falle akt, vilie ok 
begeringh, ath eder herredom ville for Gudz skuld göre them 
noghen hielp, tha wele the gaa man aff' Ims ok widhergöre 
then store skade ok forderff, them ok flere aff Noriges in- 
bögere giort er, ok efter then velwilighedh, vi ther former[k]te, 
lote vi nogre karle bliwe ner them, til des ythermere hielp 
kunne komme. Kere herre, hafwe wii ok sporth, ath Erche- 
bispen i Trondem lather al longskyp rede i Nordlanden, 
hwath thet wil, idher herredom wel formerker, och loth fare 
SIn ordh hwi munne Swenske nw ey opwakne, tilfelle er nw 
ganske storth at skylie the Danske vtaff Norighe, om hielp 
komer med en hast. Then vnge herren drogh in i Tele
marken ok ville vidergöre then skade, the bönder giort hade 
lor ij ("2) hans fogete med alle the med them ware sloge i 
“el, kom han pa ein open sidhe pa them, dogh giorde han 
them föghe skade, men the föste honom sorligh til bughe 
*ghen, saa ath han nöghe siel vnkoin, ok fenge hans stoor 
®kade. Kere herre, som idher herredom Olaf ok megh be- 
faleth ath forhöre om le[g]lighethen, tha er han ganse stor nw 
1 then twedrecthighedh ther i landedh er, wille edher herre- 
tmni nw wnsettie med hundret veriende, thet skal nesth Gudz 
hielp gagne oc ecke skade, viij (8) daghe efther Sancte Erici 
dagh skal almwen haffwe swar ighen. Skal ok idher gode 
akt ok meningh her vti ythermere framgongh hawe, tha 
mostedh ey lenghe fortöfwes. Vil jagh bewise megh ther 
vfi i alle mothe som jagh wil hafwe idher verdighetz gunst 
och wilie. Kere herre, kunne thet saa ske ok motte ware 
for noghen min ythermere tro tieneste skul, ath edher ver- 
oigheth wille vnne megh Nordmarker, nest Gudz hielp en 
fare skal her ware des minder, jagh skal slage ther radh til, 
almwen i same hereth töckes hafwe Hthen bestond nw aff 
theres fogete die. veth jagh lempe til af the heredh, saa ath 
then akt ok meningh the vti Norige nw pataghet hafwe, skal 
them siel vidherfares, ok som tilbor vil jagh wel forskullet med 
toin ytherste makt ok tieneste. Kere herre, til idher werdig- 
heth ok min kere fru sether jagh al min akt, hop ok tröst 
fil, nest Gudh, som jagh idher herredom ok Sweriges rikes 
patroner til ewigh tid befaler. Scriptum Brunskogh crastino 
crucis anno domini 1508, sub signeto.

Thorkildh
Eflectus] O[sloensis],
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Postscriptum å en särskild lapp:

Kere herre, formerte jagh aff almwen, ath the wille 
gerne, edher herredom ville vnsette them medh then howetz- 
man, som idher verdigheth ok them gagnlig er noghen makt, 
tha wele the hielpe pa alle sidher, ok gerne ville the ok se 
her Knwtz börn, om thet [idher] herredom saa töctis. Kere 
herre, kom her ij (2) idher tienere, som Olof Biornson til 
foren tiente. Er thet med idher herredoms vilie, ath the 
bliwe her, nar Gudh wil jagh komme til idher, skule the ok 
saa. Hwes jagh ythermere förfarer for tidende, vil iagh 
ydhers herredom gerne til kenne [gifvej. Kenne Gud, jak 
vil legge al flith til efther min makt at vare idher til vilie 
ok tienst.

Utanskrift:

Erligh welbördigh ok mectigh herre her Svante Nilsson 
Riddher Sweriges Eikes forstandere sin kere herre.

203.

Riksföreståndaren Hr Svantes kungörelse till Dalarne om det 
beslutade stilleståndet och. unionsmötet med Danmark, 
hvarom ett möte skulle hållas i Tälge d. 28 Maj, dit 
fyra fullmägtige borde sändas. (Från början af Maj 
1508).

Jach Swanthe &o. helsser eder alle &c. som bygge och 
boo i Dalane kerlige med war herre. Kære wenner, som 
jach siist screff eder till aff Vatzstene i fastis nw nest for- 
ledith, hureledis the verdige fæder, erlige herrer oeh gode 
men, rigisins raadh, med mich ther forsamblade vore, haffde 
endrectelige skicket och aff stedh sendth vore kære med- 
bröder, verdogh fader her bisp Otthe i Vesteraas och her 
Erich Trolle, nedh till Danmarcks rigis raadh, begærendes, 
ath the skulle forarbeyde med theres herre K. H[ans], thet 
han ville stille och aff setthe thette skadelige och forderffue- 
Iige örlogh, som i thenne forledhne aar för ögon varith 
haffuer &c. saa ære forme vore sendebudh igen kommen och 
haff'ue thet saa forarbeijdet, ath opslagh ær kommeth tesse 
iij (3) riche emellom, Dfanmark] S[verige] Norge, till landh 
och i skergegaarden, men till siös staar æn nw som her till
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varit haffuer, in till otthe dage effter Sancti Johannis bap- 
tiste dag nest kommendis. Tesligis haffue the och samfelth 
med K. H[ans] och Danmarcks rigis raadh berammeth eth 
herremöthe tesse iij (3) riehen emellom, stondendis i Nye 
Vardbergk Sancti Botolphi dagh nw nest kommendis, ther 
xij (12) aff Swerigis rigis raadh och xij (12) aff Danmarks 
och Norges raadh skolæ forsarnbles och offuerwæge, hurw 
thette örlog hetzt skal affsæties, oss oc vare epterkommande 
och menige richet vthan skadhe eller forderff i alle motte, 
huilket möthe wij acthe fulkompne och fult göre, pa then 
dag oc stad, som for[scriff]wit star, ath brijsten skall eij fyn- 
ues hoss oss ther fore i nogen motthe. Dog haffue vij be- 
ramet eth herremöte tiilforen i Telgie thene söndagen nest 
opter Sancti Vrbani dag nw nestkommandis, ther inbyrdis 
^t offuerwæge richesins, eders och alles vores nytta, gangn 
och langlige bestand, som nw aldra störste macht oppa ligger. 
Jach screff eder oc tiil aff Vatzstena, at jach ville enghen 
lulle dechtingen göre med K. H[ans] æller nagot oppa sia, 
vthen jach ville thet först haffue med alles eders rad, jaa oc 
samtyckie, hwarfore beder jach eder, at i skicke iiij (4) ful- 
1Uechtuge pa alle eders vegna nid tiil forme Telgie pa then 
dag som for[scriff]uit star, at dele eders gode radh med mic 
oc the verdugiste, verduge fæder, erlige herrer, gode men, 
Richesins Kad och flere, ther tha forsamblade vorde, huru vii 
betzst thenne vordnade richesins ærendhe skole företage med 
for[skriff] ne K. H[ans], om en eder tyckis haffue honum her 
111 i richet igen för herre och kfonung], Jach förlåter mich 
aldelis fulkomplige pa thet, i mich myndelige tiilsagt haffue 
11J (3) resser pa Twne landzting. Jach vil gerna halle eder 
ade, riche och fatige, vnge och gamble, vid Sancte Erich 
konungs lag och gode gamble sidwenier, som fader och for- 
fldre for mik giort haffue, i alle motte, sa at i skole mich 
inthe atskille, oc altid gerna vethe alles eders betzsta, gode 
gangn och langlige bestand, sa lenge jach liiffuer, sa sanne- 
lige hielpe mich Gud och Sancte Erich, them jach eder alle 
befaler.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet, hvari ett långt stycke är om- 
skrifvet, men den ursprungliga texten ej utstruken.
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204.

Hemming Gadd till Hr Svante med Påvel Kyle; Erik 
Turesson föreslås till ombud vid fredsmötet, det myckna 
folket som legat i Kalmar under fastan bade gjort be
kymmer för provianteringen, Nils Boson bortför nu sina 
tillhörigheter från Borgbolm, dat. Holtsby, norr om 
Kalmar, d. 13 Maj (1608). Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmyuke thro thiensth forsændh medh Gudh. Wer- 
dog herre fadher. Nu i tesse daga gaff Pawall Kyle mik 
bekenne, ath i honum haffdhin Ioff gifï'with korna til Oplandh, 
werffwa sin wærff ther oppe til nagor tidh, sa kan han idher 
wndherwisa om all ærendhe, hwrw her f'ath ær i alle rnottho, 
thet mik ey behoff görs ath skriffwa. Item til thet möte, nw 
ske skall, ær Her Erik Tursson ganst nyttog, om thet ware 
mögeligith honum koma. Han haffwer eth goth och dywpsth 
brysth radh, thet sigher jach idher i sannindh, som i bæthre 
första æn jach scriffwa kan. Gudh giffwe ider sa dectinga, 
ath jach far icke Here gesther hiith til Kalmarna, sidhan hon 
standhen ær, æn jach trösther bestaa. Jwnkar Willem sade 
for mik, ath om Botolphi skule all K. H[ans] skip wara her 
i swndith och her forbidha dectinganen. Thet gar fasth pa 
brodher delen, om wij fa och icke wnsætningh i all then 
dell her fattas. Gudh weth, hurw jach ær wthsath medh 
thetta mykla folk, i haffwe mik fangith i hendher. Jach 
haffwer idher opta til scriffwith ther om och ingen swar eller 
forlossningh fangith, hwar dag xvij (17) Hesk til kaalss til 
folkith pa pråmen och i staden och eth skipund kokött, wtan 
alth annath, pa the annor holl innan skermen. Jach weth 
nw ey lengher radh wtan sætia nykelen i dören och lata 
Gudz wall ga ower alth, medhan inte ær til. xxii (22) tunnor 
och 1 (50) læsther öll haffwer jach giffwith allene pa hollen 
och pråmen, sidhan jach fik idher folk och the Tyske, wtan 
kosth ölith wid bordith. Johan Magonsson wnsatte oss i 
söndagx tnedh xxij (22) pund kötli och flesk, annars hade 
wij gangith om brödh. Thet ær all then hielp, jach haffwer 
aff honom fangith, aff thy her in kom fran Per Magonsson 
och Per Swenske, aff her Erik Trolles læn iij (3) gærdher 
in kompne, aff her Pedher Tursons en föge tingh, och alth 
epther opætith. Then faste, jach hade i aar, then forgæther 
jach aldrigh, aff Tord Bagge ey sa mykith i mith öga kan 
koma. Jach haffwer warith sa wth sather, som Gud se for- 
kærth, bade myne swena och jach, for kosth löso skull, och 
alle ropadhe: wij wilom haffwath i M (1000) &c, och inte 
war til, sidan thet fortærdes, jach fik i Blekingh. Hade Her 
Holger möth mik, som i sadhen, tha hade oss inthe skath.
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Thetta skriffvver jach i godhe akth, ath i skulen wetha, hwru 
all thigh her til ganga. The pa slottith liawa sen nw her til 
hallith sin breff, sa wij pa war sidhe. Hade icke then ar- 
ticel warith, ath inghen skulle löpa til then annan, tha haffdhe 
idhre Tyske lango skurith bathen senorne(?) aff thöm, rnedhen 
the ey strax finge peninga paska tidh. Jacob van JSRiren- 
berg hawer plas nog medh thöm, halla til hopa thet igen ær. 
In pa Ölandh liaffwer jach sænth iiij (4) Kalmarna borgara 
medh köpslagan, fersla('?), Inirw the wela halla sin breff. Sker 
thöm nagoth, tha skall ther ga nepsth epther, medhan the 
gaffwe mik sin breff, swar oppa myn, som i ma se i thenne 
breff' her innelyckt ære. Andhers Jepson, myn smaswen, war 
i üj (3) netther pa Borgholm epther swar. och war her Nielss 
Boson pa slotteth och lath aff föra en dag Ixxx (80) las til 
Kuraholm til skips. The pa slottith, Otte Kwtz selskap, 
stungo hwar annan i sidan och »skall wij Dansk[e] Iara medh 
the Swenske fôrrædara». Thet ær theress anskrij apton och 
morgon, och sades for Andhers, ath Andhers Swnth ær medh 
K- Hjans] och brag thet öll, han skulle mista slotteth. Ey 
mer. Idher Gudh befallandes och Sancte Erik konungh. 
Gasteliga aff Hultzby xiii (13) May. Werdens heisa myn 
frw modher medh allan hopen medh mang gode nætlier.

H. Gadh.

205.

K. Hans till Hertig Henrik af Meklenburg, som han^ med 
anledning af dess bref underrättar, att han nu vore på väg 
till Danmark, för att den 17 Juni kunna vara i Varberg 
vid förhandling med de »otrogna och ohörsamma» Sven- 
skarne, men då han åter kommer till sina furstendömen, 
skall han besöka hertigen, dat. Burg på Fernem d. 18 
Maj 1608.

Johann van Gots gnadenn to Dennemargken, Swe
den, Nomegen, der Wenden vnnd Gotten Koningk, 
Hertoch to Slesswigk ock to Holstenn, Stormarn vnd 
der Dithmersschen, Greue to Oldenborch.

Vnnsen fruntlichen grut vnnd wes wy mehr leues vnnd 
gudes vormogen touornn. Hoch gebornn Furste, Ieue ohm. 
Szo J[uwer] l[iebde] schrifft mit vnns etlichen nottorfftigen 
gewerue haluenn vnnd handelinge fruntlich to vnderredenn
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gewillet wert, begerende wy der suluigen J. 1. tydt touor to 
witlichenn, alssdenne sick by vnns to erfugenn, hebbenn wy nhw 
vnnsse perde vpp den wech nach Denmarcken vor henn ge
schickt, vnnd vann dage dati desses breues vns ock ouer- 
fugen willenn vnns vppe den dach to Wartberch, vnns vnnd 
vnnsen vngetreuwen vngehorssamen den Sweden entwisschern 
vorramet is achtt dage vor Johannis scheirst kamende, forder 
to benalenn, der haluen wy itzundes, J. 1. begeren nha, to 
desser tydt nicht gedoenn konenn, vnnd wanner wy wilt Got 
wedderumme nha geholdenen dage hir in vnsen fursten- 
domen werden kamen, willen wy J. 1. tydt vnnd stede vor- 
witlichenn, sick by vnns to erfugenn, vnnd war ann wy Jw 
inn andernn vnnd vehl groternn gedachter J. 1. willenn vnnd 
fruntschopp ertegen mogenn, des synn wy alle wege gantz- 
willigen geneget. Datum Borch vpp vnnsem lande Vemernn 
am donredage nha Jubilate. Anno xv° octavo vnndcr vnnsem 
Signet.

Utanskrift :

Dein Hochgebornn Furstenn Hern Hinrichenn Hertogen 
tho Mekelenborch Furstenn to Wendenn Greuen to Swerijn 
Bostock vnnd Stargarde der Lande Hernn vnnsem leuenn Ohm.

Originalet i Storhertigliga Archivet i Schwerin.

206.

Dalslands allmoge till Hr Svante och riksrådet, begär att få 
två marknader årligen i Dalaborgs å, dat. d. 21 Mai 
1608. D. G. A.

Vore ödmyglige tro tieniste kerlige helse nw oc altidh 
försent med Gudh. Kære herre och höffwisman och i verdige 
herrer rigesens radh, ære vi tätige almoge aff menige Dalss- 
landh ödmyglige begerende, at ij vile vithe worth beste och 
vnne oss ij (2) mar[k]nads dage om aaret, en om fastelaghens 
tiidh och annen om Sancti Mattisse dagh om hösthen, her i 
Dalaborgz aa, helst for tij at al then del vij haffwe, skole vi 
före nidh i Viken, bade oxer, smör och ost, och vende oss i 
salth oc fisk, thet ær myket wanwördet for oss och foo ther 
ickæ halff fore. Ville i verdige herrer vnnæ oss fatige men 
tesse ij (2) marnadzdage, tho hoppes oss, ath the dande- 
men aff Norie förde vel fisk och salth hit til oss, och komme
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thy oss fatige men och menige Vestergötlandh til storth 
gangn och bestandh, som thenne gode herre her Thwre 
Jensson eder yttermære vnderwisse kan. Kære werdighe 
herrer, vithen wort beste och giffwen oss her gode swar 
vppo, thet villom vi ödmyglige fortienæ, soo lengie vi Ieff- 
wom. Mer med eder Gud och Sancte Eric be[fallen]des. 
Eil yttermære visse trückæ vi alle vorth hereds insigle for 
thetta breff. Scriffwit vppo Dal sönedaghin nest epter Sancte 
Ericss dagh Anno Domini Millisimo quingentesimo octavo.

Original med tvenne sigiller, det ena liknande Sundals (med en plog), 
det andra Nordals.

207.

Hemming Gadd till Hr Svante, om det med de Danska befäl- 
hafvarne i Otte Kuthe frånvaro afslutna stilleståndet, *) 
förhandlingar med de Tyska knektaxne i Kalmar, hvilka 
vilja stadna än ett år, blott de få ut sin lön ; brist på 
lifsmedel, krut, bly och jern, men godt hopp om pråmen, 
dat. Kalmar d. 23 Maj (1608). Egenhändigt, D. G.-A.

*) Jfr Archivets Aavsberetn. XV: 33G 343, der handlingarne iiro tryckta.

Myn ödmyuke &c. lika med N:r 104. Jach fik idher 
Geff medh her Laurens, myn capellan, nw for nagra 
haga, tesligis dagen for Sancth Erici apton annat breff 
roedh Per Olsson. Sa, fornymmer jach, ath i æn tha inte 
Wiste aff thet, som giortli war i Danmark och then dag, 
heramadh ær riken i mellan, sa formodher jach, ath Kcmpe 
®r longo sidhan hoss idher, medh the breff och wærff, wij 
her staggath haffwa medh K. H[ans] ho[ff]gesinner och capi- 
tener, bade pa slottith och her ta i Sundith waro. Nemer 
kwnne jach ey ga thom æn jach giordhe i ware dectingan, 
Wij her haffdom. Hwath the godhe men hawa giorth i Dan
mark, fa i sielff well fornymma. Gudh alzwoldig giffwi all 
mall en godh enda. Jach hopas, aff theress beginsell ma 
skee en godh fridh, om wij draga alle medh en line. Her 
8eH inte nyth scriffwa idher til, wtan thet jach idher ta t.il- 
skreff medh Kempe, inghen inathin, ey salth, ey hwmble, 
°ch sküth inghen dell, wij skule hielpe oss medh. Komber 
her icke both oppa, och snar, tha kwnne i sielff well merkia, 
hurw thet gar her i thenne landzendhe. Jach kan ther inthe 
mer scriffwa ther om, thy i withen sielffwe, hurw all ærendhe
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sig hawa. Otte Rwth fördbe en bysso hen, ther ginge xij (12) 
Okie före. Hwart hon skall, thet rönis i thy, daghin gar wth. 
Onth redes oss, Gud giffwi oss bæthre æn oss spas. Aff 
Möre och Kalmarna fara ware wener in pa Olandh, man ey 
fa the köpa ther thess heller nagoth aff allmogan, wtan aff 
fogotin och hans swena, alth i thet ythersthe thet nagon sin 
skickas kan. Thy giffwe wij ower besökia thöm. Otte ær 
och hall, och wendher sig til alla handa wædher. Jach skrefï 
homim til, wil han icke halla the breff wid rnakth, wij haffwe 
oss om samfelth i war dectingan medh K. H[ans] capitener, 
tha wilie wij ey halla thöm frij, wthen fara och in pa slottith, 
thet skall ske wisth. Wij haffwe kortath pramen in hartb 
wnder litzla holmen, strax wtan Jens Holgersons holm. I 
gar war jach pa Gaddaholmen och lath beslaa war fiedell 
om the kistor sta skule -for pramen, tha bær all ting wæll 
aath, nar sa sker. Kistener sta alth redo, æ hwath akoma 
kan, om wij fa makth wth sætia thöm. Then pramen bither 
i skatthin thet wærth ær, ther bothnar inthe, hwath icke for- 
tæris kastas i siön, oppa thet the skulo altidh fa ferst och 
nykokath. Jach kan aldrig sa klaga mik for math lösa skull, 
och til allt annath behoff görs. Werdens her innan wara 
aluarliga fortänckthe udi, och görs thet och for then skull, 
the skulo koma aff by, tha inte komber i stegerhusith. The 
bruka alla the snedher the kwnno. Her ære och til skyn- 
dara, æ the werste. Johan Magonsson hawer loffwath sendhe 
thöm op til idher, ath skilia thöm hädhan aff byn fran oss. 
Item idhre Tyske, the hullo men i dagh och kallade mik 
och Johan Magonsson in i ringhen. The hade marg ordh 
och snackade mykith, man thöm gensköttis thet besta wij 
kwnnom, på thet sistha waro the til fridhs, wara her in til 
pingisdaga dag, ath göra sin ære fulth, som dande swena 
bör ath göra. Fa the her for innan sina peninga och klædhe. 
wilia the gerna bliffwa hoss idher thetta aar, sa nw som för, 
och om icke sa sker, tha wilia the strax sig forsee i the 
helga daga hwar the kwnne. Doch loffwade the icke fara til 
idher fiende, och loffwadom wij thöm, pa war ære görandes, 
thöm ey lengher hindra, wtan giffwa frij pasporth wtan alla 
gensegn. Thetta motte wij göra, eller the haffdhe alle strax 
ramath sith synasta. Her innan warin aluarliga fortænckte, 
the fa then dell the skulo haffwa innan then dag, om i thöm 
lengher ære begærandes. Ho op komber til idher aff the 
Tyska, antingia Jacop van Nörenberg eller scriffwaren, thæn 
wnfar thet bestha, thet reknas mykith i bland thorn, nar the 
koma til samans. Sakin wite i bæthre æn jach. Gud giffwi, 
i kwnne wara thöm wtan, thet ware nw sköth tidh. Wærdens
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ten en tidh owerse the breff, Kempe medh sig fôrdhe. Jak 
formo, ath i fynne ther inte annath wtan thet santh ær. All 
then harm the haffwa pa slottith och i siön, thet ær pa 
pramen. The sigie jw wilia forraskan, æ hurw the kwno,
medh bedrag, medh forræderi, medh dobbel ordh och annar
ßomara stycke. Per Dio, non sia fatto, the skulo fa eth 
Mc (o: 100,000) dyffwill pa Svensko, medhan wij kunnom 
'cke forsta Welsko. Krwth, byssor, Dalapill, handsten, skip- 
glaffwan, rotaklubba, slagswerdh, polyxer, skall honum for- 
swara nesth Gudz hielp, æ medhan makthen ær til, och jach 
forma röra twngan pa idher wegna, som en fatig thro thienste 
man bör ath göra, ther hawer inte twiffwell wthi. Jach
hopas, the edle godha Dala karla, Silffbergxmen, Koper- 
bergxmen, Jærnbergxmen och rnene Dalana, OplandhjSydher- 
mannalandh, Wesmannalandh, Rodhen, Östhergötlandh och 
Smalandh, sa idhers herredöme icke weth aff, eller oss,
idher och theress fatige thro hwlle, trygge thienara, ath i och 
the jw koma oss nw til hielp i thenne litzla tidh til ath for
era och forswara stadhcn och thenne fagre landendhe. 
Bliftwe wi slagne, stadhen och landith idher fra thrænkth, 
thet medh wæriendhe handh idher til wnneth ær, nar wij 
dödhe ære och wndher ross föther, ser til, hwrw i faif igen. 
Jach wille, the ware nw her, som woro medh Jon Jensson 
och Stig Hansson, medh fiera godhemen aff Dalana, widh 
Næss kirkio i her Sten Stwres tidh, Gud hans siel nadhe, 
sjdhan wij haffdhe wunnith Stocholm. Dænen, Jwthen, 
iysken och dyækelen rædes alla Dalasoken. Wilen i wara 
'vrede, jach skriffwer idher sanningen til aff rettha aluara, 
t ha ær goth, jach ær sa lankth i fra idher, i fa icke strax 
lath oppa mik. Kotnber jach til Hôrningxholm, jach far well 
then, som fordæctingar mik, myn wnge herre och til Iith 
skulo wara myne dectingis men. The ære myn störste alith. 
Her medh idhert herredöme alswoldig Gudh befallandes 
medh lift och siell och alle helge Swergis patroner. Wer
dens heisa rnyn kære frw modher, wnge herre, tillith, och 
aIlan hopen medh mange godhe netther. Hasteliga aff Kal- 
marna xxiij May.

H. G.

Poluer, bly, salth, humble, jærn &c. eller salpether och 
swauell i thet stædh for poluer, pa myn ære och thro thiensth, 
hawe wij thet. göra medh och fa hielp i tidh och thyma, tha 
«kule i spöria war forfall eller stupa alle, for stadhin skal 

Hirlr. L. Skandin. Hist. V. 18



idher ifra gaa och landith medh. Ær thet icke til, sa ga 
om oss som scriftwet ær. Jach hawer haftth nagoth til war- 
gerningh wtom stadhen, om jach hade warith i fra Birenghd 
stadhin medh en snarheth, och fiendhene hade kornith wtan 
for byn, ther fore hade jach i Förlösa nogoth poluer, som 
jach idher sadhe sielff. Nvv ær thet all[r]a största hop wn- 
sæthia promen medh, thil tess wij fa wnsætningh, en fier- 
dwngh och och en halft' fierdwngh. Tha ær ther aft tagit 
wid Ix (60) eller Ixxx (80) skoth til hakabyssor och Iod- 
byssor, tha jach war i Awasker i fastelaghen, och nw sisth 
jach war i Alem sokn och Mölstaass, som jach idher tha til 
skreff.

Otte Kuth will ingelundh holla the dactingan, K. H|ans] 
kapitener her giordhe medh oss, som i fa se i the hans 
eghin breff, wij finge i dagh fra honum. Han ær slægill och 
her ær ingen honum rædis. Gudh kenne, hwath lænktan wij 
haffwom, för wij fa wnsættningh och tidende, hurw wij skule 
oss haft’wa; thy domadag instwndar, och wij haftwe inga godh 
gerningha beuisa wara fiendhe medh. Hielp for Gudhz skull, 
hielp, thet ær nw tidh. Otte Rwth hawer sænth mik iij (3) 
bodh om hesta. Jach hawer swarath honum i nor, thet han 
begeradhe i södher. Han ær sindoger och kloker. Jach for 
star mik icke i saken. Dog skall hans gæs icke bita myna 
ræffwe i hæll medh snedigheth wtan medh ower makth, thet 
honum Gudh forbiude skall och i medh flere Swenske godhe 
men. Gudh giffwe, the welia koma fram i tidh och thyrna, 
thet ær nw alstingis tidh.

Henrich Misener och longe Herman Iupo borth, sidhan 
the fingo sina peninga, til Otta Ruth. Benkth Brunsson 
talade wid thöm pa Borcholm och Nielss scriffware, myn 
swen, thædan komo i dagh. Thetta bodh och breft forhindra- 
dis, thy wij wille haft'wa enkith swar aff Otta Rwth*).

*) Detta stycket står nederst på tredje sidan, och det näst ofvan stående 
på den fjerde, men det förra är påtagligen det sist, skrifna tillägget.
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Hemming Gadd till Hr Svante, med en skrifvelse från honom 
och Johan Månsson till riksrådet, som bör meddelas 
endast pålitligt folk, angående Nils Boson, hvilken fått 
deras lejd; ber att budet snart får komma igen med 
svar, dat. Kalmar d. 30 Maj 1508. D. G. A.

Myn ödrniwka thro tiænesth nw och altiith fôrsænth medh 
Wor herre. Verdighe herre fadher, werdens welia wetha, ath 
jak och Johan Monsson haffwom scriffwit edher och mene 
taadith samfælth til, orn nagher ærendhe her Niels Boson 
paa rörandes ære, bryther i breffwen op först och fræmsth 
°ch lather sidan forkynna them for thöm tryggelige ære i 
thee saker, thy thet kwnne saa sig hændha, ath nagher them 
höra motte, som bodh göra wille in til koningens wener pa 
Olandh eller annerstadz om tessen ærendhe, och om sa 
skedde, som Gudh förbiwde, stodhe thet war ære för nær, 
som forme her Niels Boson leygdh tilsagt liaffwe medh [hand] 
och mwn, som edert herredöme ytermeræ betænkia kan. Inghen 
bidande anner ære her nw oppa færde, wtan thee jak til- 
birenda bödh edert herredöme til medh her Larens och sidan 
diedh Kæmpa, ^ Mik lörwndrar hwar Kæmpe ser, medhan han 
oy komber. Förlathe edher Gudh i hymmerike, werdige 
herre fadher, ath edert herredöme ey besinner ighen sændha 
thee sændebod, jak ider sændher tiith och opta, hwart epter 
anneth, och iftthet thera ighen faar i tiidh och thima, at wij 
edre tätige thiænare motte faa wetha swar ther oppa, och 
hwad wij göra eller latha skwlle, tesliges beklagher sigh 
dohan Monsson om thet samme. Edei’t herredöme haldher 
ioghen thro om sændebod, thet ær garnalt och forth medh 
edert herredöme, thet wethe i wel sielffwe. Thetta ær ekke 
thet första, jak thet klagat haffwer för edert herredöme. Alz- 
Wektig Gudh befalendes och alle beige Sweriges patroner 
Wedh Iiff och siæll tiil ewigh tiidh. Verdens helsa myn frw 
woder, myn wnge herre ocb tilliit medh manga goda nætter. 
Snarliga aff' Calmarna xxx die May Anno Domini Mdviij.

Hemmingh
Gadh.
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209.

Rikföreståndaren Hr Svantes kungörelse till »Småland, om den 
pågående underhandlingen med Danmark och de för
säkringar, allmogen gifvit honom såväl på Eriksmessan 
i Upsala som vid mötet i Tälge d. 1 Juni, hvarifrån om
buden afsändes till Varberg, att derest icke K. Hans 
vill ingå på fred eller stillestånd, skola de försvara sig 
såsom våra förfäder gjort, och uppmanas derföre Små- 
ländingarne att hålla sig färdiga att gripa till vapen, när 
Hr Electus kallar dem till Kalmar eller annorstädes, 
(dat. i början af Juni 1608).

Jach Swante Nielsson, i Ekesiö, rydder, Sverigis riches 
forstandhere, helser eder alle, fribornæ, frelsismen, kronnenis 
skatskylloge bönder och menige almwge, som byggia och 
bo offner alt Smaland, kerlige med war herre. Kere venner, 
jach formoder eder alle vel vetherligt wara, at jach medh 
Richesins Radhz samtyckie skickade och sendhe fra Vaz- 
stena om midfaste tiid nw nestforlidhen verdug lader her 
Bisp Otte i Vestherars och her Erich Trolle nid til Dan- 
marex Radh om friid och op-slag riehen emellan, och be- 
ramadhe the var senningebud tha med Danmarcx oc Norgis 
Rad et venligit herremöthe i Nye Varberg, standendis om 
Saucti Botolphi dag, nw nestkomendis. Tha tesse vare sen
ningebud vare ighen kompne och gaffue tiil kenna, ath thette 
möte i forme Ny Warberg beramet var pa samme tiid, som 
for[skrif]uit star, tha var jach tiil ordhe och talss med then 
almwe, soin forsatnblad war aff alle landzskap offuer menige 
Swerigis riche om Erichzmesso nest forledhen, oc lot them 
forstaa, at sadant möte emellom tesse iij (3) riche beramet 
war och sporde them alwarlige tiil, om en the wille haffue 
K. Hfans] eller hans son för herre och kong i richit ighen, 
eller och giffue honom nakon skat eller vederkenning aff 
richit, tha swarade the alle med oprechte hender, och for
swore kong Hans och alle hans affödhe och sagde siig aldrig 
vele skatte K. Hfans] eller hans affödhe annet en som fader 
oc föreldre för them giordæ pa Brwnkeberg och Holwedhen 
och annerstadz, ther Danske hærær haffue sig her in med 
macht i richit budit. Sa var jach sidhen om helgetorsdag i 
Telgie*) med the verdigste, verdige fader, erlige herrer, gode 
men, richesins radh oc nagre iulmechtige senningebud af 
Dalen, berghin, Stocholms stad med flere städer och lagsagor 
offuer menige landhen her oppæ, offuervägandes med them

*) Mötet i Tälge hölls d. 1 Juni 1608, såsom synes af fullmagten för om
buden till fredsmötet i Varberg (Jfr Danska Geh.-Arohivets Aarsberetn. 
IV: 348),
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thette richesins vordandhe ærendhe, som nw aldra störste 
macht oppa ligger, och vordhom tha alle endrechtelige offuer 
eens med the almogens fulmechtuge senningebud, at vij sende 
strax fro forme Telije xii (12) aff Richeseus Radh nid tiil 
thet herremöte, beramet ær i Ny Warberg om Sancti Botolpss 
tiid, och bywde æn nu tiil sa, at vii vele vara bekend för 
Gud oc alle cristeligc herrer, som ret och oret kennæ vele, 
at brysten skal ey fÿnnas hoss oss i nagen matthe, om æn 
vii thet niwte mage. Er thet sake, som Gud förbywde, at 
K. H|ans) ingelunde vil haffua fri i d eller sâtiæ i dag riehen 
emellom, med myndre æn han vil haffue richit ighen och 
hempnes, som han sagt haffuer, offuer ridderskapit, friiborna, 
frelsismen, köpstadzmen, bönder och bokarle offuer menige 
richit, som han giordhe i Kalmarna offuer vara latige in- 
födde men i then felige dag, mot all ære, retwisa och ræde- 
lighet, thet han blygelige skal vara bekend för Gud och 
alle retwisa men, tha ær almwgen endrechtelige sa oftuer 
eenss med oss, och vii med them, oc sitie alle alztingis 
vederredhe med theris godhe wærie och vele möthe honum, 
thet betzstæ Gud och alle richesins helge patroner vnna oss 
nåden till, at forswara och værie oss hem tiil vort eghit, 
som fäder och foreldre för oss giort haffue. Kere venner, 
sa beder oc pa rigisins vegne strengelige bywder jach eder 
alle, at i oc sitie alztingis vederrede med eders gode værie, 
user myn broder her Electus pa myne oc rigisins vegna eder 
tiilsegiandis vorder, at affwærie eders oc richesins skade oc 
forderff, vid Kalmarna eller annerstadz ther nedre, thet betzsta 
Gud giffuer eder naden tiil, som Dalekarlena göre vele vid 
Stocholm, om æn k[ongen] vil komma diit, oc sender jae 
eder en vtscript aff Dalekarlenes breff, som the Stocholms 
stad tiilscriffuet haffue*). Kere venner, bewiser eder nw tro
lige her vdinnan som gode infödde Swenske men aff ære oc 
rette bör at göre med siit fædernes riche, som i och altid 
trolige her tiil giort haffue, som erlige tro dannemen i alle 
motte.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet.

*) Brefvet var utfärdadt i Tuna lördagen efter S. Eriks dag (d. 20 Maj), 
såsom synes af Stockholmsboarnes svar, dat. Petri & Pauli apostolorum 
afftan (d. 28 Juni) 1508. Kröningssvärd o. Lidén, Diplom. Dalekarl. 
I: 207.
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210.

Hemming Gadds och Johan Månssons kontrakt med de Tyska 
knektarne, under Simon Hases befäl, hvilka på ett år 
träda i Hr Svantes tjenst mot 24 mark Liibsch och 0 
alnar Leidiskt kläde på man, egen krigsrätt, »fritt röfveri» 
i fiendens land, ersättning för skada, liden i tjensten, och 
underhåll under' sjukdom, dat. Kalmar d. 18 Juni 1508.

Wij Hemingk Gade, von Gades genaden Electus to Lin- 
copen, vnnde ick Johan Manusson bekennen vnnde betugen 
in dussem vnsseren appenen breue, dat wij mit wolberadem 
mode hebben gelauet vnnde gudt gesecht den Dutzschen 
knechten vnder Symon Hase belegen van vnssen genedigen 
herren wegen Her Swante Nielson en jaer langk denst willen, 
enen ider knechte xxiiij (24) mark Liibisch unde vi (6) elen 
Ledisch gewandt geuen, sodane gelt vnde gewandt sollen 
em[pf]hangen in dussen na gesereuen xiiij (14) dagen na 
datum dussen breues xij (12) margk Ltibisch vnde ne[gst] 
volgende festum Sancti Jacobi apostoli vi (6) elen Ledisch 
gewandes. Weret sake vppe de vorgescreuen tyfdenj sodane 
gelt vnde gewandt den vorgemelten knechten nicht to der 
liandt qweme van vnssen g[enedigen| herren, her Swante 
Nielsson, wyllen wy, Hemingk Gade, Electus to Lincopen, 
vnde Johan Manussfon], suluest persönlich sodane genomet 
gelt vnnde gewant geuen, xij (12) margk in xiiij (14) dagen 
ben[omet] vnde vi (6) [elen] gewandt vppe Jacobi an alle 
vortogeren edder vorsumen, vnnde denne dat andere nasthende 
gelt in [sodfanen terminis edder tyden, vppe wynachten vi (6) 
march Lu[b]isch negest volgende, in mi[t] fasten darna vi (6) 
mark, de leste botalunge dat sulwigeii jares. Vordermere 
gelaue wy, Hemingk G[ade], Eleetus to Lincopen, vnnde 
Johan Manusson, aile dusse na géscreuen puncte vnnde ar- 
tikell aal vnsse gen[edige] herre her Swante Nielson vaste 
holden vnnde sodane puncte vnnde artikell vorsegeln vnde 
breuen. Int erste sollen de knechte vnder Symon Hase bo- 
legen eer eygen recht hebben enes iderx [?mark] broke na erem 
rechte to rychten. Ock sollen de knechte hebben vry rouerye 
to wat wo en dat gevallen mach in vnsser vynde lande, 
worde ock jenigk gefangen, widder to quiteren vnde losen 
vnnde alle synen bewysliken schaden vp rychten, so dar ock 
jenigk vor Swedenr[i]kes vynden gevundet, geschaten edder 
gelemet worde, in wedder heylen laten vnnde de tydt sines 
leuens notdorftige dinge, kost, bier, wes enem Cristen minschen 
von noden is bosorgen, storiien och jemandt van den knech
ten, eme syn vordenst Ioen to geuen, vnnde sodanen negest
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vp paschen kommen sal der knechte denst vmme wesen 
vnd en ende hebben. Weret ock dat vrede worde gemaket 
edder in bostande queme, sollen ere volle gelt hebben bouen 
gemelt xxiiij (24) mark Holmisch vnnde vi (6) eien ge- 
wandes. Alle vorgemelten puncte vnnde artikell wij faste 
wyllen holden sunder alle argelist edder insage. Des meer to 
tugnisse hebbe wy Hemingk Gade vnnde ick Johan Manus- 
son wetentlick d'oen drucken vnsse ingesegell boneden an 
spacium dussen breues, de gescreuen ist tho Kalmar am son
dage na Botolpbi abbatis im jare vefteyn hundert vnnde viij".

Ramtida afskrift, af fukt illa medfaren, i K. Danska Geh.-Archivet.

2X1.

Otto Kudh till K. Hans ; begär att få såsom län de gods, den 
nu till Sverige förrymde Hr Nils Bosson i Danmark ärft 
efter Arvid Trolle, lemnar underrättelser från Kalmar, 
der en framför slottet liggande pråm hindrar undsätt
ning från sjösidan, och meddelar förhandlingame om 
stillestånd, hvilket i hans frånvaro blifvit aftaladt mellan 
hans svenner på Borgholm m. fl. och Hr Electus, H. Gad, 
men hvilket han icke tilltrott sig att godkänna, utan 
begär att få veta konungens vilja, dat. Sölvesborg d. 22 
Juni 1508.

Myn ydmygh wnderdanligh, wellwilligh, pligtigh tro- 
tyeneste. Edher nadis kongelige stormegtugheth alle tider 
i'edebon ath ware. Aller nadigxte herre åc. Ma edher nade 
werdis ath wide, ath her Nielss Bossen er römth tiill Suerighe, 
oc togli han meg fraa klædhe oc andeth, swo goth som tw- 
sindb gyllen. Jech fordeth och fremmeth honom altingesthe 
tiill thet bestbe, effther edher nadis befallningh, oc giorde han 
meg aldrig forwaringh enthen ineth breffh eller budh, som 
thenne myn drengh ydhermer kan sighe edhers nadhe. Phy 
aller nadigxte herre, beder jech eder nade ydmygelig, ath 
eder nade wille werdis tiill oc wnnas meg hanss godss wdi 
forlæni[n]gk, som honum faldh tiill arffh her i Danmark meth 
sin hostrw effther her Arwidh Trolle, for then store skade, 
som han me°h nw giorth hafuer wforwareth. Jech will güræ 
eder nade swa ydherlig tienesthe ther aff, som nogen anden 
skall göre. Thy bedher jech eder nade, som myn gönstigh 
herre, ath eder nade wille werdis ath forlæne megh thette 
forme godss, ath jech motte haffue thet tiill en opretningh
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for then store skade, jach haffwer foth wforwareth, Aller- 
nadigxte herræ, maa edher werdis ath widhe, ath jech haffuer 
bafft mynæ budh oc speyer indhe i Kalmarn by. Tha er 
then pram næden füll halffdellen giorth meth dwbell eghe- 
bielker, hwer bielke er en fodh breedh, oc er han sex föder 
tyck næden tiill, oc er fylth emellom meth töör eghe wedh 
oc offwen tiill er han tre föder tyck, oc swo forfylth meth 
töör eghe wedh. Aller nadigxte herre, then stundh jech wor 
nedræ hoss eder nadhe, tha screff electus them tiill, som 
stode i slotss logen paa mynæ weynæ, thet breff sendher 
jech eder nade. Sendher jech oc eder nade en copia aff 
thet breffh, som rnyne swennæ screffwe honom tiill igen. 
Aller nadigxte herræ, Jörghen Kock, Jwncker Williom oc 
Sewerin Norby haffue giorth ny deytingen meth breffh och 
besegllingh meth electus, men jegh wor her nedræ hoss eder 
nadhe, oc haffwe the sath migh ther i meth. Sendher jech 
oc edher nade en copia aff theriss breff, huilken deytingen, 
breff och beseglling jech ey samtycke eller holle willæ, thy 
jech wor ey tiill stæde ther hoss, ther thet wor giorth. och 
ey stodh thet megh ath göre anden deytingen meth breffh oc 
indsegell en som eder nade och eder nadis elsk[eligh]e Radh 
besluttheth i Köpnehaffn meth Sueriges foldhmegtighe sende- 
budh. Ther om fek jech electus scriffuelsse, om jech willæ 
samtycke oc hollæ then contracth, som Jörghen Koch <&c. 
haffde giorth, sender jech eder nade en copia aff Electus 
breffh ther paa, sender jech oc edher nadhe en copia af thet 
geuswar, som jech gaff electus ther paa*). Aller nadigxte 
herre, willæ eder nade werdis ath offwerweyæ alle tesse ar- 
ticklæ oc giff'ue megh engketh edher nadis williæ her paa, 
hwor effther jech skall retthe megh, oc kan jech iekæ were 
forfareth, en will eder nade wndsette thet sloth, tha maa eder 
nade ware fortength ath wndsettæ thet tiill landeth, oc edher 
nadhe wille sende thet tall folk östen till landeth till en 
haffn heder Cureholm. Jech haffuer befallth thenne myn 
dreng ath sighe eder nade ther ytermere om. Her meth 
eder nades kongelig store megtigheth siell, liiff och swndheth 
the helge trefoldigheth befallendes ewinnelig. Scriffueth i 
Sölisborgh torsdag, som er helge legemæ dagh. Anno &c. 
octavo.

Edher nades ydmygh
Tienere Otthe

Rwdh.

‘) Förhandlingarne i detta ärende tryckta i Geh.-Archivets Aarsberetn.
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Postecriptum å en sedel:

Aller iiadigxte herræ, om thet sloth jeg scriffuer edher 
nade tiill, tha er thet Kalmarn sloth, oc stor thet ickiæ well 
till ath wndsette tiill wandeth, for the pramme ligge swo nær 
tiill slottet, men till landeth maa edhers nade ware fortength 
ath wndsette thet. Aller nadigxte herræ, om thet twsindh 
folk, som edher nadhe wille sxicke tiidli, tha skall thenne 
myn dreng sighe edher nadhe, hwem edher nade maa besth 
sendhe them medh.

Utanskrift:

Hfigborne forsthe oc store megtiiste herræ her Hans 
meth Gudz nade Danmarks Sueriges Norges Wendes oc 
Grottes koningh hertug i Sleswig, Holsten, Stormaren oc Dyt- 
™ersken greffue i Oldenborg oc Delmenhorsth sin aller na- 
digxte herræ.

Original i K. Danska Geh.-Archivet.

212.

Svenska rådsherrar, ombud vid fredsmötet i Varberg, till Hr 
Svante, om det anstånd de lemnat almogen i Sunnerbo 
härad, med erläggandet af det antal af oxar, som blifvit 
dem ålagdt, dat. Varberg d. 28 Juni 1508. D. G. A.

Sincerissimis nostris in Domino dileccione et salute pre
missis. Kære her Swante, brodher och besynnerlighe gode 
wen. Som wi nw her forsamblade wore i Vardbergh Ac. 
komme for oss noghre böndher aff Swnnerbo och clagadhe 
dieres fatigedom om the vi (6) tiogh oxar, the idher i winthers 
wtfeste, ath the them paa eth aar til görendes icke formotte 
aStadh at komma, med mynne en the skulde plat fordarflue 
dieres boo oc boskap oc alt thet the skulde haffue theres 
vHferdh aff', oc ath the wilde heldher gaa fra garde oc gotz, 
bustru oc barn, en at the them paa ith aar wtgiffua wilde Ac. 
Ghaa epther thenne twist rikin emellan ær och the swa dag- 
%e widh wore fiende hendher boendes æro, och oppa thet 
at retta oc aarlige cronenis rentta ey schal for then schuld 
förargas, haffue wij paa idhra tröst och wegna sacht them 
for swar, ath the schole helfltene aff the oxar giffue wt nw



i jaar och the andhra aat aare. Thij bedie wij idher kerlige, 
at i wilen laathe them niwta wor scriffuilse got aath, och 
thet i wnne them dagh paa the andhra helfftena til aath 
aare. Swa och at i biwda idher fogete ther wti lenet til, at 
han fortwngher them icke i thetta aar offuer then helfftena 
dell som forscriffuit staar. Idher herredöme her med Gudi 
befallandes. Raptissime ex Vardbergh anno Domini Md oc
tavo in vigilia apostolorum Petri et Pauli, nostris sub sigillis.

Consiliarii Regni Swecie 
pronunc Vardbergh constituti.

Utanskrift:

Nobili viro strenuoque militi, Domino Swantoni Niels- 
son. Regni Swecie gubernatori, fratri et amico nostro in 
Christo sincerissimo.

Original med iemningar af fem sigiller i K. Danska Geh.-Archivet.

21».

Åke Hansson till Hr Svante ; af de från Varberg återkomna 
rådsherrarne var ingen för konungens eller hans sons 
»intagelse», Nils Boson är illa lönad af K.. Hans, ooh vore 
godt. om flera de gode män, som ute äro, också komme 
åter, dat. Sexdräga d. è Juli 1508. D. G. A.

Verdigh helse nw oc altiidh kerlige forsendt med Gudh. 
Kære herre frende oc godhe besynnerlige wen. Tæckes edert 
herredöme wele wethe, at the verdige fæder, erlige herrer 
oc gode men, som thet mötthe besöethe, ære wpkomne, och 
haff'uer jach ingen annen tidende förnummit en som Richens 
Raadz breff inneholler*). Som edert herredöme wel kan for- 
merche, haffuer jach forstondit, at the gode herrer ere alle 
weluilyoge, wethendes edert oc menighe richens gangn oc 
longlige bestondh, oc forstonder jach, at ingen aff the gode

*) Ett riksrådens bref, med felaktigt ortnamn : Sepdred f. Sexdrega, 
tryckt i Danska Geh.-Archivets Aarsberetn. IV: 318. Ett dombref af 
Erik Trolle, Sten Cristiernsson, Per Turesson, Ake Hansson ridd. jämte 
Tord Björsson i Tordstorp, Tord Björsson i Bragnum och Lasse Skumme, 
ang. Longerydh, dat. Sexdrege tisd. efter Vårfrud. visitationis (d. 4 
Juli 1608), Copia i Riks-Archivet, bekräftar, att namnet skulle varit 
det här angifna.
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herrer ære weluilyoge paa kongens eller hans sons intagelse, 
wthen segie alle ther kort ne motth. Kære herre, som i 
rörde om her Nielss Boesson, tycker mik wel wara, at han 
ær igen kommen. Wore thet ganzke nyttogeth, at here the 
gode men, som nw wthe ære, komme her indh i richet igen. 
Br nw kommet til sanning, thet honum bleff sacth i Watz- 
stene, hwre honum skulle bliffue lönth för syn tro tienisth oc 
beuisningh, han ytermere giorde kongh Hans en Here. Hoppis 
mik nest Gudz hielp, thet bliffuer alt i gode motthe, waren 
wid en god trösth. Ingen annen besynnerlige tidende haffuer 
Jach eder nw tilbiude. Ere noger framdelis forfarendes, 
aether jach eder them wfortöfflige tilbiude. Kære herre, gich 
her för eth stort röcthe, thet eder holch skulle wara bort 
tagen, huilchet Gud giffue æcke ær, men som jach haffuer 
forstondet aff eder smaa swen, dogh kan thet inthet wara i 
sanningh. Hwar jach kan wara edert herredöme til ödmywcth, 
yilye oc kerlige, fynne i mik wele gerne göre, saa lengie 
jach liiffuer, thet kenne Gud, then jach eder befaller swnd 
cc salig til ewig tiid. Heiser myn frw, her Sten oc jomfrv 
Kirstin, med Here wore weiter med mange gode netther. 
Eaptissime ex Sæxdregh feria 4:ta infra octavam visitacionis 
Marie anno domini Md octavo, solito sub signeto.

Ache
Hansson riddære.

214.

Nils Broms till Hr Svante, undanbeder sig denna gången att 
fara till Kalmar, emedan han legat så mycket der, senast 
i vintras sjelf sjette, men om flera »gode män» fara à 
stad och Hr Svantes egna svenner, vill han ej vara bland 
de sista, under hopp om ersättning för sin skada, dat. 
Hedensö d. 6 Juli (1508). D. G. A.

Min ödmiukth och trotiænisth nw och altiidh forsenth 
medh Gudli. Kære herre, fiich jach eder scriffuelse for nogra 
hagha, swa lydendhe, thet i æren begerendhe, thet jach skulle 
j'ara til Kalmarna, holket jach kan ey göra i thenne resso, 
heder jach eder kære herre, thet i taken mich ey til mys- 
tekkes, for thy thet jach nekar eder bodh i thenne resso.

vethe vel kære herre, thet jach Iagh ther i fiordh sommar 
°ph swa i vinters siiælff setthe och fortærdhe ther mina pae~ 
n'nga, och jach fiich inthe i gen, Invar fore, kære herre, bedes
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jach ödmiwkelegh fore i thenne resso, æn ær thet swa, kære 
herre, thet flere godhe men fara aa stadh och edhra dande- 
swena teslikes, thaa hoppas mich tiil Gudh, i skule finna 
mich medh then förstha och ey medh then siistha, thet kænne 
Gudh. Kære herre, thet i fiordh swa aars jach for fran 
heman, ther toch jagh storan skada vthy, ther fore hoppas 
mich tiil Gudh och edher, thet i æren ey min skadha begæ- 
rendhe, æn ær thet swa, kere herre, thet flere fara, thaa skule 
i finne mich i hopen medh æpter min formoghe i alla motthe. 
Item gör jach eder veterliget, kære herre, thet min swen 
ligger i Kalmarna en nw, och haffuer han legath ther i alth 
aar oppo min kosth och min fortæringh. Item gör jach eder 
och veterliget, kære herre, thet jach togh en tönno polwer 
aff Paffwal Kyle til Swerikis rike behoff' for xliiij (44) march, 
thet akene [otkenne] Gudh, adh jach togh thet ey til mith 
behoff, och for thet sama polver satte jach Paffwal Kyle min 
gaardh til panth. Ey mer, kære herre, edher alzmektogh 
Gudh befallandes. Scriff'uet pa min gaardh Hedensöö tors- 
daghen post visitacionis Marie, vnder mith insigle.

Niels Broms 
oppa Hedensöö.

Utanskrift:

Hederlegh och velboren herre, herr Swanthe Nielson 
oppa Ekesiö, riddare, Swerikes rikes forstandare sin kære 
herre ömikelige thetta breff.

215.

Riksföreståndaren Hr Svante till Hemming Gadd ; bref från 
ombuden vid fredsmötet i Varberg, hade på återvägen 
från Dalarne mött honom vid Brunnbäck d. 13 Juli, men 
han hade knappt hunnit till Vesterås, då han får bud, 
att Danskarne härjat och bränt i Stockholmsskären, tvärt 
emot stilleståndsfördraget, och befaller han derföre hindra 
all tillförsel till Kalmar slott; då rådsherrame d. 24 
Aug. samlas skall han erinra dem om kraftigare åtgärder 
till den ortens försvar ; Hr Svantes och flera rådsherrars 
skepp skola ock vid samma tid under Hr Trotte Måns
sons befäl afgå med handelsfartygen från Stockholm och 
andra städer till Danzig. (Efter medlet af Juli 1508).

Kere broder, synnerlige gode ven. Jach screff'eder tiil i 
siitzst med edert eghet bud, finge i nokon bud eller scriffuilse



ira the verduge fäder, erlige herrer och gode men, som thet 
möte besöchte med Danmarcx och Norges Rad i NyWarberu, 
at, i wille haffue Iathit besthaa om all ärendhe, sa lenge the 
gode herrer hade giort mich naghen vnderwisning, huru then 
dechtingen emellom riehen siig forlopen ware, och tha ville 
jach strax bywde eder til med myth eghit vissa bud och 
acriffuilse, ther i matte eder epter rettha. Tha jach hade 
v arit oppa i Dalena, i Mora, Lixan, Rettwiick, Gangneff och 
fangit ther pa richesens vegna all the swar, jach aff them 
hegärade, gaff jach mich nidh ighen tiil Vestheras, torsdagen 
epter Kanuti, tha jach kom tiil Brwnnæbeck, fiich jach the 
gode herrers scriffuilse, som thet möte besöcht hade, aff huilke 
jach sender eder en copie, her innelychte, tha jach hade varit 
en nat pa Vestheras, fiich jach bud Ira Stocholm, at fien
derna hade röffuit, skynnet och brent her i Stocholms skär 
och giort her stor skade, for thy vii forlotho oss alle pa then 
helige dag, som oss tilsagt var i Köpenhaffn i fastes, tesliges 
och pa the gode herrer nw siitzt mich tiilbude med theres 
scriffuilse. Nw i tesse dager sende bisp Mattis mich en 
copie aff en contracht soni the hade giort med K. H[ans] i 
NyWorberg, aff huilk ejach sender eder en vtschrifft her inne
lychte. Kere broder, epter thet vij altiid sa swickna ære aff 
Ganske mannas och theris medbielperes dechtingen, tycker 
mich inge[lun]de nyttogt vara, at i tilstädhe fienden naget 
före in pa Kalmarna slot, om æn i nagerlunde tröste eder 
them thet formena. Mich hopas tiil Gud och alle richesins 
belge patroner, at the komma ther icke op epter thenna dag, 
mædhen pråmen ær nw sa wel forwaret. Schole vij altiid 
sætie thro tiil Danskemanna falske dechtingen, vthen twiffwel, 
tha haffue wii tappat. Her skal sta et herremöte om Bar- 
tholmei nestkomande, vele thesse gode herrer icke tha sendhe 
Suth folk och spiisning diit nid, tha vil jach alvvarlige ant- 
'vardhe them i hender Kalmarna stad, i alle the gode inentzs 
nasrwarw, som tiil thette möthe kommandis vordhe, och lathe 
them förstha, at i och jach allene formage inge[lun]de lengre 
htrswara then landzenda oc menige richet, vthen the gode 
berrer alle, som kronennis forläninger haffue, ther yther- 
•nere vele tilhielpe en the her tiil dagx giort haffue. Jach 
fender eder nw the peninge, som i oc Johan Monsson the 
fyttere pa myne vegna loffuade, kledet kan jach her inge- 
[lunjde fa falt fo[r] peninge. All then del, i them pa myne 
yegne tilsagt haffue, vil jach obröteliget halle, som mit breff 
jach them ther pa nw giff'uit haffuer inneholler. Stocholms 
stad och alle opstäderna äre sa offwerens, at the vele göjraj 
ena resa i höst tiil städerna, strax epter Bartholomei, tha vil

285
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jach, her Sten Cristiernsson, her Niels Bosson, her Trotte 
och flere göre vore skep redhe med them och leggie in jern, 
koper och lax och hempthe sielffue klede i Dantzske, ther 
är huar en fafig swen weiwiliog tiil. Her Trotte vil bliffue 
höfl'uitzman för them. Kere broder, varer vid en god tröst, 
all then del, jach eder loffuat och tiilsagt haffuer, vil jach 
eder fast oc obrute[lig holla].

Concept i K. Danska Geh.-Archivet.

216.

Nils Boson till Hr Svante, kan svårligen efterkomma hans 
kallelse, emedan fienden röfvar och bränner i skärgården 
samt »undsagt» både hans skepp och Nyköpings stad, en 
del af sitt folk hade han enligt löfte sändt till Kalmar, 
dat. Nyköpings slott d. 24 Juli 1508. D. G. A.

Min ödmygelige heissen nu och altiidh kerliga forsenth 
rned Gudh. Maa i vvide, kere herre och synnerlige gode 
wen, ath jach haffuer forstath edher scriffuilse, i huilken i 
röre och vile, ath jach skal komina vp til edher. Kere herre, 
for æn jach fich eders scriffuelse, thaa vore fienderna her in 
komne i skeregarden, röffua, skinne och brenne, som vij 
baade her Sten och jac skreffue eder til begges vore forfal 
dber vdinnen, och haffue dhe jvv visselige vnsacht min skep 
och thenne fatige stadh Nycföping], ath the vile brenna dhen 
vthen alt hinder, for ty, kere herre, kan jac ecke giffua mich 
hedhen saa lenge, ath fienderne Hgge her i skæregarden, och 
jac hauer senth mith folch en del til Kalmarna, som jach 
eder til sadhe och loff'uede. Kere herre, ære i enkannelige 
begerende, ath jach skal komma til edher, thaa scriffuer mich 
til edher vilie dher vdinnen. Her med eder alzmektig Gud 
befalandes. Hnar jach kan vara eder til uilæ och kerlig, 
skole i finne mich veluilig vdinnen. Ex Castro Nycopensi 
anno Domini mdviij in vigilia Jacoby apostoli. Meo sub 
signeto.

Nils
Boson ladder.
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217.

Riksföreståndaren Hr Svantes kungörelse till städerna i Öster
götland om det nyss afslutna stilleståndet och Danska 
härjningar i Stockholms och Nyköpings skärgård, sedan 
det var slutet, hvarigenom köpmännen i Stockholm och 
flerstädes föranlåtits att bemanna sina skepp till den 24 
Aug. för en resa till Städerna, hvarvid han med råds- 
herrarnes hjelp skulle låta så många af sina skepp, som 
möjligt vore åtfölja, och skulle Hr Trotte Månsson (på 
Stegeborg) derom ytterligare meddela sig med dem. 
(Slutet af Juli 1508).

Vy epter:ne(!) etc. helser eder borgemestare, radmenn och 
menigheten i Sudercöpung, Norcöpung, Linc[öpung], Vatz- 
stena oc Skeninge kerlige med war herra. Kere venner, 
jach formoder, eder alle vel vetherlicht wara, huruledis tesse 
verhlugsjte, ver[du]ge fæder, erlige herrer och gode men, 
Kichesins Radh, med mich haffue optha kostwart med swar 
kost och tæring oc besendt vare fulmechtuge tiil Danmarks 
Riches Rad, at the skulle haffue forarbedet med theris herre 
K- H[ans], at thenna blotzwtgywtilse, mannastörtning, skade 
och forderff', pa hade sider i thenna nest forlidhen ar nog 
for öghen varit haffuer, matte stilles och komma i nagen 
mettre motte, riehen emellom, æn her til varit haffuer. I 
metis, then tiid verdug fader, her bisp Otthe oc her Erich 
Trolle vore i Köpenhaffn tiil orda oc tals med K. H[ans] oc 
Oanrnarks Riehes Rad, tha vart ther beleffwet pa hade 
sidher, at thet skulle haff’ua stondhet en felig dag riehen 
emellom, tiil land och i skaeriegardhen, viij (8) dage epter 
midsomers dag nw nest forlidhen, och ther for innan skulle 
Stande eth venliget herremöte i NyWarberg om Botolphi nest 
forliden emellom tesse iij (3) riche, Sverige, Norge och Dan
mark, och ther forhandle om yter mere, for lengre dag och 
opslag emellom riehen, tiil huilke möthe xij (12) aff Sueriges 
Kad skickade vore oc thet besöchte, och ære nw alle vel 
Ighen kompne, Gud tess Ioff haffue, och vart them ther pa 
nyt tiilsagt med breff oc indsigle om Sancti Johannis tiid 
nest forliden, at thet skulle haffue standet vten alle argelijst 
eller nijefwnder en felig dag riehen emellom tiil land, en frii 
°ch sæker seglaatzs aff Swerige tiil Aland, Findland, Norre- 
hoten, Kalmarna stad och alle stadz her innan skæriegarden*).
1 thenna felig dag haffue kfongens] partij varit her i Stoc- 
holms och Nyeöpungx skær med x (10) sleep och giort ther

*) Fördraget i Varberg af d. 30 Juni 1508 efter Danska orig. tryckt af 
Hadorph, Rimkr. II: +10, det Svenska i Danska Geh. Archivets Aars- 
beretn. IV: 346.
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drapelig stor skade med roff oc brand pa mange herrementz, 
gode qvinners, bönders oc skæriekarles garde, alle stadz, huar 
the kwnna(!) thet bekomma, emot al ære, redelighet, theris 
egin breff, lyffte och besiglning, for vthen al ærlig forwarning, 
som them aff ære och rætthe liade oss boort at göre, mæden 
the sin egin breff, eder oc lyffte ville ey bætre vid macht 
halle, som the oss loffuat oc tiilsagt haden. Ther fore ære 
köpstadzmen her offiier menige Opland med Stocholms stad 
sa offuer eens vordne, at the vele bemanna theres betzsta 
skep om Sancti Bartholomei tiid nestkomendes och göre en 
reee tiil Stæderna och hempte then dell, som her görss behoft 
i richet. Sa vil jach med tesse v[erdugs]te, verduge feders 
oc erlige herrers hielp vtgöre the metzsta skep oc folk til 
siöes med köpmantzskepen, at the skole nest Gudz hielp 
komma frii genom syöen. Ther fore haffuer jach befälet 
thenne gode man her Trotte göre eder vnderwisning i tesse 
ærende, ther i ma sætie fulkomlige Iiit och tro tiil, likerwiiss 
jach sielff personlige vare tiil orde och talss med eder. Kere 
venner, varer alle vid en god tröst och retter eder opter 
huad her Trotte eder foresigiendes varder i thenna motte.

Concept i K. DanBka Geh.-Archivet, med några rättelser, men det uppen
bara felet i de första orden är förbisedt.

218,

Riksföreståndaren Hr Svante till Johan Månsson, att han får 
komma upp till herredagen i Stockholm d. 24 Aug., om 
han kan ställa så, att Kalmar under tiden är fullt bc- 
tryggadt ; tillförsel till slottet bör hindras, emedan Dan- 
skarne sedan stilleståndet slöts skinnat Hörningsholm 
m. fl. orter; vid rådsmötet vill han göra rådsherrarne 
föreställningar för den ringa tjenstvilligbet de visat för 
Kalmarortens försvar och om det ej hjelper öfverlåta åt 
dem omsorgen derom. (Troligen från slutet af Juli 1508).

Verdure hælssa nw och altiidh tilforene sendh kerlige 
ined war herra. Kære Johan, frendhe och besönnerlige godba 
ven. Som i offtha tilforenne haffue scriffuit mich till, be- 
gærendis, ath i motthe komme thedan liiit op igen &c., saa 
var jach frwchthende, om i haffde giffuith eder theden, ath 
then stadh och landzende haffde kommith richet och osa ifran 
henderne, ther miket obestandh motthe effterfulgth, som i 
ytermere sielffue tencke kwnne. Kære frendhe, kwnne i saa



her i skæren 
(500), och

begaath ined folket, ath the ville bliffwe i Kalmarna be- 
liggende, om i eder thedhen gaffwe op til thet herremöthe, 
ow stonde skall her i Stocholm Sancti Bartolomei dagh nesth 
kommendes, saage jach ganske gerne, ath i thet möthe be- 
sögte; men kwnnæ i ingelunde thet saa begaa med folket, 
ath the wille ligge ther qwar effter eder, vthan jw giffue sigh 
teden, beder jach eder ganske kerlige, ath i ickae lathe thet 
mijnste briste, vtben bliffue jw ther, beuisendhis eder, som i 
hertill giortt haffwæ, saa lenge Gudh föger, thet herremöte 
beslithet ær.

Kære frendhe, nogre dagerager vore
X (10) kongens skep, och pa thöm alle vedh 
giordhe ganske stor skadhe, brendhe och skijnnadhe Iiör- 
ningxholm, Mörcköön och mong anderstedz ther om kringh 
i thenne felige dagh. Jach liaffde mich formodith, som och 
the godhe herrer och men, i Nye Varbergh vore, mich til- 
budit haffde, ath en stadogh fridh skulle stonde och bliffue 
in till Sancti Morthens dagh till landh, och en frij seglass 
till Finlandh, Norrebotn, Calmarna och anderstedz i skæren, 
saa langht som rigsens strömar sigh vtstrecke, huilket, Gudh 
see forkerth, ey mere holles skall, hwarfore beder jach edher, 
ath i ingelunde tilstedhie nogen tilförningh till slottidh æller 
aff ath före, vthan lather jw praamen liggie in för porthen. 
I kwnne veil sielffue tenckie, ath om slottet skulle nw paa 
nyth bespises baadhe med folk och spisningh, vore thet oss 
eij närmare, vthan som thet aldiågh haffde varith bestallt.

Nær Gudh föger, thette herremöthe stondendes varder, 
och the verdugste, verduge fæder, erlige herrer och gode men, 
menige rigsens raadh, offner alth richit, forsamblede vordhe, 
vill jach them alle her vdi alwarlige vnderuise, och skeer ey 
sedan mere veluillighet æn her till sket ær, vill jach them 
antwardhe then stadh och landzende i theris hender och kalle 
mith folk alth sarnens tedhen. Jach kan dogh ingelunde 
lenger then stad och landzende saa alene besörge, och ther 
till alle anderstadz vara i richet, huar aatrenger, ty möge the 
gode herrer vara fortengte, ath göre aff honum huad thöm 
tyckis. Mich hopis, ath i her vdi jw beuise eder, som i her 
till giort haffue, ath han jw bliffuer till rigsens och myn 
hond till forscriffne tid.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet med flera, men tydligt insignerade, 
ändringar.

Bidr. t. Skandin. Hist. V. 19
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Riksföreståndaren Hr Svante till Hemming Gadd ; tackar för 
det han förmått allmogen till en kostgärd, för underhåll 
af bådas krigsfolk i Kalmar, ogillar några frälsemäns 
tilltag att förbjuda sina landboar bidraga, och sänder nu 
sitt bref derom, förnyar sin uppmaning att så vidt möj
ligt förhindra fienden få tillträde till slottet, för att 
förse det med proviant; men i stället för stenkistor vill 
han för ändamålet använda en stängsel, liknande flott- 
broame vid färjorna öfver Dalelfven, belagd med risknip
por och torf, till skydd mot skott (början af Aug, 1508).

Kære broder, besynderlige gode ven. Jach fiich nw i 
tesse dager ederss scriffuilse med thenne ederss drengh, i 
huilke i blandh andra ærende röre, huruledes i haffue thet 
begongit med almwgen, ath the vele göre en hielpekosth till 
eders oc mith folk, ther liggende ser, for huilket omak och 
store throhet jach eder ganske kerlige tacker och i alle motte 
gerne forskylle vill, men som i och röre, ath nagre gode 
menss landbor forbudilh ær ath suare till saadane hielp, 
huilket jach formercher wara giorth, vore fyender till be- 
stondh, och oss och vore venner till miströsth, men nær Gudh 
föger, bæthre læglighet kommer, vill jach gerne ther om al- 
deles vara tiilbörlig fortenghth. Jach sender eder mith opne 
breff, som i selffue begærendes ære, Gud giffue, ath thet vare 
uagot hört för sadane hemlige ondha stemplare. Kære bro
der, som jach screff eder till fore Sancti Johannis tiidb, ath 
i skulle latha bestaa om alle ærendhe och beslutninger, saa 
ienge i ther om finge mith eget visse budh och scriffuilsse 
&c. saa screff jach eder nw for nogre dage till med Peder 
Olsson om alle ärende, ath i ingelunde skullæ tilstedhe fyen- 
derne in oppaa slottidh, om i thet nogerlunde them betage 
kwnnæ. Saa beder jach eder æn nw, ath i ville alwarlige 
vara ther vdi fortength, ath thet bliff’uer formenth. I kwnne 
dogh sielffue merche, ath vore thet sake, thet slot skulle nw 
igen bespises paa nyth med folk och spisningh, vore thet 
alz inthet verth, alth thet ther ær her til paa kostith. Kære 
broder; mich tycthe raadh vara, ath i lathe göre nogre flotter 
aff tijmber, sadane som the haffue vid færenær op i Dalena. 
Thenne kan man förtoge pa alle sider, som behoff görss, 
och kosta myndre en the stora kiister, som skole senknes 
och fyllas med sten. Pa floterna kan man göre store velter 
aff riiss sa tyocka, at engte hoffuit stycke skywter ther i 
genom, oc forware them med torff för fyrpiil pa alle sider. 
Kere broder, ständer nagen rad tiil i verlden, at i kwnne 
formena them bespisa slottet, legger eder ther vin om, som

219.
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i sielffue tenckie, at oss nw aldra största macht oppa ligger. 
Jach yil vara then, som thet forskylle skall med ede^f sa 
lenge jach leffuer, then [o:thet] kenne Gud, huilken jach eder 
befaler.

Concept i K. Danska Geh.-Arkivet.

220.

Nils Broms tip Hr Svante ; i Knarrahamn hade en skuta från 
Söderköping tagits af Danskarne, hvarför sedan varit 
strid med dem 2 à 3 timmar; Otte Buds begäran om till
försel till slottet hade derföre hänskjutits till Hr Svante, 
stilleståndet, upphör d. 21 eller så snart budet kan komma 
igen, alla Svenska i Hr Svantes tjenst skola resa d. 9 och 
sedan äro ej 200 man qvar i staden, otillräckligt antal 
för dess försvar; H. Gadd har af allmogen utverkat en 
liten kostgärd, men är illa liden, bäst, att han aflägsnas 
och Hr Nils Boson får befälet, om han vill åtaga sig 
det, dat. Kalmar d. 7 Aug, (1508*). D. G. A.

Min idmigelighæ thro tiænisthæ nw och altidh ti] sendh 
oied wor herra. Werdis edberth herredöma at wede, adh os 
for wndhrer storlighæ, adh i haffwæ igka scriffweth os til, hwar 
eSter wij skwllum os effter rettha, saa lengha sidhen then 
Jegtinghen war giordh. Kæra herra, mo i och wedhe, thet 
Nancte Oloffs dagh kom her eth aff'h koningens skep lopedhen- 
pis(!) i genwm swndhet och togh os i (en) stor skwdha ifron 
1 Knarrehaffn, som otthe hemma i Swrköpingh, war ladhen 
oied hwmla och salth och cledhe och haffdhe eclffh funith 

■?igh i genwm siön och in i en fry haffn, och wy throtdwm 
Paa fridh, men sidhen the haffdhe tagit skwdhen, gaffwa wij 
08 til slags med them i ij (2) eller iij (3) timer, ocli mista 
Wlj ther ij (2) godha karla offwer, men migh hoppes, the 
sIoppe och igka alla mistba. Söndaghen ther nesth effter 
kom Ottha Rwdh hidh til tals med os och begerede al op- 
förringh och afförringh paa Kalmarna sloth, hwilket wij ingha- 
fedis til stedhe willa, for en wy fongha edhers herredömis 
8Criffwilssa. Hwr her er til gonghet med edherth folk, om 
spisningh och theringh, thet weth Johan Moensson nw, han 
kommer til edher, wndherwissa och alla the Swenska karla,

*) Emedan Nils Boson föreslås till befälhafvare i Kalmar, kan brefvet ej 
vara tidigare än 1508, och står utan tvifvel i sammanhang med Johan. 
Månssons nyss beviljade tjenstledighet. N:r 218.
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soin edher tiæne, dhragha op til edher. Senesta Sancte 
Lawrensses affthen drag-h a the heddhen affh, och sidhen ær 
her ganska lidhet folk ighen i stadhen, och stor thet igka 
lengher i dagh i mellan Ottha Rwdh och os en til i dagh 
om xiiij (14) dagha, Thet aldhra snarastha jak kan fongha 
dhrenghen ighen, er daghen wdhe, och nw edher folk dragher 
hedhen, thaa er her igka alth thet folk, her ighen blywer, 
igka ijc (200) folk i stadhen. Thet skal Gudh kenna, jagh 
blywer nödwgh noghen forredhere for thenne stadhz skwldh, 
kommer thet igka i opslagh, thaa er her inghen macth adh 
tagha i moth them med. Tegkis edher och wedha, thet jak 
kom til her ilethus [o:electus] i Hosby, och Iadh jak lessa 
edher breffh ther för almoghen, och war ther en stor for- 
samlingh til hoba, och ther ladhe her Electus ponen(?) en 
lidhen kosthgerdh, thet samtychta almoghen alla samen, men 
strax haffdhe her Per Twrsson sith bodh wdhe, ath ladhe 
forbywdha sina lanbo ath göra ilectus noghen gerdh, och 
Benet Knwtsson och thes Iigesth sina lanbo Here, och for 
nwmmer jak, thet ilectus wora besth hedhen, alth er honum 
illa weghet, som Johan Moensson och flere edhra swena 
yddhermera wedh en jagh; willa her Niels Bosson tagha 
sigh thenne landzendha til, thet wora megit ganglighet, och 
mo i fwlleligha wedhe, thet jagh blywer her igka lengha 
lighendis. Ydhermera wet dhrenghen edherth herredöme wn- 
dhenvisa, och skyndher mik honwm snarligha ighen, som al 
sorti storsfta] macth paaligher. Her meth edher almectwsta 
Gud beffafllanjde och Sancte Erik koningh. Hasteliga scriffuit 
i Kalmarna mondaghen nesth fore Sancte Lawrensses dagh.

Niels
Brems.

221.

Biskop Matthias till Hr Svante, erinrar om stülestândsbrefvets 
fullgörande hvad fängarne beträffar, han skall följa bi
skopen i Skara och Hr Åke Hansson, när de resa upp till 
herremötet, dat. Strängnäs d. 9 Aug. 1508. D. G. A.

Matthias &c. lika med N:r 15.

Tecktis eder herredöme ath ware förtenkte om thee 
faangher, her oppe ere, ath thet dektingis breft motte göres
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twit, swaa ath skwllen schulle ecke i noger motte fynnes paa 
waare siide. Wii förmode, ath her Aake Hansson haffwer 
thet aldelis bestelt med thee faangher, ther nedre i Wester- 
gölland waare. Tyckte oss och ware raad och gansche nyt
tigt, ath saa motte skee med them, her oppe ære. Ingen 
anner besynnerlige tydende haffwe wij eder herredöme nw 
tilbiwde. Ner then gode, werdigste herre, bispen aff Scara 
och her Aache Hansson komma hiith op til thet herremöte, 
nw beramet er, wele wii och gerna göre oss rede och fölge 
them, epter eder scrifuilse. I hwad motte wij kwnne wara 
eder till wilie och kerligh, skulle i altid finna oss weluillioge. 
Edher her medh alsmectigh Gud befallindes. Raptissime ex 
ktrengnesia vigilia beati Laurentii Anno Domini millcsimo 
quingentesimo octavo. Nostro sub signeto.

222.

Ture Jönsson till Hr Svante, har samma dag fått kallelse att 
i Stockholm infinna sig d. 24 Aug. med det största antal 
väpnade som han kan, berättar om biskop Karl af Hamar 
och electus af Oslo, och begär efter den senare, som rymt 

v till K. Kristiern, få Götala gård, förordar Axel Matts
son (som varit uppförd på häradsboarnes förslag) till 
häradshöfdingtjensten i Vadsbo och Nils Claesson pä 
Stola att få häradsgodset i Kinne härad, dat. Falem d. 
9 Aug. 1508. D. G. A.

Min velwillige trotiensth och kerlige helsse nw oc altidh 
lorsendh med var herre. Kære herre och swoger, ma i vide, 
ath jach fik nw i dag ider herredömes skriffuilse, vtskriffuet 
aff Vesteraas fredagen nest for Magdalene, lydendis ath jach 
skulle komma vp til eder om Bartolomei medh thet mesthe 
folk, harnisk oc verye, som jac kan astad komme, huilkit 
jac gerne göre vil. Dogh skal jac ther fore formoge mich 
stort tal oc rop i thenne landzende oc eth feyth nowidh, 
som jac idher sielff ytermere vnderuise vil i gode herrers 
nerwarilsse. Kere herre, er her rycthe, ath biscop Karl aff 
Hamer, som gripen var pa Bohws, er vtkommen aff fengels- 
set, oc ingen veth huar han ær. Ytermere ær her san tidende, 
at electus aff Opslo lot sigh leyde for then vnge kwng oc 
hom til honom i Vardbergh oc fwlde honom siden til Bohws, 
oc gar for san rycthe, at han skal haffue Osslo bisscopsdöm 
igen. Om thet var idert minne, han drog swa aff landit, ingen
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var her i theiine landsende atspordh, thet mich vitterligit er. 
Kere herre, matte jac nydhe Götale gardh, som jac hade, 
och i vnthe i Vastena for:de electus, er jac kerlige begerende, 
oc kennes jac vidli honum pa idert tröst, til jach far ider 
skriffuilsse. Huat ider vilye ær ther om, retter jac mik gerne 
epter. Kere herre, er ider gamblæ tiænere Bent Bentsson 
dödh, Gudh hans siel nadhe. Ther fore ær thenne gode 
man Axel Masson ödmygelige begerende, at i vele vnne 
honum idert samtycke oc breff pa thenne heredzret i Vassboo*). 
Han vil thet kerlige fortiæne, oc haffwe i ther en godh tro 
tiænere, ther ma i forlade ider tiil, och begerer jac kerlige, at 
i vele lathe honum nyde thenne min skriffuilse goth ath, och 
veth jac vel, at almogen samtycker honum gerne, ty the 
haffue for varit honum begerende, om thet vore iders vilye. 
Her vppa er jac kerlige iders gode swar begerende, oc vil 
jac thet kerlige fortiæne, saa lenge jac liiffwer, thet Gudh 
kenne oc aile Sweriges helge patroner, them ider med liifï 
oc siel ewerdelige befelendes, och begerer jac kerlige, at i 
vele helsse iders kære hustrv oc mit gode barn med M M 
(tusen, tusen) gode netter. Hastelige skriffuit pa min gardh 
Falem Sancti Laurencii afften Anno Domini Mdviij.

Twre
Jensson "ddere.

Postscriptum:

Kære herre, ther ligge iiij (4) garde i Kinde hæret, som 
Benth hade oc kalles hæræssgodz. Er ider tiænere Niels 
Clausson pa Storde them ödmygelige [begerendes], och haffwe 
i ther stor heder oc priis, ath i hielppe idre gamla tiænere, 
och skulle i fwlkomlige finne honum altidh, saa lengge han 
liffwer, pa idert besste, epter sin ytersste rnakth. Kere herre, 
forloff'wer icke fonde garde for Gudh föger, jac kotner til 
ider. Tha vil jac ytermere vnderuisse ider om al erindhe

*) Axel Mattson har från sin gård » Helghekys », nu Hellekis, tisdagen för 
S. Laurens d. S Aug. 1608 skrifvit en ansökan om häradsrätten i Vadsbo 
efter aflidne Bengt Bengtsson.

Â en liten lös lapp 'kalf), som hört till ett bref, hvilket nu torde 
vara förkommet, läses : Kiære herre, skulle i oc weta, ath Beynt Beyntzs- 
son ær död, som hseredshöffding war x Wadsbo, Gud hans siel "node. 
HafEuer oc almogen i Wadzbo oc jach varith p[a] eth samtal vm i (en) 
hserishö[fE]ding oc lacth iii (3) i wallith, som Swerigis lag indhæ holler, 
först Axel [Majsson, Benth Monsson, Anders Joensson. HafEuethelacth 
Benth Monsson meth sodane skell i vallet, ath han skal komme i Vadzbo 
oc byggæ oc bo pa sin gardh, ellers willia the engelunde haffue honom, 
men almogen er Anders J[oensson] i Ornes ganske mygit begærrende 
for en hæretshôffding, forti han er eder en god, tro man i alla motto.
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vppa Nielses vegna; ty hans troo ær til ingen, vden til Gwdh 
och ider, oc acter liffwe oc döö ider tro tiænere, ther ma i 
forlade ider til. In Cristo [valete].

Utanskrift :

Erligh velbyrdigh man och strengge ridder her Swante 
Nilsson Sueriges rikes forstandare sin kere herre oc liövis- 
man kerlige sendes thetta.

223.

Kalmar stads borgmästare och råd till Hr Svante, klaga, att 
borgarne blifva alldeles utblottade, om de skola längre 
underhålla ryttarne i staden, särdeles de äfven på 14 
dagar måst åtaga sig Johan Månssons trupp, då den 
saknade proviant ; deras tillförsel är ringa, hafva svårt 
få salt ock humle ; en lastad skuta, som inkommit i deras 
hamn, hade det lyckats ett Danskt skepp borttaga, eme
dan de litade på stilleståndet, och de begära enträget 
sändning af mer folk och proviant, dat. d. 17 Aug. 1508. 
D. G. A.

Vara ödmiwlta tro tiænist nw och altiidh för sendh med 
vare herra. Ær iderth verdugha herradöme vel veterleghet, 
ath i loffwadhe oss i vinthras, tha vij haffde varth bodh nær 
ider i Vexsiö om the ryttara, wij holla her i stadhen, ath 
vij skullom haffua lossan om paska tiidh, hulket ecke skeddhe. 
Framdeles haft'de vij Sten Brauisson tel iderth herradöme 
°ppa Sancte Erikx tiidh oc nagra flere vara medborgara, och 
lathom vnderuissa ider nadhe van fatigdom, ath vij hafdhe 
ecke macth adh halla thöm med længher, oc vij fingha inga 
iosningh tes mer. Ther före sendha vij eder nade en nw 
var vissa bodh och görom ider nadhe föruarningh, ath vij 
inghalundha förmagom thöm lengre halla, för ty vij fatiigh 
men sætia vth klædher aff kroppen och grytor oc kannor och 
sængga klædhe, och borgom och lænom sa, adh vij æra sköth 
sa fatighe, ath vij haffua ecke för leffua dagen med. Och 
haffwer Johan Månsson leghath her oppa idra nade vegna 
oc rijkesens, som en tro dandheman, och the dandeswenna 
sammaledh, som med honum æra. Ytermere gik the dande- 
swena kosth och tæring oppa grwn, ath the haffde hwaske 
ætha eller dricka nagot för tæra, och ville haffua faridh aff 
by for hwnger oc swal[t] skul. Tha vij thetta förnwmma,
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tha togha vij thorn in tel oss oppa en xiiij (14) dagha ath 
görendhe, oc hallom nw thöm med ryttarana, oppa thet ider 
stadh och rijkesens skal ecke vardha förraskadh, sa nw som 
för, i nogra mottha, sa længhe vij kwnne haffua var vissa bodh 
tel iderth herredöme, vnaeruissandes ider nadhe var nödh 
och trangh, vij æra staddhe vtij, hwar före bediom vij iderth 
herradöme ödmwklega för Gudz skul, ath vij kwnne fa nagra 
losningh oppa thet stora kosthaldh, vij haldom innan then 
tiidh, eller oss driffwer nödh och trangh til adh rymma byn, 
och the med oss, och lyggia vij her inne som andre fangha, 
ath vij kwnne hwaske fa salth eller hwmbla eller nagodh 
thet vij skulle bergha oss med, och kom her en skwtha lö- 
paudhe och var frij kommen her i vara hampn, tha kom eth 
konwngens skep löpandhe och togh henne borth med gos, 
som hon var, och then haffdhe vij vel kwnnidh för varadh, 
och haffde vij ecke troth oppa then felogha dagh, som hei
ler lysther, ther före haffua vij ena ganska twnna tro tel then 
dagnen. Hwar före bediom vij iderth herradöme vara her 
betencthe vel vtij, ath sendha oss hijth mera folk och spis- 
ningh, ath holla folket med, för vij haffua inga macth ath 
holla thet lengre med, wthan sa sker, tha varder thenne 
fatighe stadhen slæth ödhe, och kommer i figendha hendher 
igen, och kommer her inthe in aff landet, för ty thet föres 
in i figendha landh, oxa, smör, skijn oc hwdha, och thet 
valler, vij haffue inthe bettaladh med. Blijffwer her ecke en 
godh endhe paa thetta örlog i thenne vinther, tha blijffwer 
then fatigdom til, var hwss, ighen sta, jw visselegha aff brænth 
i^ vinter vthan twiffwel, theth Gudh förbiwdhe, saa ske skulle. 
Saa loffwades oss och tiith och optha i vintras godh vnssæt- 
ningh med skwtor, ladna med salt och humbla, oss och thenne 
fatigha landzændha til hiælp och trösth för the fatigha vara, 
vij aff stadh komma kwnne, thet eij æn sa sketh ær i nogen 
mottha, ther vij enkanneliga stor brijsth pa haffue i thenne 
landzendha. Her med iderth herradöme alzmectogh Gudh 
befallandes och Sanctc Erik konungh. Vilia vij altijdh göra 
hwadh ider liwfth ær. Scriffwet i Calmarna in octava Lau- 
rencij anno Domini rndviij.

Borgamestara 
och radh i Calmarna.

Utanskrift:

Ærligh herra och strænghe riddare her Swanthe Nielsson, 
Swerges rijkes förståndare, var kære herre höwisman öd- 
miwkligha.
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Nils Claesson på Stola till Hr Svante, begär att få härads- 
godset i Kinne härad, 5 gårdar, hvilka bäradshöfdingen all
tid haft, och erinrar, att han varit en af ombuden vid 
mötet i Varberg, dat. Storda 16—21 Aug. 1608. D. G. A.

Min ydmiwke plictighe tro tiænsth nw oc altid fore- 
senth meth Gud. Kære herre, tacker jagh storligh for alth 
goth i milt giorth haffue, huilketh jagh gerne met myn 
latigh tiænst forskulle vill, saa længe jak [leffuer]. Kiære 
herre, bedher jach edherth herredöme, at i wille wæll göre 
och wnne mik thet hæretzgodz i Kinde hæret, v (5) garde, 
0l'h rænthe vij (7) pund smör, som Bæncth Benctsson haffde, 
Gud hans si'æll haffue. Thet haffue haffth hwar hæret höff- 
Jingh epther annan, till her Sten togh thet gotz fra Niels 
Lawrentsson oc wntte thet Bæncth, som nw ær sacth, och 
*r thet all hæretmendz bön till edher, ath forme gotz maa 
komme till theres hærethôffdingh ighen, som för haffwer 
wareth. Kiære herre, som jak fik edherth herredömes scriff- 
welsse oc Here godh herres fra Tæliæ, ath jak skolle ware 
en aff them, som till Wardbærgh skulle, till thet herremöthe, 
thaa war jak ther meth the gode herrer och bewiste mik 
ther vti thet ytherste, myn makth war. Thi bedher jak 
edher kerligh och gerne, at i wille withe myth bætzste i 
alle mothe, som myn store tro ær till edher, will jag gerne 
göre edher och riketh tienste epther myn ytherste makt. 
Her meth edher Gud oc Sancte Erik konwngh betalandes. 
Ex Stordha. Anno Domini Md octavo infra octavam assump- 
cionis Marie virginis.

Niels
Clauesson.

Utanskrift :

Erligh och welburdugh man her Swante Nielsson i Ekesio, 
strenge riddere Swerikes rikes forstandere sin kære herre yd- 
‘nykelig sendes thette breff.
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225.

Riksföreståndaren Hr Svante till biskop Matthias om indrag
ning af förläningen à Rekarne, hvilken han fått för sin 
beskickning till Danmark, med förnyadt anbud att er
sätta hvad ännu kunde återstå obetaldt af resekostnaden. 
(Troligen slutet af Aug. 1508*).

Yerdug fader, jach fich her i gar eders nades scriffuilse 
med thenne eders nades eghin smaswen, ludandes, at eder 
nade vil beholle kronenis len Rekerne, epter Richesens Radz 
och mijna breffz ludelse. Jach drager icke tiil mynnes, eder 
nade haffue nagen breff aff Richesens Rad pa forscriffne 
Rekerne i nager motte annen, vthen tha eder nade foor til 
Danmark i richesens ærende, gaffue Richesens Rad eder nade 
breff, at thenne resa skulle vara eder nade vthen skade. 
Tha eder nade kom tiil baka igen, fiich jach tha eder nade 
forme Rekerna her fra Stocholm, ey for pant eller skade- 
geld, vthen i god acht och mening, i vile och venskap, och 
hade formodet, at hade noghen then varit, mich sadant 
ville giordt haffue, eder nade ville thet icke haffue störcht 
eller samtycht. Som eder nade rörer och bland annet, at 
icke ær tilbörligt, at forme Reckerna bliffue eder nade ifra 
trengde, epter eder nade skywter then sack in for Richesens 
Rad &c. Aff myn gisszan menar jach, at huat en rolige och 
obeklandrat haffuer vdi sin haffuande væri-e och tager thet 
fra siig sielff oc far en god ven med vilia och venskap, oc 
nær han begærer thet igen, och thet warder honum forwægrat, 
kan jach ey annet formerkie, vthan thet forhalles honum 
vellelige ifra. Jach haffuer budit eder nade tiilforene tiil, 
at jach vil i förste herremöte göre eder nade fyllest epter 
Richesins Radz sigilse, huadh eder nade ær till acters paa 
rigesens vegna oc for Rekerne, sa at ingen bryst skal fyn- 
nes pa myne side i thenne motte. Eder nade her med alz- 
mectog &c.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet.

*) För angifvandet af tidpunkten då detta skrefs Annas inga andra data 
än Nils Bosons uppsägelsebref till K. Hans, dat. Kureholm å Ölands 
östra kust d. 2 Juni 1508 (tryckt i Danska Geh.-Archivets Aarsberetn. 
IV: 344) och Olof Jonssons bref af d. 7 Sept. (N:r 228), hvaraf synes 
att frågan redan någon tid förut varit väckt ; men i brefvet af d. 9 Aug. 
nämner biskopen ännu ej derom.
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Ärkebiskop Jacob till Hr Svante; vill begifva sig till Stock
holm, så snart öfriga rådsherrar samlas, men tror att 
alla hade ännu ej fått kallelse till rådsmötet ; pest härjar 
i Stockholm ; Sten Turesson är kommen från Danmark ; 
dat. Almarstäk d. 26 Aug. 1508. D. G. A.

Jacobus &c. lika med N:r 9.

' Wi komme nw i tesse dagher hinget til slottiid för tliet 
herremöthe skul, som nw berammet ær i Stocholm, oc epter 
'vii höre inghen ware æn framkommen aff the gode herrer, 
kunne wii oss ekke tinget giffwe. Bidie wii eder kerligen, 
ut om i haffue nagen tidende afif the gode herrer i Finland 
oc Westergölland, at i ther om wele biwde oss til, wii wele 
ther epter skikke oss, som wii förnimme them Iidha kan, 
8Wa at nær wii första them wara i Stocholm eller nagers 
ther nær, wele wii strax benale oss tinget. Wii förstodhe 
nff ber Knwt Eskilson i Larensmesse, at han æntha inghen 
scriffuilse hade fanget aff eder om thet herremöthe. Tes- 
ligis wort oc oss wnderwist, at her Cristiern Benktson ey 
eller ther aff wiste nagot besked. Tektis eder æn nw scriffue 
them til och sammelides andre, ther i wethe ey haffue fangit 
scriffuilse, at the strax reeddhe siig komme til thet herremöthe, 
<er mykit nyttigt, pa thet att the gode herrer, som langwæghe 
kommendis ære, ekke skole bidhe epter them. Thet wore 
got, at wii sampnedes alle i sender i Stocholm, at wii pa 
faa dagher oc tæss snarligere kunne ænde rigesins ærende 
för then pestelencia, som ther nw regerer, oc andre merche- 
Hge saker skul. Hwar wii kunne ware eder til gode oc 
kerlig göre wii altiid gerne, eder her med Gud oc Sancte 
ßrich kong ewinnelige befalendis. Raptissime ex Castro nostro 
Almerstæg sabbato ante Augustini Mdviii. Nostro sub signeto.

Oss ær sagt, at her Sten Tureson schal wara kommen 
hem til sin gard. Huat i sanningen ær, wethe wii ey. Tæk- 
tis eder haffue bud epter honum, at han komme eder til 
orde, at han wiste seye eder om alle legligheter, han for- 
standit haffuer i Danmarc, ther i oc wii kunde oss epter 
fette nw i thenne herredag.
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227.

Nils Bröms till Hr Svante, om nödvändigheten at förstärk
ning till Kalmar, för att besätta Stegelholmen, innan 
konungens folk kommer, och kunde den odugliga pråmen 
användas att der bygga en förskansning utaf, Hr Electus 
har blott 60 man, och utom Hr Svantes egna folk, som 
ej blifver länge qvar, vet Johan Månsson ingen tillgång 
på manskap, sjelf begär han tillstånd att komma upp 
till Tälge marknad d. 29 Sept., dat. Kalmar d. 27 Aug. 
(1608). D. G. A.

Min idmigeligha thro tiænestha nvv och alticlh kerligha 
forsendh med wor herra. Werdis edher herradöme adh wedhe, 
adh myn drengh kom i fron edher til migh och förnam jak 
i edher scriffwilssa, thet jak skulla sendhe edher bwdh i ghen, 
men thaa haffwer jak spörth i sannynghen, thet koninghen 
redher sigh ofortöffwet hidli och wil tagha Stægylholmen in 
i ghen, som the haffdhe i fiordh. Thy ligher ther ganska 
stor macth paa, thet hidh komma snarligha then wnsetningh, 
som man skal bestoo them med, och wy kwnnwm fongha 
forscriffna holm in, for en konghenss folk komma her fore, 
men them töffwer igka lenghæ, och kwnna wy thenne ena 
ressen for mena them sin framgongh, och her wora eth »oth 
opsoth, thaa wora thet wdhen twyfflen, thet wy haffdwm 
snarligha Kalmarna sloth, och er promen intïiæ dwxsa, 
wdhfen] man ma tagha tymmerith och byge paa holmen med, 
och als inthe folk heller wdhen edertn herredömys, saa 
meget, som Johan Moensson wedh, och thet blywer her igka 
lengher en til sacth er, wdhen her komer annen wnsetningh, 
och ingheledis for mo och borgerna holla alth folket lengher, 
och haffwer electus ingheledis mer en Ix (60) men, ondh och 
goth, och en stor twedhregt er och i mellan almoghen och 
honum, oc ma i wetha i gor lop then nye Engelsmanen ige- 
nwm swndhet. Ther han kom jemthe slothet, thaa sloo han 
sin fenekæ wdh, och skyöödh han iij (3) skodh affh skepet 
och gaffh han tegn paa slotthet, thet the willa snarth göra 
honum wnsetningh, och moghe the ganske illa paa slothet, 
och forwndhrer ther hwar man paa, hwarth saadhan wdh- 
lengningh blywer, som ligher wndher ile[c]tus, och er thet 
saa, thet koninghen komer her med macth, for en her kom
mer annen wnsetningh, thet stor thaa til laare, hwr os gor. 
Hera waren fortengtha her om, ydher mera en jak edher 
herredöme til scriffwa kan, och drenghen wedh och nogh 
edher wndherwissa thet, som i sanynghen er, och beder jak 
edher, kære herra, thet jak [ma] komma vp heddhen, i modh 
Mechilsmössen. Alth thet jak skal haffwa til adh slagtha
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'»m hösten, thet skal jak köpa i Telgha Sante Meehils dagh, 
ther vare(?) wel dhe som bettre haffwen(!) i macthen adh 
Hgha her en jak, bodhe Benth Arensson, Pawell Kyla, soin 
bodhe haffwe uogh aff kronen her nyddhra i landhet och 
jordha godz nogh ther til med. Jagh haffwer igka saa me- 
ghit her, jak fougher en bwe hop eller jagh giffwer tw dobbel 
legha forreth. Kære herra, wedher myth besta, jach komma 
hem. Her medh idher herredöme almectwstha Gudh be- 
Glendhe och Sancte Erik koningh. Hasteligha scriffwit i 
Kalmarna söndaghen nesth effter Sancte Bertelomey dagh.

Niels
Bremj.

228.

Olof Jönsson till Hr Svante, om tvisten angående förläningen 
à Rekarne mellan biskop Matthias och Hr Nils Bosson, 
hvaraf allmogen föranlåtits sända honom en deputation, 
far att undgå all bortförläning, dat. Vesterås d. 7 Sept. 
1508*). D. G. A.

Min ömykelik tilplicto trotiænsth for seutli med Gudh. 
Maa i vetha, kære herre, ath nw aath vaarfrv aafthen kom til 
•uich iiij (4) men aff Rekarne, en lænsman aff Ostherreke ok 
en aaff Vestherreke, med hwartere en bondhe, ok hadhe för 
•nik stor klaghemaal om biskop Maass ok her Nilss Bosson, 
dth the ligghya ok prakke them daglike, ok trættis om Re- 
kerne. Taa næindhe the vi (6) mæn vtaff tingheth, som 
«kulle fara til idher herredöme ok tala med idher. Taa 
loldhe the biskop Maats til Tynelsö, ok sidhen vendhe han 
ihem om ighen, ok nar the komme hem ighen, taa ville bön- 
dherne slagith them oppo halssen för thet. Taa sændhe the 
æn nw iiii (4) men til idher, ok tala med idher herredöme, 
thöm hulke jak nw(?) skynar til edher oförtövleke ok ighen 
tilbake, baadhe dagh ok nath til bönderne ighen. Som tesse 
lænsmæn seyye för mich, ath the haffwe alle varith saa öffwer 
enss, ath the vilie ifnjgentera haffwa til sin herre eller hos-

*) Dateringen måste åsyfta Vårfrudagen på hösten, d. 8 Sept., då i 
Vesterås var en större kyrklig fest (emedan domkyrkan var helgad åt 
Jungfru Maria) och marknad, som ännu fortfar, med namnet : Mor- 
messan ; ty Nils Boeon kom ej hem från Borgholm förr än i Juni. Jfr 
N:r 211.



bondhe, vthen edher herredöme ighen,: likeuiss som her Sten 
Sture, för ty the vaare aller fôrlænthe för en biskop Maasse, 
hwar före, kære herre, varith raadelikith, ath i kendis syælffue 
vith teen ighen, ok ij (2) utaff tesse kara raakadhe swara 
oppo tingheth, ath te ville inghen annan herre haffwa æn 
idher. Taa wille biskop Maass strax slaa i hyöl them. Kære 
herre, haffwer jak ok sporth, thet i haffvve inghen værre 
fiendhe æn honom. Taa vareth raadeliket, thet i skunne nu 
tom til baka ighen til Kuse, ath han kehnis vith tem. Eder 
. . • . verdughet Gudh befallandes. Skriffuith oppo Vestraas 
varfrw afthen Anno Domini M°d°viij0.

Oloff Joensson.

229.

Hemming Gadd till Hr Svante, klagar, att hans svenner i 
Kalmar, oaktadt alla försök af Nils Broms och andra, 
beslntit att fara sin väg, och hade derföre budkafle blif- 
vit sänd både norr- och söderut, samt ett landsting ut
satt, att hållas vid Mortorp d. 14 Sept, för att förmå 
riågon allmoge komma in i stället, och berömmer han 
mycket Nils Bröms, dat. Kalmar d. 10 Sept. (1508*). 
Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmiwka thro tiænesth nw och altiith fôrsænth medh 
wor herre. Verdige herre fader, i dagh haffwer Bremss, 
Bencth Brwnsson och gode karla here aff' edra thiænara hal- 
Ieth meen medh alle eders swenat och begærede, ath the 
willo bliffwa her nagra daga, till tess Gudh fögdhe, ath her 
mere makt komma kwnde, och latom them förstaa eders breff 
och alles waara, wij fangith hadhe. Thaa war inghen aff them 
behörd, och inthet anneth herrop, wtan ath tnee jw wille 
strax aff by och waaro begærendes edra jakth och spisningh 
ther til aff edert egit, edert herredöme haffwer her i stadhen. 
Ther til swarade ærligh, godh man, Niels Bremss, eder thro 
man, ath han inghen befalning hade fîytia eller forda them 
hædhen, och ath jakthen war thy kommen her, ath hon skwlle

*) Emedan bref finnas af Hr Svante från hösten 1507, hvilka visa, att han med 
en större styrka då låg i Kalmar, t. ex. brefvet af d. 4 Sept, till Stockholms 
stad (Skand. Handl. XX: 180), samt ej Nils Bröms, utan Bengt Eriks
son den tiden hade befälet öfver hans svenner i Kalmar (Jfr N:r 144, 
163, 173, 179), kan detta ej vara af annat år, hvilket också bestyrkes 
af H. Gadds efterföljande bref af d. 23 Okt., som har tydligt årtal.
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bliflwa i rikesens tiænesth, ehwar behoff göras kwnne. Thaa 
waaro tliee begærendes medh store hædzheth(l) och wrede 
och hadingx ordh thet maktbreff, han hade aff edert herre- 
döme paa hans höffwidzmansdöme, thesliges om then neordh 
om jakthen och aff thy thee lotho rykte gaa sielffwe Jönliga 
och openbarlige, ath nær thee komme ti] siöss, wille thee 
winda siith sigel och fara hwart them tæktis och yntes, ther 
före wille ekke Brems stædie jakthen wth medh mynne, 
wthan the öffwer landh ridhe wille, i raadh och daadh waaro 
medh them, ey bliffwa wille, skwllo rækkia handen och wara 
godh ther fore, ath jakthen skwlle komma in för Stocholms 
sloth och folketh tesliges obehindrath, oledige och ofelighe.
Phet............kke bejaka wille. Therföre hwlth Bremss sig
ganst............igh och wille alle edre fatige thro mæn her i
byn, bodhe [Svenske,] Danske och Tyske, som Bencth Brwns-
son eder ytennera.................kan. Var herre vveth, hwad
nödh och dröffwilee, thee hade i dagh badhe Brernss och 
Bencth Brwnsson och ladho sina twnge saa slæth, ath inghen 
prredikare i Kartwse orden kwnne mer winlæggia sig æn thee 
bade giorde, och för gode meklare skwll, i haffwe i gardhen 
'bland edra swena, kwnne thet alz inthet hielpa, och i store 
Hffz fara waaro medh [tjhem talandes. Ther medh skildes 
the aath, ath thee willo taga sig sielff en höffwidzman och 
menthe taga jakthen per fors, thet them G[ud] förbiwde, saa
skee skal, thy thet woore oswnth, ath frwer skulle...............
[j]ærn hath.

Aff tessom förfscriffjne stykkiom kwnne i wel sielffwe 
tænkia, hwro oss mögeligeth ær nogher ny skanss opslaa 
eller förwegra waara fiendher, som eders största begær ær, 
alla opföringer och affüringer, som wi aldeliss waare beraadde, 
1 gaar jw skee skwlle, och Bremss och Bencth Brwnsson ey 
anneth förmode, wtan alth helth och sælth skwlle warit i dag, 
°ch ey anners ær wtan som i nw hörer. Verdige herre fa- 
dher, nw mæden thee hædhen fara, bliffwa godh raadh dyr, 
bade om haldhen, saa och hwro stadhen skal förwaras til 
tess wij faa wndsætning aff idert herredöme, som i oss nw 
loffwat haffwe, om her naghor makt komber nordan eller 
synnan. Ther före haff'wer jak nu strax skoreth bodhkaffla 
och sænth i Norra och Södra hæredh och stæmpt landztingh 
aw helge korss dagh widh Moratorp, ath resa naghen al- 
moghe her in i byn, i thet stædh edre swena warith haff'wa. 
Her warda finnas raadh til oraadh. Wij wele ekke æn nw 
giffwe oss ther om för onda mæklara skwl. Thet ær en 
siælsyn sædes tiid som saas i thetta aar, ath sædhen bliffwer 
saa drygh, ath hon ikke förnötas eller optæras kan i ij (2)
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sombra och samfælda winthra. Then boman sadana sædh 
saadde, honom borde sætias aff boleth och göras ogildh bade 
paa tingh och stæmpno. Mik dragher til mynnes, ath jak 
cdert herredôme en tijdh för tilscreff om Niels Brernss, eders 
throman och thiænara, thet jak ey anners förnimmer, saa 
hielpe oss Gudh, baade til Iiff och siell, at i skwlle rykkia 
then karlen harth in til edher, liwffwan och belefifwan för 
hans mandom och nyttigheth i allo thy edert herredöme be- 
tænk .... nyttogt och gagnligeth wara kwnne, och dragher
.............well til mynnes, ath then tiidh wij droge til Cal . .
. . . . Stens dödh, Gudh hans siell nade, ath han medh . . . 
. . . gaff sigh aff' Calmarna stadh och in til Cronabek til 
mötes medh edher i gode akt och mening att giffwa eder 
bekenna, hwro thet fat war i stadhen, och wete i sielff, ath 
han ekke oppenbarede eder alle læglighethcr aff færdom 
waaro. Hade thet warit myket omögeliget och obehendt saa 
komma i byn, som i thua komme, och war han cn godh 
meklare som i well sielffwe wiste i allo thy eder och riketh 
thaa behofi giordes, [o]ch war jak thaa myketh waaldandes, 
ath han skwlle rækkia [edher] sin handh thaa strax, som i 
well hördhe, ath han sig [bejtænkte langhan tiidh, för æn i 
finge ja ordh och hans handh pa hans thro tiænesth. Ther 
före haffwer han op tækth sig för mik, dog lönliga, ath jak 
förnimmer, ath han anker pa nogher lyffte och tilsægn, i honom 
lofifwat och sagt haffwe, och mener en dels, ath honom ther 
wdi förstakkot skeer, ath han bland andra goda mæn, giffte 
knapar, skal altiit först benæmpnas i rikesens tiænest, oc the 
andre aff slækt och byrd, ther sa högt oc mer besitne ære 
och mer liaffwe aff cronen i fôrlæning, sitia stilla hemma wid 
sit egit oc göra sit gagn oc bestand i rolighet medh hwstro 
oc barn, oc han altid fara skal som en flotstok, och ey thy 
mera bekennas medh nagen then del, han sig medh behiælpa 
kwnne, wtan hwad han haffwer för öffrad aff sin gambla 
tiænest, och thet hans dannequinna saman dragit haffwer aff 
hennes arff oc egit, thet fôrtæres i rikesens tiænest, saa ath 
wtan edert herredöme finder her nager raad til, ær jæffwan- 
des, ath then mannen bliffwer oweliogh och ey saa alwer, 
som han her til warit haffwer, och hafwer jak förnwmet, dog 
lön[li]ga och hemeliga mik sagt, uff thy ban wet jak ær eder 
troman och thiænare, om nager ordh i brædzsko, som jak 
gissar, i honom förkastade i förliden tidh i Eskilztwna cluster, 
om nagher ærende skedh wooro i förliden tiidh som lant
liga waaro öffwer talat. Mener han och, ath han i bland 
bisper oc prelater, ridderskapeth och flere gode mæn innan 
radz och wtan myketh föraktas........... altiit liggher pa fæge-
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benken och ekke wil wara hemma hoss [sin dan]ne quinne, 
som flere gode, friborne mæn göre, wtan sielffwe[liandes] 
giffwer sig til sköffwels i thetta örlögh, mer æn andre gode 
mæn [göre. Enah]aanda troheth förnimmer jak i honom en 
dels, som jak förnam i her Trotta. Thet thaa pa færdom war 
och jak edher tilböd i gode akt, stilte i som en cristelig herre 
°ch förste, och haffwer Iwnnet rön oppa, at i grangaaffwe 
myn scriffwelse i then akth och meningh, jak eder then til— 
bödh, ther jak eder ödmiwgelige och tiænestaktelige före takker 
och medh myne ödmiwke thro tiænest förskylla wil, saa lenge 
jak leffwer. Saa beder jak edert herredöme æn nw aff in
nerste hiærtans ödmiw[kthl, at i welie ansee tessens edhers
thromanss eders tiænare Niels Bremsse............thro tiænest
oc god welia och honom gönste|li]ge hart in til eder rykkia 
medh nogher then beleffningh, hanom hendog wara kan til 
gagn och bestand, thet jak ödmiwkelige gerna förskwlla wil, 
likerwiss som thet mik sielff paa gwlle, och han tesliges 
wtan twiffwel, saa lenge wij leffwe. Verdige herre fader, 
her ligger stor makt oppa, at sa sker, anners ære i karlen 
fluith, och sæther sig öffwer en sida, saa at hwaske i, riket 
dier flere edre wener haffwa hielp eller bestand aff honom, 
thet hawer jak förnwmmet i sannind, thet jak ingelwndom 
betækkia kan för eder, wtan scriffwer alwerliga, som jak 
fornwmet haffwer, och kan jak ey anners weder komma, thy 
mik tykkes ekke göra myn tiænest fwl, wtan jak warer eder 
1 thet som skadeliget ær. Verdige herre fader, annammer 
thessen myn scriffwelse för ingen owelia, wtan i gode akt 
[>ch mening, oc laather edert herredöme inte bekomma, at 
jak eder her om tilbwdit haffwer. Then man ær mera werd, 
ther han wil alwerliga bewisa sig æn nager man tænkia kan, 
thro oc rætraadig, aga fwl öffwer them han rada skal, nar 
han wil, och haffwer rykt regera som han plægher, som nw 
aldra största makt oppa läge, helst som nw instwnder aff then 
scriffwelse, wij finge fran eder medh Benet Brwnsson thenne 
resa, then wij ganst gerna fwlt oc fast göra wille wtan alth 
twiffwel, waare ekke thee saker förme staa, thet Gud kenne, 
then jak eder befaler medh Iiff och siæl til ewig tid. Snar- 
[li]ga aff Calmarna söndagen nest epter warfrw dag nativi- 
tatis Md . .

Heming
Gadh.

Bidr. t. Skandin. Hist. V. 20
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230.

Erik Broms till Hr Svante, sedan hans bref med Bengt 
Brunsson blifvit läst för svennema, hade de, halfnakna 
som de voro, alldeles misströstat att få ut sin lön och 
klädet samt ämnat genast begifva sig bort och söka 
annan tjenst ; men han hade öfvertalat de flesta att vänta 
ännu^i 14 dagar; äfven borgarne hota att lemna staden, 
om ej besättning kommer att hållas der, dat. Kalmar d. 
11 Sept. (1508). Jfr D. G. A.

Min idmigelighha thro tiænista nw och altid til send 
medh wor herra. Werdis edher herredöma adh wedha, thet 
Benth Brwnsson kom her i lördax meth edher breffh, som 
strax Iestis for swenæ, hwilket the swaredhe, thet the offtha 
haffwa^ fonghet saa dan breffh, och inthe anneth, oc sadis the 
alla willa giwa sigh affh by, see sigh om tiænistha, hwar the 
finna kwnna then herre, them wel giwa penningha och cledhe, 
och ære the negnaa och ilia redha i modh koldher vinther, 
och thet moo wara stor jemmer see, [i] hwad motthe the innen 
aare saa haffwa the therith affh sigh i madh och ööl for 
theris thro tiænista skwldh, men i dagh fwl jak paa och 
saade, thet haffwer jagh leghet her paa thredia aar, jak skal 
en nw bydhe her effter i xiiii (14) dagha. Ther fwldh strax 
meste parthen paa och sadhe, adh the willa och saa göra, 
skwlla the gongha saa arme aff by, thet inghen thera skal 
haffwa i (1) par sko paa fodh, men thaa mottha jagh loffwa 
them paa myn thro och danne swens æære, thet jagh wel pa 
forscriffna tidh fölgha them entigha til landh eller wand, thet 
wel jagh och obrüdeligh holla, hwarth wy thagwm weghen. 
Jagh haffwer wel for thereth her myn del, bodha paa hesta 
och karla i alla handha mottha. Wel edher herredömma be- 
tengkka migh noghet i ghen, thet stor til Gudh och edher, 
och sadhe borgherna, nær thesse xiiij (14) dagha æære om 
gongna, kommer her igka annen wnsetningh, willa the dhragha 
affh by medh, som theris bestha, och er lethet klær samen affh 
landet offwer alla mottha, och fattigha borghara holla alth 
folket, som Benth Brwnsson edhert herredömme, hans re- 
gherningh, alleledis wndherwisa weth. Her medh edherth 
herredömma almectwsta Gwdh beffalendhe oc Sancte Erik 
konungh. Hasteligha scriffwet i Kalmarna mondaghen nesth 
effter worfrv dagh sener mera.

Erik
Brems.
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Utanskrift :

Erligh herra och strengha ridhere, her Swanta Nielsson, 
Sweriges riges forstandere, sin elskeligha herra.

231.

Linköpings borgmästare och råd till Hr Svante, hafva nu 
som förr utrustat 10 karlar, det bästa de kunde, men 
stadens ringhet och fattigdom medgifver icke större 
antal, dat. d. 11 Sept. 1508. D. G. A.

Wor wnderdanich, weluillelige beplicticke tro tieneste 
eders herredom ödmigelig hellsende. Kere herre, ederth 
breff haffue wy well wnderstondhet. Gud gaffue, ath thet vare 
y war macht, saa gerne vy thet gerne göre ville. Nv som 
för, saa haffue wy tiil sawth x (10) karlle, som vy welle 
redde wdh thet beste, som vor macht seer tiil. Nar Gud 
fögher, ath eder herredom kommer hiid, tha faa ij at see 
wort mantall oc vor macht. Wy haffue tiil sawt almenne- 
heet vid lijff oc goss, ath the schulle blyue tiil stedde, som 
eder tenner eder ödermer berette kan, hwad swar wy fynghe 
aff almoghen. Her medh eder herredom stvnd och sallig 
Gud och Sancte Erich befallandes tiil liiff och sell. Scriffued 
y Linköpingh mondaghen nest effther vorfrvdagh anno viij0.

Borghemester och Raadh y Linköpping 
eder ödmighelig venner oc wnderdan.

Utanskrift :

Erlig och höboren her Swanthe Nielsson Ryddere y 
Eghesöö Sweriges Riges forstander vor here och hoff[vids]- 
man ödmigeligh sendes thette breff.

232.

Otte Eud till Hr Svante, begär att några hans karlar, som 
blifvit tillfångatagna af Hr Svantes folk, utlemnas, an
tingen genom utvexling eller mot penningar, och för
svarar sig mot Nils Bossons förtal, dat. Borgholm d. 11 
Sept. 1508. D. G. A.

Yenlig helssenn forsendt met Gud. Kære her Swanthe, 
tuaa i wide om the karle, i Iode griibæ mig fran, bether jeg
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ether gernæ, at i wille giffue meg them igenn. Meg hobess 
till Gud, thet kommer snarligenn i gode maade rigene emel- 
lom, bliffuer thet ey fredt, oc meg tillfaller noger aff etherss 
swenæ i saa maade, tha IofFuer jeg ether paa mynn danne- 
swendtzdömme, at jeg will giffue ether saa mange igenn. 
Wille i ey saa giffue meg them, at i tha wille settæ them 
fore en mwelig penning oc skiöke saa etherss bud ned till 
Calmarenn, tha will jeg sende penningen thid till honom, oc 
giffuer meg nw till kendne i etherss breff, fore hwess pen
ning i wille giffue them lööss. Fremdeles maa i wide, meg 
er sagt, at then gode mannd her Nielss Booson loder sin 
mwndt fast lobe paa meg fore ether oc andre gode mend i 
Suerige, hwilket han gör meg vrætt, thi han giorde mig 
aldrig forwaring antig met breff eller bud. At" han sagde 
for ether, jeg begærede penninge fore the hanss swenæ slagne 
bleffue, at the motthe bliffue jordethe, thet lög han meg paa 
som ingen god mand, thi jeg will betyet met dannemend, at 
jeg begærede aldrig en smaa penning fore them. Then 
samme dag the bleffue slagne, tha bleffue the oc jordethe, oc 
haffuer han sagt, jeg holder ey myne breff eller ordt. Jeg 
haffuer her till dags huldet baade myne breff oc myne ordt, 
som jeg will wære bekende, oc will jeg ther wppa sware 
honom, eller hwo ther will paa tale, fore gode mend hwor 
the sambless fleest. Om saa skeer, at han oc jeg komme till 
talss ther orn, tha will jeg bewiise met hanss egen breff, han 
haffuer scriffuit meg till, at han haffuer ey gjort mig slig 
forwaring, som hanom burde at göre, oc forseer jeg meg, at 
han skall göre ether slig forwaring, som han giorde meg. 
Kiære her Swante, bether jeg ether, at i sware for meg, saa 
lenge then gode mand oc jeg komme till höbe ther om. 
Jeg haffuer till forenn swarit for ether thet som i icke troo 
meg till. Her met ether Gud befallendes. Hwess jeg kan 
wære ether till wilge, thet jeg maa göre met lüge oc ære, 
skulle i finde meg welwillig till. Ex Borckholm heilig korss 
dag exaltacionis aar &c. Md octavo.

Otthe
Kwdh.

Utanskrift:

Erlig welborenn mand oc strenge ridder her Swante Niel
son, Sueriges marsk oc höwitzmand paa Stockholm &c.
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233.

Erik Trolle till Hr Svante, emedan han dagen förut fått 
veta, att hans slägtinge Måns Pik blifvit på Yesteras' 
slott ihjelslagen af (Clemens) Hogenskild, fordrar han att 
gerningsmannen, för den aflidnes trogna tjenst samt hans 
slägtingars och vänners skull, hålles i förvar, och det sa 
mycket mer, som dråpet skett i Hr Svantes närvaro, 
dat. Stockholm d. 29 Sept. (1508*). D. G. A.

Myn ödmiw[keli]ghe helse oc veluillighe trotienisth altidh 
forsenth med war herre. Kere herre, i gar förnam [jag] the 
sorgelige tidende, ad Hogenskild slog myn frende i heell, 
Mons Piik, huess siell Gud evinnelighe nade. Epter han 
war hans död vollendis oc bleff gripen vid ferske gerning, 
beder jag edert herredöme pa alle hans veners oc trenders 
vegne, at i for Gudz skuld, thes dödes Mons Pik eder fatig 
trotieneres tyænsthe skuld, teslikis for hans veners oc frendes 
forskvllelse skuld, ville beuisse eder her vdinnen som mig 
inthet om twiffler, adh edert herredöme gerne gör, adh forme 
Hogenskild bliffuer sua forvaredh, ad han mo stha hans vener 
til rette for tess gode mans död, epter han bleff gripen vid 
ferske gerning. Kere herre, then döde war eder herredömes 
son skilde frende, thet Hogenskild skulle komme til borgen 
eller icke vel foruares, som tilbörliget oc god tilfelle ær, thet 
kunde vendes idert herredöme til skuld oc forsumelse, beder 
jag idert herredöme for Gudz skuld, retuissen[s] skuldh oc for 
then makt oc velie, i haffue aff Gud, at i ville tencke pa 
then trotienisth, then fatige döde krop edert herredöme bö- 
uisth haffuer oc en her elfter giort hade, om han swa skamme- 
Iige pa edert herredömis slot oc nerware icke hade slagin 
warit, ad Hogenskild maa forvares, ad han icke vntkomer, 
ad hans vener oc jag maa formerke edert herredömes her 
vdinnen swar, ad mong god man oc danneswen, som edert 
herredöme tiener, mage see theris spegel ther vdinnen, tess 
hopis mig, ad alle hans vener vorde thet troligen ner edert 
herredöme forskullendis oc fortienendis. FIuar jag kan vare 
edert herredöme til vilie oc tienesth, finner edert herredöme 
mig veluillig ther vdinnen. Her med eder alzmectig Gud

*) Emedan domen i målet är af d. 15 Juni 1509 (N:r 276), är sannolikt 
att brefvet är af föregående år, ehuru fredagen efter Mauritii dag år 
1508 just inföll på den mer bekanta Michaelisdagen ; men i Sept, år 
1507 har Hr Svante icke kunnat vara i Vesterås, emedan han hela må
naden var i Kalmar, Jfr Skand. Handl. XX: 182 o. £E., hvaremot han 
d. 22 Sept. 1508, likasom Erik Trolle, var på rådsmöte i Stockholm. 
Danska Geh.-Arch. Aaarsberetn. IV: 360.
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Erlig velburdugh man oc strenghe riddere her Swanthe 
rsielsson, Sweriges rikis lorstandere sin kere herre kerîigen.

befallendes oc Sancte Eric. Skriffued hasteligen i Stocholm 
fredagen nest epter Mauricii.

Erich
Trolle

Ärkebiskop Jakob till Hr Svante, svar på anmaning att 
sända något folk till Kalmar, dit K. Hans väntas vid 
d. 11 Nov., dat. Almarstäk d. 3 Oct. 1S08. D. G. A.

Jacobus &c. lika med N:r 9.

Som i nw’ scriffue, at i förnummet haffue, at kong Hans 
akther widh Sancti Martens tiid wnsættie oc bespise Cal- 
marna slot, oc therföre ære i begærende wort radh oc sinne 
ö£c„ swa dragher eder til minnes, at nw siistens i Stocholm 
war talet oc sagt, at the her oppe bo langt fra salte siön, 
haffue ey tilfœlle at sende nagot folk til Calmarna aimers æn 
til hæst, oc therföre ær rædendis, at ther med wille drôgies 
langt tram, at the som wtsændis skulle komme ey swa tiidhe- 
Iige fi am, som behoff giordes, med ty, at teris hæste gaa æn 
nw mestedelis wthe pa græs, oc wæghen til Calmarna ær 
bade lang oc ond, hwarföre tykker oss radh ware, at i strax 
oförtöfuat biwde the gode herrer til widh stranden bo, Ny- 
töpmg, Stekeborg, Stækeholm oc tesligis Finland, at the 
med thet alder förste skikke tinget teris folk, then stad oc 
landzende til beskerm oc wnsætning, som thet oc nw senest 
i Stocholm talet oc samtykt war. Thet snariste mögeligit 
ær, skole . oc ware swene medh the andre werdige fædres,
bisp Matsis oc bisp Ottis, ware widherrede. Hwar wii etc.

a7._ Raptissime ex Almerstæg in profesto Fran-Iika med N:r 226 
cisci confessons anno domini mdviii nostro sub signeto

*) Orden: »till Calmarna» äro här öfverstrukna.
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235.

Hans kungörelse till innebyggarne pâ Laaland (oeh likaså 
till andra Danska landsorter), att som Svenska ombud 
icke infunnit sig på den å mötet i Ny Varberg utsatta 
nya sammankomsten i Malmö, och krig derföre vore att 
vänta samt brist i riket var på säd, förbjudes utförsel af 
alla viktualier utom sill och ål,*) dat. Malmö d. i Oct. 
1508.

Wii Hans [me]t Gudz nade Danmarckis., Suerigis, Norgis, 
Vendis oc Gotis koningk, hertugli vdi Slessuig, Holsten, [Stor
ni aren] oo Ditmersken, greffue vdi Oldenborgh oc UeImen- 
horst. Helsæ ether alle wore k[ære under]satthe, pielater, 
riddere, riddermendz men, kiöpstede men, Sondher oc me
nige almwge, som bygge oc boendes vdi Laalandh kiærligen 
met Gudh oc wor nade. Kiære venner viider, at i then dagh, 
som stodt vdi NyWardbierg, wortte imellom oss oc the fewenske 
om then feyde oc kryg, oss thennom oc rigenæ emellom sere, 
beslutet oc forrammet en framdeles dagh oc mode at stande i 
Mallmö nw Michillmossæ oc ther paa giort breff oc indsegle 
paa begge siider, oc ther efftir at wii met wort ellskelige 
rigens radh thet vbrödeligen hollde villde, haffue wii lier 
vdi Mallmö besöct oc forbidt swadan dagh, oc the Swenske 
doch icke komme, men som wii formode oc klarligen for- 
mærckæ kwnnæ, tha alltingest forsætte the thennom paa 
swygh oc paa ythermere orlogh oc kryg at indföre ber paa 
rngeth oc thess indbyggere. Oc ther fore oc swa. fore then 
bröst, som her i rüget nw paa korn ær, liaffue wii thet swa 
offuerweiget. met wort elskelige Danmarckis rigis radh her 
hoss oss forsamblet, at her aff rigeth skall inthet korn eller 
nogen annen fittaliæ oc ædende waare vdföris, men bliffue 
ther paa standendis it menigt forbudt, vden paa all ernste 
sild oc all. Thii bethe wii oc biwde ether alle oc hwær ser- 
delis, at i nw efftir thenne dagh hwarcken till land t elur 
vatn vdföre ellir vdföre lade korn ellir nogen anne*[ u ta{ îe] 
oc ædende ware, vndentaget sild oc aall, som forsla eftuit staai. 
Warit swa at nogen villde till dierfffuis] her emodt at göre, 
tha skulle the haine forbrudeth hwes the haffue met at fare, 
oc ther till stande ther o[m] till nette fore oss oc wort ellske
lige radh, och befalle oc fuld macht giffne wii wore fogether 
oc embitfsmen], burgemestre oc radmen her alltingest paa 
at ware tage, at swadant wort forbudt vbrödeligen holdis, vti

) I ett bref till sin embetsman pâ Nykiöpingb, Olaff Holgerdsson, af d. 
T Oot 1508 säger K. Hans, att han sknfvit derom till landztmgene ooh 
alle köpsteder, samt befaller bonoin rätta sig efter samma förbud oeh 
tillse, att det efterföljes. Original i K. Danska Geh.-Arkivet.
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SanKi11Pde -fuk^i0r!8' Giffuit vdi wor kiöpstadt Mallmö 
feancti i rancisci dagh aar &c. md octavo vfnder] wort signet.

TW1tnaK1 ff' I)^n®kp' Geb.-Arcliivet, med följande samtida påskrifter: 
effther O^g 1 Lal“d nest

» <ässszffs LXd0SfxrtKgte s"'“ G*,ie **< **

236.

K. Hans tili staden Randers (likasom till flera andra Danska
=Wier^att u^stS ,30 man med vaPen 0011 proviant och 
sanda dem till Halmstad, der de skulle ligga tiil Iand- 
vam mot Sverige intill påsk, dat. Köpenhamn d. 7 Oct. 
löUo.

Hans met Guds nade Danmarkis, Suerigis. Norgis, 
&c. konmngh hertwg vti Siessuigli, i Holsthen, Stor- 
marn oc i Ditmerskenn.

«ist Zi KTgUnv tlIfI01ne' k Xider kere venner> at effter som nw 
siat vti Nyy Vardberg beslutthet vortte emelloin oss och the
Swentske, haffue wij besöcth then daghe i Malmö, som then 
emellom oss oc thennom stande schulle, och the doch icke 
motthe kwnne wij och nw formerke, at the ythermere kria
byacr«ehadTleC^e md at-fÖre her paa riiSe^ oc tess ind- 
SlJkr lore uere IviJ nw swa offner eenss vorden met 

oit elskehge radh her hoss oss tilstedhe, at wij forschicke 
schuW nogen vore_ vndersotte, kiöbstedmendh, Lm thennc 

inthe1 vdoffuer vu Schone til landwegen(l) legge schulde 
Thij bethe wij ether och endeligen velefat ij vdTöre oss aff 
c ers yy XXX (.10) verafftige karlle, som dwelige ere oc wij 
kwnne slaa vor lud till, veil ferdig met harniske oc verge 
oc met kost oc spisning indh til paaske nestkommendes, swa 
at the Sancti Mortens dagh nestkommendes visseligenn ere 
vti wor kobstædh Halmstedh oc ther at ligge thenne vinther 
vdoffuer til landwernn met noget annet vortt folk, som met 
thennom ther mde ligge schulle, landzens schade ôc forderff 
at affwerige, om noget paakome. Wij vele tilskicke een aod 
< welig karll aft vore thienere, som for thennom alle höwitz- 
man vere skall, och tillskicker i een godt dweligh karll aff 

ennom, som ij vdgörendes vorde tili höwitzman fore ethers 
folk, och vnderwiser the andre, at the ere hannom hörige

312
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oc lydyge. Wij haffue och tilscreffuit nogre andre vore köb- 
stedher ther hoss ether sameledis tiidt folk at vdgöre. Ther 
mwe ij vorde met thennom offuer eenss om skiib eller annet 
huess ether best beleyligt er. Tager here ingen forsömelsse 
fore, swa fremt i ey vele stande oss ther om til rette, oc 
lader thet ingenlunde. Befalendes ether Gwd. Screffuit pa 
v°rt slott Kiöbhehaffuen Sancti Birgitte dag aar &c. md 
octavo, vnder wort signet.

Utanskrift :

Oss elskelige vore kere vndersotter, borgermesther rad- 
mend oc menighied vti vor kiöbsted Randers.

Original i K. Danska Geh.-Archivet.

237.

Bengt Knutsson till Hr Svante om uppbörden af en hjelpe- 
skatt, hvarför Hr Svante bör utfärda tacksägelsebref, samt 
af 160 oxar, som lemnats i sakören af Sunnerbo (Jfr N:r 
212), dat. Vadstena d. 9 Oct. 1508. D. G. A.

Myn ödmyuka oc beplictelig tro tiænist ider nw oc altiid 
kerlige försent med Gud. Vitha maa ider verdughet, thet 
Jak sende nogra oxa til Vlfasaa(I), æpter ty jak höre thet i 
skulle drikka ider jwl ther, som mik var vndervist, och arid 
förlidet var. Framdeles maa i vitta, at jak hade tænkt senda 
uler verdugheyt vp nagra pæninga med thetta mith bud, hade 
'kke saa dant rykthe heller tidende her nidre gangit, som 
thenna myn swen kan ider med mwnnen vnderuisa. Thet 
snarasta jak kan taga vp vintherskatten innan jwl, akter jak 
koma vp til [edher] verdugheyt oc göra reda oc rækenskap 
för then del, jak haffuer varid ider fogote. Bider jak ider 
verdugheth, i sende mik nagar open breff' nid, saa lydandes, 
thet ider herredöme takker the gode mæn i Synnerbo för 
then hielpe skat, the giorde ider. Fik jak ey mer af then 
saköre, ider var vtloffuad, æn Ix (60) oxar oc hundrade, oc 
then hielpeskat, som the loffuade ider af Ösbo, fik jak föga 
t'ng thcr aff, ty maa ider verdugheth scriffua thöm tak, som 
the haffua fôrtiænt til. Bider ider verdughet, i biude mik til, 
hwad ider vilie ær vm all ærende. Item tog Niels Kromme 
nagra landredzpæninga, som var xv (15) marc. Fik jak ider
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verdughetz scriffuilse nw för otta daga, jak skulle giffua 
Niels Krwma then skat i gen. Skal jak beholla nagod inne 
for the XV (15) mark heller ey, tha biuder mik til. Wil 
nager belyuga mik för idart herradöme, tho hoppas mik, i 
late mik koma til swars, som ider verdughet mik loffuade, 
ther jak satte ider myn tro tiænist. Her med ider verdughet 
Gud befallandes oc Sancte Erik konwng. Scriffuid i Va
stena Anno Domini Mdviii feria 2:a infra octavam Birgitte.

Benkt Knwtsson 
ider tro tiænere.

Utanskrift :

Högboren förste oc strenge riddare her Swante Nielsson 
Sweriges rykes förståndare ödmykelig sendes thetta.

238.

Olof Jonsson till Hr Svante, om oreda med kungsfodringen 
i vestra delen af Upland, som kunnat leda till uppres
ning, enär Hr Svantes svenner kommit att utkräfva den
samma, men blifvit afvisade derföre, att den dels var 
bortförlänad, dels penningar derför uppburne, och i Fjerd- 
hundra påstår man, att tiden icke är inne förr än nästa 
år, hvarom förre fodermarsken Bengt Eriksson bör till- 
spörjas ; svennerna måste återvända till Vesterås län, dat. 
Vesterås slott d. 22 Oct. 1508. D. G. A.

Min ödmywcka, weluillugh hwlla, tro tienisth, heissen tiil 
förene senth med Gud. Ma i wettha, leere herre, ath som i 
screffwen mik tiil med Hanss Hermansson och gaffwen mik 
i beffalningh med edert breff, ath the hestha, bodhe edra och 
myn frws och swenaness hestha, som loppa her försth i We- 
sterars Iæn, ath jak skulle skijcka them tiil Wolla herradh 
oppa edra wegna, hulket jak och strax sa giordha, och mellan 
Westerars læn och Wolla herradh ladhe the ij (2) hestha i 
hwan gordh för landhredh, och sedan the komma i Wolla 
hered, ladhe [the] iiij (4) hestha hem tiil bondhen för koningz 
fodryngh, och kommo the försth in i Nora soken, och fore 
the ther med them, som dandhe men, och war thet strax 
sporth offuer alth heradet, ath edra hesta waro kompna ther 
in, och beginthe the böndher strax försambla sigh, sa the 
restha siig op wiidh iiic (300) böndher med theras wergher,
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bo som ther war radgiffware tiil thet, jak yoke weth, och 
ßempdhe the tiil strax vi (6) myndyghe böndher med lenss- 
manen och sendhe them tiil fodermarskan och tiil them med 
honom ware och lath segia them tiil, ath the wiiila ingha- 
Iwndh holla the hesthe, och wiille the dragha lenghre fram, 
Iha skwlle the ycke fare wæl ther offuer, och gaffua the for 
skie], ath eder fogythe hade tagyth peningha nw om meds- 
sofflarz tydh nesth för lydhen för then gessningh. Ther före 
while the ycke holla hesthana, effther thy the hadhe geffuit 
Wth peningha. Iblandh annath tal sadhe the och, the wijste 
8llgh aldregh ware förlenthe i syna dagha eller för eldra för 
them,wttan haffwa legath tiil Stocholm sloth med sin skath, och 
sadhe the, ath them försmår, ath them skulle ware nw presta 
Jrenghia och byggia op en tolken mwr, som the haffwa bygth 
1 Opsala, som the sielffwe niderriffwe med sin rettha herra 
och rykessens höffuizman. Aff thette förme tal ware the 
strax för screcthe och tordhe ijcke lenghre rijdha in i héra
ut, effther the fingha sadana tyendha aff' the för[skriff]ne 
bönder, och the böndher i Nora soken holla edhre hesthe en 
tha ena nath ther effther för edra skul, och strax droghe the 
samma wegh tiilbaka ighen, och nar som the koma in i 
bymetwna heradh, tha förbödh strax her Sten Twrsson syna 
Jandbo, ath the skulle ycke halla edra liestha, och wille the 
haffua dragijth in i Asswnda heradh. Tha mötthe them strax 
her Erych Trollis breff, och loth them första, ath i haffwen 
geffuith honum koningzfodringh i thet heradh, och nw ære 
the kompne in tiil baka ighen i Westherars læn. Kere 
herre, tycker mik radeliigit, at i waren tiil radz med Jon 
Jensson och her Per och med flere gode godha men om 
thette ærendha, och at i haffwen strax tijdh in i Wala heradh 
eO myndygh swen oppa edra vegna, och lotthen them första, 
at i wüsten inthe ther aff', ath eder fogettlie hadhe tagit op 
the peningha for then koningz gessningh, eller noghre aff 
edra swena wiisthe ther aff, och latther them forstha, ath 
thet war edher i moth, och geffwen then swenen in, ath han 
leggher siigh win om ath fa wettha, hwij the reste siigh so 
0P i moth ’ edra swena, eller ho som ther gaff rad tiil, och 
fGr thet nw sa kommith i blandh almoghen, ath sa skeddhe. 
°ch förwndrar almoghen her om kringh, hwij the wendhe sa 
hastijckt tiil baka ighen, och wore thet radh, at i forswmmadhe 
thet inghelwndh, at i haffwe æ jw edhert wiissa bodh tiil 
them, sa thette tal wordhe nidher döpth, sa inghen ovilie 
eUer twedrecth komme i blandh almoghen. Kere herre, i 
Wetthen wel, ath somblyghe aff herskappyth, kwnne the 
stingha ther nogyth onth oppwndher i blandh almoghen, eder
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i moth, ther leggia the siigh win om. Ther[fore] förswmmen 
thette ingalwndh, och tycker mik sa, ath ther war inghen 
förnomsth med, ath Jon Persson och edra mesther stalswena 
drogho sa tiil baka ighen, komma ith tulkyth anskry i lan- 
dith i blandh almoghen. The motthe wel haffwa dragyth tiil 
Hr Holngher Karlsson, sa hadhe thet ecke warith sa be-

3ith offuer landyth. Kere herre, som i wel wetthen, ■ 
ren förlenth borth al leneth, som liggher om kringh, och 

nw en del aff koningz fodringhena, sa i skullen sielff tygg>» 
aff ederth eget, och ware thet nyttycth, ath sadanth logbe
tiil edre sloth edher tiil hielp och..................och nw löpp»
the offuer Westherars læn. Thet skal Gudh kenna, thet 
komme betthre eder tiil mottha, ther som i komen sielffwe 
hiith, och ær her nw en hardh tijdh, sa her warth inghen 
rogh, alth ther wedertörff, skulle the tagha af kornith, thet 
IysJa the fingha i ar, och nar som the haffwa holliith syn» 
lagha gessning, tha skal inghen komma them tiil, ath holl» 
en hesth offuer sin gessningh, för the harda tydh skul. Kere 
herre, waren för tienchte om thena hesta, som her löpp® ' 
leneth, hwrw som eder wylie ær, at i wiillen strax bywda m'} 
ther tiil om, sa weth jak sedhen, huar som [jak] retther mik 
effter. Kere herre, ma i wettha, ath i morgon skal sto tingh 
i Asswmdha heredh, och wTiil jak rydha tijdh oppa ena natb 
ath görendhis. Huath som jak kan för fare i blandh almwge® 
för tyendhe, ther wiil jak strax oförtöffuith bywdha edher tin 
om ighen. Kere herre, beder jak eder, at i wiillen ware for' 
tiencthe om en annen fogpthe i myn stad. Her med eder 
ærliigheth alzmectiig Gud befallandes. Scriffueth oppa We' 
sterars sloth monedaghen nesth för Symonis et Jude Anno 
Domini mdviij0.

Oloff
Jonsson.

Postscriptum, â en lös sedel:

Ma i wettha, kere herre, at her ær en stor twedrecth 1 
Fiædhringhalandh om then koningz gessningh, sa the segj»’ 
ath them bör inthe holla then i thette ar, och skywtha the 
bönder sin skiel till Biencth Erijksson, och segia, han »val 
tha fodermask oppa then sama tijdh, och segia the, ath then» 
bör inthe holla the hestha för en ath are. Tha spörge® 
Biencth Erijcsson tiil, huath ther ær i sanningh om, oc »t 1 
wiillen bywTdha mik ther tiil om med thetta mith bodh, °° 
segher her Erych Trolle, at i haffwen giffwen(!) honu®
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koningz fodringh i Asswndha heradh. Somma holla hestana, 
och somme wilie slaa them vth. Ther före er her en stor 
twedreth.

239.

Hemming Gadd, jämte borgmästare, råd och menigheten i 
Kalmar till Hr Svante, klaga bittert för det Nils Broms, 
som fått hans uppdrag att vara höfvidsman för hans 
folk, icke hvarken af hans förtroende eller deras böner 
kunde förmås att stadna qvar, och ingen annan af de 
gode män vill åtaga sig befälet, hvarföre de frukta att 
efter alla sina prof på trohet och långvariga uppoHringar 
blifva lemnade till pris åt fienden, och bedja Hr Svante 
besinna, att om Danskarne en gång till få in staden, den 
svårligen lärer kunna återtagas, dat. d. 23 Oct. 1608.

Hemingh Gadh,
Electus til Lincöpwng.

Wor ödmiwke thro tiænesth nw oc altiit forsænth medh 
Wor herre. Verdens welia wetha, kere herre, ath sedan wij 
iörstodhe eders breff och befalningh, i bwdeth och tilscriffwit 
hade eders thro man och thiænare, Niels Bremss, ath han 
her bliffwa skwlle höffwidzman för edert folk och anama thet 
stykke læn, i hanom tilbwde, tesliges the spisning, alla handha 
öiatligeth, edert herredöme sielff scriffwe, i wtsænth haffwe 
paa then skwta i wægen ær, saa haffwe wij alle med alle 
störste hiærtans begær ytermera wtöffwer eders scriffwelse 
tOedh alla lempor och fogor och bönfalne warith til för- 
[skrifjna Niels Bremss, ath han skwlle bliffwa her i stadhen 
hoss oss paa eders och rikeseus wegna, ath han wilie göre 
then dell fwlth, i hanom tilbwdit haffwe, och wij för inghen 
dell, hwaske för eders breff skwll eller wor kerlige bön, 
hanom ther til bewekia kwnne, wtan plath kort ney, för æn 
thet benæmpth war, ath han then deell fwlth och fasth göre 
skwlle, i hanom tilbwde. Ther aff kwnne wij well gissa och 
förstaa, at wij ære til sköffwels giffne, medhfan] inghen aff 
edra goda mæn skal eller wil bliffwa hoss oss, styra och re
gera edert folk til all ære och rædeligheth, som fordom plæg- 
sedh war i Her Sten Stwres tiidh, Gudh hans siæl nadhe, 
°ch nw aldra största makt paa liggher, eder, mene riket och 
oss, saa nw som thaa. Aff hwars ingifft sadana skeer, ath 
ftHe welia fly, och inghen wil bliffwa, ære wij gansth twiffwel-
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aktige, och mædhan edre swena höra, ath inghen aktigh, 
godh man wil blifwa, taga thee tilfælle aff theras genstörtog- 
heth ey helder bliffwa welia, wtan plath förlöpa stadhen 
och slaa oss för skenana, likerwiss wi waare Rysser eller 
hedninger, eller nagoth fôrrædelse giorth moth riketh och 
edher, sidan staden och læneth ighen tageth war medh 
vværiande handh fran [fien]da hender, och [wi] eder hwlskap, 
manskap och thro tiænesth tilsagth haffwe, och saa wel i 
[edert herr]edömes nærwara och franwara oss bewisth, som 
ærlige thro mæn borde ath göra, thet oss hoppes [at i ey] j 
anneth fwnneth haffwe, och ey anners her epther finnas skal, 
nesth Grudz hielp, saa frampth eder herredöme wil halla thee ! 
ordh widh makth, i oss tiith och opta tilbwdeth haffwe, och 
jæmwell personliga medh handh och mwn oss tilsagth haffwe 
pa edert skiolmerke och iiij (4) aner paa Calmarna rad- | 
strvfiwa. î örswagas wi ther nagoth wdi, och anners sker sen ! 
ederth hop och trösth til oss ær, aff thy oss ekke halleth I 
wardher thee eders ridderlig ordh ooh eder, medh breff och 
rmvn tilsagdh ære, thaa skole(!) brysthen finnas hoss en annen, 
och ekke hoss oss, thet Gudh kenne. Oss driffwer nödh til 
giffwa edert herredöme en san wnderuisning och klarlio- für- 
warnmgh æn nw öffwer thet som skedt ær, bade medh°wore ! 
bodh och breff. Vij förnimme, ath inghen wil aktha eders i 
bref! och anama edert folk och spisning i wærie, ther aff 
wehæ edre swena aile aff by, och inghen wil qwar blifïïwa. 
ilierj til haffwa thee æteth och fôrtærdt hwadh innan mwrs 
hamver wanth medh fatige oc [rike], nw medhan daghen ær 
It, Iiesta försliten, och f'eygdhen skal begynnas, slaas wij 
toi ske[nana] wtan alla trösth och förlossingh, oss tiith och 
optha loffwath och tilsagth ær. Ther aff kwnne i sielffwe 
Ve nierkia, hwadh trösth wij kwnne inbyrdes haftwa, me- 
dh[an] wij ære plath fürdærffwade i grwndhen, kostlösa, man
lösa, hwsen opbrändh aff fîendane och waare wener, thet wij 
sielffwe haffwe worweth medh swor sweth och arbeygde, thet 
waara fædher och forældra saman dragit haffwe, alth för- 
tærdth. Haa högre kan waaga och meer giorth haffwer för 
siith retta fädernes rike æn vij fatige alle her i Calmarna, 
ter tilbörligt, ath han högre bescriffs och meer betænckes i 
rikesens cröneka och tænckkebock i tilkomande tiidh, för 
föddom och oföddom. Vij haffwe giorth wor hustro och barn 
sköth arfflöss, vaare wtlænthe peninga oss fran handhen, 
baade i Her Stens tidh, Gudh bans siel nadhe, och saa sidan, 
hwilka om wij nw ighen hade, motto oss læra eth goth raadh, 
aff then stora armodh, wij nw ikompne ære, och ytermera 
storliga miströstes nw diwpare i komma, medhfan] wij förnimme
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JBghen trösth eller hielp meer nw æn för, wtan altiit lefwe 
1 Hop, som wi her til dags giorth haffwe. Vor armodh kan 
nw nesth Gudz hielp taga ændha, medhan folketh giffuer 
S1gh alF byn, och stadhen komber i thet Iagh i fienda hender, 
15Om han für war, maage wij sedan gaa medh almose skaalen, 
om wij wndkomma kwnne medh liffweth, öffwergiffwa hwstro, 
bain, arff och egif.h, och see then sorgeliga syn och harm, 
androm i hændher giffwas, waare oppenbare fiendher, thet 
fadher och forældra för oss förswaradh haffwe, och riddare 
°ch swena Here saa well som wii wagat halsen för thenna 
stadh och landzenda. Ther före sigie wij edert herredöme 
td medh fulle alwara, ath hænder her nagoth ytermere obe- 
standh i thenne stadh och landzenda, för the stora brysther, 
her ære pa alla sidor, thee edert herredöme och mene rike- 
seng raadh well besörgia kwnne, medhan tiidhen ær, wele 
"jj ther före inge fôrrædara hetha, för the ærlige förwar- 
ninger, wij edert herredöme tiit och opta giorth haffwe i 
mrlidhen tiidh, som i sielffwe wel wethe. Ville nagher afif 
edra goda mæn wara inne hoss oss, och her waare kosth och 
kerningh til Tyske och Swenske, eders folks, och meer hielp 
betæckia skanssen, mwren och stadhen, hwar behoff görs, 
•noth rikesens fiendher, om the storma welia, waare wij æn 
nw til fridz, gerna welia wTaga halsen medh the andre, och 
all then fatigdom, wij ighen haffwe, thet dog föga draga kan, 
niot thet wij fôrtærdt och inisth haffwe i förlidhen tiidh. 
Verdige herre, seer och skodher wor armodh, wij sworliga i 
kompne ære, och werdens ey ytherligare mer begæra aff oss 
®n wor fatigdom förmaa och draga kan, om edert herredöme 
anners betæncker. I rette sannindh göre wij eder ærlig för
varning, at i ssetie liith tiil oliith, wtan saa hendher, kosthen 
pch folket och hwadh anneth behoff görs snarliga alt fölges 
1 sændher til thenne fatige stadzsens och landzsens förwarelse. 
Hændher sig saa, at wi förraskes för manlösa, spisning och 
Wærie skwll, faa Danske mæn æn en tiidh hanom ighen, thee 
bemanna hanom och förwaran saa harth och starkeliga tess 
'vær, ath edert herredöme och tess epter k[oman]da senth 
eller aldrig faa glæde eller gagn aff honom, thet Gudh för- 
biwde, saa hendha skwlle och alle helge Sweriges patroner, 
them wij ed[ert herrejdöme befale medh Iiff och siell til 
ewigh tiidh. Scriffwith hasteliga i Calmarna S[ancte Sjeue- 
tini dagh. vnder wor insigle, Anno Domini Mdviij.

Borgamestara, raadh och 
menigheth i Calmarna.
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Utanskrift:

Ärligh. herre och strenge Riddare, Her Swante Nielsson, 
Sweriges rikis förståndare wor kiere herre höffwidzman öd- 
miwkelige.

Original med märken efter 5 TaxsigiIl i K. Danska Geh.-Archivet: på 
3 ställen smärre hål i papperet.

240.

Ärkebiskop Jakob till Hr Svante, fordrar frihet från konungs- 
fodring för de landboar, som göra dagsverken till hans 
sätesgårdar, Tnna och Arnön, dat. Almarstäk d. 24 Oct. 
1508. D. G. A.

Jacobus (Éc. lika med N;r 9.

Oss wort wnderwist i gaar, at eder fogde medh no°re 
andre swene haffuer wäret widh Biskopstwna oc wille ther 
gripe och före til Stochohn war ladwgardz karl ther samrne- 
stadz, för thet han ey wille holle eder heste, som ther nw 
för kongs gæstning löpit haffue. Oss hopes, at swadant skal 
cy ware giort medh eder wilie. Then gard ær then ælste 
biskops gard wii haffue, oc then ther pa bor gör ärlige medh 
the landbor ther om kring mang daguercke tinget för war 
boskap skul, ther stadigt ær. Then gard haffuer aff alder 
want frii för swadane gæstning, oc sammeledis the landbor 
ther wnderliggie, bidie wii eder kerligen, at i wele wnder- 
wise eder fogde, at han inthe gör wtöffuer thet gamalt och 
fornt warit hafïuer. Haffue wii o c tesi i ges förnummet, at 
eder fodermarsk haffuer lagt hæster til the ware landbor, 
widh Arnön liggie oc aarlige dagswerke göre ther wndher 
garden. Wii formode at i wæl wethe, huat rigesins stadge 
ingiffuer om the landbor, som swa liggie wuider gode herrers 
oc mens garde. Tektis eder ther om wnderwise eder foder
marsk, at han kunde heden aff rette siig ther epter. Hwar 
wii (Éc. lika med N:r 226. Ex Almersteg feria 3:a post 
xiM (11000) virginum Mdviij. Nostro sub signeto.
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241.

Hemming Gadd till Hr Svante, enskildt tillägg till det nysa 
föregående brefvet af d. 23, tillstyrker att Nils Bröms 
måtte få bvad som honom blifvit lofvadt, förmodligen 
en förläning, oeb för egen del klagar han, att gifvet 
löfte ej hållits, dat. Kalmar d. 25 Oet. (1508). Egen
händigt. D. G. A.

Myn ödmyuka thro thenst forsændh inedh Gudh. Wer- 
digh herre fadher. Aldrig hörde jach mer skrij och rugh, 

thenne fatige men haffwe her i byn aff thy inghen will 
bliffwa aff idhert folk, som i fa se i the andre breff, alle 
fatige och rike idher til scriffwa. Nw strax war Bröms hoss 
fflik, och dragss oppa wilia bliffwa, man ingelundh hoffuitz- 
roan. Hade lian fangit tliet i Iiannm loffuath haffwe, ware 
han ey sa ostyrog, far han æn thet nw, bliffwer han hwar i 
wilin. Lather honum fath för Gudz skull. Han sigher, i 
draghe tid fra tidh. Hær kom æn inghen wnsætningh, nwaske 
1 en motthe eller andhra. Thet i anamade fra mik, fik jach 
och fra mik medh en god wilia, sadane som i kwnne tænkia, 
Kiedhan jach haffwer fortærth hwath jach haffwer. Man thet 
jach hawer loffwath, skall jach holla, wara arm och rik, som 
i wile, sa hielpe mik Gud och all helgon. Skule i ey holla 
thet i haffwe loffwath, jach far æ nogre stadz brödh, arme 
kroppen, sa lenge jach leffwer, myn thro thienst idher gö
randes, sa jach som flere til Martini, om wij fa wnsætning. 
Bliffwer jach slaghin, sæther jac til Gud, hwrw jac hawer 
idher tiænth. Jach hawer mer fara for idherth folk, wtskik- 
kade til ewentir aff K. H[ans] vener, æn for fiendefn]. Man 
jach wil se til pa brædet medh. Her medh ider Gud be- 
fallandes til evig tidh. Hastelig aff Kalmarna xxv Octobris.

H. G.

242.

Olof Jonsson till Hr Svante, med två unga karlar från Norge, 
hvilka kommit genom Dalarne, oob kunna lemna under
rättelser om den eleotus (Hr Thorkel ) och ställningen 
i Norge; sjelf hade han varit på Åsunda ting, och har 
oredan med kungsfodringen (N:r 238) nu blifvit stäld 
till rätta, och hästarne sända in i Åkerbo härad, dat. 
Vesterås slott d. 31 Oct. 1508. D. G. A.

Min ödmykelik, tilplictoghe trotiænisth för senth med 
waar herre. Maa i vethe, kære herre, ath her kom ij (2) 

Ihdr. t. Skandin. Hist. V. 21
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vnghe kare vtaff Norie, som hethe Öduedh Olsson ok Sten 
Mwr, med Knwtss breff i Gylla nidh ginoin Dal ana, ok 
kwnna the vnderuisa ider om electus, her var i landith hoss 
îdher, ok al annen ærindhe, som paa færdhorn ær i Norgie, 
hwor före skynnar jak nw them strax oförtöffwath til idher 
verdugheth, til Swartesyö effther idhers egin begærelse. Kære 
herre, vaareth raadelik, ath i toghe them öffwer en sidhe ok 
taladhe hymmelike medh tom ok fraagha them om al beleg- 
Jikheth, i Norie ær, saa i vithe, hwar effthe i retthe idher 
herredöme. Maa i vithe, kære herre, som idher verduu-het 
skreft mich til om the hesthe, thaa waare the komne in moth 
Snæwinghen, taa skynna jak them strax aath Aakerbo hæreth, 
effther idher verdughets skriffuilse. Maa i vethe, kære herre, 
thet jak var in i Fyædringhe landh oppo en dagh ok nath 
ok tala vith almoghen oppa Aasne tingh om then kongss 
gestningh. Iaa strax hadhe her Erik biöriath gesth för
boninghss gestningh. Ta vare the redhebo ok ville hwghe 
hanss heshe vth eller slaa karene i hyæl, taa stiltes thet 
saa, ath thet ikke skedhe, men thaa giordhe jak idher orsekth 
ther vtinnen, saa ok saadhe, ath idher verdighet visthe ther 
inthet vtaff, ok sidhen stiltes thet saa, ath foo-ethen o-aff 
kwnmghss fodringhen wtoffwer. Maa i vethe, kære hen-e, 
thet her ær ingen annen tidendhe i tenne iansændhe oppo 
idhre venghne æn godb, Gudh tess Ioff haffwa; men biskopen 
IigJier alth i læghe, sidhen han kom hem, saa han haffwer 
inthet warith vthe sidhen. PIer med idher verdu^het als- 
tiokloghen Gudh befallandes ok Riddher Sancte Örian. 
Skriffint oppo Vesteraas tisdaghen mest effther Simonis å 
Judhe anno Domini M0d°viij°.

Oloff Joensson.

Postscriptum på en lös sedel:

Maa i vethe, kære herre, thet her Larcnss i Köpungh 
ær dödh, ok strax thaa kom Lasse Dansson, biskopssfogothen, 
ok setthe laass för alth ther vaar, ok ville haffwe^taodth 
tedan strax alth han [o:ther] var; men thaa var ther en brodher 
vtaff Vestraas klosther, han förmenthe honom, han fik ikke 
tageth, ok giordhe strax ith hymligith bodh til Ærlandh, ath 
han skulle komme, ok strax Ærlandh kom, thaa hwgh' han 
biskoppss laass i fran.
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243.

Olof Jonsson till Hr Svante; en karl, som legat i 2 år fången 
dels på Gotland och dels i Danmark, men sluppit lös 
när Kalmar slott provianterades, berättar att både bön
derna och borgarne på Gotland sökt bringa sin egendom 
i säkerhet, då de hörde, att Hr Svantes skepp lnpit ut; 
ytterligare uppgifter om fodringen i Vestmanland, dat. 
Vesterås d. 6 Nov. 1608. D, G. A.

Min ömykelik tilplictoghe trotiænisth för senth med 
trudh. Maa i vethe, kære herre, thet her koin ij (2) kare 
op fron Kalmaren, som hulke slwppe i fron the Danske, naar 
som the bespisadhe slotith. Haffuer then ene varith fongith 
i ij (2) aar baadhe oppa Gullandh och saa i Danmark. Taa 
veth han idher alth beleglikhet seyye, som ther paa færdom 
*r, ok segher han för sanningh, ath böndherne paa Gullandh 
droghe in i hy alth the aath[e], ok te vtaff stadhen droghe 
in pa slotith alth the aathe, sidhen the finghe spörie, idher 
v.erdughets skep luppe vth, ok visthe ikke retthere æn the 
yelle göra landgaangh ok bestalla slotith. Kære herre, som 
ulher verdughet sendhe idher verdighets heste in i Akerbo 
hærath, tha hadhe Erlandh tingath med nokre böndher ok 
giorth staggha med tem om fodringhen, som hulket illa var 
giorth. Taa sendhe jak honom bodh, thet han skulle giffue 
opp then staggha ok læthe hestene löpe ther, til tess han 
faar idher verdughets skriffwelsse. Haffwer han ok en hop 
vtaff idhre sekke heste ok læther löpe them i fodringhen, 
som hulket myket bætre vaare, ath han köpthe iij (3) eller 
iiij (4) lass hö til tem ok læthe them staa oppo gaardhen, 
ok ikke læthe förspille fodringhen med tem. Kæære herre, 
vareth goth, ath i skriffwe honom ther til om ok om all 
annen ærendhe. Kære herre, maa i vethe, thet vj (6) sokne 
*re olöpne i Vesteraas læn ok Snæwinghen. Ther maa idher 
verdughet retthe idher effther. Kære herre, haffue the sport 
her för godh tiendhe, ath skep ære komne i skæren vtaff 
Lybbeke, Gudh tes Ioff haffvve. Maa i vvethe, kære herre, 
thet her staar vel til i thenne lansændhe, Gudh tes Ioff 
haffue, ok biskopen her i byn liggher alth kvvarth. Her med 
idher verdughet alssuoldoghen Gudh befallandes. Skriffuet 
oppa Vesteraas maandaghen næsth effther Omnium Sancto
rum Anno Domini M0 d0 viij°.

Oloff Joensson.
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24t.

Ärkebiskop Jakob till Hr Svante, svarar å skrifvelse om ett 
rådsmöte i Stockholm för den pågående underhandlingen 
med Danmark, men emedan is börjar hindra segelfarten 
och han ej är stark att rida, föreslår han Enköping som 
mötesplats, dat. Skog kloster d. 8 Nov. 1508. D. G. A.

Jacobus Sc. lika med N:r 9.
Wii finge nw strax edher scriffuilse, at her Eric scriffuere 

ær til baka komen fra Danmarc medh the gode herrers brefl 
oc budh, oc therfôre ære i begærende, at i wele komme 
hender Stocholm eller nagerstedz tinget nær. Swa drager 
eder wæl til minnes, at nær wii wore siistens til tals pa 
Skefftings holmen, at tha war sagt, at forste her Erich skulle 
hemkomme, skulle wii sammen komme i Eneköping, oc epter 
thet sinne screffue wii tha strax werdig fader bisp Mattis til, 
at han skulle ther rette siig epter. Tiden ær gansze kort, 
wore got, at wii ofortöffuat komme tilhopa. Tekkis eder, .at 
thet sker i Eneköping, som förre beleffuet war, tha wele wii 
strax giffue oss tinget, wii fa wethe eder wilie, at fara lengher 
ær oss ingalunde mögeligit medh ty wii haffue lagt alle ware 
baathe oc skip i wintherlæghe, och the sma swnd mellem 
Stækit oc her begynne nw til at læggie, oc laanghen wæo- at 
riidhe ære wii ekke starke til. The wtsændis 'skole haffue 
best redhe siig fra Eneköping. Huat i om thet stæd biwde 
oss til, rette wii oss gerne epter, swa at inghen skal ther 
biidhe epter oss, görendis altiid gerne huât eder ær til gode 
oc kerlig. Eder her med Gud befallendis. Raptissime ex 
monasterio Skog in octava Omnium Sanctorum Mdviii.

245.

Ärkebiskop Jakob till Hr Svante och de rådsherrar, som äro 
samlade i Stockholm, om nödvändigheten, att ombud snart 
resa till Danmark, att ej lejdetiden må gå ut, men skulle 
förlängning derå begäras, vidhåller han sitt förslag, att 
rådsmöte skulle hållas i Enköping, dat. Arno d. 9 Nov. 
1508. D. G. A.

Jacobus Sc. lika med N:r 187.
Wii finge i gaar i Skogh closter eder her Suantes 

scriffuilse med eth Danmarcx radz breff menige rigesins radh
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tilscriffuit, hwarföre i begærede, at wii wille komme til möthe 
nagerstadz widh Stocholm, ther om bwdhe wii eder til, at 
thet war oss ingalunde mögeligit, at wii kunde tinget komme 
wed ; ty at the sma swnd hær i mellem begynne til at leggie, 
oc swa laanghen wægh tröste wii ekke til at riidha. Hade 
thet sket i Eneköpingh, som i sielffue med oss siist beleffde, 
tha hade wii strax gerne warit ther tilstæde, oc thet stædh 
hade oc warit the werdige fædre, bisp Mattis oc bisp Otte, 
belegligit oc tesliges her Erich Trolle, som tædhen strax 
motte giffuit siig tinget nidh. Epter at i her Suante haffue 
budhit the gode herrer til, at the suklle komma nagerstedz 
sammen widh Stocholm, swa bliffuer thet gansze wilt thet 
kalle til ryggie oc tidhen ter gansze kort, och the tinget 
skole motte ændelige strax giffue siig til wægs. Therfôre 
sende wii nw eders heredüme Danmarcs radz breff tilhande, 
som wii i gaar förglömde för anner forfal skul, bediendes 
eder kerlige, at i strax wele skynde the budh asted, at the 
motte komme Danrnarcx radh til orde, för æn then dagh 
wtgaar, i teres breff benempd, at i oc alffuerlige biwde the 
gode men til, at the ther om taghe inghen forswmilse. The 
Wethe wæl sielffue, hwat them ær medgiffuit at insættie för 
them i Danmarc. Om eders herredöme tykkis ekke tidhen 
fôrlænges, oc eder tektis komme til Eneköping, tha wii fa 
wethe eders wilie, skole i inthe fortöffue epter oss, at wii 
jo wele vare ther thet förste i komme kunne. Hwar wii <&c. 
lika med N:r 187. Raptissime ex Arnö die Theodori martiris 
mdviii.

Utanskrift:
Strenuo ac generoso viro domino Suantoni Nielson regni 

Suetie gubernatori ceterisque regni consiliariis pronunc Hol- 
mis congregatis amicis charissimis.

246.

Kiksföreståndaren Hr Svante till ärkebiskop Jakob; hindrad 
att komma till Enköping af undersökning af bref och 
gods, som funnits på ett Bkepp tillhörande ärkebiskopen 
i Lund, föreslår han i stället ett möte på Staket, för 
öfverläggning om beskickningen till Danmark, (dat. omkr. 
d. 10 Nov. 1508).

Sincerissimis Ac. Verdigste fader, kere nådige herre och 
gode besynnerlige ven. Jach fiich her i gar eders nades
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scriffmlse, i huilke eder nade bland annet rörer, at vii skulle 
tomme tiilsammens i Eneköpung och strax täden skicke 
mem till (!) nid tiil Danmarc skole àc. Kere nådige herre, 
verdoges eder nade velie vetha, at jach haffuer her en nw 
inekit obestelt med tesse skep, som nw först komina her in 
i dag, tesliges och alzengte ransakat om the breff, som vare 
pa thet skep, som erchebispen i Lund tilhörer. Thet ær 
nyttogt, at thet bliffuer vel ransakat, huem gotzet tilhörer. 
ökal jach giffue mich tiil Eneköpingh med skep, och ther 
med euer nade tale och forhandle richesens ærende, och 
gitfue mich sidhen liijt igen, frychter jach, at the sma swnd 
skole leggias, sa at jach kan icke komma med skep hijt 
igen. Vare eders nades leglighet sa, at eders nade kwnne 
bemale sug tiil Stäket, ther vil jach gerne koma eder nade 
tnl ordhe och talss antiggen med skep eller nagre sma heste, 
jach kan fa till lenss aff borgarene her i byen, vid Löstha 
eller annerstædz, huai: thet eder nade beqwemest är. Sa ma 
I16Jic strax giffue siig tädhen och tiil vägx, jach
haffuer scriffuit honom tiil ther om. Brasken och Bencht 
Abiornsson*) sitie alstingis vederrede och forbidha hans tiil- 
komelse. Kere nådige herre i huât matte &c.

Concept i K. Danska Gc-h.-Archive’.

247.

Riksföreståndaren Hr Svante till en eller flera af Hanse- 
etäderna, underrättar att ett skepp, tillhörande ärke
biskopen i Lnnd i anseende till Danskarnes plundringar 
och härjningar i Finnland och flerstädes under det af- 
talade stilleståndet, blifvit utanför Stockholm taget och 
seqvestreradt (Medlet af Nov. 1508).

Mynen vruntliken &c. Ersamen vorsichtigen,] intbesuri- 
deren guden vrunde. Isz vntwiuelich jw wol bowust, wo ych 
myt Swedenrykes reden myt ko[nig] H[ans] to Den[emar]ken 
nuwlik to vpslegen vnd dechtingen kamen sint in vasten velmen 
vrede beijder ryke, geleuet itzwelke tijdt to Stande, welker sodane 
veliges dages vrede Swedenrike newerle geholden isz worden, 
vnse lande vnd dorperen in Vinlanth vnd meningen anderen 
enderen gerouet vnde brant, vnse schepe, volk vnd gudt vp

*) Svenska rikrådets fullmagt för ofvannämnda tre ombud, dat. Stock
holm d. 22 Sept. 1508, tryckt i Danske Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 350.
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vnsen vrygen strömen genamen in sodanen veligen dage, my 
vnd Swedenrike in menigen enden gebraken. Is all hyr vor 
Stokholm en schyp gekamen, vnsen apenbaren houetvijende, 
deine heren erzebisscopen to Lunden nemptlik to kamende, 
des yck myt der stadt Stokholme warhafftig kunde hebbe, 
welker schyp dusdanen vnsen apenbaren vijende tohorende, 
na bauen bororder gelegenhet my vnd Swedenryk in veligen 
dagen gesehen, hebben restert vnd touen laten, in gantzer 
hope, nach deme rny vnd Swedenryke nene veliige dage 
geholden sint worden, nicht wedder vmme to holden vor- 
plichtet sehe. Alsz yck des wyll bekant bliuen sodanth ge- 
legent yck jwen lefften in allen guden to erkennen geuen, 
van konig Hansze vnd den synen anders hyr namals bewor- 
det machten werden, dusdant der war[hei]t gestalt ysz, alsz 
dat mogen erkennen jwe leff’te. Gade almechtich to seligen 
sunden langen tyden beualen. Gegeuen tome Stocholm Anno 
dotnini.

, Concept i K. Danska Geh.-Archivet, å hvars baksida är ett bref till 
Wskopen i Åbo, hvari omtalas att Josef fått befallning sända skatten hit öfver.

248.

Trotte Månsson till Hr Svante; undsättningen till Kalmar 
skall snart afsändas ; men han yrkar, att äfven biskoparne 
dervid ihågkommas ; ett rvkte går, att K. Hans fått 6 à 
700 ryttare från Tyskland, dat. Stäkeborg d. 10 Nov. 
1508. D. G. A.

Mijn ödiniwke thro tienist nw och altiid forsend met war 
herre. Kere herre, værdugenss eder herredöme at vithe, at 
jak nw fik edert breff med Hans Hærmænsson, lydendes om 
thet folch, ther til Kalmarne skulle, sa ære the nw aldelss 
til redhe, sa at jach akter strax ofortöffuet skickie thöm 
astadh nijdh til Kalmarn, saa at eder værdughet skal ther 
ingen twiffuil haffua wdii, at the skule stragx ofortöffuet 
komma ther nijd til Kalmarna. Kere herre, wore ey gott, 
ath the bisper skulle wara forgetne, for thy the haffua wæl 
i makthen bode folch ok spiisning. Kere herre, gaar her 
och for tidande, at konunghen skal haffua faat nogor ryttare, 
viid vi eller vijc (700) nylighe vtaff Tytzskland, ær jeffwan- 
des, at thet gelder Kalmarna tiil, om wintren wil wara 
starch. Tha biwder han til at . . . . sættie, om han kan.
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Gotth wore, thet wij wore ther nijdre, bode for at bespiise 
staden wtoff fiendeland och at göre en ændhæ pa thet slott, 
tor thy altingh liknelse til, ath thet wil warda en starch 
wmter Kere herre, mgen synnerliige tiidende haffuer iak 
tortarid i thenne landzænde, utan her staar aldels wæl til. 
Her med eder alzmektogh Gud och Sancte Erik koningh 
befallandes. Scnffuit pa Stægeborgh Sancte Morthens aff- 
thon, vnder mit insigle anno &c. mdviij0.

Trotte .,,
Månsson riUtIere.

Utanskrift :

Erligh vælbôrdôgh man och strænge riddare, her Swante 
JNieisson, Swenges nkes forstandare, sin kere herre üdmiwke- 
Iige sendee.

249.

Erik Trolle till Hr Svante, svarar å en skrifvelse om ett råds- 
niote pa staket, med afseende på beskickningen till Dan
mark. och föreslår att Danske ärkebiskopens bud måtte 
genast återsändas med begäran om en ny lejd, emedan 
tiden Sljest vore för kort*); helst den instruktion;som han
rTlLUV1}'ïn VÜle hafva> änllu ioke var af
riksrådet slutbehandlad, dat. Ekholmen d. 12 Nov (1508) 
Egenhändigt. D1 G. A. v '

Min ödmiwghe helsen oc weluillug tro tienisth nu oc 
Ttl-dJ? f°rsenth. med var herre. Kære herre, jac fich eder 
skrilfuelse, ad jag skal giffue mig nw strax til Stekit, til thet 
mote, oueruegendes riksens ærende oc framdelis til Stocholm, 
varendes alddehs rede til then rese til Danmarch. Förnim
mer jac pa Erchebispens skriffueise, ad han ville eder ther 
icke möte annarsstadz en i Enecöpungh. Kere herre, vore 
swa sake, ad edert herredöme teckis ad skinne Erchebispens 
budh aft Lundh nw strax nid med edert visse budh om ny 

■ju ’ -8^ aJ ^ans mötte, eller edert mötte oss, i Marka- 
ridh, vid landemerkit, thet er omögeligit ad ride her emellan 
mindre en i xnii (14) dage, helst i swadane före, med mindre 
terske^ heste vore pa huar dagx led. Kere herre, boteneker

*) Danska rådsherrarnes lejd var dat. Lund d. 16 Oct. 1508, utsträckte 
trden ej längre an d. 25 Nov., inom hvilken ombuden skulle vara i 
Köpenhamn. Hadorph, s. 414.
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eder ganske veil, om i skole sende nagre sendebud fron eder 
alene (?) he[l]st i swadane wordende ærende. Gud forbiude, 
ad ther folde icke bostandh pa i nogre matte, tha er fruc- 
tendis, ad skulleh vendis til ider. Ther fore ticker mig rade- 
Hgit vare, ad i komme endelige til tals med the nest vid 
handene ære, helst the yperste, som edert herredöme bätre 
kan botencke, makt pa ligger, en med ofornumsth. The gode 
men, ther fare skulle pa allis eder herredömis bogerelse, oc 
jag teslikis, ville ingelunde fare, med mindre vi liaffue alle 
articler och puncter, bosiglejde] med verdige feders oc erlige 
gode herrers insigle, her nest vid handen ære. Ther fore er 
omögliget, ad Doctor Hans Braske, Benet Abiornsson eller 
jac kunne tit komme, til Danmarc, innen then tid benemd er 
i leyden, enter ingen article eller article(!) aluarlige en nw 
icke boleffuede ære. Ther fore, kere herre, scriffuer then 
verdugste herre, Erchebispen, til, ad hans nade komer ende
lige til tals med ider innen iiii (4) eller v (5) dage. Jag 
vill med Gudz hielp vare aldelis viderrede, om jag kan thet 
ingelunde vntuike. Doctor Hans Braske oc Bencth Abiorns- 
son kunne vel mig foruten verffue thet ärende i thenne rese. 
Jag vil nw strax liaffue mit bud til Erchebispen. Pa huad 
stad eller tid hans nade kommer til tals med eder, vil jag 
med Guds hielp thet icke forsume. Huar jag kan vare eder 
herredöme til vilie oc tiensth, finner ider herredöme mig 
altiid veluillig till. Her med idert herredöme alzmectig Gud 
bofallendes. Scriffued hastelige i Echolm söndagen nest 
epter Martini.

Erich
Trolle miles.

250.

Riksföreståndaren Hr Svante till Nils Boson, svar å ett bref*), 
hvari han omtalat, att det skepp, hvarå hans och Sten 
Kristerssons folk varit om bord, hade förlist i Bråviken; 
de böra laga, att folket så snart som möjligt kommer 
fram till Kalmar, der de behöfvas för stadens försvar ; 
förläningen å Rekarne skall han få, oaktadt Biskop 
Matts’ protest, likaså en fordran efter Hr Nils Gädda. 
(Efter medlet af Nov. 1508).

Kere her Niels, broder och gode besynnerlige ven. Jach 
fiicb nw her i dag eders scriffuilse, i huilke i röre, at i och

*) Nils Bosons bref i detta ärende, dat. Bselinge die Briccii (d. 13 Nov.)
1508, finnes qvar i Danska Geh.-Archivet.
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er, her Sten Cristiersson, hade skicket edert folk 
md til Kalmarna, och the komma pa en blind klippe i Brad- 
wiken, oc miste alt thet the hade med at fare, och ther fore 
vethe i icke, hwru snerligen i kwnme komma them dût nid 
&c. Kære her Niels, kwnnæ i nagerlunde skyndhe eders folk 
med thet förste dût nid, thet sage jach gantzke gerna for 
saker skuld. Gud for bywde, at kongen komber ther med 
macht, oc ther ær icke folk i staden, som kunne forsware 
staden, tha gar then stad och landzende oss och richet fra 
handen, thet Gud forbywde ske skulle. Som i röra om ver- 
dug fader Biscop Mattis Ac. Jach haffuer offuerlæset hans 
tirefr ocli fornymmet, at han spar sanningen i the synæ scriff- 
uilse. Jach ständer eder thet myt breff tiil och achter nest 
Guclz hielp halle thet vid fulla macht. Tha jach giffuer mich 
hædhen, achter jach sielff tinge pa Rekernæ och latha biscop 
Mattis forsta, at jach vil halle myt breff vid macht. Jach 
liaftuer scriffuit honom tiil, ær han nagot achters pa kronenis 
vegna, thet vil jach viderleggia honum i förste herremöte. 
Myt eff, jach eder giffuit haffuer pa forme Reker, achter 
jach halle vid macht. Som i och röre om her Niels Gedde 
at han var eder ij° (200) marc danske skyldog, at i motte 
komme tiil eder betalning &c. Jach haffuer scriffuet epter 
hans broder Ake Öriensson, ner han komber hiit, tha vil 
jach gerna tilhielpa, at i skole komme til eders peninwe 
Kere her Niels, i huât motte Ac................. °

Concept i K. Danska Geh.-Archivet.

251,

Sundals och Valbo härad till Hr Svante; begära att Nils Vest- 
göte, hvilken »fört deras lagbok» som en rättvis danne- 
man, må blifva deras häradshöfding, och icke Nils 
Krumme, som derå förskaffat sig herr Svantes bref, men 
ieke bodde i landet, oaktadt han hade 3 härader på Dal 
förut, dat. d. 2i Nov. 1508. D. G. A.

Helsen wi edher kerligh, wi fatighe almo ok edhre on- 
dherdon, som bygghe ok boo oppa Dall, i Söndalshereth ok 
Wardboheret, ewyndehrligh medh Gwdh for senth. Kere 
herre Swanthæ, righens forstandher, tha ær oss wordhet til 
wetendes, ath Niels Krwmme haffwer wereth hoss edher ok 
fanghet sik ed hers breff, saa lydende, ath han skall bliffwe
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wor heretzhöffdingh i förjscriffjne Söndhal[s]heret ok Wardbo 
beret. Tha bede wi edher kerligh for Gwdhs skyldh ok 
i'etwis skyldh, kere herre, ath i giören well ondhæ oss, edher 
fatighe alm o ok ondherdan, Niels Wæsgôthe til ath bliffwe 
wore herretzhöffdingh, som haffwer wereth ok holdet oss wedh 
godhen lagh, sa at ynghen haffwer honum ath skyldæ ok 
forth wor lagh bogh som en reth wiss danneman, ok Niels 
Krwmme haffuer iij (3) heretzdom oppa Dall, ok han bo- 
dher ikke i landit hoss ooss ok wil giöre oss störe twngh eu 
wi haffwom hafft. Thy bede wi edher kerligh, ath i lathæ 
oss beholde then samme wi haffwom. Her inedh edher Gwdh 
befalendes ok Sancte Erik kongh, at sa i sanningh ær, tha 
trycke wi worth lieredz ynsell for thette breff, som ekriffwet 
war oppa Dall anno Domini mccccc viii0 in vigilia Katrine.

Utanskrift :

Hedherligh ok welbyrdogh man her Swanthæ Nielsson, 
höffwesman i Swerighe kerligh sendes thette breff.

252.

Hemming Gadd till Hr Svante, med Bengt Brunsson och 
Erik Bröms, hvilka nu afresa, sedan de väntat i det 
längsta, att blifva aflösta samt att proviant och ammuni
tion skulle ankomma; han prisar dem båda, särskildt 
den senare, hvilken hade räddat hans Iif vid en folk- 
skockning på torget i Kalmar, och förnyar sina påmin
nelser i brefvet af d. 23 Oct. (N:r 239) dat. Kalmar d. 
25 Nov. (1508*). Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmyke <&c. lika med N:r 72. Jach weth inghen 
tidende idher til biudha wtan the tesse idher thro men och 
swena Benkth Brwnson och Erik Bröms idher wnderwisa 
kwnno, teslikes Jens Laur[ensson]. The haffwe her forbidath i 
thet nesta medh stor forhopan til forlossingh, som idhers 
breff the haffwa fongith lydha mangom synnom, och mene 
ey sa sket ær och hawa forbidath ower then dag fran Martins- 
messo til Sancte Karine, ath fa spisa skipith och forlossingh,

*) Årtalet bestämmes genom jämförelse af brefven, dat. d. 23 Oct. och 
28 Nov. 1508.
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och ey sa hænth ær, æn nw och medhan aile idhre swena 
*re -L ^arneI ?ch inghen bida will eller anama höffuitzmans- 
dömith, forsla idhre swene spisingh, poluer, bisse och wærie, 
t ier fore ære the och til sinnis, koma op til idher, sa the som 
andhre, medhan the ære ey hær Here. Gudh se for kærth, 
sa ske skall, ath thenne stad och landzende sa skall besör- 
gias, — os enom warth han sa ärliga wunnen igen, och idher 
til ære och wordningh innan landzs och wtan atherfanghin, — 
medhan ware fiende skule fa tilfelle mörda, bränna och skinna 
stadhen medh mene landith for hielp löse skull. Tænker 
ther aluarliga til, æn tha wij ey til ære, her nw waga halsen, 
wardom wij mörde och slagne, som godh tilfelle nw giffs, 
medhen aile fly och inghen will bliffwa, i skulen æn tha 
hafïwa, swornemæn, thiænara och wndersote forses, the som 
tesse idher nw thiene i thro, idhers syneklwth och baner, then 
i stoltel[i]ga som en ærlig, högborin herre altidh forth hafifwa, 
forswages om sidher, for thy i fa tha se, hwar the ære, fra 
idher mördas och sias, han beteckia och forswara skulle, 
i henne forme ordh tager til sinnis i retta aluarra, thet ære 
i, jach menar, icke erkebispen i Opsala. Jach menar mik 
ey göra idher myn thro thienisth full. medh mynne jach o-ör 
idher wndheruisningh. hwath brysth her ær aferdhom, æn 
SKall jach bidha och se, hurw thet brindher innan och wtan 
skermen, inedhan the fatige karla her ære pa fleskebenken 
satte medh mik, rnedhan inghen wil oss wnsetia. Koma wij 
afî medh Iiffueth9 goth och wæll, scriffwer oss op, wij hafwe 
,iei, wari. ’ om } spöre oss dödhe. Thenne dandeswene alle 
hanue sig her til beuisth nath och dag i idhers thro thiensth 
ospaihghe medh all wilie, nar tilfelle warith hawer, moth 
nkesens fiendhe, sa ath thöm bör tack och lön for sin thro 
thiensth, kosth och wedhermödhe, och tacker jach serdelis 
Itrik Bröms for _mith liff. Han war myn sköll pa torgith, 
ther ij (2) eller iij (3) stodo back mik pa torgith och hade 
tæncth sia ij (2) eller iij (3) spada wti mik, ther jak inte aff 
wiste for annan daghin. Kwnne thenne dandeswena nyuta 
myn scriffwilsse goth ath, forskullar jach gerna, sa lenge jach 
leffwer, medh myn ödmyuke thro thiensth. Jach war godh 
sia. Jach war all ena och the ower Ixx (70) spenth arborsth 
kringh om mik. The hade wæll gerna bliffuith qwarre, man 
medhan inghen wilie anama then dell, i thro och Iith til 
satthe, och alle for then skull aff foro, wilie the ey eller 
kwnne for theress bristher göra sin wtwall for the andhre. 
Her medh idher Gudh befallandes til ewig tidh. Ex Kal- 
marnia die Katerine.
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Postscriptum à samma blad:

Item Her Peder Tursons swena haffua hållit iiij (4) eller 
v (5) hall och wilia och hædan, sigia sig ey haua befell 
lenger bliua æn idhre swena, ii (2) haila om natten.

253.

Hemming Gadd till Hr Svante, med Jöns Laurensson. som 
gerna stadnat qvar, hvilket ban icke kunde för kamra
terna, och förordas han till det bästa ; men de Finnar och 
andra som förlupit tjensten böra icke sändas tillbaka, 
dat. Kalmar d. 28 Nov. 1508. D. G. A.

Myn üdmiwke thro tiænesth nw och altiit fôrsænth med 
Gudh. Verdige herre fadher, thenne eder thro tiænare Jönss 
Larensson hade gerna bliffwit til stæde och giorth sin thro 
tiænest fwll i thee andres franwara, soin hæden fame ære. 
Man som jak förnwmmeth haffwer, trwgades thee fast til 
hans ofærdh, om han sielff' her qwar bliffwit hade all ena, 
sig godh görcndes fræmermeer æn thee andre. Ther före 
badh jak honom sielff giffwa sig op til edert herredöme, 
medhan ingen aff thee andre qwarre wille bliffwa, wtan han 
allena. Hans akth war godh, hade makthen saa warit medh. 
Væll lade han och sig win om, ath thee skwllo alle haffwa 
bliffweth qwarre, saa mange thee waaro, særdeles ath Bremss 
skwlle haffwa bliffwith i thet skiik, i hanom tilbwdet hade, 
och inthet hielpa kwnne. Bedher jak edher gansth kerliga, 
at i wele wetha hans besta, för hans thro tiænest, han her 
bewisth haffwer och æn gerna göra wil her eller annerstadz, 
hwar i hanom haffwa welia, och framdelis, saa lenge han 
leffwer. Vij hafi’we plath giffwet hanom all owelia til, epther 
thy jak seeth haffwer, ath han sig saa manliga och wælweliga 
bewist haffwer i edert gagn och bestandh, wtan alla gensægn, 
och haffwer han myketh panth sath aff sina ægedelar och 
clenodia, som han sigher, i thenne Calmarna resan, forho
pandes, at i wele wetha hans besta til wedherlægning för sina 
hesta och anneth hwad edert herredöme hanom gönstaktelige 
pliktoge ære. Item thee Finner och andre, hædan lopo, thiæna 
ingelwndom her i by, ehwadh anneth radh i finne kwnne til 
anneth folk, thy theth baandh thee bwndo her först i Bencth 
Ericssons tiidh och sidan thee fingo bedzsleth medh tannen, 
thet slitz a[l]drig wtan mangz manss liffslaath, nær thee komma 
til samman ighen. Her medh edert herredöme alzwoldogo o
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Gudh befalandes med Hff och siell till ewig tiidh. Werdens 
helsa myn wnge herre och tillith medh mange gode nætther. 
Kaptim Calmarnie dominica post Katerine Anno Domini 
Mdviij.

H. G.

254.

Åke Hansson till Hr Svante, tillstyrker att biskop Matts får 
behålla sin förläning, och berättar om K. Hans’ under
handlingar och rustningar samt om kaperier å Horska 
sidan, dat. Ettak d. 3 Dec, (1508).

Arligh ok kärlig helse nw ok [aljthit för senth medh 
Gudh. Käre härra ok frændba. Ma y ok wetha, thet här 
star än nw vel til i thänne landzändan, Gud thes Ioff haffue. 
Gud vnne mik thet samma til ider ath sporiæ. Ksere hærra, 
ok om thæn forlæningh, som beskop Mads har aff eder ok 
kronon, ær thet nythhelig, ath y lathen honom then behalla, 
ther kan föllia badha nytthelighet ok bestandh effther. Kære 
hærra, ær ther ok kommeth for thydandha, ath kunghen har 
syth bodh til then Romiska kung*) at(?) thet ma komma i 
dag i mællom the rikka, tha har kvngen akthath sollere folck 
til Danmark, ok lather han foro the Juska herrarss folk 
vthermer ok til Skane ok syth eghet ok fleresf?) thess likkes, 
aktandes ath läggha ther i landwærn ok fram dellis i vinther 
komber draga dragha(!) här in i landeth æller ti! Kalmarna. 
Kære herra, ma y ok vetha, then tith jak var i Stokholm, 
thok thæn wnghe hærras folk eth skip fra Lösso borghare 
inne for byn, och nokkoth ther æffther tok mynæ svæna iij (3) 
skip fra the Nörske, ok thet bythe the sina mellom, ok ær 
hær inghen annan thydandha än kungghen vil drika jul pa 
Bohus, ok rader ok bydher over mik som eder kære son. 
Gör jak althith gærna huath eder Iiuff ær. Her medh eder 
alzmæktig Gud befallendes ok Sancta Erik kiingh. Skriveth 
pa Etagh Santhæ Barbro affthon. Kære hæræ, bedher jak 
eder, ath i helssom myn frvv medh mangha gode næther.

Aka Hansson
_________ rydher.

*) Maximilian I hade visserligen redan i Febr. 1508 antagit kejsartiteln, 
men den biskop Matthias’ förläning som åsyftas kan icke gerna vara 
någon annan än Rekarne, hvarom fråga uppstod föret sedan Nils Boson 
lemnat Borgholm; Ake Hansson var också på hösten 1508 på rådsmöte 
i Stockholm (Geh.-Arch. Aarsberetn. IV: 350), så att innehållet väl 
synes passa in på detta år.
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255.

Erik Trolle till Hr Svante, säger sig d. 30 Nov. hafva kom
mit till Vadstena-orten och väntar på sina kamrater för 
resan till Danmark, dat. Alvastra d. 4 Dec. (1508). Egen
händigt. D. G. A.

Myn ödmiwghe helse oc veluillig tro tienesth altidh 
kerlighe forsenth med var herre. Ma i vethe, kere herre, ad 
thenne breffuiser Hans Tisk kom fran Vestergöllandh fran 
Sigge Laurensson, sagde for mig, ad iiij (4) Tisker komme 
fran Per Likke med omynne oc komme til her Ake pa Edtak, 
oc sagde, K. Hans ville holle sin juli paa Vardberg. Epter 
Hanis er tienneste looss, radde jag honum, ad han skulle 
komme til eder, huilked han mig loffued haffuer. Kere herre, 

■jag kom hinder Vastene om Andree, oc haffuer fortöffued i 
thenne eygn, effter Doctor Hans Braske oc Bencth Abiorns- 
son. Ner Gud föger, the komme, ville vi skinne oss thet 
snareste vi kunne. Her er hord tid paa höö oc korn, ther 
till pestilencie. Alzmectug [Gudh] vende al[t] till thet besthe. 
Huar jag kan vare eder til tienisth oc vilie, finne i mig vel- 
uillug till. Beder jagh, ad i ville vethe her Niels Bossons 
besthe. Mig hopis, ad han oc fiere hans vener troligen thet 
fortiene skulle. Her med eder Gudh oc Sancte Éric be
fallendes. Scriffued i Aluasthra die beate Barbare virginis 
&c. Heiser min frw, kere herre, pa mine vegne med mange 
gode netter.

Erich ..
Trolle m,les-

256.

Erik Kuse, v. häradshöfding i Bekäme, till Hr Svante ; hade 
dagen förut hållit ting, hvarvid biskop Matthias låtit 
förklara att han gaf sig tillfreds med Hr Svantes beslut, 
och tillstyrkes att Hr Svante sjelf behåller länet till 
påsk, dat. Almby d. 6 Dec. (1508). D. G. A.

Min ödmiwke frotiænste idherth herredöm altid forsænth 
med Gud. Kære herre, maa idhert herredöme vitherlighet 
vare, thet jak nw tingh hulth med almoghen ther oppa 
Bekerna*) Sancte Nicolai affton, ok var mykyn almoghe

*) Namnet är mycket svårläsligt. Jfr N:r 250.
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forsamnidh ok waare gantzghe ræddhe for idhert heredöme[s] 
i ^la’ kære herre, æpther idherth herredömiss

skriffwelse jorböd jak töm bespen i noghen maathe at sware, 
iör æn i siælfi med töm tingad hade, ok bespen sigh ther 
om til Iriidz gaafï ok strax hem sin fogdhe ok sina swæna 
tædhan kalladhe ok sigher thet han ingenstatz i nogle maatte 
i mooth iderth lierredöme ware viil, vtan ider til velia, öd- 
miwkt ok tiænsthe ware, som honum sin rætta höffwidzman 
böör ad ware. Tæsse her oordh han inik bwd at til tinged 
sændhe med ij (2) klærker ok fogdhen Twwe, ad jak fram- 
delis ider thet forkynna skwlle. Ty kære herre, bider jak 
idhert herredöme, thet i thet forlopna ærende [icke] i nogla 
motte for nær taghe. Haffwer hanes naadhe noghet idherth 
herredöme i moothe warid, haffwer han sakth, thet han wiil 
idheit herredöme saa mykyt med ware. JSy jak nw annat 
aff honum förnimma kan æn thet han aldelis sigh til fridz 
giffwit haffwer. Kære herre, ma jak ider for raad til ad 
skriff'wa, thet i jvv ændeligha for almoghans skyld thet læn 
11L** ^er siælft aname, om ider ekke længher tyktis æn vt- 
Oniier tænna vinther, in til paaska, for maangha hande merke- 
hghe ærende ok saker skyld. Om paaska tiid bör ny skat 
vt ad gaangha, ok thaa maa i forlænad hwem idherth herre
döme tykkess. Kære herre, tagher aff mith raad saa mykyt 
som idhert herredöme tykkess. Kære herre, hade jak nw 
väl til idhert herredöme kommith, ok jag ey fwlleligha visthe, 
hwad ^ wægh i vt toghe, ty skwle tæsse mæn fare en væo-h 
mote idherth herredöme, ok jak thenne andre, om Streno-ness. 
Kære herre, vither tæsse fatighe böndhers bætzsta. Jak ey 
annat hörtt haffwer æn ty idher rætraadwghe ære, som töm 
bör sin rætta herra ware. Itære herre, ingen tidendhe her 
ær nw flere ider ad til skriffwa, vtan te [i] i hæredzsens breff 
finna ok æn nogle, jak her Pædhar tilskriffwat. Idherth herre
döme her med Gud och Sancte Erik befallandes. Snarligha 
aff Almby die Nicolai.

Erik
Kwse.

Utanskrift:

Erligh ok vælbyrdogh man ok strenghe riddare her 
Swante Nielsson, Sweriges rikess forstaandare sin kære herre 
ok höffuidzrnan ödmiwkeliffh,

O 1
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257.

Ärkebiskop Jacob till Hr Svante, om förläningen å Bekäme, 
till förmån för biskop Matthias, dat. Langa orestnård 
d. X Jan. 1509. D. G. A. 5

Jacobus &c. lika med N:r 9.
Wi finge nw för nagre dagher edher scriffuilse med war 

swen Peder Jwte, swar pa thet wii screffue eder til för jwlen, 
som lydde pa werdig fadher, bisp Mattis oc her Niels Boson 
om Rekarne etc. wnderwiste oc oss för[scriff|ne war swen oc 
tesligis her Peder scriffuere, eder capellan, epter eder befa- 
iing, at i wele i the oc anner ærende folie the gode herrer 
oc wort radh epter och at i wille bewise then werdig fader 
got broderskap oc wenskap, swa at han skal ekke annet finne 
pa edre siidhe. Pa hans wægna twiffler inthe om, at han 
tesligis gör, æn togh han mener, som wii förnummet haffue, 
at thet wore honum för nær, at han skulle giffue siig fra sin 
breff oc besegling. Som wii fornumme af her Peder oc wort 
eghet bud, tha ær myket fört för eder pa then werdig fader, 
oc _ tesligis til ewentyr föres för then gode herre pa eder, 
huilchet ekke kan finnes i sanning. Wii kunne oc merchie, 
at hade i wethet, huat the breff ludde, han haffuer aff eder 
oc rigesins radh pa Rekarne, tha hade swadane twiist wæl 
warit til baka, ty wii wethe, at i wele swa wæl holle thet 
ene breff widh makt som thet andre. Tekkis edher scriffue 
them badhe til, at the förene siig i thet ærende i thet besta, 
til tæss rigesins radh komber tilhopa. Thet wore ekke got, 
at nager twiist skulle begynnes, som nw tilstar i riget, the 
ære badhe eders oc ware medbrödre. Pa eder scriffuilse oc 
Pa _ thet, her Peder Scriffuere haffuer oss tilsagt, haffue wii 
scriffuit bisp Mattis sækerhet til pa edre wægna, hopendis at 
i. holle oss ther wtinnen skadelöss, oc haffue wii tesligis alffuer- 
Hge scriffuit honum til, at han wille al ærende bestaa lathe 
til tæss Gud fögher rigesins radh komber tilhopa oc inthe 
bewise eder annet æn trohet oc broderskap, ther wii inthe 
twiffle wtinnen, æn togh thet hade ekke giordz behoff, ty wii 
wethe at han ær sielff wælwilig oc benægin ther til, æ huat 
andre wille före eller seye. Fa i nagre tidende fra her Erich 
Trolle oc hans fölgie, bidie wii, at i biwde oss oförtöffuat 
til, at wii raaghe skikke ware ærende ther epter. Hwar 
wii <&<:. lika med N:r 187. Raptissime ex manso presbiteriali 
Laggahærede die circumcisionis Domini mdix, nostro sub 
signeto.

Bidr. t. Skandin. Hist. V. 22
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258.

Peder Turesson (Bjelke) till Hr Svante, om en uppresning af 
en del bönder i Tjust, uppeggade af Nils Sunesson, som 
kallar sig Hr Nils Bosons tjenare, och begär han derföre 
att få behålla sina svenner hemma och att Hr Svante måtte 
komma dit, dat. Stegeholm d. 4 Jan. (1509*). D. G. A.

Min ödmigheleghe thro tiænest altit forskrywen kærlige 
med war herre. Kære herre, ma ij wedhe, at Nielss Sonesson 
mig befærdhe sa for eder i Kalmare. Kære herre, eder drager 
wel thil myness, at han sadhe eder sin thro tienest, hwlskiTpp 
oc manskapp til, kaller her Niels Bosson altit sin herre oc 
hosbonde, oc beder han almoghen holle sin skat inne oc siger 
han för dhöm, at her Nielss Bosson skal hawe slottet. Kære 
her, hawer han^ gyort iij (3) opresni[n]ge mot mig, sedhen jag 
war hoss eder i Stogholm, oc for han til tingz oc hadhe med 
sig mera en c (100) bönder med sin fwlle wærye, och sloo- ter 
oppa myn foget. Hadhe jag waryt ter sielff, ta hadhe&han 
gyort mig tet same, oc loth sætye sig ter til hæreshüffdinge, 
i mot ederth breff oc i mot mijn wilije. Ter war eche wtan 
1J (2) sogner her i hæredet, som honum sathe ter til, the 
andre sadhe alle neij till’et. Edre egna skatta bönder i 
lhrisserum oc i Hanes sogn, dhe ware honum fölgaktege oc 
fa honum hæresbogen. Jag hawer miget lydit aff honom, ia<r 
hade inthe gyorttet, hade jag eckee latetet for ider herredöme 
skd Kære herre, Jwlle dag ta Iagh han i mordstig i sit 
har[ne]sk for en mijn skattebondhe, som jag hawer aff eder, 
pa krojnojness wegna, oc wille hawe slagit honum ijhællfor 
myn skill. Han hade honum inthe anet at skille, en han 
skwlle ware mædh at bræne her Nijels Bossons gard oc tacrhe 
hanss goss. Kære herre, bonden kom hit oc klagede si<r°for 
mig, . at ban matthe eche nyte fred for honum. Ta kwnne 
jag inte anneth at ghöre ter til, en jag wiste mijne swena 
dit, for söche, om dhe kwnde fa fat oppa honam. Ta dhe 
kome til garden, ta hade han samlet ter wtower c (100) bön
der med all sin .wærije, oc war alt meet her Nielss Bossons 
Jandbor, oc fieh jag ter stor skae pa mijna swena, som mijn 
dreng kan edert herredöme wnderwisse. Kære herre, wille 
edært herredöme drage her ned, twiller ter inthe oppa, at’et 
gangner jw eder saa got som et twssen mark eller tw. Hawer 
jag ta eller mijn foget giort nogen bonde ower lag eller ræt, 
ta ær ij oc rygessens rad mijn rætter kære herre, beder jag 
eder ödmijgeli[ge], at jag motthe hawe mijna swena hema

*) I nästföljande N:r omtalas, att vid denna tid varit oroligheter i Tjust 
men på grund af någon annans uppgifter, må hända Nils Boson’s.
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Iran Kalmarna, mædhen her görss sadhone oppresny[n]ger pa 
meg, oc kwnne dhe oc föge göre ter, medhen ter ær eche 
flere gode herress tijænere. Tet kænne Gud, jag will gerne 
fölye eder wilije eppter mijn itersta magt, beder jag eder 
ödmygeflige], at edert herredöme wille wetthe myt besta, tet 
will jag gerne fortiæne medh eder, sa lenghe jag leffwer. 
Kaere herre, her medh edert herradöme alzmegtoste Gwd be- 
fallandes oc Sancte Erich kwng til ewigh tid. Skrywet pa 
Stegeholm odenssdagen nest eppter nyarss dag.

Peder .,, 
Twrsson ridder-

Utanskrift :

Erligh oc welburdig herre her Swante Nijelsson Sweriges 
rigis forstander ödmigelige.

259.

Ärkebiskop Jakob till Hr Svante; afstyrker honom från att 
nu draga genom Tjust, utan först ditskicka några gode 
män, för att i godo stilla allmogens uppresning mot 
Peder Tnresson ; skall skicka sina svenner hvart Hr 
Svante önskar, men ieke nu till Kalmar, och afråder 
från tåg in i Skåne, dat. Arnö d. 17 Jan. 1609. D. G. A.

Jacobus <&c. lika med N:r 9.
Wii finge i jafftes eder scriffuilse med her Erich Abra- 

hamsson, ludendis om then opresning oc owilie, som kommen 
ær mellem her Peder Twreson oc almogen i Tiwst, oc at her 
Peder Twreson ær begærende, at i skole komme tiit at stille 
then opresning oc neffsa them som brötzlige ære &c. Wii 
rædis, at om i komme ther strax nw in med makt, at almo
gen, som then opresning haffuer giort, skulle taghe siig större 
oradh före, ther mere oc större fürderff motte affrese, besyn
nerlige som wii förnimme, at her Peder Tureson haffuer sielff 
gifïuit tilfælle oc begynnilse ther til. Tektis eder wara för- 
tenkte at sende nagre aktige gode men heden tinget, med 
eder befaling oc fulle makt til at ransake oc taghe saken i 
rette oc sættet i gode oc dagh them emellem, til tæss at i 
kunne medh flere gode herrer rigesins radh fa tiid til at skiliet 
aat medh rette. Wii haffue ytermere wnderwist her Erich 
Abrahamson war tykkie ther wtinnen, oc hwem eder tækkis
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sende tnt, at thet sker oförtöffrat, oc at i nw strax scriffue 
tier reder lureson oc almogen til, at ï akthe sende gode 
aktige men ofortoff'uat, som skole i friidzwiis ransake sfken 
oc taghit i godhe. Som i framdelis scriffue oc ære begærende 
ware swene fölie eder tiit oc annerstadz i landemeret, wii 
s ilde Uiem fra oss i tesse dagher i fodringen, oc somlige 
finge Ioff i tens eghm werff'. Wii wele nw strax haffue bud 
epter them, at the skole vare alztingis redhe, nær wii fa edert 
bud, mæn ekke tykker oss ware rad at i fare in i Tiwst med 
makt, for æn the gode men haffue warit ther, som i akthe 
inget sende. Hwar eder tekkis haff'ue ware swene i Iand- 

wern, skole the ware redhe; mæn ingelunde tykker oss rad 
ware, at i cJraJhe nagerstadz in i Skane, som thet skedde i 
nord. VVii haffue ofta tilforenne wnderwist eder war leglig- 
het oc brnst, at oss star ekke tilgörende at sende ware swene 
til Calmarna som nw beleglighet ær, annerstadz skole the 
ware eder redhe, hwar behoff ær i riget. Hwar wii <Èc. lika 
mea JS :r W Kaptissime ex manerio nostro Arno die An- 
tnonii anno Uomini mdix, nostro sub signeto.

260.

Riksföreståndaren Hr Svantes kungörelse till Njudungs Vestra 
harad samt Norra och Södra Vedbo ; emedan underhand
lingen med Danmark drager ut på tiden och god utsigt 
ar att nu intaga Kalmar slott, har han gifvit sig på väg 
dit med ett skönt tal folk och befaller dem att utrusta 
hvar tredje man, med god arborst, 3 eller 4 tolfter pilar 
ooh en manads kost, färdiga att d. 13 Febr. följa Per 
Månsson och Per Svenske, (dat. i slutet af Jan. 1609.)

StntfjFcM SWk“thf N1lel8®,on &c- helser eder alle kronennis 
nu y - Ir6 boncJer' landbOr oc menige almwge, som by<ro-e 

och bo i Vestra heret, Sudre Vidbo och Norre Vidbo, ker- 
Hge med war herre. Kere venner, jac ær nw pa myn rese 
med eth skont tall folk och achter drage genom StegehoIms 
len nid tnl KaImarna och nest Gudz hielp göre en ende 
pa then langlige bestalning. Jach sende myt seningebud 
om Mortinsmesso *) nid tiil Danmarc om friid och endrecht

) I Nov. 1608 afreste svenska sändebud till Danmark, men underhand
lingen räckte till d. U Jan. 1609. Den 1 Febr. 1609 har Stockholms
förut8mlttSk| lfVlt t6ttf tTf tÜi.Hr Svante> som visar at* han någon tid 
forut matte lemnat staden. Hist. Tidskr. I: 400. Stockh. 1881
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affsæties och stilles pa badhe sidher, som i thenna forlidna 
ar nog for öghen varit haffuer. Nw kan jach vel formerche, 
mædhen var seningebud icke komme ighen i jwle helgen, 
som sagt var, at thet ær giort i en forhalning, som tilforen 
sket ær, at vintern skal ga oss aff handhen, Kalmarna swnd 
sia od. och the Dantske bespisa slottet med ferskt folk och

t»H i VC»1 IlltXl Ctil 11 W COA ÜW “**-——  

slot, som thet nagot sin var, sidhen thet förste sin blef be-

gen lagde ther op i höstes, ære mesteaeien uuune uuu mc 
som ighen liffue gantzske illa sywke. Huarfore, kere venner, 
beder, pa richesins vegna tiilkræffuer och strengelige bywder 
jac eder alle, at i göre huar tridhie man vt med manadhe 
kost, god arbost och iij (3) eller iiij (4) tölffter piil nid tiil 
Kalmarna, sa at the ære aldelis vederredhe tiisdaghen nest 
for Santi Sigfriidz dag nestkomende, och fölgie tha myne och 
richesins elskelige thromenn Per Monsson och Per Swenske 
tiil mich, tiil forme Kalmarna. Kere venner, bewiser eder 
her vdinnan som erlige tro infödde Swenske men, som i och 
fæder och foreldre altiid for eder giort haffue. Föger Gud, 
at vii fa nw endha pa thenna bestalning, tha vil jach sidhen 
altid gerna letta och lÜ6a eder i alle matthe, sa at i skole 
mich tacke. Hade vii icke sat Iiit tiil the Danske falske 
dechtingen, tha hade vii længe hafft ende pa thette orlög, i 
varit then sware gestning och twnge for vthen, jach och Here

Sodemen thet store omak och sleperii, som i then giort ær. 
[ere venner, i huat motte, jach kan vethe alles eders &c.

Concept i K. Danska Geh.-Arki v et.



342

261.

Peder Olsson till Hr Svante, har betalt de Tyske ryttame i 
Kalmar till deras fulla belåtenhet, och af skattepenningar 
från Sevede och Handbörd också lemnat en del Svenska 
karlar å sin fordran, med förpligtelse att snart gifva dem 
återstoden och stadna qvar tills det sker ; en del af dem 
pockade mycket pa sin rätt, med anledning af den upp
resning, som börjat bland bönderna utanför staden; 
han hade något nedsatt dessas mod genom ett rykte om 
den stora styrka, Hr Svante skulle föra med sig, och 
hade anförarne förklarat, att blott han ville hålla dem 
vid gammal lag, fria från de svåra gästningar och beskatt
ningar, ville de gå man af huse hvart han ville; det nya 
stilleståndsföredraget mellan rikena är icke omtyckt, men 
ett stillestånd mellan staden och slottet är ingånget ; å 
provianten är ej mycket i behåll, dat. Kalmar d. 2 Febr. 
1509. D. G. A.

Min ydmyke heissen, velweligh throtienisthe eder herre- 
clöme nw och altiidh forsendh medh Gud. Ma i vetha, kere 
herre, ath jach kom veil i tiidh hiit till Calmarna medh the 
peninge till the rytthers, effter som jach haffdhe thöm Ioff- 
Widh och tilsagth pa edhra vegna, och ære nw aldeles well 
till fredz;, veliendes vara redebogne nath och dag, swa yther- 
lighe her effter som hertill, vogha halsen for eder och Swer- 
giss riche, æ hwar som hælst behoff görs. Tesliges haffwer 
jach skrapedh till hopa nogne skatpeninge aff Sewidhe och 
Anbyrdh, som the Swensche karle löntis medh, effter reoi-
8t-i,ren8-i.nDehoIIilse’ Jach nw eder sendher. Jach bödh t?H, 
ville giffwe thöm halff lön, effther thet the finge halff'delen 
med klædhet, tha hothede the och blothede och ville inghe- 
lwndhe ther oppa ga, vthen, som i fynne i registhredh nogne, 
jach kwnne beweche ther till, dog saa med beplictilsse, at 
the schole fa then dell, thöm tillöper, medh thet aldhra för- 
sthe, och jach skall sa længie tillstædes bliffwa, at the haffwe 
theres fwlla lön. Gud kenne, hwad bedröffwelse jach haffdhe, 
foren jach fech nogin vnsetting till theris behoff. Somme wt 
aff thöm vore nog storsynnoghe, aff ty ath opresningh her 
vthen for stadhen var giordh, och fiendher pa alia siidher, 
ath the nw ythermera stodhe i wadhe en tilforenne, ath the 
skulle ey meer hielp och lön fa en andhra. The fatige karle, 
nw inge peninge finge, lathe sig veil till fredz, sa længie 
ederth bwdh kom ber tilstædes, therfore beder jach edher 
herredöme ydmykelige, at i ville verdes offorsymed skicke 

t^ie PenInge till theres behoff, ath jach snarlige motthe 
bliffwe forlossedh wt aff thette lyffthe ; effter registhred kwnne 
i eder aldelis eff'terretha. Jach haffdhe veil strax scriffwidh
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eder till om al ærindhe, man jach forbiddhe at forhöra, hurv 
thenne opresning ville stille sig. Wt aff thet rycthe jach 
lath ga, ath eder herredöme var pa fartthen hiit hender medh 
store macth, finge the bönder en gansche stor befrwctilse, 
ath the eckie bedriffwe then dell, the hafifdhe i synne. Aff 
hwes till skyndhen then opresning var giordh, formoder jach 
eder herredöme snarlige far till kenne, ythermera æn jach nw 
kan scriffwa. Som jach fornymer, tha var then opresning 
nogen her nedhre medgiffwid aff nogrora offwan eflter &c. 
Therfore ær thet ganst nyttogth och radeligit, at i oflfortöflwit 
haffwe eders myndwghe bwd hiit till thenne landzendhe, ath 
enked forwethe eder medh thenne almoghe, hwar i schole 
forlathe eder till, for ty the haffwe onth öll i theres krwss, 
the ære opwæcthe till alt thet, som inthet goth dwger. Jach 
taledhe med nogne aff the yppersthe caputeyner och bonda 
kwnger, the badhe, jach skulle giffwa eder tilkenna medh 
bwdh och scriffwelse i swa motthe, at om eder herredöme 
ville holle thöm vedh Swergis lag och goda gamble sed- 
wænior, at thöm ey hereffther skedde nogen ola[g]ligh gæst- 
ning, offwerlasth heller beskatningh, tha velie the vara redhe- 
bogne ga man aff hwse emoth edhre och rigesens fiender, 
hwar BOm hælsth behoff görss, at thet skal gripa en ændha, 
hwes dell the pa taghe, och holle eder for theres rettha herre 
och forsthe, om thetta for[skriff]ne ma thöm vedherfares. The 
laatess haffwa claga maall store och tnonghe, thöm haffwe 
the aff nogrom tilskyndare, huilchen ey bordhe forgætes, tha 
tiid ware, som sadana stæmpling begynth haffwer. Kwng 
Hans och hans medholl ffa eth ganscha storth modh herwtaff, 
vthen thet snarlighe stilles i en annen motthe. Jach sendher 
eder herredöme en vtscriffth aff thet dæktingisbreflwit nw 
emellan richena forhandledh och forwiu’ffweth ær, huilchet 
them i thenne egen ganscha illa behager, tesliges och eth 
breff Bryms tilscriffwit, lydendes pa breff och opslag. Dagen 
haffwe the beleffwet, stha skall stadhen och slottet emellom, 
effter thet the ære sa beswagedhe, at the ingeledis, badhe 
for makthen ær alss ingen och stora fatigdomen, betrösthe 
enskylth holle ythermera ffeydh æn hertill skedh ær. IIurw 
edher herredöme vill forhaffwedh medh then stadh, ther varer 
alwarlighe fortencthe vdi, som macth oppa liggei, tesliges 
om the8se Swensche karle, hvvad heller the schole her liggia, 
eller och om i vilie skicke hiith flere, theres holldh och wacth 
taghe the vara, som godhe karle, till j Q) mark Svensch 
löper pa hwar karll om veken. Thenna spisninng her ær 
naar ecke nær till bygynna noghen kosth med, malth ær her 
vedh ij (2) læsther, j (en) lest myöll, ij (2) eller iij (3) skeppundh
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gammelth köth, smöred haffwer jach ecke förslaget fortv the
alfz inghen "V* -tilL theris kosth’ ther
in n t 1U N-W 1 -thenne daSh var her Electus folcli

Hafidhe hLdh -aï gnpL UJ (3) karie 1 fran Otthe Kwth. fiemlerneH TS “L Jtermer haffdhe her brwkes in pa 
fore Tmh T *r’ HSr ,notte haAwe prijss och hederwtJhSSf11 Eder herre<JtoeGud 0011 s»”,e

Scriffuid i Calmarna kyndersmesso dagh anno mdix.

Pedher Olsson.

262.

Jon Jönsson till Hr Svante; då han och Hr Sten Kristierns- 
son föregående dag läto uppläsa Hr Svantes bref på
Ä“’uSTad+e,iaV“08®11 0fverlIudt> att K. Hansville 
de aldrig hafva till konung, och skulle blott göra honom
skatt med »polyxen», dat. Upsala d. 6 Febr. 1509. D. G. A.

... .Myne ödmiwke ok veluiligie trotiænesthe nw och altiid 
tnl forenne sænth med Gudh. Ma i wedhe, käre herre ath
odorLh111 ffnW uH uH“ Oristisamsson nw tiil Distino-h med 
edert breff, och lath han och jach kynne thet for almoghen 
i gaar, och ma i vede, ath thenne almoge swarade sonLær- 
lige trodannemæn pa eder vegne. Ma i vede nth tho
Sle0IM HL ,Tf'™ Ä
b* u Lllue honum tnl herre och kwngh och göre hanom 

skath, tha swarede the swa offwerliwth, ath the viille »-öre
L0-mLkathU meJ p0Hffn. och aI,re haffue hanom tiil herre 
heller kwngh nagen tiidli i dheres dage, som the tiil forenne 
eder tillsagt och loffueth haffue, ther ma i fwlkomlige lythe 
oppa Ingen annen tiænde haffuer jach ytermere scriffue eder 
tnl, annet æn jach besteller eder ærinde her thet bæsthe jach 
kan, och siden far jach til Vesteraars och bestelle theL the
tTpentde’ L0m JaCh Wav t!I enS med eder- Faar jach nogen 
tUpt Tu'16’.!601“ TTlagt Hrger °PPa’ tha skole i ofortöffuet faa 
thet ath vede. Her med eder ærligheth alzmectigh Gudh he
bendes och Sancte Erich kwngE. Scrifiuet i Opsale tiis- 
dagen nesth æpter Blasii dagh Anno Domini Mdix Meo sub

Jon Jönsson.
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263.

Biksf örestån daren Hr Svante till rådsherrarne, med afskxift 
af fördragat i Helsingborg; i anseende till det förbehåll, 
K. Hans dervid i en särskild artikel gjort, att han i af- 
seende på Hr Electus (H. Gadd) deraf ieke vill vara 
bunden, kan Hr Svante icke lemna Kalmar förr än 
det fått en starkare besättning, men ber rådsherrarne 
bestämma tid och ort för ett rådsmöte, och vill han der- 
efter rätta sig. (Troligen från början af Febr. 1509).

Sincerissimis &c. Verdugiste, verduge fäder, erlige her
rer, bröder och besynnerlige godhe venner, verdugis eders 
verdugheter och herredöme vetha, at jach fiich her sent i aff- 
thens bud och scriffuilse fra the vore medbröder, som senninge- 
bud vare nid tiil Danmarc &c., hwru then dechtingen emel- 
Iom K. H[ans] och them siig forlopen är, vorden alle eders 
verdugheter och herredöme fornymmandes i thenne copia her 
innelycht. Som k[onung] H[ans] rörer i then vtskorenn 
script, om her Electus ville han icke bliffue vid then recess, 
som nw giord ær pa Helsingeborg. Skedde honum nagot 
ther utoffuer eller pa nagot, thet han i sin värie haffuer, ther 
fore skulle icke recessen vare forkrencht i naghen matthä*). 
The Danske fynnä altiid vel rad, när the se tillfelle at ramme 
theris fordell med forraskni|n]g, som the forliden tiid giorde 
i Yisby och Kalmarna. Epter sadane forwarning betröster 
jach icke giffue mich op, för en Kalmarna stad och thenne 
landzændhe är bätre forwaret med mera folk en ther nw är. 
Epter the8se tidendhe och leglighet, vii nw med var sende- 
bud fongit haffue, pa alles eders herredömis behag, tycker 
mich jw nyttogt vara, ath eth möthe med thet aldra förste 
berames, oc sadane richesins vordnadhe ärendhe offuerwäges, 
som aldra störste macht oppa ligger. Huat eder verdugheter 
och herredöme tyckes beleffua om stadhen och tidhen, ther 
om bywder mich oförtöffueret eders velia tiil, ther vil jach 
mich gerna epter rettha. Eder alle her med alzmechtug Gud.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet, bvarå orden : ad Vestgotos finnas 
skrifna å baksidan.

*) Fördraget i Helsingborg af d. 14 Jan. 1509 är tryckt af Hadorph, II;
415 efter det Danska originalet, som fordom fanns i Kiks-Archivet; men
den här omtalade särskilda artikeln af K. Hans synes vara förkommen
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261.

Hemming Gadd till Peder Jakobsson, med en berättelse an
gående Sten Bravidsson, hvilken synes hafva ställt till 
anförandet af några klagomål från allmogen mot H. 
Gadd, dat. Kalmar d. 10 Febr. (1609). Egenhändigt.

Praternam in Domino recommendacionem fräter aman- 
tissme. Jach sendher myn herre informacionem veram, som 
thet ær til gangith medh Sten Brawidson*), ath han weth sigh 
ther om rettha. War herre ware mik sa godh, sa ær thet 
tilgangith och ey anners. Bidher jach idher wndheruisa myn 
herre her innan, ath han lather sta then sak i hans egne 
hendher. Wel ma han, om honum sa tykkes, sendha hith 
nagon godh man, saken hörer, dog til baka spöriandes afl 
myn herra, hwat honom synis om then samblingh och för- 
rædilsse mik skedde. Jach acktar giffwa mik op til myn 
herra, nar all tingh ære her stadgath mellan Otte Kuth och 
mik medh vij (7) eller viij (8) hesta. Han ær sa hall, Otte 
Kuth. Jach rædis lians snedher. Al then makth, K. Hfansl 
hawer, sændis ower in til Lalandh. Hwarth han will, weth 
jach ey. Fawall Kyle ær i Wærend och komber snarth hem. 
Han will och op til myn herra och alth (!) myn herre giwer 
honom befalmngh medh then godhe man hiith sændes, höra 
‘henna sak om honom sa tyckes. Her medh idher Gud be- 
fallandes til liiff och siell. Hasteliga scriflwith i Kalmarna 
die ocoiastice virgmis.

H. G.
i - n,iteir> hfr Nl®.,S8 B0ij0ns swena sigia, her Ake Hanson ær 

dodh. Gud forbiwdhe sa ware, thet wore eth onth slag 
oweriges rike. &

Ex adverso seorsim ad partem rustici [o:-coruml. Om 
jach nogonsin hawer gesth eller giorth thorn nagoth i moth, 
eller ho thetta begeradhe resa, eller ho bodhkafflen skar, eller 
hwij bten Brawidsson togh thetta höffvidsmansdöme pa sigh, 
sa fa i höre saken. &

Utanskrift:

Amantissimo suo fratri Domino Petro Jacobi, canonico 
Eincopensi, Cancellario Domini Gubernatoris Svantonis.

*) Denna berättelse torde na mera icke finnas i behåll; men de hufvud- 
sakliga klagopunkterna omtalas i N:r 261.



Hemming Gadd till Hr Svante, svar, angående ett förslag, att 
allmogen i Möre skulle likasom af sig sjelf begära, att 
han komme dit, för att göra ett försök att befria Öland, 
hvilket för den svåra missväxt, der varit, särdeles pä hö, 
Otte Huts stränga uppsigt och isens osäkerhet af styrkes; 
besättningen pä Kalmar slott var blott 80 stridbara, men 
brist på materiel hindrar ett anfall; han ogillar förslaget 
att bryta stilleståndet. (Trol. dat. Kalmar d. 11 Febr. 
1509 *). Egenhändigt. D. G. A.

Verdig herre fadher, jach fik i aptons gansth senth, vid 
viii (8) slo. idhers b reft', ther jach fornyinmer, i begære, ath 
almogen her i Möre skulle aff sig sielffwom æske idherth 
herredöme hiith indh för Ölandh skull, om jach thet bestella 
kwnne, och ther med mene i Iiaffwa tilfelle koma til Olandh, 
hielpe almogan aff, och medh sama farth besökia thöm pa 
slottith ære, och som thetta idhert bodh sigher, tha wile i icke 
hawa thenne dagh, nw beramath ær. Verdig herre fadher, 
skulle thet ske aff almogans jaord, i skulle hiit koma, thet 
[o:tha] skull thet ske pa eth menth lansstingh, annars sker 
thet ey, ther will wara iij (3) eller iiij (4) daga til fors(!) och 
nar the æn saman koma, weth man ey hwath the sight, for 
thet stora oaar her war pa fodher i aar och en dels pa 
kornith medh. Rogh slither sig her i landith. På myn ære 
och thro thiensth, aldrig wiste jach större nödh om höö æn 
nw, her ær plath inte medh then mene man. Item aff Sten 
Brawidsons stemplan sendis nogre böndher op til idher, om

*) För bestämmandet af tiden, hänvisas till N:r 261 och 268, samt föl
jande rader af Hemming Gadds hand till Hr Svantes kansler Peder 
Sunnanväder af d. 11 Febr. 1609, hvilka troligen varit bilagda ofvan- 
stående bref.

Sincerissima nostri recommendacione premissa, fräter amantissime. 
Mittimus hunc latorem presencium, capitaneum nostre gentis armo- 
num, ad dominum Gubernatorem, cum certis articulis responsalibus 
super literis nobis ascriptis, secundum quod sua strenuitas se omnino 
rectificabit. Her ær fast olikth saadan tillfælle nw som i fiordh waaro, 
ath bestorma Calmarna sloth ; ty ther ær alth færsth folk oppe, och 
inghen nödh lideth haffwe æn nu, och alth fattas, man oppa haalda 
skwlle. Non alia. Valete felicissime. De me semper jubentes. Rap- 
tim Calmarnie dominica Ix :e (sexagesime) Anno Domini Mdix. Proprio 
sub secreto.

Utanskrift: Venerabili plurimumque circumspecto viro Domino 
Petro Jacobi, cancellario domini Gubernatoris ac canonico Lincopensi, 
fratri suo singularissimo.
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the hawa i befell idher personligæ eskia, fa i sielff höra. 
Item om Olandh, the sende bod ower bodh thil mik, ath 
jach skulle koma hielpa thöm aff, och ath alle sate widher 
redho pa en nath flytia och j (£) dagh. Jach sende mith 
folk tith med thöm, kome ey ower viij (8) eller x (10) bön- 
dher med boskap, hustrw och barn. The sadhe mik goth til. 
Tha Otte Ruth kom dragandes i stranden medh Norra Mo- 
teth, gaff thet Södhra sig til thet Norra. Item om idhert 
herredöme komer in pa landith, tha skal folkit regera sig 
epther som isin sig haffwer, thy en dagx töö eller twa gör 
swndith falsth, ath ingen komber ower, wtan i ære til sinnis 
bliffwa wid landith, æ hwat a koma kan. Om thet rad wore, 
mynne, större makth, kan idhert herredöme sielff betenkia. 
be Oningana til feile, hwilkin parth försth rymer, then arga 
the, sa ær förra hænth i myn tiidh. Om slottith her i byn, 
tha ær ther oppe c_ (100), onth och goth, Ixxx (80) wæraff- 
tige, thet andra slöseri. I gar ware the pa ysin, man aff 
huse, the rende spær med ij (2) kelka. Sa sage wi allan 
hopm, alla starke och swndhe, the haffwe föga twang haff'th 
æn nw, ath biudha nagoth til alvara ey med(?) ware, och folk 
spiltis; ware bæthre latith æn giorth, for storth tall och rycte 
skull aft rikesens fiendhe. Isen ær falsk harth wndher 
slottith, wid stegirhustornith, och her framanfore, ther strö
men ær ey ower fingers thywk, och mellan slottith och bron 
alens thywk. Borta ære skermdöra, driffwande wterk, och 
skragar, man skulle i tolka leka bruka, ene vi (6) stegha 
hawe wij til redho. Item om then dag giordh ær mellam 
rikin, om han skall nw brytas eller freiner mer pa arith, 
the finge mer brysth och twang pa slottith, ther wara wael i 
fortenkte. Her hörer sin til och æn storth. Gansth olempe- 
ligeth ær thet medh hast beginna obesbikkath, som andre 
skall wara til ath löge, och almogan til stor misströsth. 
Idhert herredöme kan thet bethre besina, soffwandis, æn jach 
wakandis. Item sidhan daghin gik oppa mellan slottith och 
stadhen, ære borgarene fame aff by til Wexiö*). Hith och 
dith. Her ære ey ower xx (20) hema wtan ryttane, och jach 
medh mith. folk. Thy kan jagh ey koma aff byn, for the 
koma hem igen.

Item the ære sa i Blekwngh och Möre forbundne och 
Værendh aff the resell, the haffue aff idher, ath i skulen thetta 
hempnas aff' Sten Brawisons ingiffth. Om i sielff hiith kome, 
mene the thet geller thöm til, som ey wndher ær, ath the resa 
sig wtan twiffill. Her ær oc inte fodher ower alth landith.

*) Troligen för Sigfridemessan, som hölls d. 16 Febr.
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Wele i nogon sendha höra saken til rettha, wndan tagith 
i welie sielffue nepsa then brutit hawer epther laghin, ær radh.

Originalet är skrifvet på ett à ranligt sätt viket ark och å 4 Sidort 
men största delen af andra bladet och en remsa af öfra kanten af det första 
hafva på förhand varit bortklippta. Det sista stycket är skrifvet å sista 
sidan, upp och ned vänd.

266.

Erik Svensson *), decanus i Linköping till Peder Jakobsson, 
begär, att emedan han icke kan söka Hr Svante i Tjust, 
Hr Peder ville skaffa honom tillåtelse att resa utrikes; 
han anser icke rådligt att nu bryta stilleståndet och för
söka en storm på slottet, dat. Kalmar d. 12 Febr. 1609. 
D. G. A.

Sincerissima sui recommendacione premissa, Domine Petre 
amicorum singularissime. Impeditus hie per Dominum Elec- 
tum in persona venire non valeo ad Dominum meum guber- 
natorem, cum intelligo eum in finibus Tiustie constitutum. 
Rogo igitur sincerissime eum affectione, quatinus ad angelum 
obliuionis ponere non velitis ea, que nouissime vobis scripsi 
eum famulo Petri Scriptoris, vt Dominus meus exitui velit 
meo dare consensual. Scio me venturum hic salvo conductu 
Dominorum Blekungie regencium, ut in Awasker vel Rotneby 
nauim ad Lubech conscendere possiin et valeo. Rogo igitur 
atque rogo, quatinus presencium lator cum responsionibus 
admissionis impetrate celeriter reuertatur.

Som jag förnam i min herres scriffuilse, at han waare 
tiil sinnes at bryta dagin, mich fructer fore, at thet ware ecke 
nyttelig badhe for them &c. in Oplandia oc tesliges fur al- 
mogen, som nw ganst genstörtoger wordin ær. Saa hielpe 
honum fændin, thet wollet haffuer. Ath storma til slothet i 
thenne tiidh, ær ey radeliget; ty ther ære oppe offuer Ixxx (80) 
karla, karska oc swnde. Ther wille störtte mang man, för 
æn the gaffue siig, förlate them Gud som aff stördet i höstes 
eth aar sidan, at thet ecke tha bestormedes. Haffdet tha 
skedt, tha waar tiidh. Moske then, som tha aff stördet, han 
störker nw tiil. Raader fulkomligen min herre tiil, at han 
drager heller nw wp igen oc besteller, medh skip oc skuther 
med förste opet waten bespisa oc besätia bäter stadin medh

*) Det lilla sigill, hvarmed brefvet varit hopfästadt, visar bokstäfverna: E. S.
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folch. Gör han ecke thet, tha ær fructandes, at Mores land 
gaar kungen til handa, oc saa ære the fatige karla borta, her 
ligge i stadin. Dilecte frater, lather mich jw faa god swar 
igen oppa mit ærende, thet forskyller jag altid gerna medh 
eder. Thet komber mich nw ganst wel viid, medan dagen 
staar,_ oc jag faar ecke altiid sadana stalbröder som her Si
mon i Kudby ær. Valete cum hiis felicissime. De me tamquam 
fratre speciali jubete. Raptim ex Calmarnia xij Februarii 
Mdno[no],

Decanus Lincopensis
frater vester indubius.

Utanskrift:

Respectabili plurimumque commendabili viro et domino 
D. Petro Jacobi, D. Gubernatoris secretario, Lincopensi ca- 
nonico, amico sincero.

267.

östbo härads skattebönder till Hr Svante, begära genom om
bud befrielse frän tillökning i skatten, som Eggert Krum- 
mendike pålagt (6 t:r smör, hvilka de för detta året 
nyss enligt befallning lemnat i Kalmar), särdeles eme
dan de så ofta hotas af Danskame och nu fått ett 
undsägelsebref af K. Hans. dat. Vernamo d 24 Eebr. 
1609. D. 6. A.

Vaare ödhmiwkeligha tro tiænisth nw och altidh till fö
ren senth medh waarom herre Jhesu Christo. Wærdoges 
edherth herredöme ath wethe om the vi (6) t[unn]or smör, 
wi edher werdogheth loffwedhom wedh Rödheholm, haffwom 
thet fram senth till Kalmarna effther edher wærdoghetz be- 
ffalningh, och skall thet Gud kenne, ath then tidh Rombla- 
borgh war i sin well macth, taa kom thet smör oss oppo 
medh en hiælp som ænw en gamble dande men i waarth 
heradh wel wetherligith ær, och sidhen haffwer thet saa wa- 
ridh, hwar för ær allis waare ödhmiwkeligha bön till edherth 
herredöme och the godha herrer i rikesens raadh ær, ath i 
för Gutz skwldh och waare fatige bön skwldh willen oss 
ther medh lisa, effther thet ath wi och waare fürfædher swar 
twngha och wnsægningha aff the omilda Danska men altidh 
tagith haffwom, som bewises skall medh naaghen breff, som
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her Ærgiærdh Kraamedike oss paa lagde, som waare sendinge- 
bodh edher wærdogheth ythermera wndherwise kunne, och 
hadhe wi gærna senth flera godhe men aff waarth heradh till 
edher wærdogheth. Nw haffwom vii faath swar unssægningha 
aff kongh Hanss och hans medhhiælpare, saa ath the wilia 
dragha in paa oss, skinna och brenna &c. holkith wi alle 
thet aweria wiliom medh Iiff och macth thet nesta [o:mesta] 
Grud giffwer oss naadhen till. Her medh idher alzmectogaste 
Gud beffallandes och Sancte Erich kongh. Till ythermera 
wisso bedhoms wi waar hereshöffdinge incigle för tnette breff, 
medhan wii ey siælff incigle haffwom. Scrinwadh i Wernamo 
lögherdaghen nest effther aska onsdagh Anno Domini mdix.

Skattaböndherna
i Össbo, edher fatige wndherssaathe.

Utanskrift:

Erligh och welboren herre her Swante Nielsson Sweri- 
kis rikis forstaandere ödhmiwkeliga til komendis thette breff.

268.

Johan Månsson till Hr Svante, han hade nyss haft samtal 
med allmogen i Möre, som lofvat att dag och natt vara 
redo till försvar emot K. Hans, men ej utan svår nöd 
ligga i Kalmar, och hade Hr Svantes bref dervid blifvit 
uppläst; men skatten för året var till stor del redan 
uppburen, och hvad H. Gadd lofvat i Vidby om ammu
nition och proviant hade icke blifvit hållet, utan fruktar 
man brist redan vid påsktiden, då han och Nils Bröms 
fått löfte om »förlossning»; stilleståndet är ej att lita 
på, fienden säges redan vara till sjös, dat. Kalmar d. 27 
Febr. 1609. D. G. A.

Min ydmyche helse, velweligh thro tienisthe eder herre- 
döme nw och altiidh forsendh med Gud. Verdug herre, ver- 
dhens vetha, at nw för noghre dager hölt jach samtall med 
almoghen i Södra och Norra herredhe i Möre, i næruara 
Paffwell Kyle och Niels Bryrns, om then leglighet her ær 
pa ferdhe i sa motthe, om noghen macth komber i Swndhet, 
i then acht och mening, ath the velie forraske stadhen i 
thenne felige dag, som tilforenn skedh ær, eller och arghe 
och feydhe in pa thenne landzændhe, hwTad trösth och be-
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standh, jach skulle formodha mich vt aff thöm pa edhre vegna. 
The swaredhe alle endrechtelighe med höghe rösth velie war» 
her epter ytermera æn tillförenne redhebogne nat och dagb, 
at forswara thenne landzændhes skadhe och forderff for kwng 
Hans och hans partij; man ganst nöduga velia the in i sta- 
dhen, vthen sworlighe pa trænger. Jach loth forkynna eder 
herredömes breff pa Calmarna læn, giffuet ær i her Electus 
franwaro, huilchet thöm alia gansche veil beleffwede, doch 
gaffz thet en dell for senth wth, effter thet skatthen och all 
annen upbyrd ær i anners mans hændher, mæsthe dells, och 
gansche fögha formodindes her vt aff læneth for hösthen. 
Hwes dell her for innen jach kan latha mana och vtkræffgia- 
vill jach leggia mich all vin om, at thet skall redelighe och 
skælighe medfares. Som eder vel forteneker, at her Electus 
loffwede eder herredöme i Vijdby och myndeliga tilsagdhe» 
byssor, polffwer, bly, for vthen æthindhe vara, han haffde * 
værgia, skulle ecke föres vt aff stadhen; hwad skedh ær, vetb 
hans nadhe bæsth. Therfore ær thet ganst nyttogt, at i fot' 
wethe eder æn nw med hans nadhe, badhe om en dell och 
annen, flesk och groffmath ær her plath inthet, hwad vnset- 
ting han vill göre edher ther wtaff, till tess i kwnne komm® 
edher ærindhe her nedhre i annen motthe. Thetta folch, > 
nw hiit sændhe, the biitthe væll i skatthen, her fwnnes well 
godh radh till the karle, nær frambæthre liidher pa aaredh» 
at her komme nogot in. Tess for innen wordhe the vngell9 
slickth, man kan a stædh komma, for ty fisken ær her al9 
ingen. Nær paasche kommer sæges till, hwad i vist hwsedh 
ær, til fersk mat findz veil radh, tha then tjidh komber. 
then rnakth, nw ær pa slotthet och pa Ölandh, haffwe V*J 
engen fare i noghen motthe, man all kwng Hanses akth och 
mening ær at forrasche thenne stad eller göre nogoth anfah 
in pa thenne landzændhe. Varer fortæncthe i tiidh, hurv he* 
skall forwares medh folch, spisning och værgia. Skal thet 
ga till feydhen, tha vore thet bæsth ath göre en ændha he1 
nedhre hoss fienderne, æn the schole omake sigh op i IaB' 
dhet, till vore venner. Mich ær forekommeth, ath the *re 
alleredhe tiil syös, the som schole vara pa holchen, mæn en fat9 
haffwe the for the Finske herrer, at the schole klæmmethôB>- 
Thet vore got, at i bwdhe thöm till i Finlandh, ath the 
gyordhe sig till redha och varedhe her oppa, som maeth P9 
ligger. Kære herre, effter som i haffwe Bryms och mich 
loffwedh forlossing nw om paasche, swa warer alwarlige foj-' 
tæncthe, hwem i vele skicke hiit her for innen i samma stædh» 
for ty vij vele endelige op till eder pa samma tiidh. N®* 
jach haffwer varidh tiil tals med eder om alle ærindhe ocb
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læglighether, vill jach sedhen vara i rigesens tienisthe pa 
edra vegna, Iiwar som helst behoff görss. Verdhens bywdhe 
mich tili om the twa fiærdinger, Per Monson haffwer i for- 
læning, hurv i vele ther om forholledh tesliges om all annen 
mrindhe, ther jach skall mich elfter rettha. Eder herredöme 
then alzmechtig Gud befallendis. Ex opido Calmarnensi 
feria 3:a proxima post dominicain Invocavjt mdix. Meo s[ub] 
s[igillo].

Johan Monson.

Utanskrift:

Erlig velburdugh herre och strenge riddere her Swanthe 
Nilsson Sweriges riges forstandere sin kere herre ydmygelige.

269.

Biskop Matthias till Hr Svante, förnyar sin begäran att få 
behålla länet Rekarne, hvilket han ej förbrutit, jämte 
tomtören och sakören af kronans hälft i Strängnäs stad, 
dat. d. 14 Mars 1509. 1). G. A.

Matthias <fkc. lika med N:r 15.
Som oss hoppes idhert herredöme forteneker, thet wi 

offthe i nest forlidne tidher kerlige haffue aff idert herre
döme begeradh om thet len Rekerne, paa huilket wij haffwe 
idhert enskilt oc rigesens radz samfelt breff oppa, och hoppes 
css til Gudi och settie thet intill idher sielffue, at wij them 
»ldhre forbrutit haffwe, thij bedie wij kerlige, at idhert herre
döme vele sielffue her vtynnan rettha och vnne oss the læn 
ighen, som the breff' ther oppa giffwen ære, inneholda. Idhert 
herredöme seal thet met Gudz hielp i rönde och sanningh 
fynna, at wij thet forskille och fortiæne vilie met alle gode, 
hoppes oss vij oc ey anners giort haffwe, ner saningh kom
mer til röne. Ktere her Swanthe, om tbenne stadhen Streng- 
nes, huilken ther höre helfftena i tompthöre och sachöre Sancte 
Eskil til, som idhert herredöme veth, och helfftene Cronone, 
huilkin wij enskilt haffue hafft i forlidhen aar aff her Sten 
Stwre, Gud hans siei nade, oc swa idhert herredöme, som 
idhert breff, om oss ret mynnes, i vor liffz tiid ther oppa 
giffuit inneholdher. Tecktis idhert herredöme vnne oss at 
11Iwta och haffwe honom i swa motthe, vij til förende hadde, 
haadhe wij ganske gerne. Vii wii honom begere, kan thenne 

Bidr. t. Shandin. Hist. V. 23
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vor Canceler, Mesther Magnus, Knwt Bencthson oc Tuffwe 
Morthenson edhert herredöme vnderuisa. Idher herredönie 
her met altiid Gudi befallandes. Raptissime ex Strengnesia 
Anno Domini Mdix feria 4:ta ante dominicam Letare. Nostro 
sub signeto.

270.

Biskop Matthias till Hr Svante ; svar uppå kallelsen till 
ett rådsmöte i Arboga, att som han just nu fått veta, 
att en del andra rådsherrar uteblifva och han har för
hinder, sänder han i sitt ställe sin kansler att vara till 
tjenst med hvad som skall registreras m. m., dat Sträng
näs d. 14 Mars 1508. D. G. A

Matthias, &c. lika med N:r 15.
Vij finge nw for noghre dager idhers herredömes scriff- 

wilse om thet herremöte, beramet ær i Arboga. Swa haffwe 
wij och, kenne Gudh, varit tess velwilioge oc aldelis redo. 
til tess wij nw i apthens bespordhe, at the gode herrer aff 
Vestergötzlandh, swa och meste parthen her aff Uplandh, ey 
kompne eller formoendes ære. Thij haffwe wij for tesse och 
andre flere sacher, som thenne breffuisare, vor canceler Me' 
sther Magnus, kan ytherligere med mwnnen idhert herredöffl6 
yndheruisa, thet begiffwit, hoppendes, at idhert herredöme oss 
icke tagher til owilia. Hwadh del, ther kan och skal nW 
registreris och paa vore vegne göris, seal forme vor Canceler 
idhert herredöme vidh handhen beredhe och til tiænist vare. 
Idhert herredöme her met Gudi och Sancte Erich konung 
befälet met Iiff och siæl til ewich tiidh. Raptissime ex Streng' 
nesia Anno Domini Mdix feria 4:ta ante dominicam Letare. 
Nostro sub signeto.
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271.

Jakob Ulfsson till de i Finnland bosatta rådsherrarne, med 
uppmaning att besöka det rådsmöte, som enligt beslutet 
i Arboga skall hållas i Stockholm d. 20 Maj, dat. Upsala 
d. 2i Mars 1509. D. G. A.

Jacobus miseratione diuina 
archiepiscopus Vpsalensis etc.

Sincerissimis nostris dilectione ac reverentia et salute 
premissis. Verdige fadher och kære besynnerlige gode wen- 
ner. War nw i thenne næsthe forlidne dagher berammeth eth 
herremöte i Arboghe, tiil huilkit vii for menföre ey komme 
Wnne. Togh hadhe wii ther wart visse budh, och haffue 
the gode herrer, som ther tha tilstædis vare, beleffueth och 
beskycket eth nyt herremöthe, stha skolendis i Stocholm sön- 
daghen næst epter Sancti Erix dagh næstkommendis, huar 
om the menighe radhet och allis edhers herredöme tiilscriffuit 
haffue. Bidie vii edher kærlighe och fulkomlighe radhe, at 
i thet möthe ændelighe besöchie vilie, vthen alle försymelse 
och skotzmal, som i merchie nw riget och oss alle störsthe 
makt pa ligger, at endræchtelighe matthe offuerwægis om 
rigesins nytte, gagn och bestandh. Anners ær fare, hure om 
al ajrende siig förlöpe wiil. Hwar vii kwnne ware edher 
herredöme tiil gode och kærligh, göre vii altiid gerne. Edher 
her med Gud befalendis. Raptissime ex Upsalia sabbato 
dominice passionis radix nostro sub signeto.

Utanskrift:

Reuerendo in Christo patri, strenuis ac generosis viris do- 
minis Johanni, Dei gratia episcopo Aboensb Erico Turesson, 
castri Viborgh castellano, ceterisque regni Swecie consiliariis 
Emlandie commorantibus diuisim et conjunctim.



356

272.

Johan Månsson till Hr Svante; kontraktet med de Tyske 
knektarne är förlängdt på ett år, förskansningarne äro för- 
falina, proviant felas, borgarne kunna omöjligt längre än 

7 fZ' \ underhålla besättningen, begär undsättning 
och 2 till 300 mark för inköp af lifsmedel, dat. Kalmar 
d. 16 April 1509. D. G. A.

Min ydmyche &c. lika med N:r 268. Ma i vetha, kere 
herre, at the Tyscher finge the peninge, i thöm sendhe medh 
Jens Larensson, och bleff ther xxx (30) mark vtoffwer altiid 
till god rækenscap. Swa anamedhe jach thöm i dag pa nyt 
i thienisthe pa edra vegna med stor beplicting, som mit breff 
ther pa giffuit ær, mneholler, forhoppes, at i med thet försthe 
caller mith breff igen medh ederth breff och aldelis fulth göre 
then dell, jach thöm tilsagth haffwer, som mich inthet twiff- 
well ær, i gerna göra velie, viijite dage for pingisdage schall 
hwar man haffwa xij (12) mark och sedhan hwar tid for sig, 
som breffwet vtwiser. Gud kenne then vellosth, jach haffdhe 
ther tili ath trædhe i swadane lyffthe. Thenne stadhen var 
beswageder pa alle siidher och fwll med forrædherii, skan- 
serne l.ggie pa fallendhe foth, byssor och værgie all i en
, m0U ff aÖ ty’, theP forrædheren mæster Claws bysse- 

skytthare haffwer myket forfaridh, badhe bysser och camere, 
Gud forbiudhe noget anfall skeer her in pa stadhen aff the 
orræderes tilskyndhen, som Iwpo till slottet, som vethe all 

ieglighet, tha ær vij borthe tilforenne, om her komber ecke 
snarth vnsættmng. Mich ær vederwaredh, at tlienne stadhen 

Iiiwer lrestedher. Om eder herredöme ær icke mö^eliget 
at göre oss vnsetting i tiidh, tha bedhie vij alle eder fatige, 
clagiighe thienere, och synnerhge the fatige borgere, at i o-öre 
oss en allwarlig fonvaring, som i the fatige mæn loffwedbe 
och tilsagdhe i Vulby i Forlösa soken, the befructhe, at thet 
ynkehge mordh och brandh schall ga them offwer huffwedh, 
om Uansche mæn fa theres framgong, som the nw i acth 
haffwa thet thorn Gud förmene och Sancte Nicolaus. Thesse 
atige borgere haffdhe formodhfet] sigh noghen liisa pa then 

swore kosth,. the langiige haffwe oppeholledh, som them Ioff- 
wedes nw snst, i her vore, och offtha och tiith tilforenne, tog 
oi then store^ fara, thenne stadhen tilstwnder, synnerlio-e nff 

tili thenne pingisdage högtiidh, om kwngen faar ecke the 
swar honom behager. Haffwe the anamed thöm pa theres 
vosth intill Valbur[g]messe, och betrösthe tha ingelundhe 
ængei holle thöm pa noghen ytermera thæring, for ty thet 

gaar pa grwndhen, som for üghen ær. Hwad rad i sidhen
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fynne kwnne med thorn til theres kost och thæring, ther varer 
alwarlio-e fortencthe vdinnen, bwdh, breff och synnerligh bon 
kan for inoen dell hielpa effter then dag, forty thet ær ey i 
theras macth, æn togh velien ær godh. Tecktes eder sendhe 
hiit ii eller iijc (300) mark til at köpe malth, myöll, fisk, 
fersk math och annedh hwad som behoff giordes tha vore 
thet ringa her till köps och drygere till alt maath æn op i 
landhet. Vpbyrdhen ær her alss ingen, som jach haffwer 
eder altiid tilkenne giffuid. I myn macth ær thet ingelund ie 
noghen ytermere vtlægningh, kosth och thæring, i her itilec- 
tus fraanwarilse, her at oppeholle, och ær mich omogeliget 
her lenger bliffwe, med myndhre æn jach haffwer varidh tili 
tals med eder om all ærindhe och leglighet och veth mich 
annerlwndhe forwaredh badhe i en motthe och andhre. I tlier- 
mera om all ærindhe veth Jens Laurensson vndenvisa med 
niwnnen. Eder herredöme then alsmectig Gud befallendes. 
Scriffuid i Calmarna in crastino dominicæ quasimodogemti. 
nidix. M[eo] s[ub] s[igillo]. Johan

Monsson.

273.

Trotte Månsson till Hr Svante ; några karlar som varit fångna 
hos Jens Holgersson säga, att K. Hans vill ej hatva 
stillestånd längre än bestämdt, att han mycket rustar sig 
och säger, han vill hit till riket eller »vill do der om»; tva 
styraret?) (lotsar) hafva rymt till Borgholm; en handskrit- 
vare, som fört bref till Kalmar och först nyligen denfran 
återkommit, bör straffas; en dansk skeppare, som legati 
Söderköping öfver vintern och kunskapat, ar ej rådlig 
att släppa, dat. Stäkeborg d. 19 April (1509). D. G. A.

Mijn ödmiwke troo tienisth nw och altiidh forsend medh 
var herre. Kere herre, værduges eder wærdughet ath withe, 
ath nw i disse dagha kom nogor karle fran Jens Holmghers- 
son medh omynne, iij (3) swene och ij (2) bonder, som han 
haffde grippet i Finske skeren, och seijgie the, ath Jons Ho- 
lingerson haffuer en nw ingen wiisse tidende fong.t af konun- 
ghen, vtan han ær wiidh en ganske stora makth och reder 
siik fasth medh skipp och værie, ath han ingen dagh lenger 
holda vil en som for sakt ær och seijgher, han wil her til 
riket heller han wil döö ther om. Kere herre, huar fore wore 
wæl radeliget, ath huar tænckte til i sin stædh ath tænckæ 
ther nogoth i moot igen, thet Gudh kenne, ath jach gör gerna
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vppa myn siidha thet ytersthe i min makth ær. Kere herre,
LdIt^rrVher 1 Suderköpungh, the ære bortflydde och
Viridh -1I0Iim' -VrVVre' haffuer octI then hansscrifiuaren 
Vf midh, Wlldh Kalmaren ææ sedhan eder wærdugheth
frpL hn rinVP,Ung 0ch kom inthet vPP for en nw om longh 

edagh. Omdh kenne, swadanne breffdragare liithet ær vppa 
eder wærdughetz bætzsta och en Indffwa mijndre vppa mith, 
som her næsth boor wedh Balgardz siidha. Kære herre, vore 
VVg,V *’ ath, swadanne koppane|>:kompane] motte bliffue 
straffadhe, som han och andre flere ære, swa saghe the andra 
wedh. Ihy beder jak eder wærdughet, at i wile scriffue mik 
eder wærdughetz æncket willie tiil, huilket Gud kenne, ath 
jack mik gerna epter retter. Item kere herre, haffuer her ok
en Uansk slappare ligeth all winttern i Swderköpunffh medh
!1Lhk0IpsIagan V- !mr hwfaredh all ærende op i riket och 
veth lantzens leglighet ock var nw redhe, wille löpet wth 

och ær wæl frakthet medh jærn, huilket mik tycker, ath wij 
nw haffwa bespnseth konmgh Hans. Huat eder wærdughetz 
wihe ther om ær, tha skal han biidha her for slotthet. Vare 
f Vai-’ atlVhet vorLeder wærdughet icke i motth, tha wille 
Ledh1IffenthF X <‘10') Hlrle koninSh Hans vn(ier öghenen
LnhhGudb (Sil”6?. Hlr Ledh eder wærdughet alzmek- 
,W • befallandes och Sancte Efrikl klonuno-hl medh 
Inff och siel til ewigh tiidh. Snarligh scriffuith pa StæThS
Annoh &c.r*)aghen ept°r Tibllrtii> vnder mhh insfgle,

Trotte ,,-I1 
Månsson aie'

Erhgh och wælbordogh och strænge riddare her Swante 
dis Etabreffg18 nk'S forstandare sin kere herre kerlige sen-

] Vurui-V Vndelser som 1 detta bref vidröras icke äro nog tydligt 
LTv a V 3tt bestaradt kui>na identifieras med hvad man af an- 
in nå 1I0Lnai^OQ d0V Vad KOm f0rekOmmer i början väl passa
ett StilW- l1509’-daZens H?Jgersson annu var qvar på Gotland, och 
W d var ingånget Hr Svantes sista besök i Linköping kunde
eft-ir Sent - T vOfiQ18luIetFebruari eller i början af Mars s. å., då han nnnfu sj^.,26? Vp 268 omtalade vistelsen i Kalmai-trakten reste 
nPP tllJ 1PdsraeteA A,rboga’ Som hölls d‘ 11 Mars> ocb den handskrif- 
varen,. hvilken Trotte Månsson utpekar såsom medbrottslig i en hemlig 
Dretveximg med fienden, är troligen densamme, hvilken i N:r 287 före
kommer sasom atalad för något dylikt, men kunnat ställa 1000 mark i 
Dorgen, och synes hafva haft ärkebiskop Jakob, Erik Trolle och Nils 

oson till beskyddare. Den »Hans Skrifvare af Linköping», för hvilken 
oc sa Ake Hansson lade sig ut (N:r 288), är väl ej heller någon annan.



359

274.

Hemming Gadd till Vadstena kloster; svar à dess fordran, att 
återfå de 500 dukater, som klostret förskjutit, for ut
verkandet af en korstågsbulla till rikets tjenst mot 
Rvssarne medan han var i Rom, hvarom han hade 5 
eller 6 Hr Stens och ärkebiskopens bref, ehuru den senare 
undertryckte densamma, att den icke kom Vlil gagn; han 
ville likväl enligt löfte laga, att klostrets fordran Mefve_be- 
tald, när det blefve lugnare tider, dat Rono d. 1 Maj 1509.

Hemingue Gadh, Electus Lincopensis. Sincerissimis no-
stris favore et salute in Domino præmissis. Verdoge 
Modher Abbedise, Kere fadher Confessor meth the ärligha, 
baadhe Systhre och Brödra Convent. Vi hnghe i afttens
edher scrifwilse medh Pedher Byrghesson, i hw,lke1 f^ike’ 
begärendes af oss the v» (500) ducata, som paa mene nke- 
sens wegna af waar kere herres, her Sten Stwres, Gudh hans 
siäll nadhe, befalningh för the Paaweskhge bref wtgaafwos 
som lyddo moth the omildhe, afskorne Rysser, thet i wall til 
förmodhe(l) hörth och förstandeth hafwe baade af
1 hans lifstidh, och saa sidlian af waar kere herre hofwidhz- 
man, her Swanthe Nielsson, sist wij samen waare i samtaal 
meth eder, werdig Frw Modher Abedese och nagre af ede 
ärlio-he fölgie, i meth edher hadhe i Abbedise porthen, och 
thaa meth alle alwara tilkrafde oss, baade förwete sig om thetta 
ärende, hwar, af hwem eller hwro, eder skwlie fyllest ske om 
forme summe peninga, Tha wethe i sielfwe, ath badhe meth 
handh och mun tilsades edher, ath i skwHe aldeles forlathe 
edher ther oppa, wtan twifwel, thet wij wille förarbeygdat 
och besörgiatPPm’edh mene Raadheth, naar nket kommeMfI 
annar skick och roligheth, än thet nw är, at i al^e1®8 8JgJj 
förnöghias til goda redho och wissa betainmgh. Och g
wii edher waar synnerligh opn bref ther oppaa, ath edl er2 hendha »oh Ldhi.fi.a, »kulle. Vi ^ - 1»*« -Jh 
sannindh och christelige thro än nw som for me l i all welia 
och kerliffh i alle lämpor och sager saa skickat, jw saa slree skal Wtaf twäkan. Som nw tilstaar, fins ey raadh eller snille 
til sa hastigth the summa astadh komma i gwll innan besagdh 
dJh i benämpnä i eder bref och scrifwe se. Forlathe honom 
fhet Gudh, thet afsatte, ath forme pawesklega bref och bwl- 
lær ey förkynnades öfwer riken moth Rysserne, sidan the 
komme hem i riketh. Thet war ey for annor sack skwll, 
wtan aff thy koningh Hans war ther i benampdh, ath han 
war i förbwndh och broderskap meth forme Rysser. Ther- 
före wille ekke werdigiste fadher Archebispen i Vpsala, ath 
hon skulle förkynnas, konung Hans til welia, thy wnderslogos



360

brefwen Ther fore är thesse eder betalningh försaakath, och 
rTeth til stor skadha och fördärff. Thet hadhe gao-neth x 
elter XiJm (10,000 à 12,000) mark, meer och ekke mindre, om 
ttie hadhe wordith förkynnath. I screfwe : Ärchebispen sigher: 
Kikesens Kaadh hafwa ther inthet meth. När wij waare 
oaacle til tals, wille wij latha hans nadh see sin eghin bref 
och Her Stens, v (5) eller vi (6) ther oppa, wij finge till 
Kom, ath the bref förwärfwas skwlle i rikesens thiänest moth 
Kysserne Ther är goth tala, inghen swarar. Kalmare stadh 
och sloth hafwe förtaghith oss nogoth förkofras i thetta Or- 
Jogh, wy alle ena besorgt hafwe paa wor drapeligh kosth 
och thäringh, som [h]war godh man wetherligt är. Vi hafwe 
mene Rikesens Kaadz bref och wndher rikesens klämma, i 
lwiike the beplikta sigh haalla oss skadelösth om all kosth 

och täringh, wij _ witherlige göre kunne til rikesens nytto, 
ernoth konrng Knstiern, som thaa ankadhe paa riketh, moth 
Orotning Dorothea om Orebro sloth, och för koning Hans 
kom til riketh, bestämpiade medh sinne modher komma riketh 
i ban, som the och förwerfwo. Tesliges om Otto Brakall, 
som qwaldhe. Rikesens Raadh om xxxvi® (36,000) rullen i 
maan^ aar i Rom; för alle thesse förswarade wij riketh 
mangh samfaldh aar, som nagre af edhers ärlige brödher well
thptthf" • är' Thes®e ärendhe och eder betalning skal iu- 
thet fortigias, naar roligare blifwer, än thet nw är. Skwle
het mskiie CkLpT 8U 1111 R°.’ thGr 0111 kan sachta skee: 

iin knif KW -1Um rkomma tl] godho eller bestandh, the 
sin knif hwetia och slipa paa waar krokothe, gamble ryo-h,
TnTn l8a T" iath °T nidli’ the hafwa til! 0S8> at wi hafwe

dna VkThinI8 /T“1?- wnT1erTg0n- Här meth edher Alzwol- 
TLfTf befalandis till l.jf och siftl. Hwar wij kwnne wara
TT T1 odmiwkt Tch godh wel,a> finne ' oss wälweliogh 
nath och dagh osparliga, ehwar wij kwnne och förmaage, sta
enghe w,j Iefwe. Hasteliga af Rönö, die Sanctorum Phi

lippi et Jacobi Apostoiorum Anno Domini Mdix Nostro sub secreto.
v.,, ®n Skrift i Peringskiöldhs Diplomata T. XIX — XXIV (i K.

itterh. Hist. o. Antiqv. Akad:s förvar), med anteckning i brädden: ,Ex orig».
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275.

Peder Svenske till Hr Svante, om förhandlingar i Norra Vedbo 
om en kostgärd samt i Vist och Tveta härad om fodrin- 
gen ; å den senare orten hade Hr Ake Hanssons fogde för
klarat sig icke godvilligt gifva vika, emedan Hr Åke 
skulle hafva fått nytt bref å länet; för svennernas aflö- 
ning behöfde han kläde, dat. Markestad (i Södra Vedbo) 
d. 5 Maj 1509. D. G. Â.

Min ödmyvkka tiænist nw oc altidh forscriffna med Gudh. 
Kungör jak idher, thet jak hafuer varith i Norra Vidbo twa 
rysoo oc tingath aeffther then kostgærdh, som the loffuadhe 
edher eller penninga, tha gaffvo the mek ekke annar swar, 
Çn .the sadhe, ath the ville göra som the giordhe i Yddre oc 
1 Östergötlandh oc Twetha häredh oc Visth, och framdeles 
Gladhe jak them til om konunx hestaa lop, som them bordhe 
göra i ar, tha gaffue the megh thet for swar, ath nar the 
*aa edher scriffuelse, tha vilia the thet vth göra. Tæslikes 
rar jak i Visth oc Twettha, æffther idher herradöme befal- 
ungh, tha förnam jak ath her Akas foithe ville ekke ridha 
Jher uthaff medh minna en vi skullas slaz, bedher jak edher 
herradöme, ath i biwdhen megh til idher vilia. Faar jak idher 
8Criffuelse oppa thet, tha vill jak vasl komma honom ther aff 
ltIedh almogan, oc haffuer her Aake lathet almogan forstha, 
cth i haffuen forlænth hanum læneth pa nyth oc mer mædh, oc 
hedher almoghen edher ganzka gerna, ath i villen vel göra 
cc skelia them vidh then foithan, for ty han leffuer ganzka 
hardelika vidh almogan. Bedher jak idher ödmiwkligha, ath 
1 Saendher mek thet harnesk, som i haffuen megh offtha loffuath. 
thet ær min kærligba bön til idher. Ey mer en edher alz- 
Çtektogh Gudh befalandes oc Sancte Erik koningh. Scriffueth 
1 Marcastadha lögherdaghen næsth effther Valborgamæssodagh 
Anno Domini Mdix.

Per Swenske.

Postscriptum:

Kære herra, bedis vi idher alle, ath i ville vel göra oc 
§tff'ua os nogoth klædhe, for ty hær ær ganzka lithet ath löna 
8Waenarne medh en til thenna her tidh, bidher jak oc edher 
ccrradöme om, ath i vilin væl göra oc vnne megh thet tunno 
korn, som i skulin haffua for the hesta, som i finghe aff migh
1 Ekesio.
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276.

Dom af 14 rådsherrar och tvenne väpnare utom rådet, hvan- 
genom Clemet Hogenskild efter Gårdsrätten frikännes 
för det dråp å Måns Pik, som å Vesterås slott blifvit be
gånget af en hans tjenare, men utan hans vetskap, (pr 
N:r 233), dat. Stockholm d. 16 Jxrni 1609.

Wij æfftherscriffna Knut Eskilsson, Sten Tursson, Pedher 
Tursson, Sten Cristiærnsson, Trotthe Maansson, Cristimrn 
Bænctzson, Holger Karsson, Akas Jörensson oc Eric Abranis- 
son, riddere, Niels Eskilsson, Bænct A biörsson, Poffuel Kyl®> 
Niels Clausson, Joghen Jönsson, Niels Bröms oc Oleff Val- 
ram, væpnæræ, giöre vetherligit, at aar efftther Gudz byrdn 
Mdnono fredaghen næst för Botolphi vaar vij telskickade at 
sithiæ for rættæ paa raadstwn i Stocholm i vaar kiæra her
ris oc höffuidzmans her Swante Nielssons nærwara, kom f°r 
oss i rætthæ erlige oc vælbyrduge mæn hær Eric Trollæ o® 
her Niels Boeson med vælbyrdig qwinnæ hustru Ingegmtd’ 
Knut Piks eff'therleffuerska, hænnes son oc flera theras släc- 
tinga oc talæde till vælbyrdig swæn Clæmæt Hownskilth ofl> 
for[næmp]de hustru Ingegærdz son, Maans Pick, som slagp11 
bleff paa Yæstheraars slaat, hwars siæl Gud naade, oc gaaffu® 
sig ther i rættha paa baade sider. Thaa vitnede vælbyrduge 
swænæ oc mæn her Eric Abramsson, Maans Green, Anders 
Pedersson oc Oleff Jonsson effther theres ord, som nærwaatj 
thaa skadan skeddæ oc som the tiilförende vetned oc swore« 
haffde for rætthæ i Væstheraars, at forme Maans Pik bygy0' 
thæ först trætthen, oc talede til Hownskildh om hans dræpgf 
teslikis, at han skulle haffue sacth, at han oc Swætzsyn vin® 
slagit Daniel i hiæll paa Eric Kwses gaard. Tel hwlkJ 
Hownskild swarade, at thet skulle aller bewises, oc begiæred®’ 
at Maans ville vnderwisæ honum sin sagaman. Tha haffd® 
Maans strax bwd med sin swæn effther Swætzsin oc an«8 
bud med sin drængh, oc han icke kom. Thaa stoode Ma®11 
op oc gick tiil dôrræn, ther ,bygyntes en trætthe i HieHaa 
Maans oc Hownskildz swæn, oc sloge strax samen med ther® 
kniffue, oc ther bief Maans strax dödstwngen. Hwlkit æræni 
vij granliga randzakade effther tiiltal, genswar oc vetnæ,. 
æffther lagen holla, giærningen bör randzakas ther hoir g1®*1 
4c., thoge vij gaardz rætthen for oss, effther som thet försth ^ 
capitell vtwisær, oc æffther at Hownskild inthet aahaal eller aa^ 
komma giorde paa honum, ickæ var oc heller naget obeqwera 
ligit taall them i mellan, icke heller oc at han gaff bud el ® 
befalning tiil then skade eller viisthæ, at hans swæn var th 
innæ, för æn the sloges ther innæ, och gaffua sig strax vt 1°



W.

277.

Johan Månsson till Hr Svante, har börjat kungöra det nyss 
ankomna brefvet till Kalmar län om den sista herredagen 
och har fått goda svar, men Jens Munk predikar på sin 
sida för Möreboarne, och Olof Pedersson låter föra delar 
af förskansningarne kring staden till slottets förbättring 
och har skjutit med svåra skott, då han ej genast fick 
igen en oxe och en björn, som lupit från honom, ehuru 
de sinsemellan aftalat stillestånd; begär proviant och 
ammunition samt förstärkning af manskap, pipare och 
trumslagare; blott två frälsemän och några »knapedrängar» 
hade kommit, dat. Kalmar d. 28 Juni 1509. D. G, A.

Min ydmyke helsen <&c. lika med N:r 268. Verdig herre, 
nU i monedagx fech jach eders scriffwelse med. mith egit 
Wdh och eth opit breff, menige Calmarna læn tiiscriffwith, 
Wru then herredagh i Stocholm ær sigh forlöpen. Strax 
samma dagh loth jach forkynnedh i Lywngby, ty ther var 
stor forsambling, och fech ther all the swar, ther mich well 
Whagade pa edra och Swergis krones vegna. I morgen 
achter jach vara i Söderacher och ju saa fast lysa och pre- 
cWha for almogen, som Jens Mwnck kan göra pa sin siidhe. 
Han legger sigh all vin om badhe med trwgh och godh ord 
velie dragé thenne Mörboo in till sigh, æ huru om all tingh 
kan gaa," huilchit med Gudz hielp honum tymer ey lycke 
tWrtill, om her kommer vnsetting offwan effter, som breffwen

Original å pergament med 15 sigiller i Riks-Arkivet.

dorræn. Effther swadana randzaken oc oppenbarlige vetherli- 
git var, hoo som drapit giorde, bude wij med waar kiære 
herris tilstædelsæ forfscriffjne Maans Piks moder &c. trænne 
reesar tiil eth medell oc voldgifft, paa thet at noget motthæ 
giöris for then döde, hwlkit the ingelund giôræ villæ, vthen 
hegiæræde, at vij skulle honum antigen væriæ hællær fællæ. 
Effther thet the icke villæ efftherfôliæ var kiære herres oc 
vart tilbudh, tha dömde vij samdræctilige forme Hownskildh 
ffwit, frij, ledug oc lös for forme Maans Piks dödh, baade for 
födde oc for ofödde, for alt ythermera tii[l]tal i nager motthæ, 
forbiwdendis allom forme Hownskild her vtoffuer fæyde, tiil— 
talæ eller i nagen motthæ oforrætthæ mot thetta vaart breff, 
Vedh plict oc næffsth, som lagen vtuiser. Til ythermera visso 
°c högre forwarning lathe vij forme hængiæ war incigla ne- 
dhen for thetta breff, som giffuit ær i Stocholm aar oc dag 
som forscriffuit staar.
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utwise. Gud forbiwdhe, at ther kommer nagen forsymelse 
ibland, ther aff bliffwe almogen gansche miströsth och tvvil- 
hafftigh. Mich ær vnderwist, at eder ær forekommeth, thet jach 
skulle haffvva vpbwridh en ganscha stör och mectigh kost- 
gærdh aff alt Calmarna læn, huilchit ey skall befynnes haffwe 
vpflupijt til en höne, vthen nogre atherstaeder, som clarlige 
bescriffwedh ær, ther edert folch ær holledh medh, och naar 
ingen stædz nær till, som jach daglig fornymmendes worder, 
forty thet var alle stædz grannelige nog vtskrapedh. Jach 
bödh them till i Sewedhe, Nydwngh, Asbolandh och Anbyrdh, 
at the skulle gore hiit en füge hielp tili kostgerdh, huilchit 
the swaradhe och clagedhe, at thet var ey i theres macth for 
then stora gæstningh, the altiidh haffwe oppeholledh, hwes 
dell the kronenne plictuge ære, then vele the gerna redelige 
wt at göra, tha thöm bör &c. Jach screff edher till twenne 
resor om skepper Göderth, och ingen swar, hwar han skal 
forholle sig, till wor konst wore om inthe. Edra byssor, och 
hwad ther tilhörer haffwer han pynthet och laghet i en godh 
motthe, ty kwnne i honum for ingen dell vmbæra. Polffwer 
och bly ær her stor bryst oppa, tesliges fisk, salt, hwmble 
och clædhe. Her görss gansche veil behofî pipere och trwm' 
slagere, och at her komme folch nedh ofortöffwidh, for al' 
mogen och swa for eth rychte skyll ær thet ganst radeligit- 
Verdhens biwdhe mich till om all ærendhe, thet jach mich 
gerna effter retter, tesliges, huru jach skall taget fore medh 
the ryttere oin theres kosth &c. Som i scriffue om friborne 
frelsismæn, hiit skulle komme i rikesens thienisthe, tha ære 
her ey flere koinpne æn Erich Slatte och Benet Slatte och 
nogre knapedrænger, som ær Hokons i Löffstadhe, Knvvt 
Mansons i Stymble, Per Sonesons, Lasse i Brötestadum, Niels 
i Lwndby, Mons Perssons i Skænise, Joen Haralson i Husby 
östre, aff Sudercöpung xviij ( 18) karle, aff Lyncöpung xij 
(12), af Norköpung iiij (4), aff Skeninge iiij (4). Jach for- 
moder, thet Bencth Brunson loth eder första, huru Oloff Pe- 
derson pa Calmarna slot bygynthe oprifwa vore sænckningher 
och forbættrede sin mwr medh skermdörer och kwpor ved 
alotzbryggen och annerstedz, hwar behoff giordes, emoth then 
artichell, som beröres i degtinges breffwed, at en ful, stadug 
och fast fredh skulle sta och bliffwa in till Sancti Johannis 
med all afföringer och tilföringer, ligerwis oc i alle motter, 
som thet nu staar, huruledes vij then dag oss emellan stad- 
festhe, fornyme i i thenne copie innelycht, badhe pa Swensche 
oeh Tysche, och hwad swar. En oxe och en byörn goffwe 
sig fran honum och in till oss, thet (!) vij eckæ strax finge ho
num thöm igen, tha brwchede han sine kartoger och andhre
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swore skoth i en frij, felig dag, och ther utöffwer löpe in pa 
vore skansser, thet vij ey wel liida raotthe, vthen viiste thöm 
in igen, swa the liaffwe ingin Ioff till nw vancke wt for mw- 
ren. Oss kommer daglig föke tidendhe fore, thet kwngen 
skall komma medh stor macth och falle oss wtoffwer. Her 
vill jach forbiidha och erlige döö æn skamlighe vnfly then 
stwnd, thenne stad ær i myn befolling. Mich hopes, at Eder 
Herredöme vill ecke vetha mich forderffwedh i nogen motthe. 
Jach vill wara then ther vill woga Iiff och halss och all myn 
Wellfort for eder skyll. Eder herredöme then alzmektug Gud 
hefollindes och Sancte Erich kung. Scriffuid i Calmarna 
vigilia apostolorum Petri et Pauli mdix, meo sub sigillo.

Johan Monson.

278.

Hemming Gadd till Hr Svante, väntar dagligen fienden, 
särdeles Jens Holgersson, som länge botat att hemsöka 
honom, men hoppas med allmogens hjelp slå fienden till
baka; han har fått ett lejdebref från Kiksrådet, som är 
både onödigt och ovänligt, och har nu sändt bud till 
Eom, för att få ett slut på sin sak der (jfr N:r 266), 
dat.. Eönö d. 26 Juli 1609. D. G. A.

Myn ödmiwke thro tiænesth altiidh forsænth medh wor 
herre. Verdoge herre fader. Inghen synnerligh tiidande 
haffwer jak fornwmmeth nyliga i tlienna landzenda, wtan at 
wij wænthe dagh widh dagh waara fiendher, koning Hans 
partij, som altiidh ögnas och trugas welia arga och feygda 
her in i skæren, til Swdercöpwngh och ther om kringh, sær- 
delis hiith til myn gardh liönö, then Jens Holgherson Iaang- 
Iiga wndsakth haffwer. Man komme nær them tæckes, jak 
Wil ta<ra Sancte Peder och Sancte Pawel til hielp och thee 
dannemæn her om kring bo, om the lydoge wara welia, som 
thee altiith loffwat haffwa, ath thee scole faa wædher hædan, 
om thee komma, ehwar thee biwda sigh til, thei wij them 
rækkia kwnne. Ekke scole wij faa all hwggen ena, nest Hudz 
hielp och alle helge Sweriges patroner. Om then leygdh, 
Hkesens raadh mik sændhe senast, ther hade thee gode her
rer ey behoff giordz öda och spilla siith blæck och papper, 
mædhan hon ey annerledes lydde æn hon giorde. Man kwnne 
gissa, som thee wnne mik goth til, ther epther lydde Ieyg- 
dhen i sina articula och pwncther. Som edert herredöme bödh
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mik til, om jak war begærende edra leygdk, skulle hon wara 
tnik oförsöndh, epther myn egin welia och begär, thaa hoppes 
mik nesth Gudz hielp, ath jak saa tienth haffwer edert herre- 
döme och her epther troliga tiæna wil, saa ath jak friliga 
wtan all fara tryggeligæ komma rnaa til eder, myn retta herre 
och höffwidzman, nær i biwde, och jak wtan san förfall komma 
kan. Item i nat Iop en fürrædare och skalk fran mik och 
en dannemanss drengh medh honom, togo borth en baath 
och thet besta bonden aatte, baade selff, klæde och peninga. 
Then ene hade en rödh paltrock och hwita hosor, föd ) 
Danmark, [hetjandes Per Jwte. Verdens ey tagat till weder- 
welia, ath jak mödher edhert herredöme medh tolken srnaa 
ærende, bediandes öclmiwkeliga edert herredöme, at i wille 
werdas giffwe eder fogwter och æmbetzmæn tilkenne her om, 
om thee kwnne them förhindra, om saa hænda kan, ath thee 
för theras garn komma kwnne, saa ath thee kwnne oss komma 
til handha ighen, thet forskyller jak ödmiwkelige gerna medh 
myn thro tiænesth, saa lenge jak leffwer. Her medh edert 
herradöme alzwoldog Gudh befalandes medh Iiff och simD 
til ewigh tiid. Verdens helsa myn frw moder, myn wnge 
herre och tilliith medh mange gode nætter. Snarliga au 
Rönö xxvi die mensis Julii Anno &c. Mdix, proprio sub 
secreto.

^Gadlf^ Dlectus Dincop ensis.

Item myn ærende bestælthe jak medh dækenen och Her 
Symon til Rom ath weta en ænda ther oppa, nær ther yter- 
mera til göras skal. Kwnne wij förnimma, ath jak sielff war
der göre thet swaarasta.

279.

Ture Jönsson till Hr Svante, meddelar underrättelser från 
Norge, hvarmed stilleståndet ännu fortfar; efter den nyss 
aüidne Sigge Larsson (Sparre) begär han dennes för- 
läning, Lidköpings stad, och förordar en prest Hr Erik 
att få ett af hospitalerna i Vestergötland, dat. Falun d. 
29 Juli 1509. D. G. A.

Myn ödmywgligh velwillogh thro tienest kerligh heissen 
altiidh forsenth med Gudh. Kære herre, mo i vide, ath her 
komme nockre bönder fron Trondhem och sade for tidhindhe, 
ath then vnge kongh var i Barwen, actedh ath lathe sek ther



kröne, och fiich ther inghe godhe swar armen en, the icke 
ville haffwe ij (2) konghe i eth rikæ. Hacle han ickæ lathet 
sek ther med nöie, thaa hade han foth verre swar, och sade 
the, ath Olaff Otszon och fiere hans swenna bleffwe slagne 
ther same tiidh. Var och then verdig herre erchebiispen 
Wedh honum och ickæ konghen mikit velwillogh i the motte, 
som jagh hoppis, ath the ære flere i then lansændhe; var hans 
Jiade ickæ en nw om Sancte Johannis tidh hemkomen til 
Trondhem. Thy war almoghen i then lansende myket fröct- 
actighe, ath honum skulle swa löness, som then verdiigh 
herre, biscop Karl löntes. Er her och inghen annen tidhen- 
dhe en got, Gudh tess Ioff haffwe, och staar thet i dagh i 
thenne lansende, en maneth erligh forwariingh pa begge sider, 
8Om jagh eder senisth vnderwiste. Kære herre, er och then 
gode man Siggie Larensson, Gud hans siel nade, framlidhen. 
Ther fore begerer jagh ödmywglige, at i ville vnne mik Lie- 
köpingh, som han aff eder hade, thy han ligger hendelige viidli 
Wyn gordh och rentter ickæ vthen en tunne smör ärlige, thet 
ær myn kærlige bön til eder, och vil jagh thet kerlige for- 
tienae i alle motte med liiff och makt, swa lengie jagh liffwer. 
Kære herre, her pa begerer jagh kerlige eder gode swar, ther 
jagh mek altiidh gernæ epter retter. Item vore och nötteligt, 
at ij ville besörie then gode man her Erich, eder capelian, 
Wed' en af tesse spitaler her i Vestergötlandh, thy han kwnne 
Wykit tale edert beste bade med almoghen och flere; thy her 
er ganske faa, som leggie sek ther vin om, i thenne lansende. 
Kære herre, kwnne han nöwte thette mit sc*'iffwilse och sin 
tienist goth at, thaa vore thet myn kerligh bön til eder. Kære 
herre, rodher och bywder öffwer mik som öffwer eder dag- 
High tienare, thet Gudh kennæ och Sancte Erich koningh, 
them jagh eder beffaler medh liifl och siel til ewiigh tidh. 
Hastelige aff myn gordh Fallem Sancte Olaffz dagh anno 
Domini mdix.

Twre Jensson. rxddere.
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280.

Hemming Gadd och flere rådsherrar till Hr Svante om det 
burspråk, de hållit med allmogen, som talrikt varit sam- 
lad till Larsmessan i Söderköping, dat. derst. d. 11 Aug' 
1509. D. G. A.

Hemingh Gadh 
Electus til Lincöpwng.

Waara ödmiwke thro tiænesth nw och altiidh fôrsænth 
medh wor herre. Kere herre, werdes eder herredöme welm 
wetha, at wij för rikesens lægeligheth skwll waaro her til- 
samman i Swdercöpwng Sancti Laurentii affton och epther 
langth samtall och beraadh saa öffwer enss, at wij wille stille 
the t almenth rop och rykthe i blandh almogen öffwer alth 
Ostragötlandh hemeliga och oppenbarliga nyliga opkommeth 
ær, saa ath thee i drökkestuffwan her til ey anneth sagth 
haffwe, tesliges i alla samqwœmdher: Vaara rikesens herrer 
haalda manga herredaga, och inthet gifwe almogen bekenna, 
hwadh thee för thet mene besta till roligheth eller fridh sigh 
i mellan beslwta, vij förnimme, ath thee ære twiffwelaktige 
om koningens besitning til riket eller ey, medhan wij hörom 
hwaske breff eller bwrsprak inghenstades i riketh forkynnas, 
som gamal plægseedh warith haffwer, benæmpnande baade 
then och then, thaa höffwidzman waare i Swerige, Gudh thera 
siæll nade, och medh almænth herrop sigiandes : wij wetom 
inga saker koningen giorde oss i moth, medhan oss inghen 
tiltaler medh breff eller wnderwisningh och inghin störk eller 
hielp tilsigs, wete wij ey anner raadh, wtan gaa hanom til handh, 
största maktena haffwer. För saadana tall skwll hwlle wij 
her eth menth bwrsprak paa eder herredömes trösth och be
hag i blandh then almoge her forsambladh war, wæll saä 
swaar som han waar i mangh aar, och finge all thee swår 
paa edert och rikesens wegna medh jaordh och oprækta hæO' 
dher, wii naghen sin begere wille, som hederligh herre het 
Erik schriffware eder personliga wnderwisa kan, som kom 1 
samme stwndh, wij ginghe til bwrspraketh, och kpm han, som 
han war kalladh aff Paradijss, och lass sielff breffwen, wij til' 
hopa sath haffde til edert langliga gagn och bestandh, nestb 
Gudz hielp. Strax burspraketh haalleth war, gick almogen 
til hopa paa torgeth och sade hwar til annen: nw wethe WiJ 
hwar wij skole rætta oss epther, förr waare wij galne som 
anner wildiwr, wij wele staa manliga, medhan wij wete oss 
haffwa hôffwidzmæn, hoss oss wara welia paa marken, och ære 
aldeles well til fredz leffwa och dö för eder och riketh til
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then ytersta man i Östregötlandh, man oppenbarlige sade thee 
OSS til i bwrspraketh, om thee fornwmme, ath nagher waara 
gaaffwe [sig] i fraa thenne landzendha och ekke haalle thee 
oreff widh makth, wij sielffwe forkynnade, stædigth welia wara 
boss them, thaa aatrenghe, ginge oss nagoth oppa sidan eller 
riketh, skwlle wij inghen thro eller tröst ssetia til them, wtan 
betale medh samme skeppan, wij them wthmæle. Vij komme 
ey anneth wedh, wtan loffwa them, at wij wilde wara hoss 
them i nödh och lösth och inghen waara sig befæsta hwaske 
paa sloth eller gaarda, thet thee ropade öffwer liwth i före- 
tiidh skedth wara, förhopandes, ath ederth herredöme anamer 
saadane waar samtall medh rikesens almoga til gönst och 
god welia, och til inghen föraktingh i moth ederth herre
döme, epther thy wij inghen breff eller synnerlig befalningh 
ther aff hade. Aff alles waara raadh och sinne tykte oss 
t'adh wara, saa skedde, och war och saa i sanningh meer nytta 
ten edert herredöme nw besinna kan, och sændhe wij eder 
alle thetta breff*), almogen hördhe, och wnder hwars insigle, 
han thenne breffwisare eder ytermera wnderwisa. I tesse 
terende och all anner wardnade, eder och riketh paa gælldher, 
scole i oss finne welwelige medh all tiænesth och ödmiwkt, 
osparliga medh Iiff och makth, saa længe wij leffwa, thet 
Grudh kenne och alle helge Sweriges patroner, them wij 
edhert herredöme befale medh Iiff och siæll til ewig tiidh. 
Scriffwet hasteliga i Swdercöpwng sabbato infra octavas Sancti 
Laurentii Anno &c. Mdix, nostris sub secretis.

Trotte Monsson 1 -y 
Holgher Karlsson f ’
Bencth Abiörnssonl 
och Niels Besse J wepnare,

edert herredömes 
thromæn och tiænara.

Utanskrift:

Ærligh herre och strenge riddare Her Swante Nielsson 
Sweriges rikes förståndare wor kere herre höffwidzman öd- 
tniw[keli]ge.

*) Bilagan är, ty värr, förkommen.

Bidr. t. Skandin. Hist. V. 24
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281.

Hemming Gadd till Hr Svante, sänder den kungörelse, son) 
blifvit uppläst för almogen vid Larsmessan, men kan ej 
komma upp för att möta Hr Svante, emedan han med 
de andra rådsherrarne på burspråket måst lofva allmogen 
att stadna hos dem; Kalmar, der hans svenner ligga, he- 
höfver förstärkning; en jernkedja, som han der låtit gör» 
till pråmen, fordrar han igen, att begagnas till vindbroar 
på Eönö, dat. Söderköping d. 13 Aug. 1509. D. G. A.

Myn ödmiwke thro tiænesth nw och altiidh fôrsænth medh 
Gudh. Yerdoge herre fadher, jak haffwer giffwit bekenna 
thenne edert herredömes thro man och thiænare, her Erich 
Scriffware, alle læglighether i thenne landzendha, som han 
edert herredüme aldeles wnderwisa kan medh mwnnen, och 
sændher jak edher then membranan ighen, i well aff wethe, 
bescriffwen som ederth herredüme sielff see maa, som ærlig 
herre, her Trotte Monsson, her Holgher Karsson, Benctii 
Abiürsson och Nicies Besse, thee medh mik och jak medh 
them, thetta breff belefiwade i alle motto, eder och riketh tu 
langligh gagn och bestandh. Jak kwnne ey bætre gagn och 
bestandh betasnckia medh forme membrana æn nw skedt ®*‘ 
Som edert herredüme scriffwer, ath jak skwlle komma oföi'" 
füffrat op til edert herredüme, Offwer widh Tælo-he, til Stoc- 
holm, thaa seer edert herredüme sielff i thenne breff, fl*' 
iscnffjne ærlige gode mæn och jak eder tilscriffwet samfem1 
haffwe, myn sanna forfall, hwi jak ey paa thenne tiidh komwa 
kan, som jak aff hiœrtath gerna güre wille, om jak ey hadhe 
welkoradh mik bliflfwa personliga hoss thee gode mæn 1 
thenne landzenda, paa myn ære och cristelige thro, ath bliffwa 
i marken medh them moth rikesens fiendher, Invar fürst aa- 
trengia kwnne. Gaaffwe jak mik nw i fran them, satte the 
aldrigh thro til nagher godh man i sina daga, helst medha» 
jak loffwade welia lefwa och dü medh them, paa Bwrspraket'1' 
Her Irotte, her Holger och forjscriffjne gode mæn tesli^eb’ 
edher och. riketh til stor tiænest, gagn och bestandh. Saa 
kom och i afftes myn fogwte Mattis Jünsson fran CaImartia 
och sade samma tiidande om thee Lybske och Stfederna Htot1 
koningen, likerwiss her Erich Scriffware mik bekenna g11.’ 
och ath ther well behoff giordes mera makt, om nagoth Paa 
komme, aff thy folketh förminskas dagliga och inghen k°mbe> 
til. Myne swene haffwe ther stædigt legath och æn nff Iigg1IJ 
paa myn swaara kosth och tærningh, hwilket mik drygm 
nogh warit haffwer i alle motto, man ey for thy, ekke ska 
dantzssen falla paa myn sida. Jak will gerna halla them 
ther thet ytersta mik mügeliget wara kan. Mik hüres, at 1
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jak haaller then kosthen och tæringhen, och en annen thiæna 
thee. Aldrigh taler myn fogwt Mattis Jönsson snarare til 
them eth ordh æn thee ære strax i anner manss hægn, saa 
ath han raadher inthet medh them, hwilketh mik ey tykker 
radeliget wara, ath jak skal giffwe them klæde och pæninga, 
och en anner skal hylla them mik i fraan. Saa lath jak och 
göre en lithen jærnkædhe til praamen, nær jak ther war, och 
pråmen ær nw all synder riffwen, then jak lath byggia paa 
myn swaara kost, peninga och tæringh, saa ath kædan ther 
inthet behoff görs, och mik kome hon alstingz well til nytta 
for gardhens skwll til windebror och anneth her fattas. Jak 
haffwer scriffwit v (5) eller vi (6) resar(!) epther henne, och kan 
benne ey faa, i hwilket mik tykker skee forstakkoth, medhan 
jak sielff henne lath göre och bekosta, och hon ther inghen- 
stadz nyttog ær. Baade jak edert herredöme gansth ödmiw- 
jkelijge, at i wille werdes biwda Johan Monsson til, ath saa- 
dane smaa boskapsting, ther inthet tiæna, mik ey forhaallas, 
som her til skedt ær. Her medh edert herredöme alzmektog 
Gudh befalendes. Werdens helsa myn frw moder och alle 
waare wener medh mange gode nætter. Ex Sudercopia feria 
2:a infra oetavam Laurentii Mdix.

Hemingh
Gadh.

282.

Biksföreståndaren Hr Svantes lejdebref för Herrman Mess- 
man och Berndt Bomhauer, jämte alla dem åtfölja, att 
komma till Stockholm och fara derifrån med skepp och 
gods, endast med förbehåll, att de i Svenska skär och 
hamnar icke skada någon, som ej förgriper sig på dem, 
dat. Stockholm d. 26 Sept. 1509.

Jach Swanthe Nielsson i Ekesiö ridder Sweriges rikes 
förståndare gör alle wetherligeth, thet jach med werdigisthe, 
Werdighe fædhers, erlige herrers och godhe mentzs, Swerigis 
rikes raadz her nw forsamblades ja och samtykkie, haffwer 
Wnth och tilsagth, med thetta mith nærwarende opna breff 
Wnner och tillsigher erlige och welförnwftoge insen lier Her
man Messman, Her Bærendth Bomhower med alle tlieris med- 
fölgiare, andelige och werdzlige, clerke, capellane, borgare, 
koprbæn, ryttare, batzmæn och alle andre, eho the helst ære 
eller ware kwnne, en frij, feligh och sæker leygdh, saa ath 
the maaghe frij, sæker och felige komma hiith til Stocholm,
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her frij, felige och sækre ath bliffwa, och sedan frij, felige 
och obehindradhe, med folk, personer, skep, gotz, wærie och 
alt annath, hwadh thet helsth ær eller næmpnas kan, i theres 
godhe frij behaldh ighen ath komina, nær them tækkes, för 
mich och alle them, som för myne och Sweriges rikes skwldh 
Avelia och scole göra och latha, dogh saa ath thee paa inghen 
argha her i Swænska skæren eller i nagra wara hampner, 
wtan the förbrytha sigh paa them. Thenne leygdh loffwar 
jak stadwgh, fasth och obruteligh ath haalle, som förscriwit 
staar, wtan alth hindher, hielperedhe eller arge listh, widh 
myn ære, sanningh och godhe, cristelige thro. Scriffwith paa 
Stocholm, wndher mith insigle, odensdaghen nesth for Sancti 
Michils dagh Anno Domini M. D. Nono.ö

Original å pergament, med riksföreståndarens sigill, i Lübecks Bådhu6' 
Archiv.

283.

Laurens Schinkel, höfvidsman på Visborg, till K. Hans; cu 
Lübsk krigsflotta kom d. 22 Sept, till Vestergarn ock 
begärde köpa höns och får, men buden qvarhöllos, flottan 
seglade af till Svenska skären, hvarvid ett fartyg stran
dade och togs; kaptenen derå uppgaf besättningens antal 
och om underhandlingar inledda med Sverige; för Stadenf 
försvar behöfs förstärkning, enär der finns ej 30 borgar® 
att påräkna, och malt, emedan det varit missväxt p 
ön, dat. d. 2 Oct. 1509.

Myn ydmigh, wnderdanligh, plichtoge throo tienesthe- 
Kiæresthe nådige herre, verdes edhers nade ath vidhe, ath 
Sancti Mauricii dagh nw nest forledhen kom hiidh i Vesthef' 
Garne xix (19) aff thee Liibske skiib oc Iaa ther ii (2) netther, oc 
fick jek tiendhe lenge for thee kom i haffn, oc Iodh jek Strajc 
forsamle edhers nads folck oc almwe, oc möttes alle ved*1 
Vesther Garne samme afthen, och Iodh jek giöre thee Aesthe 
ildhe paa j. Q) myll vdh medh strandhen, som jek Iiaffde 
folck till, oc sendhe thee iiij (4) karle i landhet oc i (en) standere 
for i bodhen, och finge thee them thet till ærindhe, ath ther 
skulle wære godh fredh i mellom edhers nade oc them, °c 
thee ville kiöbe hönss oc lam. Samme karle beholt jek hos® 
mek, oc haffde thee theris bodhe i landeth paa Karlssöö, o<‘ 
grebe ther v (5) aff edhers nads böndher oc fordhe then1 
borth medh them, oc the andre böndher vndkomme ath la»' 
dhen. Sidhen hugge thee söndher alt thet thee haffde ther
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pa ödhen. Gud liaffue loff, annen skadhe giordhe thee ther 
*cke. Sidhen löb the ther aff' oc setthe theris koos lighe ath 
t^ee Svenske skern, oc vedh jek ey annet end thee komme 
t.her mesthe deel indh. Men annen dagh kom herrernes 
harck aff Lübeck tilbage ighen i Yesther Garne oc löb hwer 
Jagli aff oc till vndher landhet, men pa Sancti Mickels aff- 
then, tha sendhe Sancti(I) Michel edhers nade samme skib i 
Lndh i (en) fieringh veys fraa Vesther Garne, oc varthet inthet 
annet Iadh met end bosser oc verie oc fetalie, thet fick jek 
strax reddhet oc skibet met oc vanth thet vdh ighen i samrne 
sUindh oc kom thet till flödtz, saa thet skadher [ey] mere end 
uiasthen er hugghen ther oppaa. Ther var skiöne bosser 
0Ppaa, them sendhe jek till slotthet. Thet förste bör blesser, 
*haa vill jek ligghe skiibeth indh for slottet, oc hobes mek 
at forvare thet saa, ath thee skulle icke mere faa gagn ther 
vdaff, oc war Mattis Veyner, edher nads tienere, höwitzman 
0C skipper paa samma skiib, oc war ther xlv (45) karle oppa, 
°c haffuer jek förhördh hövidzmannen oc thee ther bæsth 
skulle vidhe thee Lubskes andslaafg], thaa kunnejek ey annet 
Airfare aff them end thee Suenske, theres budh oc briiff kom 
Ull Lübeck oc begeredh hielp, forty edhers nadz skiiff var 
them forstercke i siöen, oc sagde thee, ath thee Suenske, the- 
t'es skiibe, skulle mödhe them i skeren. Men nw iij (3) vg- 
Sher siidhen thaa kom indh scriffueren aff Suerige met i (en) 
Vaar[ne]mönde bodh till Lübeck met briiff, thaa giordhe thee 
hastigh theres skiib redhe oc Iodh komme them vdh, oc sen- 
Jhe thee met them Bernit Bommehorn(I) oc her Hermen Mess- 
lUand, oc gick strax röcthe, ath then fredh oc dawe, som var 
giordh mellom edhers nadhe oc thee Suenske, skulle ey Ien- 
gher sthaa, forty edhers nads folck haffde væreth i Aabo, oc 
;ere the paa alle the Lübske skiib ijM (2000) oc i0 (100) ryt
mer, oc ære the met botzmen oc alle sanimen offuer howidh 
*ijM (3000) verindhe, Kære nådige herre, er edhers nade 
tcke fuldh visse oppa, ath then fredh oc dawe, som er giordh 
Uiellom edhers nadhe oc thee Suenske, skal icke holds, thaa 
tOckis mek rodeligh være, ath edhers nade sendher hiiclh 
tUere folck, forty the sagde i Lübeck obenbarligh, ath bleff 
6Jhers nadhe quit vedh thesse landh, thaa skulle edhers na- 
Jhe icke komme saa meghet fetalie aff stedh, ath edhers 
Hades skiff skulle holds i siöen met, oc siidhen haffde thee 
Uöö paa inghen siidhe. Oc maa edhers nade rætthe edher 
6Stir, ath thee Lübske faar altiidh scriffuelse fraa Kiöbne- 
laffn om eders nads opsettelse, oc acthe skiibene them til
lage ighen indhen Sancti Morthens dagh. Kunne thee Suen- 
ske oc thee bliffue ower eens, thaa maa edhers nadhe acthe
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them hiidh till landhet, oc haffue the Liibske fult Olborigh 
siildh paa skiibene, them skulle the Suenske sendhe till 
RefFuel for them. Oc ma edhers nade vidhe, ath jek Iodh 
strax giöre i (en) jacth redhe till Kasper Dancfaarth, ther 
kom han strax i edhers nads ærindhe borth met, oc liggher 
Vglen her i Viisby haffn ighen till bage. Kiære nådige 
herre, vill edhers nadhe haffue bartzen till siöes i aar, som 
edhers nade fick aff Jens Holgersson, thaa bedher jek edhers 
nade ville verdes till oc biudhe mek till; thii jek maa haffue 
henne op oc kallafatthen for, oc skal edhers nadhe end thaa 
vowe edhers nads folck och bösser paa henne; thii hwn er 
twenne ganghe kalle fatthet tilforn, siidhan hun var ny. Sii- 
sthe gangh thee kallefatthet henne, thaa slap kalfatiern som- 
mestedz igennem op til handhen, oc skal edhers nade vidhe 
i sanninghen, ath hun dwer icke til annet end ladhe met 
tömmer oc ladhe löben till Holland oc selles. Oc ville edhers 
nade verdes till oc biudhe mek till, hwor edhers nade vill 
haffuet met thee Lübske fanghor, jek haffuer, thii jek ville 
heller være skildh vedh then tywe hob endh holde them saa 
lenghe. Oc ville edhers nade verdes till oc biudhe mek tik 
om jek skal sendhe edhers nadhe then Lübske bark, eller oc 
edhers nade ville haffue hanom [her] till edhers nads behofF 
Kitere nådige herre, sendher edhers nade noghet folck hiidh, 
ath edhers nade ville verds till oc sende hiidh noghet malt met, 
ath holle them met, thii her er stor armodh paa landhet, 
thee finghe inthet korn her i aar, thee skulle faa stor nödh 
for korn, vdhen thee for korn aff Danmarck, thii her kommer 
inghen afF stedherne. Kiære nådige herre, kommer her no
ghet opaa, thaa giörss her vel folch behofF, thii her er i (en) 
stor begrebeth by oc er her icke xxx (30) borgere, ther jek 
kand IiafFue hielp vdafF. Finge the byen, thaa skulle jek 
haffue tösswer saa meghet folck, ath bemandhe slottet sidhen 
met, end jek skulle till forn. Oc skal edhers nade inthet 
twille oppaa, ath jek ey vill giöre myn ære oc throo tienisthe 
fuldh aff all myn formwe, oc ville edhers nade verdes till oc 
scriffue mek strax till baghe ighen, hwor effter jek skall rætthe 
mek efFtir edhers nads villie i alle tesse ærindh. Her met 
edhers nades höymechtighet altiid then alsommectisthe Gud 
befallendes til ewigh tiidh. ScrifFuet paa Viisborigh tiisdagh 
nest efFtir Sancti Michels dagh Anno Domini Mdnono.

Laurens
Schinckel.
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Utanskrift :

Hoyborne herre oc mectuge förste Her Hanss, met Gudz 
»ade Danmarcks, Sveriges, Norges Ac. kongh, syn kiæresthe 
Badige herre.

Original, med bibehållen försegling, (en springande hjort) i K. Danska 
fJeh1-Archivet. Rubrik: Danske Kongers Historie.

284.

Svenska Riksrådets handelstraktat med Lübeck, dat. Stock
holm d. 14 Oct. 1509.

Wij Jacob van Godes gnadenn der kerkenn to Ypsall 
Ertze Bischop, Mathias der kerkenn to Strengeniss, Otto der 
kerkenn to Westerars, der suluen gnadenn Bischoppe, Szwanthe 
Nyeltzenn, Sweden Rikes vorstender, Knuth Eskylssen, Erick 
Tursen, Erick Trulle, Sten Turssenn, Sten Cristerssen, Nyelss 
Boesszen, Ake Hansen, Peter Tursen, Trotte Manssen, Cri- 
sterenn Bentzefn], Erick Johansen, Holger Karssen, Rittere, 
Mester Cristoffer, Domprouest to Vpsall, Mester Hinrick 
Wenne, Domprouest to Abow, Nyelss Eskylssenn, Clawes 
Hinricksenn, Johann Arentzen, Benth AbyfoJrsenn vnd Jon 
Jonsen, Sweden Rikes Redere, itzundes hyr tom Stockes- 
Wme vorsammelt, Bokennen vnnd betugen openbar in vnde 
Biith dussem breue vor alszweme, dat wy, in städt vnde van 
Wegenn diesses gantzen rikes to Swedenn, vnss mith eyn- 
drechtigen rade ock vnser aller willen vnnd fullborde, vor 
vnss, vnse nakomelinghe. de vnsen vnde alle Sweden Rikes 
inwoner, vndersathen vnde vorwanthenn, Gode van hymmell 
Vnde deme hilligen heren, Sunte Erike, to erenn, vmme bo- 
stantnisse dusses rikes vnnd der erliken Stadt Lubekc, ok 
deine gemenen bestenn to gude, des vorsecht hebbenn, so 
Wy vnss ock des vorseggen vor vnss vnde vnse nakomelinge 
in vnde mit dussem breue, dat wy vth fruntliker naberschop, 
vnde van oldergebrachter toneginge, so twisken dussem Rike, 
vnde gemelter Stat Lubek ghÆolden, den suluen van Lubeck 
ok gemenem varendem vnde körnenden kopmanne vnde alle 
den" orenn vnnd vorwanthen, ouer duth gantze Rike zekere, 
frye, velighe, open hauen, ock geleide to watei vnde lande 
togesecht vnnd gegeuen hebben, vmme to moghen an vnde 
in duth rike komen, ock dar inne wesen vnnd wedderuth 
Vnbehindert scheden, myt alle oren schepen, volke vnde gu-
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deren, wenner vnde so vaken als one, den oren vnde oren 
vorwanthen des vth nottroft edder sustes einigher anderere 
mathe to donde is, so wy one insampt vnde besunderen vor 
vnss, de vnsen vnnd alle de vnsenthaluen don vnde lathen, 
ok laten vnnd don scholen vnde willen, vnde to donde schul- 
dich syn, ok toseggen vnde geuen in krafft vnde macht dus
ses breues sunder alle geuerde dergelicke, dat de vor- 
schreuen alle in dussem suluen Rike prouande vnde alle an
dere nottroft, vnde wes se sustes behouen vor temelike be- 
loninge hebben, krighen vnde vnbefart bekomen scholen vnde 
mogen, so wy vnde alle de vnsen weddervmme an, in vnde 
wedderuth der van Lubek gebede to wather vnde to lande 
in geliker gestalt hebben scholen. Jodoch scholen de sul
uen van Lübeck vnde de oren neynem varendem offte 
körnendem kopmanne vp vnsen strömen edder fryheiden hin- 
deringe, ouerfall edder geualt jenigher mathe don, so ock 
weddervmme wy vnde de vnsen in der van Lubeck strömen 
vnnd fryheiden nummande don scholen offte willen; dan eyn 
ider van vnns beyden delen schal dem anderen wie vnnd alss 
na older gewonthe borlick to rechte stan vnde antworden, ok 
sick in Iyke vnd rechte benogen lathen. Dar to willen wy 
vnser eyn des anderen beste wethen ok teghen malkander 
nichtes donn noch imande to donde mit vnsem willen oun- 
nen vnde vorhengen, dan myt vnderholdinge, priuilegien, 
gewonthen vnde herlicheiden vor vnrecht vnde ouerfajl in 
dem vnsen helpen boschermen na vnnszenn vormoghe. Dus
ses allenn vorscreuen to merer warheit vnnd orkunde hebben 
wy bouengescreuen dussen breff eyndrechtliken vnnd witliken 
gegeuen, welker geschreuen is tom Stockessholme vorbenomet 
am dage Calixti, des billigen pawestes, vnder berorden Ri
kes klemma och itliker vnser ghewontliken vnnd angebornnen 
secreten, segelen vnd signeten, der wy vnss duthmal hyr 
samptlick to gebruken in deme jare na der geborth Christi, 
vnses herenn, Dussent viffhunderth neghende.

Original på pergament mcd alla 12 sigillen bibehållna i staden Lübecks 
archiv. Den Lübeckska ratifikationen, dat. d. 29 Nov. 1509, finnes i K. Dan
ska Geh.-Archivet oeh är tryckt i dess Aarsberetn. IV: 354.
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285.

Ärkebiskop Jakob till Hr Svante, med ett utkast till ett riks
rådets bref om myntet, och erinran om behofvet att mynt- 
ningen komme i gång igen, dat. Almarstäk d. 2 Nov. 
1509*). D. G. A.

Jacobus &c. lika med N:r 9.
Wij haffue nw pa edert behagh oc forbætring opkastiid 

thet bref om mynthet, epter som i finne i thenne scrifft, som 
wij nw eder sende, ær nytte, at swadane breff strax scriffuit 
bliffue pa perman, oc ther wdi benæmpnis alle the gode her
rer oc men, som nyligest wore i Stocholm, swa at om swa 
sake wore, at i i höst wille giffue eder wtöffuer til Finland, 
som talet gaar, at thet tilförenne bliffue beselgt fo:beseglet] 
medh edert inszigle och sidhen kunde wæl besöries om andre 
gode herrers inszigle. Thet ligger alle störste makt pa, ath 
mynthet komme aathcr til gangx igen, oc pa thet at swa 
snarlige motte ske, wore got, at the ther makthen haffwe wn- 
sætte oc lænthe ther til penninge. Tektis ider ther om be
synnerlige scriffwe Stiig Hansson til, at han gör ther til wn- 
sætning. Hwar wij kwnne <&c. lika med N:r 226. Ex Al- 
mersteg die commemorationis animarum Mdix. Nostro sub 
signeto.

Skal then somme wtkome, kong Hans skal haffue, tha 
kunne wij wæl merchie, at hon mest wtgiffs i Danske hwiter. 
Therför görs storlige behoff, at wij radhe oss pa annet mynt 
igen, at riket ær ekke penning stælt. Peder Stok, war swen, 
weth eder oc om nager anner ærende berette medh mwn- 
nen. Bidie wij, at i wele biwde oss til medh lionum, be
synnerlige om mynthet, Iterum valete.

Postseriptum å en särskild sedel:

Ware got, som wij scriffue eder til i fastens, at mynthet 
komme pa gang, therför sende wij ider nw en wtscrifft af 
then gamble stadge, som förr giord war om mynthet, ther i 
maghe forbætre medh, om eder tekkis ware wpkastuse. Wij 
haffue förnummet, at sidhen wij eder tilscriftue, at orn inghen 
forbætring komme pa mynthet, tha skulle thet mykit hengie 
pa eder och oss. Her om biwder oss til medh thenne war swen.

*) Båda bilagorna äro förkomDa.
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286.

Hans Brask, prost i Linköping, och de öfriga sändebuden tili 
Danmark, meddela Hr Svante afskrifter af den lejd, som 
de nu fått af K. Hans och Danska ridsrådet, och att de 
genast kunna afresa, dat. Hamneda (i Sunnerbo) d. 30 
Nov. 1509. D. G. A.

Sincerissima nostra recommendacione reuerenter premissa. 
Kere herre, vile i vethe, ath siden wi sende eder thet breff 
med Benkt Knwdssons swen, ther wi finge aff ærchebispen i 
Lund oc thet Skaanske raadet, haffwe wi her forbideth the Iey- 
der aff kwngen oc Danmarks raad, them wi nw finge i afftens 
med eder dreng, tlienne breffuiszere, oc i (ett) kwngens egeth 
bodh, oc sende wi eder thenne innelychte copie aff kungens 
leyde, aff holket edert herredöme formerkendes warder kwn
gens acth oc meningh &c. actande nw strax i daag giffue os 
til vægs, ath fultgöre thet möthe, swa ath brysten teller for- 
symelsen skal ey finnes paa waare side, ok swa snarth Gudh 
foger, wii faa noger endelig swar paa the werff, os medgiffne 
tere, vele wi ofortöffuet biwde edert herredöme ther om oc 
alle andre lægligheter, ther paa ferde kwnne wara, holchet 
t en alzmecti0e werdiges beskerma till langlig tiid. Citissime 
ex Hapmnede [o:Hampnede] Andreæ mdix, sub mei Johannis 
signeto.

Johannes prepositus 
Lincopensis cum 

collegia.
Utanskrift :

Generoso ac Strenuo Militi, Domino Swanthoni Nielsson, 
Gubernatori regni Swecie, cum débita reuerentia et honore.

287.

Bengt Eriksson, slottsfogde i Stockholm, till Hr Svante; en 
skrifvare, som blifvit åtalad och fått ställa borgen å 
1000 mark, hade afvikit och sedan varit hos ärkebiskopen, 
Erik Trolle och Nils Boson, hvarefter dessa alla tre skrif- 
vit till borgmästare och råd, att icke antasta hans bor- 
gesmän,^ utan skulle han stå till rätta inför Riksrådet; 
den småsven, som ligger i tornet, har så mycket mindre 
kunnat afrättas, som han ej ännu är dömd, dat Stock
holm d. 19 Dec. 1509. D. G. A.

Min ödhmywkligh ok welwilioge tro ok tiænist nu och 
altidh til förenda sent med war herre. Kære herre, som
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edher wærdughet i scriffue inik til ora then win mwst, som 
hier ær kommen, taa seggia te som honom haffwa smakat, 
ath han dogher inthe. Én taa sender jak eder leqwæl eth 
aam ther wtaffh, swa faa i sielffwe smakan, ok om eder wer- 
dwghet tykkes, ath i wille haffwa noghet mer aff honnom, taa 
bywder mik til ther om, taa wil jak gerna senda eder mer 
&c. Kære herre, tæckes eder werdughet witta, ath som jak 
screffh ederth herradöme til i sist med her Erik Schriftuere 
om ten hans scriffuare, ath jak lat honnom til borghan med 
Jon Jönssons raadh ok samtykkia, ok han wnwek wtaffh ten 
borgan. Swa haffuer han nw Avarit hoss ærkebyskoppen ok 
hoss her Erek Trvlle, ok nu haffuer ærkebyskopen ok her 
Erik Trvlle ok her Nils Bosson alle iij (3) scriffuit borga- 
mestaranar ok raadet til hær i Stokholm, ath te skulle inga- 
lwndh stædia til, ath te förloffwara, som waare godh för hon
nom, te skulle noghet swara mik til thet lyffte, wtan han 
skal komma til swarss ok staa eder til retta för rykesens 
raadh, ok thetta breff thet war nw i dagh læset hær pa radh- 
stwffwone, ok Avet her Peder ytermer ath wnderwisa eder, 
IiAATe hær om ær belæget, ok om all annar ærende, ok halder 
jak mik harth pa thet lyffte, som te haff'ua mik för te m (1000) 
mark, ath i Avilie byAvda mik til, hwat eder Avelie ær hær om, 
ter Avil jak [mik] gerna æpter retta. Her med eder werdughet 
al8inektogh Gud beffalandes. Seriffuet pa Stokholm Odens- 
daghen för Tome apostoli anno Domini mdix0.

Benkt
Eriksson.

Postscriptum, à en lös sedel:

Kære herre, Averdoges eder herradöme witta, ath som i 
scriffwe mik til om eder smasAven Per Andersson, som hær 
lio-o-er i torneth, ath jak skal lata retta honnom. Iaa kan 
jak ikke lata rettan för ten skuldh, thet han ær ikke döm der, 
ok som edert herradöme wel fôrtænker, ath taa som i hade 
honnom för rætta i borgare stwffwone, taa gik ther ingen dom 
AArtöffuer honnom, ok ikke wilde te helder döman pa radstwff- 
Avone, wtan skAvtte thet fran seg ok wp i borgara stAyftwona, 
ath eder werdugheth wille bywda mik til, hwath jak skal 
»öra affh honnom, ok ma i witta, kære herre, ath ingen ti- 
dende haffwer jak en nu wtaff Nils Scriffuare, och haffuer 
iak mit budh til Wædôôn ok wtöffuer til Nils Æskilsson, ath 
nar som han kommer tith, taa skal [han] strax skynda hon
nom hit wtöffuer haffwet, ath han als inthet skal töffua tær.
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288.

Ake Hansson till Hr Svante, beder honom bortlägga sin ovilja 
till Hans Skrifvare i Linköping, som blifvit förtalad, och 
om ej rättegång kan undvikas, vill Hr Åke gå i borgen, 
att han skall infinna sig, dat. Skara d. 18 Jan. 1510. 
D. G. A.

Wenlig oc kerlige helsen altiid til foren sent medh wor 
herre. Kære herre frende oc synnerlig gode wen. Maa i 
wide, at thenne fatige man, Hans Scriffuere aff Lynköpingh, 
myn wärd, kom tiil mig medh wærdugeste fadher ärchebispens 
scriftuelse, sa at jag skulle scriffue for hanom tiil idert 
herredöme. Sa bider jag ider kerlige, at i wile frawende 
hanom then owilie, som i til hanom haffwe,.. som hanom 
mongehande osannelige ær pa fört for ider. Är thet oc sa 
sake, at i ecke wile giffued offuer medh mynne æn ræth- 
gangh, tha wil jag wara god for hanom oc hans forloffwen i 
Stockolm, at the oc han skole komme oc sta idert herredöme 
tiil rette olidig oc ofelogh i thet förste herremöthe. Kære 
herre, ramer hans oc alle the gode mens beste, som myn 
gode oc store tro är til ider, oc lather honom oc them nythe 
myn scriffuelse tnl gode. Lhette forskyller jag gerne ighen 
i alle gode, oc bider jag ider käre herre, at i biwde mig til 
ider fwlkomlige wilie her wm ighen medh myn swen, sa ath 
han motte bliffwe wiid hus oc hem, höstru oc bar[n] oc fara 
epter syn bäring, ofegdhet, ther tiil, Gud wil, jag for ider 
scriffuelse ighen. Hwar jag kan ware ider til tiænest, wilie, 
gagn oc bestand, skule i altiid fynne meg welwiliogh wti, 
thet Gud kenne, hwilken jag ider befaler swnd oc salighed 
til ewigh tid. Hasteliga aff Scara Sancte Henrici affthen 
Mdx0.

Ache ■ 
Hanssen Riidder.

289.

Johan Månsson till Hr Svante; hans granne på slottet hade 
fordrat att få köpa all ved, som inkommer till staden, 
eller skulle hugga på slottets skogar; Otte Bud har begärt 
lejd för en resa genom länet till Öland, hvilken ej kan 
vägras; ortens innebyggare böra ej nu betungas med gäst- 
ning eller fodring, dat. Kalmar d. 24 Jan. 1610. D. G. A.

Min ödmyke helsse wellweligh tro thiennisthe eder herre
döme nw ok altiid forsend medh Gud. Werdugh herre, jak
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screff eder till nw siisth, hwad for en jak haffwer till granne 
her pa slotthet. For nogre dagar bleff han myn geest wbodin 
ok loth siig merkia medh mängt fafængt tall i swa motthe, 
om lianom tillstaddes ecke köpa alien then wedh her kom 
till byn, tha ville han hwgghe the skoger, som höre vnder 
slotthet, the jak haffwer i befolling pa edra vegna, hwad hel
ler thet war mik leeth eller lywfft, ok hwes dell han brwka 
eller bygynne wille, thet skulle hengia in pa honom all ena. 
Gud these loff, han bekende siig strax skyllogh ok fall till 
it middell, sedhan han förnam, jak wille ecke lathe Jwther 
kliffwa mik pa hwffwudhet. Myn bryst eller forsymelse skall 
ecke fynnas, at jak will jw se till medh pa brædhet, som makt 
pa ligger, ok the fatige mæn her i stadhen gör ok sa teske- 
liges, ok ære nw thess wellwelioger till hwes them bliffwer 
till sagt, sedhen the finge liisa pa then swora thæringh, the 
langlige haffwe oppehollet. Nw i söndagx, at affthen gansche 
seenth, fek jak Otthe Rwdtz myndeligh scrilfwelse, i huilche 
han esker ok begärer en frii sæker leyda medh xxiiii (24) 
personer igenom Calmarna læn hiit in for staden ok framdeles 
wtoffuer till Olandh, huilchen jak kan honum ecke forwegra 
for then leglighet pa ferde ær, ther före betrösther jak inge- 
Iwnde giflfwa mik i fra staden, helst for dy at jak will en- 
kedh fa at wetha, om the fatige borger och Mörbone ma ok 
schole fara in pa Öland, hwar till then annen, effter theres 
berningh, som gammalth ok forth waridh haffwer. Som eder 
herredöme scriffwer om swenenes lön, swa skall thet Gud 
kenne, ath thet gör thöm nw alstingx well behoff. The fatige 
karle scole altiid ware redebogne at woge halsen ythermere 
en nogre andhre, ok finner jak thöm wellwelige nat ok dag, 
æ nær jak thöm tilsægindes wordher. Kere herre, jak hopes, 
at eder herredöme ecke lather twinga tlienne landzenda nw 
pa thenne tiidh medh gestningh eller hestelop. Om swa skeer, 
tha betröster jak ingeiunde forholle mik her nedre, ok almo- 
gen ær gansche genstörtigh emot thöm, ther ecke ware hoss, 
nær orn thrængde. Jak hother thöm medh gestning, om jak 
skall fa noget wt aff skatthen. The swara och sægie ey see 
monge hoss thöm eller trænges, tha fienderne loge her for 
dören &c. Kere herre, i all then motthe, jak kan wetha eder 
herredömes ok Sweriges riges besta, gör jak alstinges gerna, 
veliendes woge liiff ok halss ok all myn welfarth for edher 
ok edhre wenner, sa lengie jak leff'wer. Inthet annedh syn- 
nerliget ær her pa ferde, wthen hwes jak framdeles forfarin- 
des worder schole i fa at wetha oforsymed. Eder herredöme 
then alsmectiig Gud befollendes ok Sancte Erik kwngh.
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Scriffwet i Calmarna odensdagen nest for Sancte Paffweli 
anno &c. md decimo. Meo sub- signeto.

Johan
Monsson.

Postscriptum å en lös sedel:

Ma i vetha, kere herre, at jak haffwer leesth wt the sywke 
karle ok nogre onyttoghe. Hopes mik, at i thet ecke straffa, 
æ hwad pa komber, tha haffwer man aff swadana alss inthet 
bestandh. Sender jak eder ith viist register pa the swena i 
her liggiendes haffwe. Jak haffwer tagit twa eller thre gode 
karle till mik pa edra vegna i the sywke karies stedh.

Utanskrift :

Erligh welbyrdugh herre och Strengie Ridder her Swanthe 
Nielsson Swerges forstandere sin kere herre.

290.

Hemming Gadd till Hr Svante; medan han gjorde sig färdig | 
till resa upp till Hr Svante, kom bud från Linköping, 
att ärkedjeknen hastigt aflidit, och att prosten (H. Brask) | 
genast kändes vid all qvarlåtenskapen, hvarföre H. Gadd 
på natten reser dit, för att se, hvilkendera af dem skall I 
blifva arfvingen, dat. Söderköping d. 29 Jan. (1610*). !
Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmyuka thro thiensth. Verdog herre fadher. Nw 
strax jach war her i byn, aldelis skikkadh myn ærendhe, ath 
koma op til idher, nw strax epther idher scriffwilse, som jach 
sath och fik mik math, widh ix (9) slo, kom mik budh, ath erke- 
dieknen war dödh wtan skæll och skriptamall i Linc[öpinge] 
widh eth slo i dagh, och strax stegh progisten in i hans gardh, 
kennes widh alth saman, likerwis han wore huffudh och raby

*) I Linköpings domkyrkas papperscodex, nu tillhörande Linköpings biblio
tek, finnes följande nära samtida anteckning: »Anno Domini 1610, 28 
Januarii obiit Mag. Johan Ganzo1 archidiaconus subito», hvilket oak- 
tadt skilnaden på en dag, så nära öfverensstämmer med detta bref, att 
det icke kan vara fråga om någon annan, särdeles af de öfriga upp
gifterna synes, att författaren velat i ordning uppteckna så många ärkc- 
djeknars dödsdag, som han kunnat få reda på. Linköpings Bibi. Handl- 
Del. I: 94.
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ower alla, man jach forswarer thet medli idhert hen-edöme, 
hurw jach kan, til myn forwentilsse. Jach giffwer mik uth 
i nath obebodath, 8a jach will wara ther innan dagh, ath se 
hwath myn lycka ær, hwath heller progisthen skall wara hans 
arffwinge eller jach, bidiandes idher for warss herra dödli 
skull ath mik fordragha til en tidh myn frawarilsse. Ma 
wæll sa hendha, thet kan batha mik en parth til myn con- 
firmationem, i Rom skall forwærffwas. Idhers budh, Jens 
Engilbrechthson, thenne breffwisare, kom i samma stwndh til 
mik, som thenne tidende kommo. O, werdoghe herre fadher, 
nw ær myn oker moghen, om jach haffwer lycka til ath 
skæran, wtan omyldha fortæcka mæn. Jach waghar halsen, 
om mik biudhezs olika. Her medh idher Gudh alswoldig 
befellandes medh Iiff och siell ewerdeligh. Hasteliga scriff- 
with i Sudherköpwngh xxix Januarii.

H. Gadh.

291.

Johan Månnson till Hr Svante; Otte Bud har varit hans gäst 
ooh velat uppgöra ett särskildt stillestånd mellan Oland 
och Möre, har begärt att få komma åter och sedan resa 
till Danmark; allmogen i Kalmar län hade genom ombud 
klagat öfvar den svåra gästning och annan tunga, de 
alltid mer än andra hafva af kriget, och begär någon 
lindring, dat. Kalmar d. 1 Febr. 1610. D. G. A.

Myn ydmyge helsse, welweligh tro thieniste eder herre- 
döme nw och altiidh forsend medh Gudh. Werdiig herre, 
nw i lögerdagx nest forliidhen war Otte Rwdt myn gest. 
Jak wnfek honum ok hans medfölgere thet bestha och yter- 
sthe jak formotthe. Ibland anned kwnne jak inthet fornyme, 
vthen han alstinges gernæ saaghe ok ville, at thet motthe 
komma i en fasth, stadwgh fredh riighen emellom, om swa 
ecke skedde, ok jak haffdhe thess fulla makt och befalling, 
at hwes jak giordhe eller stadfesthe i thenne landzenda pa 
edra vegna, skulle bliffwa giort, latiid ok stadfesth, ok tha 
menthe han welie göra ith forbwndh emellen Oland ok Möre, 
swa at hwar motte wmga then annem ok andre brwke theres 
synesthe, pa hwad thet ær giort, giissar jak, for then store 
fara han haffwer for the Lybsche. Nw i dagh holler han it 
menigt l[ands]ting pa Ö[la]ndh. Hwad thet betyder, formoder 
jak, thet fa til kenne medh thet snaris[te]. Han sendhe mik 
bwdh hemlige, thet han wille komma hiit in i byn, mik yter-
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mere till ordhe ok tals om all ærindhe, ok strax med sania 
farthen giffwa siig ather till Danmark, hwes jak fornymendes 
vfarder] schole i fa at wetha offor[töff]uit. Kere h[er]re, the 
fatighe mæn her i lænedh, [hu]art hæredhe for siig, wore nw 
inne hoss mich, klagindes [then] swore twnga ok sto[re] gest- 
ni[n]gh, the haffwe hafft i thenne longligh vfred, yter[me]ra 
en i nogen annen landzendhe ok befrwcthe nw pa thenne 
tiid faa .. .. the mene och sægia: nær andhre sitthia Stillat 
tha scole the göre wth.. skat, kostgerder, holle swor gæst- 
ningh, wtoffuer theres lagligh fodringh, forvthen mang annen 
palegillse, som them ær offwergongin nw i thenne forliidhne 
aren, ok sedhen ware redebogne nat ok dag for fienderne, 
nær thöm tilsægx. ïher fore ære the alle tätige mæn her i 
lænedh bönfalne in till eder, Eder herredöme ödmykelige be- 
diendes, at i wille werdes liisa thöm medh eders gestningh 
pa thenne tiid. Skall thet ga till feydhen, tha bliffwe the 
ythermera tillkraffdhe om aldhra handha paleghilse en the 
andra, langt fran handhen. Kere herre, werdhens ramme 
thenne landzendes besta, som all theres fulchomligh thro ær 
till edher, badhe i then motthe ok all annen, ok i ville ver- 
des offor[töff]uit biwde mik till medh thenne bretfwisare Niels 
Jensson, hwad the fatige men schole rette siig effter. Jag 
hopes, nest Grudz hielp, wele ther fara sa medh, at i schole 
haffwe en hull ok welig almoge i thenne egn, och hwes her 
ær till wpbyrd, skall wara eder altiid till god rekinscap. The 
edhre fatige karle, i her liggendes haffwe, stwnda daglighe 
effter theris lön, at i wille wara fortenchte, the linge then dell, 
thöm bör. Inthet annedh synnerlighe ær her pa ferdhe, vthan 
Eder herredöme ville vara fortenckth i tiid, huat her skall 
foretages om all erindhe, om thet gaar till feydhen. Ey set
ter Otthe Rwdt nogen stadugh thro till thenne fredh. Nær 
han komber, vill jak medh lempa ythermera fa höra hans 
grwnd ok synne. Eder herredöme then alsmectig Gud och 
Sancte Erik kwng beffollindes medh liiff och siel till ewig 
tidh. I hwadh motthe jak kan som hælst vetha edert gagn ok 
voga myn halss for eder, scole i ther till fynna mek alfetinges 
redebogin. Scriffwidh i Calmarna kyndersmisse affthenMdx:mo.

Johan
Monsson.
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292.

Riksföreståndaren Hr Srante till ärkebiskop Jakob, begär hans 
yttrande om ett förslag till myntets förbättring, samt 
hans fullmagt för sekreteraren Peter Jakobsson (Sunnan- 
väder) som kyrkoherde i Stockholm, dat. Vesterås d. 16 
Febr. 1510. D. G. A.

Humilimis in Domino reuerencia, dilectione, honore et 
salute premissis. Verdugxste fadher, kere besynnerlige gode 
vGn. Som jach flere sinnoin hafwer gifwit edher till kenne 
then menige mandz, Tydzsk och Swænsk, innen stedher och 
vthen, allmennelige tall och klaghen, som the hafue, ath ingen 
vill förarbeijde och acthe rigisins och then menige mandz 
betzste, swa thet myntid matthe taghas op och komma till 
gano- i gen. Then vægfarende swa væll som then boollasthe 
niaiT hafwer længe ymptid och taledh ther om och æn nw 
talar ther mychit om, at gamble ortigen matte lysis op i xn 
(12) peninge, then nye och i x (10), och fyreken i fem peninge, 
och sidhen latha slaa swadane mynth, at riched motte blifue 
forbætradh, swa blefwe myntid qwart i landit, och icke fördis 
vth, som hertill skeet ær, och kwnde wij ther med drage vort 
cgit gamble mynt in i richit i gen, hwor thet fwnnes osmælth. 
The 1 Stocholm talade mich ther till om nw siist i Vpsale, 
och hade nw theris myndige bodli till mich. Edhers nade 
och mik giifs then skuld, at richit och thet menige betzste 
vorder ther vdi forsymed, hwar fore sendher jack nw thenne 
myn elskelige, huile, troo seeretarium, her Peder Jacobi, till 
edher nadhe, bediendis edher alwarlige vara hær fortæncthe 
vdi, at swadane tall, roop och clagen ecke hænger eder nade 
och mich oppa, och bijwdhe mik strax till edher nades gode 
radh och tycke her vdi. Jach eij kan eller ma swadane tall 
længer lüde eller höre, ecke heller see ther oppa, at nc he t 
swa bliuer förlamed med mynted, som thet nw ær. Enther 
thet then menige man begærer, at gamble ortigen, nye, och 
fyreken ma komme op, som för berörth ær, tha kan eder 
nade væll merchie, at mick ecke staar till lasngre at fördröijed, 
vthen förfölie theris begær, och tænckie alwarlige till, thet 
mvnted kan komma till gangh och bliffwe ved macht; ty ær 
jack kerlige begærendis eder nades alwarlige radh och sinne 
her vdi, som for[scriff]ne her Peder eder nade ythermere veth 
at underwiisa. Verdugxste fadher, jach förmodher, thet eder 
nade hafwer förstaat, thet Gud alzmectig hafwer kalled aff 
thenne syndelige värdh her Ingemar, kireheherre i Stocholm. 
Effter saa ær, tha förlather jach mich till thet tall, wij hadom

Ihdr. t. Skandia. Hist. V.
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till samens och eder nade mich tilsade pa thenne min for- 
[næmpjde her Peders Jacobi vegne. The gode men i Stoc- 
holm ære honum alle begærende, och jach honum thet gerne 
ynner, for ty han thet hafuer hwllelige fortienth. Ty beder 
jach, at eder nade vill thet forfölie, eder nades collacionem 
honum at gifwe ther oppaa, som eder nade pa hans vegne 
mich tilsagt hafwer. Hwad eder nade kan kornma tili gode, 
velie och kerlighet, gör jach altid gerne. Eder nadhe her 
med alszmechtig Gud betalandes. Aff Vestherars in crastino 
Sigfridi Mdx. Meo sub signeto.

Swantho Niclisson 
in Ekesiö, miles.

Utanskrift :

Reuerendissimo in Christo patri ae domino Jacobo, mi- 
seracione divina archiepiscopo Vpsalensi, amico tamquain 
patri colendo, humiliter.

293.

Bjärke härad till Hr Svante; begär att åter få komma under 
Brynte Bertilsson (Liljehök), som förut haft häradet i 
förläning, för att slippa ifrån Mats Kafle, hvilken icke 
håller sig vid lag och rätt, utan låter sina svenner ostraf- 
fadt våldgästa och mörda, dat. d. 26 Febr. 1610. D. G. A.

Ödmekeligha tro tienisth nu ok altidh forsenth medh 
Gudh. Werdughas edherth herredöme ath vitha, thet wij 
fatiga skathskyllige böndher edher öndhersata tekkis edher 
ior alth goth ij alla motha ok særdelis for then godhe man 
Brunte Bertilson, sum os hauer hafth ij forläningh aff edher 
gönsth ok godvilia. For thy han hauer hollidh os vidh Iagh 
ok reth ok garnbla goda sydväniur, sum os vel medh nöier. 
Thy er vor fatigha kerligha bön tyl edhert herredöme, ath 
y villia for Gudhz skul ghöra vel ok vnna os vnder Bruntes 
hondh yghen, thet vore allas vore veliæ ok begheringh. Item 
er ok vor stora bön ok tro tyl edher erlighet, ath y skilian 
os vydh then omilla man Mas Kaflæ, for thy han hauer ikkie 
hollith os thet han loffvade y her Tures nervaro, vthan hauer 
vool gesth noghra y vorth herrat, ok korn hans suena ena 
nath hem y gordhen tyl en kar ena nath ok skuthe x (10) heller 
xii (12) skoth in opoo hanum, sum han loo y synn sengh, ok tber



387

skutthe the bondans drengh y hel, ok ther er ikkie gongith 
huaska lön heller bön fore en nu, ok thet tökker os vara 
store vlagh. Item hafde ok bondhen inghen annan sak en 
han ville ikke holla hanom mera gisningh [o:gestning] en 
fadher ok forellara hadhe fore hanom ok plæksyth er offver 
alt i menigha landyth. Thy bedum vy edher godhet, ath y 
fynnan os yth goth roo her vdy, sum vor fatigha trop er tyl 
edherth herredöme, ok vylium vy vara edher altydh tijl honda 
epther vor ythersta makth, thet skal Gudh kenna. Her medh 
edher verdughet almectoghan Gudh befallandes ok jomfru 
Maria ok Sancte Erik konung. Scriptum Bierka herat anno 
domini Mdx feria tercia post festum Sancti Mathie. Scrifvit 
vndher erlig mandz insigle Biörn Benctsons, effther thy vy 
ikke sielf insigle hauum.

Meniighytthan 
y Bierka heradh.

Utanskrift :

Högboren ok velbyrdugh man, Her Svanthe Nielson, 
Sverike rikis forstandhara, syn kere herre, thetta breff ödmii- 
keligha.

294.

Bengt Eriksson, slottsfogde i Stockholm, till Hr Svante, har 
jämte tullinspektören förhört en Tysk handelsbetjent, som 
legat i Malmö öfver vintern, och meddelar hans berät
telser om tillståndet i Danmark och norra Tyskland, dat. 
Stockholm d. 7 Mars 1510. D. G. A.

Min ödhmywkligh welwilioge tro ok tiænist nu ok altidh 
til förenda sent medh Gud. Kære herre, tæckes. eder wer- 
dughet witta för tydende, ath hær ær nu kommen i (en) Tysk 
köpswen hit til Stokholm wp fran Danmark, ok var han i 
Malmö om fastagangx tidh ok hade han ligget ther nw i win
ter wtöffuer, ok wilde han gerna haftua farith igenom Dan
mark ok in till te Tyska stædher, ok han kwnde ieke komma 
ther fram, ok terföre gaff han sigh hit, ok hade jak honom 
til tals för mik, ok Ærnest Mwggel war ther hoss, ok sade 
han för wissa tydende, ath thet staar en nw wtan dagh i 
mellan kwngen ok te Lybbeska, och segher han, ath nu pa 
tenne hær tidh taa staar ther en herradagh i Kalenborgh, ok 
ther ær kwngen siælffh ok alt menige Danmarks Kadh ok
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alth menige frælset i Danmark, te ære ther ok, teslikes ij (2) 
borgamestara och ij (2) radhmen wtaff hwar köpstad i Dan
mark, te skulle ok wara ther, för wtan aff Södherjwtlandh, 
te komma inthet tith. Tlier haffuer alt menige landet hand- 
gaath hærtwgh Frædhrik, ok kwngen ok han, te ære skelak- 
tyga sigh i mellan, ok sægher han, ath ten menige ,man i 
Danmark, bade fattige ok rike, te ære begærende, thet te 
wille haffua en stadygh fred. Wil kwngen ikke haffwa fredh, 
taa wille te syælff göra sigh fredh, ok segher han, thet al- 
moghen i Skaane haffua stor fara ther före, ath ten dagh 
skal bliffwa wpsagdh, som ær giordh hær i mellan riken, 
Ytermer segher han, at al te Lybbeska skep, som waare hær 
i höstas, te ære al kommen hem, swa nær som ij (2) ok te 
blyffwe wtan för Danska. Ther bleff folket ok godzet be- 
ræddath, ok sægher han, ath ther ær godh tidh allastadz i 
Tysland, ok mener han, thet wi skwlle faa hith korn, rogh 
ok malt nogh tædhan, ok ther skal ok blyffua bættre köp 
wppo, nar som skeppen begynna ath wanka. Hær medh eder 
ærligheth alsmektogh Gud beffalandes, ok wil jak leggia 
winningh om edert gangii, som i tro mik til. Scriffuet pa 
Stokholm torsdaghen för midfasto söndagh anno Domini mdx°.

Benkt
Eriksson.

295.

Ake Hansson till Hr Svante, meddelar underrättelser från 
Hansestäderna och begär att få utan misstanke skrifva 
till K. Hans, för att fordra utlevererandet af två fogdar, 
hvilka rymt till Danmark med både penningar och rä
kenskaper, dat. Ettak d. 10 Mars 1510. D. G. A.

Venligh kerligh helse altiidh tilfforenn sænth meth wor 
herra. lvære herre, teckis edert herredöme wele wethe for 
tidcnde, ath nw i tesse forledhne daghe kom eth skiip til 
Lödise ifra Stralswndh, hwilka for sanne sagde, ath the i 
Stralswndh skola wthgöre iij (3) skiip, medh spisning, wærie 
och folk och huad del dher paa behoff görs, och tesligis Ro
stok och andre stæder ther om kringh skole och wthgöre iij 
(3) skip aff huar stadh, och wel bemannath, the Lybske til 
trösth, wnsæthningh och bestandh, och gar ther for almænlig 
tall i Danmarch, ath kongh H[ans] haffwer achtet besöke eth 
herremöthe i Calmarna nw om Sancti Johannis tiidh nw næst
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kommandes medh edert herredöme och flere gode herrer her 
i rijkith, ath edert herredöme kan siigh dher wdi forwara. 
Ktere herre, som edert herredöme wel fortænker, hwre mm 
foo-otthe Olof Pedersson wnflydde tiil Danmarch medh min 
peninge och rækenskap, och nw i jwlas for och en min fo- 
gotthe sa sin wæg tiil Danmarch medh min pæninge-ræken- 
skap och huad dell han aff megh haftde, beder jach eder 
herredöme kerliigh gerna, at i wille tilstæde, ath jach motthe 
scrifiwe kongen tiil, wthan mystænkilsæ, ath jach kwnne Iaa 
hwgswalilse for thet hommoth, megh gioit ær. Och ær her 
ingen annen synnerligh tidende, jach kan edert herredöme 
tilbiwde paa dhenne her tidh. 1 huadh motthe, Jac*1 JfaJ1 
ware edert herredöme til wilie och kerliigh, gör jach altndh 
gerne. Edert herredöme alzmechtigh Gudh, Sancte Knch 
kungh och alle Sweriges patroner befelendes. Ex Etagh 
Dominica Letare Anno Domini Mdx.

Ache Kidder.
Hansson

296.

Herman Messman, rådsherre i Lübeck, till Hr Svante, tackar 
honom och Fru Metta för vänligt emottagande och un
derrättar, att rådet utrustar sina skepp för att angripa 
K. Hans både till lands och vatten, samt att han och 
Herman Valke fått befälet, att de skola utlöpa inom 8 
dagar; och att nu tiden vore inne att hämnas mordet à 
Knut Alfsson; ber honom skrifva om en jakt, kvilken 
nu ligger i Danzig, så vill han deri som allt annat rätta 
sig efter hans önskan, dat. Lübeck d. 30 Mars 1610. 
D. G. A.

Juwen gnaden fruntlicken groeth myt willighen denste 
alle tydt boreyt, gnedighe Ieue here vnd bosunderghe, olde, 
ghunstighe, ghude vrunt. Ik doe juwen genaden danckbor- 
heit vor, dat my ju gn[ade] vnd myn genedigeste vrouwe 
moder, vrou Mette, my bowiseden, Grot van hemel gheue, dat 
ik dat teghen jw gn[ade] vnd den juwen vordenen motte. 
Item forder, so do ik juwen gn[aden| gotlick wetten, dat ein 
ersam radt to Lubek myt sampt eren borgeren vnd eren vor- 
wanten mercklicken vth macken ere scheppe myt knechten 
vnd volke vnd myt mercklicken geschutte vnd myt houet- 
stucken vthverdighen teghen den konnynck van Denemarken 
vmine one antotastende to watter vnd to lande, vnd sint
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mestedel alreide vnd werden in viii (8) dagen tom hogesten 
afflopende, vnd ik vnd noch ein ander Kadesledemotte ge- 
nomp[t] her Hermen Valke sint dar to geuoget van dem er- 
sarnen Rade vppe de morghen vor houetlude, de almechtighe 
Hot gheue vns gelucke vnd eventur, so dat de bose tyranne 
motte gesturt wei’den. Item sal an my nicht gebrecken myt 
der hulpe van Gade. Item genedighe Ieue here, so denne 
ju genade my wol vormals heft geclaghet vnd boclagheden 
den gestrenghen ritter, hern Cnut Aluesson, selligher decht- 
nisse, de so jamerlicken van dem leuende to dode in ghuden 
louen geslagen vnd in stucken gehouwen wort, dat denne jw 
gn[adej dachte to wreckende, wante it juwen gnfade] passen 
konde, de wylle dat jw gnfade] ennen warmen blödes drop
pen in juwen gnaden Hue hadde, aldus so duchte my, dat 
it nw wal de rechte tijdt myt juwen gnaden were, dat ik 
juwen gnaden sust int beste torkennende gheue, kan ik juwen 
gnfaden] war ane denst wyllen bowisen, dar sal my jw gnade 
vlittich vnd wyllich vinden sunder alien twiuel. Item gene
dighe Ieue here, so jwe gnfade] vns denne mede deide van 
dem Holme de jacht, so my juwen genaden dener Hillebrant 
ynder richtet heft, dat he sodant an jw gnade geuordert hadde 
in mynen vnd hern Bernt Bomhouwers namen, dat my denne 
VnbowfMjst is, wo dat dar vmme is, aldus so is myne frunt- 
licke bedde an juwe Ieue, dat ghy my doch willen schriuen 
by dusem jegenwardighen, wo dat it dar doch vmme is, wante 
her Bernt jo nicht to hus gewest in iiij (4) ofte v (5) wecken, 
ynd ik wet ok nicht wanner, dat he to hus kumpt. Wante 
ik nw wet, wo dat it dar vmme is, so wyl ik juwen gnaden 
ofte vrouwe Metten dar vorsenden wat byllich is, wente de 
jacht de quam nicht hyr, it is noch to Danske. Jw gnade 
side hyr inne ghutwillich bowisen, dat ik des ein wettent 
krighe, dat vordeine ik alle tijdt tegen jw gnade vngespardes 
flittes gans gerne myt der hulpe van Gade, dem ik jw gnade 
bouelle myt alle juwen gnade siechte vnd ghuden frunden 
in langhen salligher woluart, vnd grottet my ser vrow Metten 
vnd erer leuen dochter Cristineken vnd juwen gnaden hern 
sonne, hern Stene, myt velien m (1000) guden nacht. Gescreuen 
in Lubek vnder mynen ingesegel am sonauende in den helli- 
ghen passchen anno &c. xv°x. Juwen genaden ghutwilligen

Herman Messman.

Utanskrift:
Dem eddelen vnd wolgeborn gestrenghen hernn H. Swante 

Nigelsson gubernator des rickes tho Sweden mynen gnedighen 
leuen herrn denstlicken geschreuen.
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297.

Riksföreståndaren Hr Svante till Ake Hansson; med anledning 
af hans bref om tvisten mellan biskop Vinoentius och 
Ture Jönsson, hade båda blifvit inkallade till ett rådsmöte, 
som är utsatt att hållas i Tälge d. 1 Maj, ooh om hans 
omständigheter det medgifva, bör han ock komma dit; 
freden med Ryssarne är befästad, och Lybeckarne hafva 
7000 man i sjön mot Danskarne. (Troligen dat. Vesterås 
före medlet af April 15X0*).

Kere her Ake, gode, besynnerlige ven. Som i nw scrifwe 
mich till om then trætte, ther ær begynt emellan verdug fader 
her biskop Vincentius och her Ture Jensson, swa hafwer 
jach scrifwit töm till pa baade siider, at the swadane buller 
skole vtaff sæthie och tale siigh till rette inne for the verdi- 
geste, verdige feder, erlige herrer och gode men, Rigisins 
Radh5 som nw forsambles i Tælgie pa Sanctorum Philippi 
et Jacobi tiid nestkomendes, och ecke gifwe waare hedzke- 
Iige fiender then glæde oc tröst, at wij swadane buller skole 
bruka pa hwar annen inhyrdes och styrkie töm ther med till 
vort egit forderff. Kwnde eders rnacth swa vorde, at i for- 
matte gifwe eder op till thette mötid, tha saage jach thet als- 
tinges gerne. Oss Iaag aldrig swa yterlige macth oppa at 
tagha vaare ærende alwarlige fore, som thet nw gör. Gud 
tess Ioff hafwe, wij hafwe fred med the Rytzer, *) som i skole 
ytermere faa at höre, nær Gud föger, i komen op, saa thet 
ær vthen fare pa then sidhe, och the Lybeske ære i siön vijm 
(7000) starck och ære nw ved thette pass i kongens land. 
Forsyme wij oss pa thenne side, tha ær jefwendes, at wij 
aldrig faa thet tilfelle, wij nw hafwe, till vaare land och sloth 
i gen at tagha. Beder jach eder och förmaner, at i nw vele 
alwarlige acthe och betænckie Sweriges richis och then me
nige mantz betzste, som i kwnne formerchie nw alder störste 
macth oppa ligger.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet.

*) Stilleståndet afslöts i Novgorod i Mars 1510 och redan d. 2 April s. a. 
kunde slottsfogden i Abo Josef Pedersson underrätta Hr Svante, att 
en af sändebuden 3 dagar förut hemkommit till Åbo. Skand. Handl. 
XX: 279, Grönblad, Nya källor, s. 450. Huru länge det den tiden be- 
höfdes för att komma från Åbo till Stockholm, är ovisst, det berodde 
naturligtvis hufvudsakligen på väderleken: men Ture Jönsson säger i 
bref af d. 1 Juni (N:r 303) att den kallelse, han sist erhållit var af d. 
25 April och för ett möte d. 19 Maj, men att han dessförinnan fått ett 
kallelsebref, dat. Vesterås, hvilket ej gerna kunnat vara utfärdadt senare 
än d. 10 April.
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298.

Riksföreståndaren Hr Svante till biskop Vincentius, kallelse 
att komina till rådsmötet i Tälge d. 1 Maj, för att för
lika tvisten med Hr Ture Jönsson. (Trol. dat. Vesterås 
före medlet af April 1610.)

Verduge fader, kere besynnerlige gode ven. Mich är 
forekomit och til vethendhe vordith, at nogen trätte, splitter 
och twist är komen emellen eder nade och then erlige, gode 
man, her Twre Jensson, oc är then saa hedzkelige eder emel
len begynt, at i pa ingen side vele lotha eder beweke till at 
optage swadane splitter pa dagh och stwnder. Vtaffhwilchit 
eder nade kan tänkie och grannelighe nogh besinne, at vaare 
och Sweriges richis fiender mychit gledliies och haffue ther 
aff stoor tröst, til rigesins oc alles vores forderff. Är eder 
nade beneigd till at vethe Sweriges richis, edert egith och 
alles vaares bestand, tha är mich icke twifwel, at eder nadhe 
jw vill tala siig till rette och vtaff sæthie swadane twiist, thet 
som jach förmoder, eder nade jw vill komma till thet herre- 
möthe beramed är i Tälgie, at holies pa Sanetorum Philippi 
dt Jacobi tiid nest körnendes, thet Gud förbijwde, richit no- 
git andfall finge aff vaare fiender for swadane trätte skuld, 
tha tencker, hwad forderff ther vill effterfölie, och om i vele 
Hide till tall och swara till then skade och forderff, ther aff 
kan oprese. Jach hafuer scrifwit her Twre till och bodith 
honum ved thet hulschap och troscap, han mich pa Sweriges 
krones vegne plictig är, thet han skall swadane trätte aff 
sæthie och komma in for tesse gode herrar, Kigisins Had, at 
tala sig til rette. Swa raader jach oc vppa, rigisens vegne 
biwder eder nade, thet i och lathe ther om bestaa, till tess i 
vorde med rette aatskilde inne for the gode herrer. Aether 
her udi Sweriges richis, edert egit och alles vaare gagn, soffl 
nw alder störste maeth oppa ligger.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet, skrifvet å samma blad som brefvet 
till Hr Ake Hansson, N:r 297.
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299.

Arkebiscop Jakob till Hr Svante, svar å bref om ett tillstun- 
dande herremöte, hvilket väl borde hållas före Eriksmes- 
san, men icke i Tälge, utan i Stockholm; en Hr Svantes 
läkare, som begärt blifva vigd till subdiaconus, hade fått 
tid utsatt, men ej hörts utaf, dat. Hpsala d. 19 April 
1510. D. G. A.

Jacobus &c. lika med N:r 9.
Som i scriffue ok tykker alztingis radeliget ware, at wii 

jo komme tilsamens med thet aldre förste &c., saa wethe wii 
ecke, hurw wii skolom läge oss ther epter, epter tiden fast for
löper siig, oc wii wethe en nw inthe aff the longwæge herres 
tilkommen. Ther med wäret got, at wii komme til hope i 
Stokholm mæst for bærningen skuld, ty at i Tælie kwnne 
wii til sadane föge tillith haffue, synnerlige the som longwæge 
ære. Wii vele oc gerne saa läge war stykke, at wii ware 
her i Upsale Erix messe igen. Therföre ware oss Stokholm 
best beleglig oc tesligis andre flere for forme saker skuld. 
Huad edher teckis her vtinnan, biwder oss til. Som i röre 
om eder doctor, tha war han inthe hoss oss siden midfaste, 
oc tha kom han her en dag eller ij (2) förre en wii vigie 
skulle, lögherdagen for kæresündag, oc war begærende, at 
wii vilde vigie honum til subdiaconum, inthe bwd eller breff 
hade wii epter honum, wthan saa fore kom han sielff kreff- 
uiendis. Wii swarade honum til hans ærende, at om honum 
saa tektis, tha skulle han haffue eder scriffuelse til oss, oc 
wilde han komme med them om paske affthon, tha skulle 
thet sket epter hans begæren. Epter som i nw scriffue oc 
wethe ecke, huar han ær, merke wii, at han hade ther föge 
akt tiil. Siden haffue wii inthe förnummit aff honum, huaske 
litiit eller mykit. Fornumme wii tog i gaar, at han haffuer 
stondendis her i byn nogre tingest, som medicine tillyder, hoss 
en borgare, the han kwarsætte her i distinginne, læste i sæk- 
ker, huilche wii forbwdit haffue hoss then borgare, at han 
them ingelunde vtfaa skal förre en han far edert visse bod 
oc breff. Huar wii &c. lika med N:r 9. Ex Vpsaha fena 
vja ante Georgii mdx, nostro sub signeto.

Saa aars som nw ær oc for then ostadige vederlek ær 
ecke got Hggie pa markin i Tælie, synnerlige gamble men, 
therföre kan ecke rwmmet wæl ware anners æn i Stokholm. 
Thet ær gansze nytte, at wii nogerstadz komme til hopa for 
Ericxmesse. Wii haffue faat noger tiende fra Tydzland, the 
wii nw ecke kwnne scriffue. Wii formode, at i haffue oc
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tesligis faadt tæden tidende. Nær Gud föger, wii komme til- 
hopa oc faa tiid til at begrwnne oc öffuerwege, huat sannin
gen ther vtinnen ær pa alle sidher, kwnne wii med the gode 
herrer öffuerwege, huat rigit oc oså bestandeliget kan wara.

300.

Ake Hansson till Hr Svante, svar å en uppmaning, att han 
skulle bättre betänka rikets bästa än låta sina landboar 
undandraga sig skyldigheter till kronan; den gälde hans 
landboar i Småland, der han icke denna vinter haft nå
gon fogde; men han skulle låta undervisa dem i det 
hänseendet, dat. Ettak d. 26 April 1510. D. G. A.

Wenliig kerliig helse nw oc altiid tilforenne senth med 
wor herra. Kære herre. Fiik jach edert herredömis scriff- 
uelse i gaar med eder herredömes swen, Per Scriiffuere, e 
bland annat rörendes, ath jack skulle betanckiæ Sweriigs rii— 
ges besthzste hvilkiid Gwd i hymmeriiges rüge skal kenne, 
at jack wiil gerne woge liiff och mackt for edert herredöme och 
Sweriigx riigis besthe skuld, äftner och hwar behoff görs. Som 
edert herredöme rörer om myne landbor i Smaaland, ath the 
siithe edert herredöme ohöriige ocli ecke wele göre then dell, 
andre dannemen ther i landhet göre, huilkiid meg ecke we- 
terlegt war, oc hade jach ingen fogotthe ther nædre i wyn- 
ters, wthen nw epter paschaa sende jach inyn fogotthe ther 
neder, och fyns thet ecke, at nager, the meg tilhörer, haffuer 
giiffwid them tröst eller raad att wara edert herredöme owi- 
Iige i nager motthe. Man thaa wiil jach lathe wnderuise 
them, ath the skole göre all dhen dell, andre dannemen ther 
i landhet göre. Ar her inge synnerliig tidende edert herre
döme tilbiwdendes paa thenne her tiid. I huad motthe jach 
kan ware edert herredöme tiil welie och kerliig, gör jach al
tiid gerna. Edert herredöme her med then alzmectig Gwd, 
Sancte Erik kong altiid befalendes. Ex Etag in crastino 
Sancte Marci ewangeliste Anno Domini Mdx:mo.

Ache
Hansson riidder.
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301.

Hemming Gadd till Hr Svante, tackar för en bjudning, men 
särdeles för det svar, Hr Svante låtit uppsätta i hans 
sak till ärkebiskopen, hvars afsigt vore att få en annan 
i hans ställe i Linköping, som kunde släppa K. Hans in 
öfver Holaveden ; till det utsatta rådsmötet kunde för 
den korta tiden alla omöjligt komma, och vore intet an
nat angeläget, än det som stod i bebindningsbref vet *), han 
hade också fått ett listigt inbjudningsbref af ärkebiskopen, 
som vill draga honom till sig, dat. Rönö d. 28 April 
(1510). Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmyuke thro thiensth altidh forsændh medh Gudh. 
Verdogh herre fadher, om thet mik ware mögligith liflwa i M 
(1000) aar, kwnne jach aldrigh medh myn ödmyuke thiensth 
medh Iiff och makth forthiena then store ære och dygdh, i och 
Kiyn kære frw modher mik bevisth haffwen, serdeles i nw i the 
genswar, i haffwe giffwith pa rnyne wenghna erkebispen i 
Ôpsala. The sighia thöm wara snelordada, i Rom haffwa 
Warith, the genswar wara aflf stor fornwmsth saman sath aft 
hiertans grwndh, aff then erlig herra, thöm bebreffwade, sa 
och aff hans brysth radh, cancelerens, thöm samman satthe. 
Wars herra dödh ware mik sa godh, ath ther ær hwarth ordh 
santh wti. Jach kan klarlige fornymma, ath han will jw 
haffwa mik fran Linc[öping] och en annan ther in, K. H[ans], 
och honum skulo lata in ower HolaMmdhen, ther om och alth 
annath framdeles scriffwandes och talandes, tha sa nær komer. 
Jach hawer sæntli til Stocholm Rawall i Wenge epther kabel
garn, sa ath jach M'ille haffwa myn barsa til flotzs, ath koma 
op, som jach idher sadhe. Thet ær omögligth, sa hastoge 
alle koma til thet möte beramath ær, i sa korth tidh, ey mer 
»än viij (8) dagha. Myne swene mesth ære pa Hoff, i Lin- 
c[öping] och i Tyusth, somme hær och tær. Togh ær ey 
annath a ferdom forhandlandes, wtan som warth bebindinghe 
breff*) inne haller. Ho ey will medh ther in, tha withe i och 
the medh idher intrædha, hwar i ma sia Iith til. Epther mik 
skule i icke bidha medh Iiff och makth, æ hwar i Mulen mik 
haffwa til thiensth, wtom tith jach sadhe idher sisth. Item 
orkebispen will jw draga mik in til sin i thet breff jach fik, 
°ch skickar jw Doctor Erik Getingh pa mik medh sin listigh 
breff, ath jach skall gififwe mik in til honum, och MÖste han 
Hw the ordh, jach swarade biskop Otte sisth i idher næmare,

*) Hr Svantes, H. Gadds och 5 andra rådsherrars förening, att icke utan 
Kalmar slotts och Borgholms återställande betala K. Hans den i Malmö 
utlofvade summan, dat. Yesterås d. 2 Mars 1610. Danska Geh.-Archi- 
vets Aarsberetn. IV: 355.
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thet förnam jach i hans breff, jach nw fik. Her medh idher 
Gud befalandes, myn kære frw modher och allan hopen medh 
mange gode nætther. Hastelig aff Röne, Veneris ante Quasi- 
modogeniti,

H. G.

302.

Hemming Gadd till Hr Svante, tackar för en bjudning till 
Stockholm och vill komma det snaraste han kan, me*1 
har haft svårt att få kabblar till sitt fartyg (Jfr N:r 301)> 
dat. Rönö d. 19 Maj 1510 (?). Egenhändigt. D. G. -å.

Myn ödmiwke thro tiænesth nw och altiith fôrsænth medh 
wor herre. Verdoge herre fadher. Sidanjak fick myn drengh 
ighen medh eders herredömes breff och scriffwelse, haffwer 
jak giorth och gör mik redha komma til edert herredöme, 
thet aldhra hændeligasth jak redha kan wara. See Gudh för- 
kærth, ath her ær saa stor bryst i thenne landzendha i all 
then dell, wij scolo paa haalla. Jagh haffwer nogh ath göre 
medh och inghen thet göre kan. Mik fattas ij (2) kabbla, 
och inghen kan faa them göra kan, wtan nw i gar jak eü 
lath hentha fran Nycöpwngh. Thet skal ekke töffwa, nestb 
Gudz hielp. Iakkandes eder ganst ödmiw[keli]ga för eders 
herredömes gönstelige tilscriffwelse och tilbodh, ath jak ma» 
ætlia köth om söndagen paa Stocholms sloth, nær jak komber) 
och höra messa i capelleth, hwilketh edre thro swena, thaa 
waare och nw ære, igen togo medh blodoga nægle fran rike- 
sens och edre oppenbare fiendhe, thet ærchebispen i Vpsale 
thaa rnyket Ieet war, och jak nw niwther til godho, saa my~ 
keth i hans makth ær. Vnne mik Gudh, Gudz hyllesth, eder 
och myn kære frw moders, jak wordher ey, hoo wredh eller 
glad ær. Her medh eder alzwoldogh Gudh befalandes medh 
Iiff och sjell til ewig tidh. Myn welweligh thro thiænestb
eder herredöme bewisandis altiit saa lenge jak leffuer........•
myn kere frw moder,, myn wnghe herre och tillith medh 
mange..........Rönö die pentecostes Mdx.

Hemingus Gadh, 
Electus Lincopensis.
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303.

Ture Jönsson till Hr Svante, hade d. 17 Haj fått kallelse till 
rådsmötet utfärdad d. 25 April, men enär biskop Vin- 
centius ej rest, hade han ej velat komma, emedan han 
i dennes egen närvaro ville försvara sig för hans förtal, 
dat. Falem d. 1 Juni 1510. D. G. A.

Min ödmyge velwillighe trotiensth och kerlighe helsse 
Qw och altidh tilforendhe send med var herre. Kere herre 
och swager. Maa i vidhe, ath nw Sancte Erics afften fick 
jach idert herredömes, verdigh faders bisscop Masses och 
her Jören Nilssons breff, vtskriffwen aff Strengeness Sancti 
Marci ewangelisthe dagh, lydendis, at jach epter begeren be- 
söghe skolle herremöthe i Stocholm om pinsdaghen at senesth 
Diedh flere aff tesse gode men aff Vesstergölland. Kere herre, 
haffwer jac stædes varith til redhe, epter som idert herredömes 
skriffuilsse lydde, aff Yesteraas tilforende vtskriffuet, forbideth 
epter thenne verdige herre bisscop Vincencius, och sendh ho- 
Dum myndoge budh medh hans egne tiænere, besynderlige 
Died hanss domprosth oe erkediekn, at jac sadana breff aff 
edert herredöme fanget hade, oc thet herremöte besöge ville, 
Der hans nadhe vpdragen vore til forme möthe, tha ville jac i 
hanss egen personess nerware fortelye for ider hferredörne], the 
verdigesthe, verdige fæder, herrer oc erlige godhe men then 
owilye, oss i mellom er, tesliges vndlædhe mich for then sagh 
oc tal, han mich pa forth och paskriffuit haffuer, som en fat- 
tigh troo man bör at göre. Kære herre, nw haffwer jac for- 
Dierkt, ath her Anders Ericsson er med breff oc verff til ri- 
kesens radh pa hans nades vegna, ther fore begerer jach ker- 
lige, at i icke vele vendhe mich thet til nagen owilye, at jac 
nw icke komme kan. Gwdh kenne, jach hade gerne kommit, 
oc hade thenne biscop kommet, som jac idert herredöme til
forendhe tilskriffuit haffuer, dogh vill jach medh alle makt 
vare pa iderth beste oc bestandh, e hwar jach er i thenne 
lansendhe eller hoss ider, oc driffwe thet ondhe tal in pa 
them sielue, mek thet for ider paskriffuet och förth hafifue. 
Kere herre, for thet jac ytermere rider til ider epter iderss 
begeren en noegen annen, tha heter thet icke anneth en jac 
beclagher them for idert herredöme. Ty lioppes mich, i ære 
icke begerende, mich skal sadane tal pa hengge. Ner thenne 
biscop komer for idert herredöme, vil jac, vden alle forsy- 
utelse, vare ther til stædes, vden döds forfall meck thet for
tage, ther haffwer ingen twil vdi. Kere herre, mich at skriffwe 
eller rade i sadana rikesens merkelige erende, star litet at 
göre, men huât idert herredöme medh menige riksens radhz
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samtyckie beslute, vil jac med alle makth gerne epter föllghe, 
epter myn yterste formoge, ödmygelige bogerende, at i vele 
vethe mit besthe oc icke tro liwgere, som myn store tro er 
til ider herredüme, oc i mek sielffwe loffuet haffue. Ty vil 
jac gerna fortiena med liiff och machth, thet Gwd kenne oc 
Sancte Erich, them jach idert herredöme med Iiif oc siel be
ider til ewig tiidh. Ytermere veth thenne myn tiænere vn- 
deruise, huat er ær for tidende i thenne lansendhe. Hasstelige 
skriffuit aff Falem lögerdaghen nest epter corporis Christi 
anno Domini Mdx0. Meo sub signeto.

Twre
Jensson ridder.

304.

Ärkebiskop Jakob till Hr Svante, förord för borgarne i Up
sala, att få lindring i utskrifningen, från 18 man till 10. 
dat. Arnö d. 22 Juni 1510. D. G. A.

Jacobus &c. lika med N:r 9.

Wii finge nw the fatige mens scriffuilse aff Vpsala, »t 
the hade fanget eder breff om xviii (18) karle, the wtgöre 
skole etc. Swa ma i wethe, at ther ær gansze stor fatigdoi» 
aa færde, oc the borgare ther ære alle wtselgde(l) epter sine 
berning oc the ære faa, swa at staden ær mestedelin besat 
med fatige ænkier, bidie wii eder kerlige, at i wele för ware 
skul beskode teris stora fatigdom oc benadhe them pa x (10) 
karle, til at wtgörendes. Teris makt ær ekke mer, oc seent 
ær them tilsagt. Her wtinnen rammer the fatige mens besta. 
thet forskulle wii med eder altiid gerne. Hwar wii &c. H^a 
med N:r 9. Ex Arnö die x:m (10000) militum mdx. Nostro 
sub signeto.

Bedie wii eder, at i wele biwde oss til med thetta bud, 
hwrw i wele förhaffuit med the fatige men oc at i wele wnne 
them tiidher och stwnder til at reedhe siig til med öl, spis' 
ning och annen del, ty epter seent ær tilsagt, fattis them all 
thetta forme, oc kunne thet ekke snart asted komme för teris 
fat[igd]om skul. Iterum in Christo féliciter valeatis.
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Ärkebiskop Birger samt riddarne Sten Bilde och Tönne Pars- 
berger till K. Hans, begära få veta hans vilja i afseende 
på det svar, de skulle lemna på ett just nyss ankommet bref 
från Svenska riksrådet, och tillstyrka, att de tagna skep
pen återställas oeh det förskingrade godset ersättes, dat. 
Lund d. 13 Juli 1510.

Wor ydmwge, redebogen oc plictug tiæneste eder nades 
verdughed altiid forsend met war herræ. Högburen fürsthe, 
kære nadige herræ, nw i dag, tha klocken slaa sæx effther 
middag, finge wi Sweriges Riges Radz scriffwelse, lydende, 
som thennæ copiæ innæholler, som beslwthet ær vdi thette 
Wort breff. Kære naduge herræ, bwdeth bliffwer forbidendes 
her i Lund, om edher nadhe teckes, at ther skall noget scriff- 
Wes til Swerige igen. Hwes eder nades vilge ær her om, 
bedhe wij ydmwglige, at eder nade vilde giffwe oss till kænne 
met thette wort bwd, at wij encket maa vidhe, hwad wij skwle 
giffwe the Swenske igen fore swar, Kære nadige herræ, ey 
kwnne wij rætteligere mercke æn thet ær nötteligt fore eders 
nadhe och oss met, at the Swenske skib, som nw tagne ære, 
giffwes igen oc fornöffwes hwes forkommet ær aff godzet, pa 
thet at brösten skulle ey finnes hoss oss, at recessen skal jw 
göres fwldt. Her med samme eder nadhes sjæll, lift' och 
stadt Elmegtigste(I) Gwd befalendes oc Sancto Laurenz. Ex 
Lundis Anno Domini Md decimo, sabbato intra octavam 
Kanuti regis et martiris. Meo sub sigillo.

Samme 
Eder Nades

Tro Capellan oc tiænere 
Byrger ærchebiscob i Lund 

Sten Biide TîLldpr 
Tönne Parsberger

Utanskrift:

Illustrissimo principi ac potenti Domino, Domino Johanni, 
Dei gracia Dacie, Suecie, Noruegie, Sclauorum Gothorum- 
que Régi, Duci Slesuicenci, Holsatie, Stormarie, Ditmartie, 
Comiti in Oldenburg et Delmenhorst, Domino nostro gratio- 
sissimo.

Original i K. Danska Geh.-Arkivet.
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306.

Olof Björnsson, fogde i Värmland, till Hr Svante; har afsändt 
till Stockholm och Vesterås 210 oxar, meddelar nyheter 
om Olof Ottessons uppresning i Bergen, dat. d. 25 Juli 
1510. D. G. A.

Myn ödmöckae tro tyænesth raecl skriwelssæ. Ma i wedhæ, 
kere herre, at som jak fyck eder skriwelssæ i gordh om 
nocker oxer, tha sender jak nvv eder til Stokholm ij° (150) 
oxer oc sender jak til Westerars Ix (60) ogxer, effter eder 
breff och befalingh. Somen aff tessæ oxer fyndes i thenne 
kalf.

Kære herre, er her for wijssæ tyendhæ, at Olelf Otzsen 
hawer setth sigh ob modh koninghen oc hawer tagyth konghs 
gordhen i Berwen oc setth sin fogyth ther pa, oc koninghs 
fogyth[en] slo han i hyæl, oc nw er han i Westersön med 
vij (7) kraweler. Hwadh tyende ther er aff, thet kan myn 
drengh eder wel vnder wyzæ. Kere herre, hade jak gerna 
nw komedh op tiil eder, men nw kan jak icke kome aff lan- 
dyth, for fyendernæ Iyge mygh pa hender, som myn drengh 
kan eder wel vndervisæ. Wyl jak altidh gernæ ware pa 
ederth besth oc gavn, som i tro mygh om met(?). Her medh 
eder then almektigste Gud befalendes oc Sancte Erik. Skrivet 
i Vermelandh die Jacobi Anno Domini mdx.

Olleff
Börnsson eder tiænere.

Postscriptum à en lös sedel (kalf):

Item kere herre, som jak fych edei scriffwelsa, ta hadhe 
jak for samligh(!) clxx (170) ogxer. The sta i ider obbör 
iiic (300) mark Ix (60) mark, ij (2) öre. Item som jak fych 
eder skriwelsæ, at jak skulle kôpæ alle the oxser, jak kwndhe 
ower kome, ta köffte jak xxxx (40) gyllæ oxser Sancte Ja' 
cobs dagh aff te dande men for ... Somen aff tessæ ij° (200) 
ogxer oc x (10) ogxer. Item sender jak eder then speghe 
lax med the Stockholmska fran Küpynghæ, sa at i skwll* 
honom snarlege fa.
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307.

Peder Turesson, Johan Månsson och Bengt Abjörnsson till Hr 
Svante; att intaga holmen så hastigt, som han befalt, är 
ej möjligt, emedan bönderna äro senkallade under and
tiden: man skall skansa under svennemuren och pröfva 
deras magt på slottet, dat. Kalmar d. 2 Aug. 1510. 
D. G. A.

Vore ydmykeligh helse, welueligh throthienisthe, eder 
herredöme nw ok altiidh tilforenn sendh medh Gudh, werdigh 
herre. Nw i samme stwndh finge vij eder herredömes scrift- 
welse, at then holmen skulle intages nw for sönnedaghen. 
Tha ær thet ecke mögeligh, at thet kan sa hastigth a stedh
komma, helst fordy bondh........ær senkalledh till nogen hielp
eller wnsettningh i thenne annen &c:ra Th........... ære wij sa
till synnes, at strax i morghen om nath welia vij skanse .. ..
........ vnder swenemwren och dha forsökia theres makth pa
slotthet, hwes the oss tillstædhie welie ok sedhen framdeles 
brwke worth synesthe, ther vij besth fynne tilfelledh. Inthet 
anned synnerliget, vthen eder herredöme then alsmektog Gud 
befollindis. Raptim Calmarnie in crastino ad vincula Petri 
anno Domini Mdx:mo Meo sub signeto.

Per Turson 
Johan Monson 

Bencth Abiörnson.

Utanskrift :

Erligh herre oc strengie riiddere her Swanthe Nielson, 
Sueriges riiges forstandere ödmykelighe.

308.

Johan Månsson till Hr Svante, uppmaning att sända ombud 
till Hjortsberga landsting, d. 9 Aug., då fullmägtige från 
Värend, Möre och Göinge härad i Skåne skulle der in
träffa. och försöka att göra tydligt, hvem som är skuld 
till detta krig, dat. Kalmar d. 3 Aug. 1510. D. G. A.

Min ydmykeligh helse welueligh thro thienisthe eder 
herredöme nw och “altiidh kerlige forsendh medh Gudh. Kere 
herre, verdhens vetha, at nw pa Sancti Laurentii afthen ær 
beramedh ith menigth landztingh vedh Hiortebergha, ok tha

Bidr. t. Standin. Hist. V.
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forsambles the besworne hæredhe aff Wærendh, More ok 
Gydinghe i Skaane. Wore thet gansche nyttogth ok aldhre 
störsthe radh, at i nw i samma stwndh medh the gode herrer 
ok mæn hoss idher ære alwarlige offwerwæghe, hurw besth 
thöm skall ingiffwes medh bodh och scriffwelse then opres- 
ningh emot kung Hans, nw pa nyth begynth ær, ther the 
kwnne sig effter rettha, swa at the klarlige finge tili kenne, 
boss hwem brysthen fynnes, ath vi ther tili ære nödde ok 
twingghede, swadana skadhe ok fordarff wedergöre. Om swa 
ecke skeer, tha ær frwktendhe, ath the fa nogen annen præ- 
diichere, som mong ærinde och saker thöm fortælgher, oss 
till alss inthet bestand. Ty ær radh, then kansen forware i 
tiidh, som aldra största makth pa ligger. Kære herre, lather 
her ingen forsymelse fortages i nogen motthe, ath edert bwdh 
och scriffwelse jw komme till samme tingh ok sa forwaredh, 
ath the ecke bliffwe forteget eller nederlagth, Inthet annet 
synnerliget. Eder herredöme then alzmektigh Gud beffol- 
lendes. Raptim Calmarnie lögerdagen nest ad vincula Petri 
mdx. M[eo] s[ub] s[igillo].

Johann
Monsson.

309.

Anders Skrifvare till Hr Svante, ett bud som varit sändt till 
Gotland är återkommet; för utförande af det uppdrag 
han hade, fordras, att allmogen i Norra Motet får komm» 
hem, dat. Petsnäs d. 4 Aug. 1510. D. G. A.

Min idmyge kerlig helse oc welwelig thro tienst nw oC 
altid. Kere herre, fic jac nw straxt i Petznes kirkie at vethe, 
at then breffdragere, som foor her aff landhet oc til Gwtland, 
kora hid i nat om mynnatts tidh, tha sende jac straxt Sweu 
Jonssons kar oc en aff the bönder, som breffdrageren folde, 
til eder, oc skicket jac straxt hold, oc gerne vil jac legge all 
win ommet her, om jac kan faen. Kere herre, ville Plathe 
almogen komme hem her pa Nörmothet, tha motte jac fa» 
then del, som i haffwen sent mek epter. Eder her medh 
Gud befalendes oc althet i veil villen. Ex Petznes anno S 
söndagen nest epter vincula Petri. Anders

Skriffuer.
Utanskrift:

Erlig oc velbördig man her Swanthe Nielsson i Ekesiö 
ridder Sweriges rigis forstander i idmygelige detur hec.
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310.

Stockholms borgmästare och råd till Hr Svante; hade d. 5 
Aug. mottagit hans skrifvelse med underrättelse om det 
med Lübecks fullmägtige, höfvidsmän och sändebud, af- 
slutna förbund och en uppmaning att väl försvara slottet 
och staden, hvarom han icke bör tvifla, dat. d. 10 Aug. 
1510. D. G. A.

Wore werskyllige wnderdanige kerlige hilsso och tro 
tWsth nw ok altiidh försend med Gud. Kiere werduge 
herre, som wij nw i mondax vntfinge ider herredörnes kerlige 
sCriffuelsse, ludendes om thet kerlige förbund idhert herre- 
cIotne med the Lubeske fulmyndige höffuidsmen oc sendebnd 

menige Sweriges rikes besta ok bestond samfellelige giort 
°ch besluthfet] haffwe, huilke ider herredörnes scriffuelse wii 
strax för menige man her i staden pa Sancte Gertruds gille 
stuffwe læsæ ok förkynne laathe, swa ath wii meth them 
saadane tydende ganske wel behagede. Almektigh Gud och 
alle Suerges helge patroner giffue oss altijd godh tydende 
{fa ider och alle idre herredörnes medföliere ath spörie. Som 
1 ok scriffue ibland anner aerende, ath wij förware skulle ider 
herredörnes sængerum ok thenne fatigh stadh, som oss allom 
aIle störste makt paa ligger, hulket Gud kenne, thet wii alle 
eUdrektelica nesth Gudz hielp meth liiff, makth ok all troskap 
gerne göre vele, som oss tilbörligit asr, hulket idert herredöme 
1 nogen motte inthe twile heller befrukthe, swa ære her ingen 
synnerlig tidende ider herredöme tilscriffue pa thenne tijdh, 
annen æn her staar aldelis ganske wel til i alle motthe, alz- 
1Uektigh Gudh thess Ioff haffue ok Sancte Erich kongh. Huat 
god tydendhe, wij kunne framdeles forfare, wele wij oförtöffuet 
gerne ider herredöme ther om tilbywde, ok bidie wij aff iders 
herredöme thet samme ighen. Idher werdighet til wilie, 
tIenst ok al ödmykt skule i finne oss altijdh welviliege gerne 
U^ele göre. Ider herredöme her meth alzmektig Gud befa- 
Wdes tiil Iiif och siel. Snarlige scriffuitt i Stocholm Sancti 
Laurencii dag, wnder wort stadz signet, anno Domini Mdx:mo.

Borgemestare 
och Raadet ibidem.
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311.

Söderköpings magistrat till Hr Svante; förord för en Dansk, 
Claus Pederson, som kommit dit på våren med en skepp6" 
last mjöl och med särskildt tillstånd blifvit inskrifts» 
som borgare, emedan der var stor brist på skepp och f* 
borgare, men just som befallning kora, att skeppet skulle 
segla till Kalmar sund, för en resa till Städerna, hade 
Hr Trotte Månsson lagt beslag derå, dat. d. 11 Aug- 
1510. D. G. A.

Vor ödmiwke helsen oc trotiæniste fôrsænde med vor 
Herre. Kære herre, som ider verdighet scriffe epter tet Dan
ske skep, at tet skulle komma til ider i Kalmarna sundh och 
flere med, som redha varo til Stæderna, tha giorde skiparen 
Claus Persson sigh stragx redho oc lath byggie pa skipet 
och ville oförtöfft variidh hos eders herredöme, ij tet sam nia 
sende her Trotte sina swena liiit til byn oc lath tagha skipet 
borth utaff anne, tet wij ecke fornummid haffua i naghon 
hande motto, huadske med ordh eller gerninge, tet forscreffn® 
Claus haffuer annorlundhe beuist sigh æn erlige som en g0“ 
man. Then tiid han kom her först i vaaras med mælningm 
som landet kom til sthore tarif, tha begærde han vort borget-' 
skap, tha dyrffdes wii ey trösthe honom tlier vppa för svv'»' 
dane feygdh, som nw varidh haffuer oc æn ær. Tha g“® 
han sigh vp til iders herredömme til Stokholm, som J°° 
Jönsson bödhe os til med sin scriffuelse, epter eder erligh®42 
befalningh, tet forscriffne Claus rekthe ider handen oc troti®' 
niste för en fast borgare her i Suderköpungh. Ther me“ 
toghe wij honom in tiil os, oc förborgadhe han sigh i vi (“1 
aar, som var Iagh inneholler. Hær ær ganst faa borgarn * 
staden, tet Gud kenne, oc görs v el gode mæn behoff, ner 
oc sthore brysth vppa skip. Kære herre, bidie wij kerb»“ 
oc ödmiwklige ider erlighetz herredömme, tet i vilde gb* 
för Gudz skulde raama hans besta i thet han ær retther v“' 
innan, at han magh faa siidh skip och godz igen, oc teslike* 
the gode mæn, som siith gotz hadhe fractadh ther vppa, Oiel 
hulket wij altiid kerlige gerna förskille vilie epter vor mak > 
huar ider erlighet liuffth ær. Ider erlighetz herredöme h® 
med alzmektogh Gud befalendis. Scriffuit i SuderköpunS 
söndagen nest epter Sancte Laurencii dagh, vnder vorth sta“ 
secreth, anno Domini mdx.

Borgemestere ; Suderköpung. 
och liadet

Utanskrift:
Erligh högboren herre oc strenge riddere her Swanthe NidjL 

son, Sueriges riges forstandere med al ödmiwkt sendestettabre
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312.

Jens Munk, embetsman på Lyckå slott, till K. Hans, med 
underrättelser, som han erhållit från en slagtxng i Jenrt 
hos Johan Månsson, om tillståndet bade pa Boigholms 
oeh Kalmar slott, samt anstalterna for bådas intagande,
och att Blekingsboarne hafva nyss på landsting besiu-
tat ej erlägga skatt, utan de fa fred, dat. Aveskar d.
Aug. 1510.

Werdes eder nadhe ath widhe,* ath ther er en forreder 
indhe hoss them, som skwder breff wdh til them °c ^ s «iwer 
han soo, ath the skolle leghe östen och sonen ^ 8l^t^ 
store höödöss wden fore then indersthe port , „talo-arden 
ath komme eldh poo, ock poo then nörre sydhe i sta ^ 
stor ock i (en) stor höödöss, ij (2) eller iij ( ) tlie
» then, acthe the ock ath sedhe eldh poo. 1Ltom, actpe
eck ij (2) mysser, som the Lybeske fordhe tijdh, ‘
the ath skijdhe in pa alslotet met, ock haffe the ock: aft Jthe 
Lybskere, som inthet anneth göre en tyre pi oc J ..^ 
til ath koine ildh paa met, ock hawe the gyord xxx (30) f J 
ger, som the welle stij mwren met, ock hwer stiie kan J f• ) 
harlle gaa opp til lijghe, ock er hwer stne met dobelth. op 
slaw, met the stiiger acthe the ath setthe lldhP00f^ l ill 
I'oo slotet, then stwn folket tager ware poo the tyre ml • 
Skal eder nodhe werdes ath wedhe sligh oppseth hawe the 
ock hawe the hogeth iiijM (4000) less enerns, som lygher 
wdhen for slotet, som the acthe ath kome ildh Potoj 
doss met. Skal eder nodhe wedhe, ath alle thesse ar yelle, 
8Oin her stor, ere al theres fvlkomel.gh acth ock welle be 
drijwe. Her aff wedhe the inthet po slothet, ath the s 
welle. Werdes edher nodhe ath wedhe, ath her Swan 
haffe Nydingh ock Sewedh ock Asbolan oolL 8.y" alV£c- 
han kan aff ltedh kome, iiij (4) eller v ( (5000)> folk, ock 
ter ther fore viij (8) dage for Sancte Michils da h

Ock wel iee tro, thet han wenter the OybsKe tno m
baghe igen. Skal eder nadhe werdes the ildh ^o
îcke wnsetni[n]gh her for inden, wyseigi ^ 
them*). Werdes eder nodhe ath wedhe, ath .bans1acth er ath 
han wel sendee dybet met stenkyster, soo thet ingen sKai 
kome ?il Set ock icke haffuer han mer skansset en fro 
Mölleholm ock til Monketornith, soo ath ther komer mgen 
m til landh ock lyoer ther hwer nath vi (h) eller vu (<) 
eSpinghe hwèr nath(!) saa ath ther komer ingen mdh. Item 
haPffufr jeg weretli iij (3) elller iiij (4) synwm harth hoss

*) Det följande synes afse anstalterna mot Kalmar slott.

«
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slotet ok kan jegh ingelwnde kome ter in for the same espin-
7Ih6A1 , f01ie me£h> ock hadhe jeg xii (12) eller xiij 
aft Awesker borger met, ock haffuer en bondhe lowet 

megh, thet lian wel fölghe megh, soo thet jegh skal kome 
ower skansen om nathen. Item haffde jegh en karl ij (2) 
(aghe tor bancte Lawerse dagh innæ po slotet, ock skode 
the inthet hwerken for oil eller madh. Item skal eder nodhe 
werdes ath wedhe, ath all Blegingss land haffuer wereth til 
Iansstmgh ock liawe the wedh taget, ath the welle ingen skath 
giwe, for en the foo jen stadugh fredh, ock kan jeg intet 
10I1Ih6 , them’ hwerCken t'1 slotetz behoff eller til meg 
selff, icke soo möget som en höne, thet kan eder node seift 
besyne, hwadh ther hör til ath holle eder nodes skath soo 
indhe met them selffe, orligh skath. Item alle thesse artickel, 
som jeg skriwer eder nodhe til, thet skal eder nadhe findhe 
i sandhen. Item skal eder nodhe werdes ath wedhe, ath far 
the icke wnsetingh po Borckholm indhen Sancte Michilss 
dag , tha brenne the slotet ower theres howet for the höö 
iosser skyll. Item skal eder nodhe werdes ath wedhe, ath 
her Swanthe haffuer wnth the Lybske Gwlin [o:Gotlandl til 
skolmgh, ath nar som the welle hyem igen, tha welle the 
skinde och brenne ock göre ther sleth. Item skal eder node 
ock werdes ath wedhe, ath alle thesse artickelle, som jegh
±Trneder noJhertalV tThein hawer en myn frende skriweth 

’ 8H0m tlM 6? Jehan Månsson, och sendhe megh 
bieffuet met jen Morbo, ock skal eder nodhe fine i sannen, 
ath saa er som forskriwet stor. Item weldhe eder nodhe 
werdes ath sende tnd vi (6) eller viii (8) skyb, tha könne 
eder nodhe bodhe wnsethe bodhe slothen, ock en finge eder 
nodhe alle the skyb, som lyger for Kalmaren. Item werdes 
eder nodhe ath bywdhe megh til igen, ta wel jegh bespeye 
skyben soo ath eder nodhe skal wel foo them. Er thet soo. 
at jegh kan icke kome ind her for inden, ta skole the fine 
meg poo Wlemgh*), nar skyben komme. Her met eders nods 
werdighed Gud_ befalendes. Ex Awesker die ascensionis Ma- 
ne anno domini Mdx0.

Jens Monk eder nades tro tiener.
Original i K. Danska Geh.-Archivet.

) Utlängan, den yttersta klippan i Blekingska skärgården.
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Benet Knutsson till Hr Svante; berättar att när de gode her
rar som varit i Skåne, kommo tillbaka med Ture Jöns
son' blef allmogen i Sunnerbo ganska förtvitlad, men i 
Skåne går ett rykte, att Åke Hansson lefver; frågar, om 
han skall befatta sig med det gods, som Hr Ake hade i 
värio af Hr Abraham (Eriksson, Gyllenstjerna), dat. i 
Sunnerbo d. 4 Sept. 1510. D. G. A.

Myn ydmycheligh och plechteligh troo tiænista nw och
altid forsendh med Gudh. Wetha maa eder werd.ghet ath
siden then tidh, the gode herrer woræ i Skanæ och her I hure 
kom tiibaghæ igæn, tha wor almogen ganskæ fortwill edh, 
Woræ thet ganska nytteligh, ath i scriffuæ almogen til hwat 
som eder wærdughet tycthæ, saa ath almogen hnghæ inghæ 
twegilsæ. Framdelis maa i widhe, thet gaar for eth tal bland i 
Skoniiskæ böndher, thet her Aaghæ ær i liffiiæ. Ooensdaghen 
föir Bartholomei screff jak eder wærduchet till, tha bien myth 
sendiighe bodh syk paa wægen. Wth[i] thetta som nw ror- 
lopit ær, thet skal Gudh kænde, thet ware icke myn skyl, at 
i icke fino’e mith breff für om all ærende. Maa i ock withe 
Om thet *goz, som her Aghæ haffde i wære aff her Abram, 
och |o:om] jak skal befathæ mik nogith ther med æller ey, 
kedher jak eder ydmycheligh, at i byde mik tili, für æn jak 
ridher tili eder werdughet. Ær hær och nogit flesk och fææ 
igen, som icke nw kom wth, och aared forlider, bydher mig 
tili hwad jak skal göre wtaffuit. Ær her ingen tiende anden 
æn thetta sendebod kan edher wndervisæ. Byder mik tili, 
hwræ jak skal mik rettha epther. Ey meræ en eder (juilli 
befalendes och Erik koningh med Iiff och siæl til ewegen 
tidh. Scriffuit i Sönderbo Anno Domini mdx Ooensdagen
für natiuitatis Marie virginis.

Benth Edher troo tiænær. 
Knutsson

Utanskrift:

Högborendh fôrstæ och strenghe ridder her Swanthe 
Nielgson, Sweriges riges forstander med ydmycth sendes 
thetta breff.
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314.

Peder Jakobsson till Hr Svante, han skall följande dag obe- 
gifva sig till Närike och »förbjuda» skatten, (för Åke 
Hanssons arfvingar); Jon Jonsson är i Dalarne för den be- 
falda utskrifningen ; men emedan pesten härjar der, bjudes 
i stället en liten peningsumma, hvilken ej bör mottagas; 
brefvet om Kalmar slotts intagande hade vid Mormessan 
(d. 8 Sept.) blifvit kungjordt i Vesterås, till allmogens 
stora glädje, dat. Stockholm d. 16 Sept. 1510.

Myn ödmijwke plichtoge trothienist altiid tiilforen send 
med wor herre. Kere herre, teckis eders herredöme vele ve- 
tha, at jack fiich her i gar eders herredömes breff, then erlige 
godhe man Jon Jonsson och mich tiilscriffuith, lydandes, at 
wii straxt skulle forbywdhe skatthen i Nærkij och Örebro. 
.Sa ma eders herredöme vetlie, at Jon Jonsson ser en nw oppa 
i Dala om thet folk, i begære vtaff them, och gar ther nw 
swarlige pestilencia, sa at nw i stackot tiid ær wtdödth aff 
rwna soken vidh ijM (2000), och bywdhe the Jon pa eders 

herredömes vegna en föge swmme peninger för thet folk, 
eders herredöme esker vtaff them, huilket ingelunde radh ær 
at tage pa thenna tiidh, epter then leglighet nw pa ferdha ær, 
som jach snarlige vil giffua eder herredöme tiil kenna. Ther 
lore vil jach i morghen giffue mich hædhen tiil Örebro och 
A arkîj och haffue Litle Jon Pedersson med mich och sätie 
honom qwar i Närky hoss bönderna och strax giffwe mich 
tädhen tul eders herredöme, hwar jach them fijnnæ kan. Fram- 
dehs kere herre, ma eders herredöme vetha, ath jach loth 
kynnæ eders herredömes breff i Westherass om Moremessa 
nest forledhen, och war almwghen gantzske gladh at the tij- 
d end he, at eders herredöme hadhe fongit Kalmarna slot och 
storlige fbrhopandes, at the snarlige skole och faa godhe tij- 
dendhe om Borkholm, ther til hielpe alzmechtug Gud och 
alle riche[se]ns helge patroner, them jag eder befaler med 
liiff och siel tiil ewig tiidh. Snarlige scriffuet i Stocholm 
then monedaghin nest för Matthei Anno Domini Mdx:mo.

E. V. S.
humilis capellanus 

Petrus Jacobi.
Erligh velbyrdugh man och strenge ridder her Swanthe 

Nielsson Sweriges riches forstandhere sin kere herre med all 
ödmywgt sendes.

Original i K. Danska Geh.-Arcbivet.
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315.

Hemming Gadds och fem andra Svenska rådsherrars skulde- 
bref till staden Lübeck å 1600 Lübska mark, som de er
hållit i Rhenska gulden, dat. Lübeck d. 16 Sept. 1510.

Wy Hennynghus van Gots gnaden gekaren der kerken 
to Lincopingen, Steen Swantesen, Steen Lristiernszen, Nico
lawes Bassen, (!) Ake Joriensen vnde Holghpr Karlszen, Bit
tere, Swedenrikes Redere, nw tore tidt to Lubegk wesende, 
bokennen openbar vor vns, vnse eruen vnd vort(!) alsweme, 
dat wy van deme ersamen vnde wisen rade gemelter stadt 
Lubegke an redeine, to geteldem, vulwichtigein Binsschen 
golde vnde gelde voffteynhundert marke Lubesch, de se 
vns in anliggenden vnsen nöden gutliken vnde fruntliken 
gelenet, to vuller genoge vpgebort vnde entfangen ock in 
unsere aller witlike nuth gekart vnde ghewant hebben. Dar 
vmme szo lauen vnde reden wy samptlick vnde besunderen, 
vor vns vnde vnse eruen, deme ergemelten Bade to Lubeke 
de vorgerorden voffteynhundert margk Lubesch mit den aller 
ersten "an gudeme vulwichtigem golde edder ghelde, so dar- 
suluest to Lubeke genghe vnde gheue, woll to dancke vnde 
vUllere genoge vmbehyndert vnde vnuorlettet gutliken vnde 
h'untliken bynnen orere stadt wedderumme to betalen, sundere 
alle bohelp, list vnde geuerde. To orkunde myt vnnszerem 
heren Hennynges secreth vnde vnszeren anderen hijr vnden 
augehangen ingesegelen witliken vorsegelt. Gegeuen nach 
Cristi vnses herenn gebort, Dusent vyffhundert im teynden 
jare ame au ende Làmberti Episcopi.

Original å pergament, med sex vidhängda sigiller uti Riks-Archivet 
aha väl bibehållna.

316.

Svenska fullmägtige afsluta med staden Lübeck samt ombud 
från de Wendiska städerna: Hamburg, Rostock, Stralsund, 
AVismar och Lüneburg, ett försvars- och anfallsförbund;l med ömsesidig förpligtelse, att ej utan båda parternas 
vetskap och samtycke stillestånd eller fred skall ingås 
med konungen (af Danmark), och gores någon eröfring, 
skall den genast öfverlåtas åt den parten, för hvilken den 
är lägligast, dat. Lübeck d. 17 Sept. 1510.

Wij Hemingus Gadde, gekoren to Lincopwngh, Sten 
kwantesson, Sten Cristiernsson, Niels Boson, Ake Joriensson



410

wnde Holger Karsson, Bittere, Sweden rikes rederen wnde 
manne, isswnder wthgeskikketh vulmektige sendeboden an 
deine erlike keyserlige stath Lybke, Borgameistere, Batzmanne 
wnde gantzse gementhe, wnsser syndherlige guden vryndenn, 
gude gynners wnde trwe nabors, myth allen anderen eren 
voruanten wnde confederaten in vi (6) Wendiske stederen 
&c. do personligh biwesende, alzso is Meyster Johan Eey- 
neke wnde meyster Johan Weteke, secretariorum van Ham- 
borgh, Her Arenth Hasselbeke, borgameistere, Here Henrich 
Geredes, rathman van Bostock, Here Niels Sunneberch, Her 
Niels Smithelowe van Stralzswndh, Her Herman Maschaw, 
borgemeistere van Wismar, Here Jacob Skomakare, Here 
Hartigh Stoterogghe, borgameistere, Her Didrich Walske, rat- 
man wnde meister Johan Koller, secretarii van Lwneborgh 
&c. don withligh, dath wij in dussen vorleden dagen na lange 
wnderuisinge hebben in de hilge iij(dre)falligheiths namenn 
vorsegleth, bebwnden vnde vorsloten lefflich, broderligh vor- 
bwnth vor wns wnde alle de wnsen wpp beden sidhen wnde 
wnse nakornlinghen bynnen deme rike tho Sweden, gestligh 
wnde wertzligh, wnde alle wnsse vrynden wnde voruanten, 
bynnen rikes wnde bwten, we se nw sinth offte in tho ka- 
mendhe tydhen wesen moghen, in sodan wise, tho alien ar- 
ticlen wnde pwnthe, dhe ingescrewen wnde wtgedrwkketh 
sin in dem likformligh reuersalis permentes brewe, gegewen 
vorwareth vnde besegelth is wndher wnssen syndherligh gude 
gynners, leffhebbers vnde vrynders, de keyserlige Lybeke statz 
ingesegell wnde wns in der vorbonotneden vi (6) Wendisken 
stedheren rederes wnde sendebadhen vormydilsth eren guden 
willen rnith jaworth wnde vorfordinge to geseckth wass, myth 
vorbretringe enes wordes vorwanten &c. so dath wij alien 
vorgescreuen geloffwen wpp wnsse gilde trwe wnde lowen, 
wpp de makth wnde vorloffwinghe, wns mede gewen is van 
wnssen gnedigen heren Here Swante Nielsson, vorweser in 
koningz sthede isswnder gubernatoris der lofflike Sweden 
rikes Crone Ac. wnde alle anderen, gestliken vnde wertzliken, 
rikes rederen wnde ock vor allen anderen, de nw sinth wnde 
tokamenden ock dhe gennen vor Sweden rikes Crone wnde 
der Cronen vorstenders don laten wnde laten wnde don scho- 
len, wnde myth allen sinen beplikters wnde vorwanten don 
wnde laten bepliktigh sin, wpp wnsse trwe vnde gude loffwe 
daths allan fasth wnde voll to hollendhe, ane alle argeliisth 
wnde gefferde in deme wnsse vorbwnde gescrewen vnde vor- 
segelth iss, so dath wi, upp wnsse sidhe, mith Iiff wnde makth 
to landh wnde vater, na wnsser owersthe vormoge der Cronen 
to Sweden, willen helpen, Sterken wnde vorvordern wnsse
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syndherlike vrynden in der keiserlike Lybeke stath, borge- 
meisterss, ratzmanne wnde menighethen wnde allen anderen 
in der vi (6) Wendiske stederen wnde eren beplikters, con- 
i'ederaten wnde mit helpers, allen tiidh eres beste to wetende, 
wnde dar vore vor enen wy allen den oren liff, hals vnde 
alle wnsse wolfart to wogende, wo wnde in wath matlie sigh 
sa befallen kan, wnde hir namals gen vorbwndh, wpslag offte 
vrede mith dem koninklige werde to maken ane tosage wnde 
vulborth vorberorden wnssen lewen vrynden, vor wns wnde alle 
wnsse nakamlinge, ock gen owerfal en doen, de sig in erer 
beskydh wnde beskerm gegewen liebben, dath sylwiste och 
so forhopende in allen articlen wnde pwncthen van den wns
sen söndherlige lewen vrunden ane twiffwel. Vas ock beslothen 
van beiden parten to vorbetringe wnsses confederaten ock be- 
sworen broders, dath offt Goth gewe wns gnade, dath wij 
samptliken ethlike landhe, steder, slothe offte feste ower win
ner) konden, wnde etlike van dissem wnssen guden, trwen 
8yndherlike vrynden, keiserlike stath to Lybeke, borgemei- 
stere, ßatzmanne wnde menighethe bepassiligh were boiegen, 
skal man sodanne flws, ane alle insage opseggen, owergewen 
wnde leffueren, wnskedelig in eren henden. Vereth ock so 
dath sodane landhe, stede, slote, borge offte festhe wndher 
de Crone to Sweden weren offte in der grensse en pasligh 
were, schal man ock wedder wm sodans in eren hendhen 
Wnskedeligh wp antwardhen ane alle insage wnde geferdhe. 
Diss to mer tygnisse wnde vorwaringh lathe wij aile wnsse 
segele wnde secreten witlicken don hangen an dissem breff. 
Gewen wnde gescreuen to Lwbech Anno Domini Millesimo 
quingentesimo decimo, Die Sancti Lamberti Martiris.

Original på pergament i staden Lübecks arkiv. Alla 6 sigillen bibe
hållna.

317.

Hemming Gadd till Hr Svante; Klaus Hermelin hade då de 
utlupo från Kalmar frirbudit hans unge herre (Sten 
Svantesson) att genast utbetala några penningar till de. 
Tyska ryttarne, de hade också både på Låland och i 
Travemünde betett sig illa, inspärrat och utplundrat Hr 
Svantes svenner. (Troligen skrifvet i Lübeck i Sept. 
1510).

Werdighe herre fadher, werdens welie wetha, ath then 
tiidh wij Iifpe fran Calmarna förbödh Klauwes Hermelin myn

V
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wnge herre, ath han ingelwndh skwlle giffwe thee rytters 
thee, peninga, . i hanom finge, for æn han saage, hwro thee 
bewiste sigh i alle motto, och sidan wij saage, ath the be- 
wiste sin fôrrædara stykke i manga motto baade paa Laa- 
landh och saa i Tramynne medh mordh, slagh och roff paa 
eders herredömes thiænare, ther fore wart thet raadt myn 
wnge herre, ath han skwlle them haalla inne medh sigh, och 
haffwer sielff brwkat them sig til nytto, och dee danneswena 
medh honom ære. Hadhe edre danneswena hafft piil, som 
them fattades, nær thee waaro innekættade i eth hwss i Traw- 
mynne, thaa hade ekke mange sloppit medh liffwet aff thee 
Tyske ryttereforrædare. Man sidan thee gaaffwo sig för 
piilösa skwll, och thee andre sade them til thro och loffwan, 
togo thee och gripo them, röffwade theras harnesk, godz och 
wæria, och satte them sidan i fængelse som andra ogerningx 
karla. Skwlle myn wnge herre haffwa sidan giffwit them 
peningha, hadhe thet warith moth thronen i alle motto.

Handskriften, som förvaras i K. Danska Geh.-Archivet, ibland Hemming 
Gadds öfriga bref är af hans vanliga renskrifvares hand, och utmärkt genom 
de för honom egendomliga tilltalsorden.

318.

Biskop Vincentius till Hr Svante: på väg för att möta vid 
Alsheda, har han fått underrättelse, att Danskarne ämna 
infalla i Kind och Mark samt att Peder Lycke uppsagt 
stilleståndet med d. 6 Oot., och som Hr Ture Jönsson ej 
än kommit åter, kan han derföre ej Iemna orten, utan 
ämnar resa till Lidköping, der allmogen samlas d. 29 
Sept, på marknad; begär Kinne, Barne och Gudhems hä
rader för egen del, förordar äfven tre andra af ortens 
frälsemän, samt Knut Håkansson, som följt Hr Åke 
Hansson, att få häradsrätten i Kind, dat. Jönköping d. 
27 Sept. 1510. D. G. A.

Vincentius, Dei gracia 
Episcopus Scarensis.

Sinceris nostris recommendacione dilectione et salute pre- 
missis. Kere her Swanthe, brooder oc goode, besynnerlige 
wen. Maa i vetha, at siden wij haffde stoppet tiden her i 
ægnen vid Jöneköping i nogre dage, kome wij hith i byn i 
gaar, acktendes oss effter eder yterste scriffuelse, wij finge, 
skyndet os tiil eder, tiil Alzsede. Swo löper her noget ryckte, 
at the Danske ackte göre noget angrip in wppo March oc

i
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Kynd oc annerstadz in i landet, huar the mackter oc tillfælle 
haffue. Torsdagen nest fore Sancti Matthei dag screffue borge- 
mestare oc raad aff Nylöd[ös]e oc then almoge ther nedre, at 
Peder Lyckie haffuer budet them tiil, at han æckie wil langer 
holle dagen än tiil söndagen nest effter Sancti Michels dag, 
swo at the wisse ære, at han ackter gäste them hemme, vin 
them bliffuer honuin æckie fortaget att wora pa thenne side. 
Wore the ther fore begerendes vethe, huat the skulle gripa 
tiil raade, vm the skulle giffue sig in tiill then wnge herren. 
Tha scriffue wij tiil them, at the skulle engen dell wppo slaa, 
for æn wij hade talet wid eder, tha willotn wij strax effter 
edert goode raad scriffuet them tiill med wort eyeth bwd, 
huar the skulle siig effter rätthe. Swo effter thet ey tillfälle 
war, at wij her tiil tals ined eder herradöme kunne komme, 
oc stoor fare wore vm landet, for forskräckning oc twæureckt 
i bland almogen kornen, at baade wij oc her Twre dröga- 
des baarte aff landet, giffue os strax hem i gen, acktandes 
Wara i Lideköping, ther menige landet tiill hoope kommer 
pa Sancte Michels dag, oc tröste almogen och landet thet 
betzste wij kunne, tiil tess wij faange eder scriffuelse, hwrw 
eder teckes haffuet wm thenne landzænde, oc her Twre igen 
kommer, oc ær nyttogt, at han strax drager hem wm Kynd 
och March, oc wm eder herredöme honum med the samme 
lien æller anner forseandes warder, som os tyckie oc raad 
oc nyttogt wara. Bede wij eder kerlige, at i wele wnn? os 
Kynda herad oc ther til Barna herad oc Gudhems herad. 
Wij vele wethe landzens oc edert betzste, thet yterste wij 
formoge. Kere brooder, en wor friiboren swen, som lieeter 
Knwth Hoquonson, bleff borthe nw i senast med her Aache 
oc sigx for sanning, at han ær i liffuet, æn dog han ær ille 
«aar. " Bede wij eder kerlige, at i vele wnne honum heradz- 
rætten i Kind. Han ær föd i samme herad, oc almogen äi 
honuin velwiliog. Her Aache hade oc latet honum then wp. 
for æn the wtfoore. Bede wij eder, at i vele raame i thetta 
oc andre vor ærende wort betzste, thet foityena wij gerna 
med eder. Edert herredöme then alzmecktog Gud oc alle 
ISweriges hel^e patroner ewinnelige beffallendes baaade til liiff 
oc siell. Kaptim ex Jönecopia feria sexta ante Michaelis 
Anno Mdx, nostro sub signeto.

Postscriptum å en lös sedel:

Kere brooder, ære thenne edre troo oc huile tijenere, 
Knwt Lindorson, Niels Clawson oc Lindorm Brwnson, öd- 
mywgelige bönfalne tiill eder, oc wij kerlige eder bedie pa
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theres wegna, at i wele tænckie theres betzste, thet fortyene 
the gerna, oc wij tesliges kerlige forskylle vilie med eder. 
Vij ville gerna yterligere talet theres betzste, wm lægligheten 
swo hade warith, at wij haffde korameth tiil tals med eder. 
Iterum valete.

319.

Biskop Ingemar till Hr Svante, om fältslag mellan Liibeekare 
och Danskar, och ett anbud om en »bifred» från de 
Skånska herrarne, hvilket tillstyrkes; prestmötet hindrar 
honom att nu komma till Jönköping, för att confirmera, 
men han erbjuder sin tjenst hvar som heldst i Småland, 
om han derom blir af flera gode herrar anmodad, dat. 
Kronoberg d. 30 Sept. 1510. D. G. A.

Ingemarus t&c. lika med N;r 164.

Maa i wetha, wij finge eder scriffwilse med eder tiænara 
i lö^erdagx, rörandes, om wij haffwa nokon tidande aaff Dan
mark fornwmeth æller aff the Lybsko æller waara wener, 
thaa haffwom wij enghen annon tidande i sannind besport 
æn the Lybskas rytther forwogade sig och gingo i landh oeh 
komo til slagx med kongens folk ij (2) slagh och wordo 
slagne wed Iiij0 (400), och bleffwo likoweel wed marchen, 
och bleff mijkit mer slaget aff kongens folk. ThetherElec- 
tus æller the flere godo herra och mæn skwldo waro slagne 
æller gripne, wij eij forfaredh haffwa, och eij skolo i sætia 
ther troo tiil, ath the sig saa forsaago. Hade thet saa sketh, 
som Gudh fürbiwde, i haden ther en wiss tidande strax aaf- 
faangit. Item som i begærodo oss tiil Jönoköpwng kom
mendes nw om Francisci ath færma, kwnno wij thet eij güro 
saa braath for san forfal skwldh, som ær prestamotid, ston- 
dandes i Wexio nw i thenne daga. Ær thet saa, ath ederth 
herradöme och fiera the godo herra, thet paarörendes ær, æro 
wara mödo begærondis i thenne maatho, wele wij ther gerna 
wara betænchthe wthi, framdelis thet snarosta wij kwnno, ther 
eller annar stadz her nedre i Smaaland oss gerna möda, om 
wij ther om the godo herrars scriffwilse faangom, næst Gudz 
hiælp. Item almogans tal och welia, som i gaar forhandladis, 
scriffwit [o:screfvo] wij och her Erich eder tiil med eder tiæ
nara, holken wij fortöffwadom i gaar, ath höra och merkia 
almogans tal och welia, holket han eder herradöme wæl wn- 
derwisa kan. Kære herra, biwder oss tiil eder welia fwlkomp-



415

liga om then befredz bebindning, som wærdoge fader, ærche- 
bispen i Lwnd, Biskop Birge, och flere the godo herra ther 
i Skaane tilbwdit haffwa. Tykker oss thet næst edert behag 
mykit nöttelicth wara for then menoga man skwldh, paa hol- 
ket them ær loffwad nw om Birgitte i Wexiö eth enket 
swar. Tilstædz thet icke, staar thenne landzænda i stor fara 
och stor brist for fisk, salt, hwmbla, skatpæninge och annan 
deel, som almoghen tiiltrængder ær, ath bytha hwar med an
nan. Hade icke thette prestamotid warid, hado wij gerna 
^ifelwe giffwit oss op til tals med edert herredöme, holket Gudh 
kænne, then wij eder Sancte Sigfrid och alla werdogxte Swe- 
riges rikes patroner befolendes med Iiff och siæl ewinnelig. 
Snarliga aaff waar gaard Kronoberg Anno Domini Mdx, ipso 
die Sancti Jeronimi presbiteri. Nostro sub signeto.

320.

Olof Björnsson till Hr Svante om ett ströftåg till Sudrem i 
Norge och sin villighet att försvara sin gränsort m. m. 
(jfr N:r 306), dat. Lidköping d. 30 Sept. 1510. D. G. A.

Myn ydmiwke plictigh tro tiænst. Ma i withe, kære 
herre, ath her staar well till i thenne landsænde, men jak 
haffuer warith till werke medh Knwt Knwtzson, swaa jak 
haffwer lathet slageth en hanss fogite siælff sætte, nw i fre- 
dagx viii (8) dage paa Romerike weth Swdrem. Kiære herre, 
som i 8criffwe rnik till om oxe, thaa haffuer jak sænth till 
Wæsteraars fire synnom tiuge oc till Stockolm xxx (30) oxe 
°ch c (100) oxe, och wil jach, meth Gudz help, lægge mik 
wind om nath och dagh, swaa i skolle haffue thenne landz- 
®nde wthen fare, oc ware paa edhert bætzste thet yterste jak 
forma. Huath mere ær, kan mith budh eder wnderuise. Her 
Medh edhert herredöme Gud befalendes oc Sancte Brik kongh. 
Scriptum Lidekiöpingh Anno Domini mdx" altere die Micha- 
eüs archangeli.

Uloff
Biörnsson.
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321.

Lindorm Brunsson (af Forsstena-slägten) till Hr Svante, bar 
enligt befallning skickat det folk, som tjent Ake Hans
son upp till Hr Svante; och emedan han hört, att Knut 
Lindorrasson (Vinge) fått hans förra förläning, begär han 
få Barne härad i stället, dat. Ettak d. 3 Oct. (1510)- 
D. G. A.

Myn ödhmywklighe och veluilghe thro tyensth nvv och 
altydh försenth medh Gudh. Kere herre, fygh jak edher 
beffalnyngh medh Per Månsson, ath jak skulle rydhe til thet 
folgh, som her Aaghe Hansson tyenthe, Gudh hans syel 
nadhe, och skykka thet edher herradöme til handha, hulket 
jak och gyorth haffuer, som jak förmogher edher herradöme 
venskap och gangh. Kere herre, loth Bencth Gylthe nnk 
första vm then förleningh, som jak haffuer aff edher, thet i 
haffue förlenth herre Knwth Lyndormsson. Kere herre, er 
myn store thro til edher, thet i vele förlene mik aff kronenes 
len, ther jak kan göre edher och kronene tyenste vdaff, tykkes 
edher herradöme förlene mik Barnaheradh, tet er myn ödh- 
mywklighe bön til edher, hopis mik och til, ath jak haftuer 
beuisth mik i thenne fegdh, som jak vil vere bekendh för 
edher och hwar danneman. Her medh edher herredöme Gudh 
beffalendes. Scriffuith paa Etagh vigilia Francisci.

Lyndorm Brwnsson.

Utanskrift:

Erligh och velbyrdwgh herre her Swanthe Nielsson, ri- 
kesens fürstandere ödmywklige sendis.

322.

Johan Månsson till Hr Svante; unge herr Sten hade åter
kommit och vill öfver till Öland, Lübeckarne vänta ' 
Sundet, dat. Kalmar d. 6 Oct. 1510. D. G. A.

Min ödmyke helse welueligh throthienisthe eder herre
döme nw och altiidh tillforenn sendh kerlige medh Gudh- 
Verdigh herre, nw i nath kom wor kere wnge herre hiit Hj 
i stadhen, ganske well helbrögde, karsch och swndh, Gu1 
thess Ioff haffwe, ok akther han sielff personlige giffwe sng 
i dag wtoffwer til Ölandh, och the Lybsche bliffwe beligginde



her i Swndhet, till tess Gud föger eder hiit komma. Ther- 
fore, kere lierre, ær raadeliget, at i strax giffwe eder till 
wægx hiit hender, for monge sacher skoll, som makth pa 
ligger. Hurv all ting ære forlöpin, veth theune breffvisere 
Cristoffer eder wnderwise. Eder herredöme then alsmektiigh 
Gud och Sancte Erich kwng ewinnerlige befollendes. Sciiftuid 
pa Calmarna sloth pa Sancte Birgittes afithen mdx.mo. Meo
sub signeto.

Johan
Monsson.

323.

Riksföreståndaren Hr Svantes kontrakt med Herman Mess- 
man, rådsherre i Lübeck, att han der skall uppköpa 
tvenne skepp, utrusta dem med bestyckning, krut in. m. 
och sända dem på våren till Stockholm, och skola de köp- 
mansvaror då medfölja derå vara tullfria; betalning skall 
sedan fås enligt den värdering, som i Lübeck af coin- 
promissarier blifvit bestämd; äfven det skepp, hvarpå 
han nu hemfört Hr Svantes son och rådsherrar, vill Hr 
Svante förbehålla sig att på samma sätt få inköpa. 
(Trol. dat. Kalmar i Oct. 1510 *).

Ick Swante Nyelsson, gubernator des rickes to Sweden 
bekenne vnd betughe in dussen mynen appenen breue vor als- 
weme, de one seen ofte horn lesen, so dat ik bin auer ens ge
kommen myt dem ersamen N.[o: hern?] Hermen Meszman, radt- 
nRinne to Lubeke, so dat he sal koppen tho Lubek ij (2) ghude 
scheppe, hollicke, crauelle, barssen, dat one myt mynen fiun- 
den vnd sinen frunden, de he dar to vormach vnd alder best 
duneket wesen vor segelacyeu vnd tor were vnd tom orlighe, 
®° nu vor handen is, deynt, vnd de solueghen scheppe vth 
fordighen myt houetstucken, seherppentynen, hackelbussen vnd 
?mde, so sik dat behort, vnd my de soluen scheppe senden 
int vorjar myt den in Sweden, tom Stockholme, vppe myn 
ynd des rickes to Sweden auenter, vnd wes de scheppe denne 
inne hebben van köpmans ghuderen sal allen tolle frigh sin, 
vnd N. Hermen Meszman vorbonompt, de sal myt sinen frunden 
io Lubek vppe dusse tydt de fracht tom Holme dar van vnt-

*) Af Nt 321 synes att unge Hr Sten <1. 6 Oct. 1510 var inkommen till 
Kalmar, af Måns Grens bref af d. 28 är sannolikt, att Messman redan 
var hemrest, sedan han råkat IIr Svante, (jfr N:r 326.) 

t. Skattdin, IIist. V.
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fangen vor sine vnc! siner frunde arbeyt, moyghe vnd vor
lach, des sal Hermen vorbenompt myt sinen frunden geuen 
dein folcke de hure vnd vorunghe vnd botallen alle kost vnd 
ber, wente dat de scheppe tom Holme gelosset sint vnd roy 
offte den mynen auergegeantwordet sint, vnd wyl denne de 
scheppe to dancke botallen wes se to Lubeke staen; vnd dat 
solue gelt wyl ik botallen to Lubek ofte tom Holme, so it 
de frunde myt mynen frunden to Lubek auersprecken, wyl 
ik vnd myne eruen gans vnd al trwelicken holden. Item noch 
so geue ik dem ersamen n. Hermen Meszman vorbonompt 
vmme ghuder gunst wyllen, vnd dat he mynen her sonne 
myt sampt vnses rickes reyder heft hem gefolget vnd in ore 
beholt gekomen sint sin schip, dat nw himath(?) wylde vort ock 
tolle vrigh dusse soluen reyse vmme de anderen mynen schep- 
pen in hem touolgende, des so hebbe ik my beholden, ofte 
my dat solue schip deynet to dussem handel, so sal ik it ok 
beholden vor einen redelicken penning, wat vrorne ludde er
kennen können, dar sal ik it vor beholden to des rickes beste 
vnd wyl one ofte den sinen gotlicken botallen. Dat dyt suo 
gededinget is, dar is an vnd auer gewest de gestrenge hern 
h. n. h. n. àc. Des to mer tuchnisse der warheyt hebbe wy vnse 
ingesegel boneden an dussen breff heyten hengen, de gegeuen 
vnd schreuen is in vnser Stadt Calmeren am daghe n. int jar 
xv°x.

Concept i K. Danska Geh.-Arckivet.

324.

Johan Månsson till Hr Svante; han hade på ett sammanträde 
med allmogen i Möre vid Dörby mottagit böndernas löfte 
att med den mesta magt de kunna åstadkomma infinna sig 
hos Hr Svante senast d. 20, för att biträda med Ölands 
befrielse; två skepp hade samma dag inkommit från 
Stralsund, hvilka medförde bref från Hemming Gadd och 
den underrättelsen, att 24 skepp lågo der färdiga att 
segla öfver till Svenska orter, dat. Kalmar d. 17 Oct. 
1510. D. G. A.

Min ödmyke heissen velueligh throthieniste eder herre- 
döme altiid forsendh medh Gud. Werdig herre. Som jach 
war aldeles till reda ath gifwa mich till wægx, till talss medh 
almogen ved Döderby, sä komma tw skep aff Sthraleswndh 
hiit in for haffnen, ther vore nogre breff inne, Her Electus 
eder tilscriffuidh haffwer, thöm jak eder sender medh thenne
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breffwisere Lasse Jwthe. Effter thi jak haffde ecke tiid 
lenger fortöffwa i byn, tha gaff jack Peder Olsson befallningh 
att forhöre otn all ærende. Nw jak kom till tales med al- 
ffloghen, fornarn jak mong skotzmaall, soin framsettes, ther 
inthet kwnne dragha till noget bestandh, eder och riichet till 
thienistbe eller tliet fateghe Ölandh till wnsettingh, som nw 
macth pa ligger. Oog paa thet eiisthe lollwede the wed alle 
theres vellfarth medh oprækthe hender wele komnia eder till 
vnsettingh med then mesthe makth, the kwnne a stædli komma, 
ok ware hoss eder aldhre senesthe nw pa sönnedagh &c. 
Sedhen i aff'thens jak kom pa slothet, loth Peder Olsson 
mich forstha, hwed han haffde fornwmmedh aff the Swndi 
ache, ath som nw i sönnedagx war, laage xxiiij (24) skep 
t'll redho for Straleswndh, som aktedhe siig hiit till Swerige, 
sOmlighe hiit, sommæ till Stocholm, till Söderchöpung eller 
bwart Gud fögede dhöm försth komma. Isammastwndkom 
®n karll aff Köpnahafn in i stadhen och gaff for it rykthe, 
'het kwngen haffdhe xi i i i : ten (14) skep i siön, the skep bliffwe 
strax förbwdne vthen thenne tw skep, the haffde ankeren om- 
bordh ok Iope pa ewintyr, inthet fornwme the vthen en Iii- 
then jaktt kwngen tilhörde. Om sa ær, at the xiiij (14) skep 
*re i syön, tha hopes mik at thenne stormen haffwer skiilth 
them aath, och med Gudz hielp schole fynnes igen i stran
den. Inthet annedh synnerliget ær her nw pa faerde vthen 
eder herredöme then alsmektig Gud befollindes och Sancte 
Erich konung. Scriffwid pa Calmarna slot torsdagen nest 
for xiM iomfru dag mdx. Meo sub sigillo. Johan

J ° Monsson.

325.

Bengt Gylta till Hr Svante; han har <1. 21 Oct. af biskop 
Matts och Tonne Eriksson*) låtit förmå sig att mottaga 
Örebro slott, dock ej på längre tid än tills Hr Svante 
kan komma dit; fogden och landsfogdtirne stadna på sina 
poster och besättningen likaledes; inventariet jämte hvad 
som köpts af fru Birgitta, är aldeles otillräckligt, så att 
han måste begära befallning till närmaste fogdar om un
derstöd med spanmål och slagtboskap, samt sända till 
Stockholm för att få salt, humle och fisk, dat. Örebro 
slott d. 23 Oct. (1510). D. G. A.

Myne ödmiwckelig tro tyenest, send med wores herre. 
Kere herre, tectis idert herredöme vitha, at xim (11000) jom-

*) Jfr dessas bref af d. 22 Oct. 1510, tryckt af Grönblad, Nya källor, s. 497.
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frwers dag anammet biscop Mattz oc Tonne Ericbszon Öra
bro slott pa edert herredömes vegnæ. Kwnne jak icke bhffue 
them qwit med mynne en jak mathæ anamme slottet. Thaa 
loffuit hanss nade mek, at han ville scriffue edert herredöme 
till, at edert herredöme ville ware fortencth vdi, at jak schulle 
thette æmbæthæ icke lenger haffue en Gwd ville, eder herre
döme hiit vpp kornmæ kwnnæ. Ma och edert herredöme 
vithæ, ath Göstaff' Torstenszon her matte recthæ [o:reckæ] bi
scop Mattz handen oc landzfogotene medh, och staa the i 
samme slottzlag och fögdery paa eder herredöme vegnæ, som 
thee ware till fornæ. Tessligesthe haffue oc alle thee gode 
karlæ recth mek handen, som ware pa Örabro, oc pa edert 
herredömes vegnæ. Kere herre, maa och edert herredöme 
vithæ, at jag sender eder her enæ script, hwad jak her anam
met, inuentarium och thet, som wy koptha her vtaff frw Bir- 
gittæ. Tha er thet gansche füge, villæ edert herredöme ware 
fortenchft] vdi och scriffue OlaffBiornfson] till och Per Jwthe 
i Vasboo om noget fææ till slactning och Anders Karllszon 
om spannæmoll, och anammer jak nw strax vpp korn for 
hestelopp oc will lathe komme i mellthæ. Kere herre, staar 
her och thee graa hesta for slottet, som jak edert herredöme 
loff’uit, och thee ære i gode rnatlie. Beder jak, eder herre
döme gerna villæ vithæ mek eth goth swar igen om then 
deell, edert herredöme mek loffuit, hwicket jak vill fortyenæ 
och forskilla, saa lenge jak leffuer. Beder jak oc edert herre
döme villæ ware fortenct, ath jak finge swar igen, om edert 
herredöme villæ scriffue thee fögder till eller hwar edert 
herredöme tectes. Haffwer jak oc myt bwd aff stad till Stoc- 
holm effter humbla, salit, fiisk, hwad behoff görss. Hwarjak 
kan mest vithæ edert herredömes besta oc gang, vill jak legge 
mek wynd oppa. Her med edert herredöme alhnectuge Gwd 
befalindes. Scriffuit snarlig paa edert slott Örabro Sancte 
Seuerini episcopi et confessoris dag.

Bent Giillthæ.

Utanskrift :

Hederlig velbiwrdug man och strenge ryddare her Swante 
Nielsson Sweriges riges fforstandere ödmiwgelig sendes thette 
breff.
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326.

Måns Gren till Hr Svante; för att få blidan färdig behöfver 
blidmästaren 100 famnar tumstjock lina, ett fat Jcm och 
en s?od smed med all redskap; dessutom behofs en falt- 
skäi för de sårade, m. m„ dat. på Oland d. 28 Oct. 1510. 
D. G. A.

Myne ödmyke welwilielighe tro tieniste altidh ederth 
herredöme forsenth medh war herre. Kere herre tichkess 
ederth herredöme wyle wethe, ath then blydhemesther haffuer 
mich wnderwisth och ær begærendes en god Bmedh med 
reskap och eth fath jern strax ofortöffweth her wtoffuer och 
c (100) fam b ne trosse, swa tyck som en thwme eller nog 
tickere. Teckess edert herredöme honum thetta staoke, tha 
segher han, ath han will haffwe henne her for slotthet nw 
om manedagh nesth körnendes och göre aith beste med 
henne. Kere herre, ær ther och en tunno pyll pa ^««stotter, 
skeperen fördhe hedhen, beder jach och edert herredöme, ath 
‘ wyle hith skicken medh thet same bodh och thet 15aTyj 
salth i (i) lesth, her Hermen Mersman skenothe eder, tnet 
förde han och hedhen. Jach befalthe honum töredh i Jandh. 
Kere herre, sender jach eder en karll, som Iop wtaff slotthet 
i gaar, sedhen i fore hedhen. Weth han eder wnderwisse 
om all ærendhe. Ey mer. Her medh edert herredöme aIs- 
mectigh Gudh och ridder Sancte Jören befallendes, Scnttuit 
pa Öland Sancte Symonis et Jude dagh anno Domini mdx.

Manss

Postscriptum:
Kere herre, wylle ederth herredöme wnne osseai Wd- 

skerer her boss slotthet, mester Peter eller mester Hanss, ^or 
thy then annen mester Petter tor sin weg , , kærer>
Oogre aff swenener skothne, och air hei B ... , p j
Kere herre, beder jach och oder, ath i wylle ware till fr dz 
om then karll aft'h kom nogre daghe, swa Knge wy 
göre ther noghen skalcheth i then brwn, the haffwe udf 
wen Kere herre, kwnde i wmbære Hermen Swenske nog 
daghe wthe boss Erich Abramson, boss b“er, the^JafJJ 
min bon till edert herredöme. Hoppess mich, ath thet tar 
snarth endhe. Haffde i erahne pa noghet flesk och noghet 
vöcth köth, groff math, for thy her ær encte wthen althifersth 
och lothe swenener ther ille om. Kere herre wnsetther oss 
medh Lasse Koch, ellers tage i skade vthid, for thy then an
nen spiller swa michedh.



422

327.

Arvid Gunnarsson, som af biskop Matthias och Tönne Eriks
son (Tott*), blifvit satt till fogde i Vartofta, Gudhems 
och Bedvägs härader, frågar Hr Svante, huru han skall 
ställa med hushållningen å Ettaks gård, enär husen der 
blifvit lemnade alldeles tomma och vinterskatten af nämnde 
härader blefve för uppsättningen otillräcklig, dat d. 2 
Nov. (1510). D. G. A.

Min ödhmyke och veluiligh thro tiænisth kerli^h fôrsænd 
medh Gudh. Kære herre, tæckis ider vite, adh then godhe 
herren bisp Matz och Thynne Ericsson satthe mich her til 
iders foghethe i Vartoff’te herith, Gwdhems hereth och Kyd- 
wægh huilket Gud skal withe, ad jagh altid gerne vil vare 
po iderth gangh och bæste effter min bæsthe kunnisth och 
förmoghe. Kasre herre, so lothe the godhe herrer mik försto, 
ad jagh skwlle lægghe mich vin om ad bespise Etachs gordh 
aff thesse hereth, thy kære herre, ville jach gerne förwithe 
iders vilie, hvrvledes iders wærdighet thæckis herom, för thy 
hvsen ære al thorn och alth fört aff gorden. Kære herre, 
bider jach iders verdighet, ad i ville biudhe mich thil, hwre- 
ledis jag skal bestellet eller hwar jach skal retthe mich eff- 
ther, om ider tæckis ad lathe bespise gorden i gæn, ad i wille 
biwdhe the andre fogeter til, hwar i sith föghethy, ad the 
lothe kome then vinther skatten til gordhen, som gor aff the 
hereth, für thy her gaar föghe vinther skath aff thesse here- 
den och ær her ganske stor bryst po homble i landhet. Kære 
herre, ingen annen merkelig tidende ær her, ider herredöme 
til biude po thenne tidh vthen godhe. Eders herredöme her 
med altzmektig Gudh och Sancte Erich beffellendis. Ex Var- 
toffthe hereth die animarum.

Aruidh
Gwnnersson.

Utanskrift :

Erligh och velbyrdigh man och strænghæ riddere her 
Swanthe Nielsson Suerikes rikes förstondere sin kerre herre 
ödmiukliga.

*) De samme hade nyss haft befattning med Örebro slotts och läns öfver- 
lemnande af Åke Hanssons svenner, se brefven af d. 17 och 22 Oct. 
1510, tryckta i Grönblads Nya källor, ss. 494—498. I det senare säges, 
att då de varit »der nere» (i Vestergötland), hade de fått uppdrag af 
biskop Vincentius till Hr Svante om »ett sticke län»; men andra under
rättelser om deras förrättning i Vestergötland än detta och nästföljande



328.

423

Peder Svensson, som haft uppdrag till fogden i Mark a Hr 
Stens vägnar, anmäler för Hr Svante, att sedan han pa 
tinget kungjort sin herres utnämning, och allmogen Iof- 
vat trohet, kom Jon Trugotsson dit och fordrade samma 
fögderi, hvarå han hade Hr Svantes bref, men allmogen 
»förevor honom», särdeles för det mord, han begatt pa 
väpnaren Peder Eriksson (örnflyckt), dat. Orby d. 11 
Nov. 1510. D. G. A.

Mina ödmiwka tiæniste altiid forsend medh Gud. Kære 
herra werduges eder at witha, thet jac fatig swen rækthe 

hand wefdug fadher t Gudi biscop M*hias medh Gudz 
nade i Strengenls oc Tönne Ericzson pa edre kære sons 
wægna her Stens Swanthason, mm herra, medh for.no> hen 
oc werdug faders raadh bescopp Vincentius i bcaræ, l 
Twre Jönsson oc flere gode men i Yæstergotland samtycke, 
skickadhe mik i Mark til min herres fogtlie, hei Stens, med 
flere dandisswena, som edert herredöme breff wtwisa. Jac 
tingade medh almogan, oc lath jac Iesa edert heirredome 
breff, pa min herres vægna. Almog.n swarade mik iiæll oc 
loffuade hulskap oc troskap medh sina wtskyllei redhelige 
wtgiffuandes, som lag tilsigia. Lith ther æpter kom eder 
swen Jon Trugutson til Mark alhelgona dag oc begerade 
sama fögthy. Jac swaradhe hanom, at jac wille göra ede 
herredöme breff fult oc sidhen riidha hedhan aff læmt oc til 
eder, som breffuet lydde. Jac stæmpde ting, menighetm oc 
klærkæna komo mæsta delin, jac sagde aimogen, at; J c^ 
gutson hadde breff pa eder vægna, at han skulle wara fogthe 
almoo-in Mk til hopa oc försworo lianom oc wille strax sio 
tilZ0Uumb i een kyrkio. Han tordhe icke til tingit for kæra- 
maall, som i faa höra framdelis, om han komhei ofeluj; p 
Marbo ting i edher nærwaro eller mm kære hems her Stenjs] 
oc wndrar" almogin, at han binder ^ 
gerning, han omanlige giorde pa , (en)
Ericsson, Sweriges rikes tro man oc væpnare sjelffu JLl Wilket 
oc siffher lian, at her Ake bad honum slan i hææl, hwffket 
han kan ecke bewisa, for thy her Ake tingade nylige tilforene 
i Mark for Peder war slagm, oærlige som jac skal oc wil 
bewisa medh manga dandes swena, presther oc bonder i Mark. 
Kære hela hwar i wele mik hawa, ther w.l jac wara oc 
gör jac oei-na hwess eder linfft ær. Kære herra, eder her 
Iedhj Gud alzmectug medh Swerigis rikes patroner til ewig 
tiid befallandes. Scriffuat i Mark, Orby arom epter Gudz 
hyrd Mdx Sancte Martins dag, vnder her Nigelss mzigle
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i Orby, prowast i Mark, epter thet jac ecke sielff inzigle 
hawer.

eder kære sons trotiænare 
Peder Svensson.

Utanskrift :

Ærlig, velbyrdug oc högrnaektug herra her Swante Ni- 
gelson, strenghe ridder oc Sweriges riges forstandare sin kære 
herre.

329.

Biskop Ingemar till Hr Svante, begär att hans tjenare få 
komma hem från Kalmar, emedan en svår farsot för
orsakat folkbrist; allmogen i Skåne föreslår en dylik fred 
med Värend, som Blekingsboarne hafva, och har allmo
gen gått in derpå; biskopen begär Hr Svantes tillstånd, 
och fruktar, om det vägras, både för Växjö och Bin gård; 
förordar Jäppe Kristiernsson att få behålla några förlänta 
gods, framför Brik Trolles tjenare, Gustaf, dat. Krono
berg d. 21 Nov. 1510. D. G. A,

Ingemarus <&c. lika med N:r 164.

Bedio wij eder gerna, ath waare tiænara rnottho hem 
koinmo och see sijna hæsta före och annan deel, som baadc 
oss och them macth paa ligger. Pestilenciagaarherswawer- 
lega. Somme æro döde och somlige siwke, saa wij kwnno 
eij theras hæsta forsee. Thij bedio wij eder ödmijwclega 
gerna, ath i wærdens hemloff giffwo. Oss hopos, i wasl 
fortænke, wij waarth orsæcth giorth haffwe baade nw och 
nokor aar lorleden. Kan thet och eij nw skee saa braath, 
bedio wij eder gerna wnna oss waar fogoth, Matz Nielson, 
strax hern at kommo, om Here eij Ioff hem kwnno faa. Kære 
herra, ær oss tiil wethandes wordit, ath i haff'we forlænth 
Göstaff, her Erics tiænara, Paabodanæsa gotzit, nokra gaarda 
liggiandes i Wærandh, som eder tiænare Jæp Cristiærnson i 
nokon forleden aar aaff eder i forlæning haffth haffwer paa 
krononis wægna. Bedio wij edert herradöme ödmijwclega 
gerna, ath i wele wærdes lath o honum thet och framdelis be- 
haalda, holkit wij gerna med eder forskwlda welie, han och 
tæslikis göro skall, waz-a eder tiil tiænist, welia och kerligb 
æffther sin ijthersto macth. Kæra herra, sætio wij tiil alla 
goda mæn och dandeswæna, som them baada kænne, holken
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thera, som riket mæst tiil tiænist æller i moth wæiidh haflwei. 
Kære herra, wærdes i oss her om eth goth swar giftwondes 
Kære herra, maa i wetha, ath almogen i Gydmga hærad och 
annan stadz ther omkring i Skaane haffwa hafft hith maang 
bod, begærondis fredz bebindning i mellen Wærandh och 
them, som i mællen Blekwng och Wærand ær och wand 
haffwer, och begærod ther bref paa aaft oss och landit Thaa 
the thet eii faa kwnno, wthan med eder tilstædilse, thaa haffwo 
the likawæl, almogen, fred i mællen seg bebundit, saa hwar 
maa tiil then andra fara i fred æffther then deel som hwar 
behoff giordis, med wærdogx faderss i Gudh1 ærchebispens i 
Lwnd, och flere godo herrars ther i landit tilstædilse och 
samtycke. Thaa ær oss warad weder ath, the hotass fast paa 
then' fattiga staden Wexiö och waar gaardh. Aafi Bærqwaia 
Wamtha the sig inthe kwnna faa wthan onth. Enghen annon 
tidande ær her i thenne landzænda. Nokod kongens tolk 
ligger i Rotnabij, eij mijket, widh xl (40) karla. Hwad ti
gande ther wthe æro aaff kongen ælla the Dansko herra, Iio- 
I>os oss Niels Mijra och hans medfölgara ederth herradöme 
wæl wnderwist haffwa. Hwad wij kwnno wara ederth herra
döme til welia och kerlig, göro wij al tid gerna, kænne Dudh, 
holkom wij eder Sancte Sigfrid, hans wælsignade systersöner 
och alla wcrdogasta Sweriges rikes patronor befalondes med 
Hff och siæl ewinnelig. Raptim citissime ex manerio nostro 
Kronoberg Anno Domini mdx feria v proximo ante testum 
Sancti Clementis pape et martiris. Nostro sub sigillo.

330.

■Riksföreståndaren Hr Svante underrättar tvenne rådmän i 
Lübeck, att han d. 24 Nov. personligen intagit Borgholms 
slott med Öland och der fått 123 knektar jämte några 
Danska adelsmän till fångar, hvaraf han vantar stor for
del både för Sverige oeh dess vanner, de Wendiska Sta
derna, samt hoppas att såväl Lübeck som de andra nasta 
sommar skola göra K. Hans kraftigt motstånd, dat. 
Borgholm d. 27 Nov. 1510.

Mynen frunthliken gruth vnde alle guth touornne. Ersa- 
men, vorsichtigen, besunderen guden trunde, voge juwen ei- 
sainen lefften fruntliken andacht weten, ich, tolatinge Gades 
almechtigen, nwlikest Vorgängen sondage vor Katherine Vir
ginia hebbe Borcholms sloth sampt Swedennkes Iant Olant 
ingenamen, dar vp suluest xxxiij (33) vnde hundert vthgele-
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sener knechte vnde krigeslude samp itliken Dennernarkes 
ryddermatischen mennen in myne vnde Swedenrikes venck- 
nisse hantstreckynge my dar vp gedan, persönlich genomen 
hebbe, vth welken sodanen Juw kundigen, my vnde Sweden- 
rike ock gemennen Wendeschen Steden, mynen vnde Sweden- 
rikes besunderen guden frunde sunderge nutbarheit aff ent
stände vorhape. Der haluen, is mynere andechtiger menynge 
beghere, Juwe leffte myt inbringende deine ersamen radt, 
Stadt Lubeke sampt anderen Wendischen Stedenn in guden 
bestände koning Hanse to Dannemarcken ernstliken wedder- 
were ertegen wil ock mynen vorigen breuen, nuwlikest ge
dachten rade Stadt Lubeke gesant, vul vnde al myne ernst- 
Iike menynge tokomende somer, Gade helpende, vullenbringen. 
Dar sick Juwe leffte sampt gemynen rade vnde Stadt Lubeke 
Gade almechtich to zeligen, sunden, langen tyden beualen 
touorlatende hebben. Gegeuen vp Borcholme des mytwekens 
na Katherine virginis Anno xvcx.

Swante Nyelssonn, Ryttere, 
Swedenrikes vorstendere.

Utanskrift :

Den ersamen, vorsichtigen, wolwisen Heren, Hermen 
Mesman vnde Bernt Bomhouwer, der Stadt Lubeke radt- 
manne, mynen besunderen, guden hunden.

Samtida afskrift i Lübecks ltådhus-Archiv.

331.

öDidrik Guldsmeds i Nylödöse» underrättelser om Danskarnes 
rustningar och plan för infall i sydvestra delen af Sve
rige. (Från slutet af år 1510). D. G. A.

Item ma i vite for ny tidende, at kwnghen haffuer nw 
fath i thenne daghen oc skall en nw faa vel hos e» iiiiM 
(4000) rytthere, hulke han haffuer acthet at spreidhet i alle 
kopstædher i Skane i landuerne, oc haffuer han nu i samme 
tiid fath iij (3) skip med gotz oc hwmble, sa at hwmble tiid 
ær bæthre i Köpenhaffn, æn hon var i nogher mans tiid. 
Item oc ma i vithe, at then wnghe herren, han kommer oc 
nu ofortöffuet draghendes till Bahus oc med eth tal folk, och 
ma jag ider i sanningh sigie, at the hafue acthet at drage 
her in i Vestergölland med iiij (4) here, then ene her at
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Jöneköpungh, then annen fra Varberg gönom Marc oc Kind, 
then tridie her for Bahus oc her in i landet, then fierde fra 
Nafleme swnd oc ther wp i landit, oc her öftuer haffue the 
sadane pacth giort, at al the herreter, som them vile handga, 
tha(!) vore i Mid, en the ecke thet vile, tha skal then grathe 
i vagghen ligger, oc sigher kwngen Cristiern, at han wil sia 
sith baner her mit i Westergölland ith syn i winther oc vil 
hylles for en herre oc kongh, eller han vil ther offner dö. 
Ther ma i sette ider fulle lit vpa ith synne, thet skei i vin- 
ther, vthen i oc flere gode herrer kwnne thet bestyre, med 
macth affwerie thcnne del, eller i kwnne belempe thet med 
god dagtinghen oc lysteliget tal, oc bider jag ider, at i vel 
göre oc lather myn herre bispen fa thenne scrifft, at hans 
nade ma oc vithe, hwar han ma seg oc epter retta &c. Item 
kere herre tackar jag och-------

Samtida afskrift, mod anteckning â baksidan: En copie af Dirig gwl- 
sMetz bred i Nylödöse. Slutet är bortklippt. Det bref, hvartill det vant 
biIagdt, synes vara förkommet.

332.

Stockliolms borgmästare ocb råd till Hr Svante, tacka for 
skrifvelsen och de glada nyheterna om atertagandc af 
Borgholms slott; fängarne derifrån äro på bästa sätt her- 
bergerade, men stadens innebyggare begära, att han hos 
K. Hans måtte utverka, att de borgare och borgaresven- 
ner, som i Danmark hållas fångna, måtte erhålla sm 111- 
het genom utvexling; slottet vilja de efter yttersta Ioi- 
måga biträda hans fogde försvara och hålla stadsportarne 
honom öppna, dat. d. 31 Dec. 1610. D. G. A.

War ödmyke werskyllige troo ok kerlige hilsse nw ok 
altid försende med Gud. Kiere her höffuesman, skal idert 
herredöme viterligit wara, ath wij nw lör nogen förhden tid 
wntfinghe idert herredömis kerlige hrefl ok scrilfuelse meth 
wor metbrodher Lambrecht Matsson och Anders Olson, wor 
•nedborgere, hurw ider herredömis rese och leglighether i then 
landzænda Kalmara sigh förlöpen wore, effter ider ægin wilie 
aIdeli8 til en godh fulkomen ænda, aff hulkin ider kerlige 
sCriffuelse wij almennelige alztinges glade wore, och ytermere 
nar wij samme tidende framdelis aff Borchohn spönandes oc 
förmoandes wore, alzmektig Gud och alle Sweriges helge 
patroner tess Ioff haffue, at swa giort och sketh ær. Kiereste 
her höffuesman, swa skal och idert herredöme witherligit wara,
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ath her staar aldelis wel til i thenne ægn. Alzmektigh, Gud 
wnne oss tet daglige aff ider och alle idre wenner at spörie. 
Kiereste herre, som ider herredöme hith nw försende nogra 
aff' the fonga aff Borcholm, sa ære the nw liggiendes her i 
staden och skickade hwar för sigh in i theres herberge, the 
beste wij kunde them beskicka och förwise late. Kiereste 
herre, tha ær thet wor och menige mans kerlige ödmiwke 
bön til ider, ath ider werdigheth wille werduges scriff'ue ko- 
nungh H[ans] til om wore fatige borgere och borgere swenne, 
som ther i landet gripne och fongade ære, ath the motte 
bliffue forlosadhe aff then sware och longlige twangh, nödh 
och fengelse, swa ath ther motte giffues fonga mot fonga, 
eff’ter hwars thera myndelighet pa baade sider. Om swa ske 
künde, kiereste herre, tha ære wij och menige man thet gan- 
ske gerne aff ider herredömis werdighet bönaktige och be- 
gerendhe. Kiere herre, tecktes och ider ærlighet ath göre 
thenne fatige breffuisero Jacob Gregerson, wor medborgare 
medh bans partij, som och ther fongade ære, nogen förlös- 
ningh, tha ær thet och alles wore kerlige bön til ider, och 
han ytermere kan ider erlighet wnderwisse, hurw tet ær medh 
honum och thöm om theres fengelse. Ytermere, kiereste 
herre, som i ok rörth haff'ue om idert herredömis sengerums 
förwarelsse, hui kit Gudh kenne, thet wij medh ider herredö
mis fogete Benckt Ericsson gerne och aldelis förware wele 
aff IiifiF och makt effter wor yterste förmoge, som oss aff' retta 
tilbörligit ær ath göre, swa at nar Gud föger, idert herredöme 
her förmoandes ær, skole i finne thet rwm aldeles nest Gudz 
hielp wel förwareth i en gode inotte, och wore stadzporta 
ider herredöme opne före sta, til all redelighet, som tilbörligit 
ær. Ther wdinnan skal idert herredöme inthet twiffel haff'ue. 
Almektig Gud och alle Sweriges helige patroner giff'we oss 
ider swndhet och welfart altidh höre och spörie, hulke wij 
idre erlighet nw befalendes ære æwerdelige til liff' oc sielb 
Raader oc biwder altidh offuer oss som wtoffuær idra fatige 
tromen och wenner. Snarlige scriffuit i Stocholm wnder wor 
stadz signet orn nyars affton anno Domini Mdx.

Borgemestare 
och Radmen ibidem.
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333.

Bengt Bviksson till Hr Svante, sänder efter befallning åtskil
liga handelsvaror, samt en apothekare men kopparen 
fältskäm) är på Hörningsholm, och skall fru Matta taga 

honom med sig; de muntliga belsmngarne om mdragmng “aningar kan han ej rätta sig efter, förrän han far 
skriftlig befallning, men då skall han sjelf resa ut for 
att kännas vid dem; både svennerna och legofolket pa Ittethar han måst lofva att få ut sin lön vid 20:dag 
ul och begär han derföre enträget, att penmngar san- 

das, dat. Stockholm d. 1 Jan. 1511. D. G. .

Min Odhmywkligh welwilioge tro ok tiænisth nu ok altidh 
td förenda senth med Gud. Kiere herre, teckes .
dome witta, ath jak fik nu strax edert scnffuelsse 
sWen Truels om nogher drykker, om hatter ok ndeieskap 
ok om noghen Skansk syldh ok om klæde, swa sender Jak 
eder nu med tenne eder swen Hans Hermansson i ( )
%nsst win, thet besta hær ær i byn, ok ij (2) hattar, te besta 
jak kwnde tom faa, ok i (1) fierdyng færsk Skansk syldh,> 
fcr hon icke mykin kommen hær nu i aar, ok ær hon Uiu 
Wel dyr, swa thet tynnan gelder hær icke en penning minclre 
en XV (15) mark ortug, ok sender jak eder viy (8) alna 
brwnth klæde til ederth egit behoffh, ok hade jak hær storth 
plass, för en som jak kwnde fa thet her, thet som eder ga- 
dyng kwnde wara, ok haffuer jak sporss före med alle te 
böpswenner, som her ære om noghen ndereskap i ef^.1 
behoffh, taa kan jak ingenstadz faan hær, then som eder tiæ- 
ner; 0k sender jak edher then abbetekaren, som i scnttuc 
epter, ok ten Jörjan kopparen, ten war boss mm frw pa 
Hörnyngxholm, ok sereffli jak min trw strax til ath hon s1^ “ ® 
baffua fonnom strax med sig nid til eder, ok som j senffi e 
mik til, ath jak skal ytermer retta mik epter Imat tenne mi 
sWen Truels warder mik til segiandes pa eder wegna,. » 
Segher Ihanl mik her om mang ærende, som jak kan mtlict lu e 
Hghen retta mik æpter, ok haffuer han sagth mik om noghra 
fôrlæninger, som jak skal kennes hær wedh pa eder wegna 
taa kan fak inthet göra ter til, för en som jak far eder breffh 
ok eder scriffuelse ter om. Ær thet swa ath eder herradöme 
'ville thet jak skal kennes hær widh noghen forlænmger, ta 
scriffuer mik til eder wilie ter om, hwar jak skal rette mik 
epter, ok huath fôrlæninger, som jak skal kennes widh, ta, wi 
jak gerna göra ter epter ok fara siælff wth, kennes w dh tom. 
Kære herre, teckes eder herradöme witta, ath thetta folk hær 
Pa slotthet, te ære mik Imar dagli om bordh om teres lon, ok 
haffuer jak loffuath tom pa tro ok sanning, thet te skulle
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faa teras penninga ok teslikes penninga för teras klæde innan 
XX (20):de dagn jwl, bade swennanar ok teslikes legafolket 
teras lön, kære herre ath eder herradöme wille wara fôrtæncth 
hær wti ath skykkia mik hit wp naghen del ter til nu medh 
tenne Hans Hermansson, ath jak kwnde halda tom widh ordh, 
swa framth som jak skal haffua noghet gangn aff tom pa eder 
wegna, ok ser thet swa saka, at te fa icke teras lön nu om 
XX (20):de dag jwl, som jak haffuer loffuath tom, ta kommer 
jak tom icke twærthj wtöffuer en wægh, ok beder jak eder, 
kære hérre, ath i wille oförtöffuat skynda mik thetta budh 
hit wp igen, ok scriffuer mik til eder wille, hwath jak skal 
rette mik epter, ok wil jak gerne legge mik al winning om 
eder besta ok edert gangn ok förwara eder thetta edert sloth, 
som i tro mik til, tner haffuer inthet twyffuel wppo. Ingen 
ytermer besynnerligh tidende ære hær eder herredöme nu til 
bywdendes, annot en hær star alt wel til, .ok eder wenner her, 
te ma alle wel ok late hilse eder med manga gode nætter, 
en kommer her nogen tidende, som noghen makt pa ligger, 
ta wil jak gerna offortöffuath byda eder tom til, ok kan tenne 
eder swen ytermer wnderwisa eder med mwnnen om al ærende, 
hwre som her star til ok hwat tidende, som her nu ær pa 
færdom. Her med eder herradöme alsmektogh Gud beffa- 
landes, ok retter jak mik altid gerna epter eder scriffuelse. 
Scriffuet pa Stokholm om nyarss dagh anno Domini mdxi0.

Benkt Eriksson,

334.

Biskop Vincentius till Hr Svante, med ett bud om Danska 
infallet i orten och den skada hans folk lidit, dat. 
Brunsbo d. 5 Jan. 1511. D. G. A.

Vincentius, <&c. lika med N:r 318.

Ære god radh dyre nw i Vestergötlandh, wtan i kunne 
fynne thenne landzænde godh rad snarsth, tha ær han borthe 
i Danske hender. Vij haffwe faath stor skade pa wort folk. 
Ytermere, hwre her staar tiil i thenne landzende, kanthenne 
wor swen eder at wnderuise. Eder alzmectig Gud befalendes. 
Hastelighe scrifwet pa wor gord Brynolffzbo helige iij (3) 
konunghe nath Anno Domini Mdxi, nostro sub signeto.
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Ärkebiskop Jakob till Hr Svante, förord för Upsala borgare 
å frihet från den utrustning af 20 karlar, med hastar 
och harnesk, hvarom befallning ankommit d 6 Jan. att 
de skulle vara i Skara d. 13, och intygar han stadens 
stora fattigdom, hvilken gjorde det svart for honom att 
få ut stadens årliga skatt, dat. Balmge prestgard d. 8 
Jan. 1511. D. G. A.

Jacobus (Êc. lika med N:r .9.

ga ar nær wii wore redhe fara aff by, komme tü oss
.__- « 1 ___ .11 „ ni. ibn -VllTrlO

1

rore reune iar» ‘ * ... ~
borgamestere oc radh i Vpsale, wnderwisendis, at the xuj:de 
(13) dagh jwle finge eder scriffuilse, at the skuHe ware wi- 
dherredhe med teris hæster och harmsk med xx (20) karle 
at komme til eder i Schara nw xx:de (20) daghen, til huilchet 
göre the klaghede siig gansze oc mykit swaghe ware, swai at 
menigheten, som the oc tha tilstædis hade, betrusta sug mga- 
kinde o-aa wndher then twnga oc sade förre wilie offuergi u 
tHet the haffue i staden och giflue sug hwar i sut stadh, 
kwart the kunne pa landzbygden; ty at om the ekke hade 
tIien aker, som the hielpe siig med widh staden oc gore art
rad oc trydingen aff, tha hade the bærning inghen, lotho oss 
°c första, at i jaar sidhen distingen wthen tens lagha skat 
haffue the wtgiort twenne mere, i wtresa oc annet, æn han lean 
löpe. Wii fornimme nogli pa then skat, wn fange att staden, 
at med them ær stor fatigdom, ty wii næppelmhe kunne re- 
fIhelige wtfaa thet wii haffue skole, æn togh the haffwe swa 
latiid förstadt oss teris armot, oc oss wæl witherJigit som 
föv:uit staar, gaffue wii them tröst, pa thet the skulle bliffue, 
Ht i skulle wethe teris besta oc ware med them moöelige. 
1‘idle wii, at i wele wndraghe med them pa thetta same; ty 
them ær ingalunde mögeligit at redhe sug innen swa kort 
tiid, som i begære, the wele altiid ware redhebone hwar som 
görs behoff i thenne egnen, med tens granner, at affwæne 
cigesins skade, om behoff giordis, som ty wer frwktendis ær 
1 thenne sommer widh thenne siö sndhe, om wai herie thet 
ekke i en bæthre motte beskiper, tha wele the ware eder oc
ciget redhebone som fatige wndersate bör at gore oc sug i
1Hghen motte orsaka. Oss hopis nest (xudz hielp, at i skole 
W®1 begaa eder med the gode mens hielp i stædeine ther 
Hidre, och om thet ware theres makt i Vpsale at wtgöre folk, 
tha kunne the ingalunde wtredhe ant folk pa swa kort tndh. 
Her wtinnen, för war bön skul, wether the fatige mens besta, 
the wele i ingen motte ware eder ohörige ther them möge-
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liget ær. Huar wii kunne <&c. lika med N:r 9. Raptissime 
ex inanso presbiterali Bæling die xv*) mdximo, nostro sub 
signeto.

336.

Jena Torbjörnsson, âjK.'Kristierns vägnar, till innebyggarne 
i Åse härad, uppmaning att skicka 4 eller 6 ombud med 
fullmagt att svärja honom trohet, i annat fall sänder 
han 6,000 ryttare, att nästa onsdag d. 16 tåga genom 
häradet och straffa dem, som ej vilja gå honom till 
handa, dat. Gamla Lödöse d. 12 Jan. 1611. D. G. A.

Yenlig och kerleg helsen med Gudh. Veter lenssman 
oc menuge almue, som biigge oc boo i Aasse heret, och myn 
kære, nödige herre haffer befälet migh, ath jag skal skriwe 
eder til och wnderwisse eder alle, om i ville gaa mig til 
honde och sye migh hwlskab och manskab tel paa hans na- 
des vegne. Hans node vil hollde eder alle vedh Iagh och 
reth, och vel hans naade siælff personlig vare hoss eder, om 
nogen ville fordriste sigh til och göre eder skade, thaa vil 
han vaage liffh och gots hoss eder och affwæryie eder skaade 
och forderve. Om i ville gaa migh til honde paa hans nades 
vegne, taa sender til meg iiij (4) eller vi (6) dannemen aff 
ederss herret och geffer them fwl macth, at göre oc lade paa 
alle eders vægne, at om i kwnne tenke, ath thet ær raadelicth 
med thet alle förste, och haffer myn kæresste nådige herris (!) 
senth hid eder til for sware med viM (6000) rywtter, och 
komme the nw oppaa onssdagh nu nest kommendes ind vdy 
eder herreth och ther vdy gönem ath drage oc refsæ them, 
som eke ville gaa myn kæreste naadige herre til hond, ty 
beder jag eder, at i komme til mig för en thette for[scriffjne 
folk kommer til eder, ath jag kwnne vndervisse them, hwat 
heller i haffue sacth(?) mig hwlskap oc manskab heller ey- 
Her med eder Gud befalendes oc Sanete Erig koningh- 
Scriffuet wdi Gamble Löse dominica infra octavas epipha- 
niæ Anno åcrra Mdxi.

Jens Törbiorson.

*) Den ofullständiga dateringen åsyftar utan tvifvel 16:de dag jul, såsom 
synes af andra data i början af brefvet. (Jfr N:r 391).
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337.

Ture Jönsson till Hr Svante, hade ännu ej hört något utaf 
Hr Holger (Karlsson) oeh hans folk; sjelf hade han tin
gat med 8 eller XO(I) härader och hade allmogen lofvat 
tåga man af huse, när de få Hr Svantes bud; han borde 
för all del vara i Skara vid landstinget (d. 20 Jan.) och 
komma med all magt, fienden hotar Kind och Mark med 
2,000 hofmän, dat. Sköfde d. 13 Jan. 15X1. D. G. A.

Myn ydmyge velwilige tro tiamest altid kerlige försent 
Wet vor herre. Kere herre, som i scriftwe om her Holger 
°c thet folk hanom föl, haffuer jak inthe fornwmet aff hanom 
æri nw, vthen jag formoder, the op komme i dag eller mor- 
ghen in i Vartoffthe hæret. Haffuer jac oc tynghet met al- 
lnOghen i viij (8) eller x (10) heret. Haffue the sa swarit, 
ut ner Gud fögher, i komme, vile the gerne ga vt, man aff 
J1Use5 ner the fange idert bod ther om, nat eller dag. Kære 
herre, vore jag kerlige begerende at vithe, hwat ider lijdhe 
0Pa oc jag kwnde komme tiil orde met ider, oc er radeligt, 
aI i ofortöffuit komme, sa at i ere vist i Scara om landztingit 
Piet then meste mact i astæd komme, oc tagher met ider aft 
Vatsbo cc (200) eller iii° (300) skötter. Sydhen fa i sa mange, 

fJorn i vile. Ider her met alzmectig Gud befalendes oc Sancte 
hric kwngh. Hastelighe aff Sködui xx:de dag jwl anno &c.
Mdximo.

Twre Riiddere. 
o Gnsson

Postscriptum på en lös sedel:

Kom en myn dreng til mig, som talede viid presten i 
Orby oc for tiil Lecköö oc hade for tydende, at the vente 
1Jm (2000) hom men tiil Vartberg, oc haffue giort bod in Kind 
0P Mark, at the skulle göre mot them store gærd, eller the 
v‘le skynne oc brenne; ty er radeligt, at i komme sielff oc 
bpffue idre visse bod vte oc samne alle Swergis macth. Vn 
vhe met Gudz hielp giffue them sadane swar, som the skul 
ecke vel behaffue, oc er rad, at i komme sielff oc komme 
aMioghen til brothningh oc isnyngh, som gamble sydwane er 
°c nw mact opa ligger.

ßidr. t. Wandin. Hist. V. 28
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338.

Ture Jönssons, Axel Posses med menige frälsets och allmogens 
i Vestergötland kungörelse till riksråden och menigheten 
i Uplanden om Hertig Kristierns härjningar, med upp
maning att komma dem till undsättning, enligt den an
visning, riksföreståndaren lemnar, dat. Sköfde efter d. 20 
Jan. 1511*).

Eder werdugeste, werduge fædfi, erlige herrer oc godhe 
mæn, alle menighe Sweriges raadh, tesligis bergxmæn, köp- 
stæder och menige innebyggere i Wplanden, helsom wij Twre 
Jönsson, lagman i Westergötland, Axel Posze, med menige 
frelsit i Westergötland, tesliges wii fatige bönder och menige 
almoghe samme stadz inbyggere, ödmykelige oc kerlige med 
waar hærre, werdogis ider werdigheter, herredöme oc gode 
wenner wilia wytha, ath rykesens och waar hædskelighe fy' 
ende, hærtogh Crystiern i Norgie, konung Hanssis son, ær 
hær indragen i worth landh Westergötland, med een swaar 
makt, forsamblade aff Danmarks och Norges ryke, med andre 
ocristelige Skottar oc offuergiffuit örliges folch, och haffuer 
begynt hær brandh, moordh och roffwerij, oc akter thette 
landh forödha, och sedhen epter hans yderste makt akter han 
samme forderff ath föra in pa menige Sweriges inbyggere, æ 
hwar han sadana skadha och hædzskelighet kan faa makt tyl 
at bedrijffwa. Nw haffwer waar kære herre och höffwidzman, 
rykesens forstandere, här Swanthe Nielsson waarit tyl tals 
med oss hær i Sködwii, och æsket aff oss hyælp oc tröst och 
godhe raadh, tyl at besökia sadane forscrefne ryksens oc 
ware fyender, som nw sa nær ære kompne. Tha haffwe w» 
forslagit samme fyenders makt oc wærgie, saa at wij inge' 
lwnde betröste at raadha waar forrörde hærre oc höffuidzma» 
tyl at drabba til slagx med samme fyender, med myndre æn 
Sweriges frælse och menige wæraktige makt ther om til hyælp 
tylsagt warder, och thy haffwe wij hanum raad giffuit at 
gijffua sygh op i landen epter then yterste makt och 
wærgie, som ther kan astadh kommes, oc at hans elskelige 
son, wnge här Steen blyffuer hær i landzgränssen mellen 
Wermeland oc Norgie, tesliges mellen Wplandh och oss, sa» 
at rykessens fyender icke skule forarge, brænna eller for- 
derffua lenger Wp æn the kompne ære, hwaar fore werdoge 
fædre oc gode herrer, Sweriges raad, erlige raadh [o:gode 
mæn] oc menige Wplandenes inbyggare, bedyom wii for- 
scriffne Sweriges cronis ödmykelige inbyggere i Westergöt-

*) Enligt en gammal anteckning skedde K. Kristiems infall i Mark d. 20 
Jan. 1511 och måste brefvet derom vara ett par dagar senare.



land, hügelige förmanendes, for then trotyænste, skatskyllen 
°ch Ionglige tyldrækt, som forældre fore oss och wii i waar 
Iytill Sweri ges crone bewyst haffue, ath ij nw staa oss ickæ 
'V ta ff, wtan for Gudz oc rætwijsen skyl kommer oss til hyelp 
?c tröst, med raadh och makt, saa at wij skulom icke komme 
| Danske mienne waaldh, longlige til at blyffua. Som oss 
inthe tweker, at om sa skeedhe, tha blyffwe wij egne och 
Dester, som then fatige a’moge ær, som i Danmarc oc Norgie 
eyggiæ. Gud see fore ciagett, at sadane omylhet skal ware 
offuer cristeligen alrnoge, sem Danmarks och Norges almoge 
dagligha lyder oc wmgellir, och tlier fore sændom wij tæsse 
Ware fulmäcktige sændebudh wp til ider, med war kære hærre 
°e hüffuidzman at ijder wnderuisa waar nüdh ydermere æn 
wij scriffuæ kwnne, hopendis tyl ider, ath i icke tijlstædia, at 
wij skule blyffua trængde fraa Sweriges crono och ider, som 
!ykit oc ider jamwæl som oss aller störste makt pa ligger. 
Duar oc nær i oss tilsegie, tha wilie wij bewyse oss som 
pdhe Swänske mæn, worth fædernissryke oc ider igen tyl 
hul oc tröst, thet yterste Gud gyffuer oss makten til.

Concept i K. Danska Geh.-Archivet.

339.

Biskop Vincentius till Hr Sten Svantesson, om Danskarnes 
plundring och brandskattning i Skara; begär att få veta, 
hvad hopp han har om undsättning, och att prestgården 
jämte några närliggande i Amnehärad, dit han reser, icke 
får inqvartering, dat. Torssön d. 28 Jan. 1611. D. G. A.

Vincentius, Dei gracia 
Episcopus Scarensis.

Venlige hilse kerlige forsenda met Gud. Kere her Sten, 
8°de besynnerlige wen. War nw her ner oss wor kere bro- 
Jler= domprosten, och her Anders Ericsson, beciagandes graa- 
aQde och gantzke sörgelige the ömkelige læthe i Schara ær 

°c i domkirkien, ath hennes gömer, kistor, stockar, fathebur, 
archer, ære vpslagne, och wttaget alt thet the kwnne fynna, 
0cJ1 ther vtöffwer wil konunghen hafifwe vthen alth hinder 
°ch forhalningh, innan fridagh om affthen, en omöglige summe 
Penninger, om Iian icke skal brenna byn, och haflfdhe welat 

>ckat eldhen oppa i jaffthens, om the hade icke stadt paa 
'ci-us knææ och loffwat, ath the wilde göre hans vilia oc



436

nöye, epter hans eghen begere. Teckis ider biwda oss til, 
hwat trösth i giffwe, och vm i formoge noghet snarsth noghen 
ytherlige inacth aff Vplandhen, thaa vore nyttucht, ath eders 
och her Tures breff vanckade om kringh landit, ath almogen 
finge nogen betröstningh. Vij formoge, ath ner the haflwe 
bestellet (?) theris ærende i Scara, thaa geldher thet sidhen 
Lecköö och the gode mentz gorder her i landit. Thet sna- 
reste wntsætninghen kwnne komma, wore ganske nyttogt. Ner 
wij fara hedhen, acthe wij oss til Anpna herede. Om idert 
folch kommer ther in, for en wij, bedie wij ider, ath preste- 
gardhen bliffwer vgesth met noghre garde ther omkring- 
Ider Gud alzmectigh befallendes. Ex Torsöön feria 3:a 
proxima post conuersionis Pauli Anno Domini Mdxkmo, no
stro sub signeto.

Utanskrift:

Erligh och velbirdugh swen strenge riddare Her Sten 
Swanteson, höuitzman vppo Örebro vor gode besynnerlige 
wen.

340.

Stcn Svantesson till Hr Svante, tackar för sända penningar; 
han och Hr Ture hade skrifvit till hvart härad att hålla 
sig färdiga med sina vapen, när de få Hr Svantes bref, 
dat. Fredsberg d. 29 Jan. 1511. D. G. A.

Sonlig tiänist ödmiwglig seent keriige med vor herra- 
Kære fader, tackkar jach edert herredöme ganst keriige for 
eders scriffuilse, serdelis for dlien dell, edert herredöme meg 
sende, hopes meg, at jach ecke skall wtgiffue the peninge 
onyttige i nager motthe. Teckis edert herredöme wele wethe, 
at thesse gode men i thenne landzende ære alle widh en god 
tröst, hopendes, ath edert herredömes rese skull gaa effthei' 
eder wele, och hwad tidende her er nedre, oc hwre Otuillc 
wore fiender ære oc there dhem i kScara, kan thenne breffui- 
sare aldelis edert herredöme wnderuise med munnen. Hafi- 
wer oc her Twre oc jach scriffuit menige almogen til her i 
Westergyllandh serdelis i hwart herad, at the bliffue wid en 
god tröst ocli sitthe wederrede med theres wærie, ner the 
longe edert herredömes scriffuilse, thet meg hopes, the gerne 
göre, Kære fader, sender jach edert herredöme thet bref], 
min herre bispen bod meg til. IIuad tidende, jach kan for-
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fare, ther macth oppa ligger, wil jach edert herredöme ha- 
stelige tilbiwde. Edert herredöme alzmectig Gud befalendes. 
Ex Frösber«' feria quarta proxima post conuersionis Pauli 
anno &c. XVmot Proprio sub sigillo.

Sthen ritter. 
Swanthesson

Utanskrift:

Erlio' welbyrdogh man och strengh riidder hei Swanthe 
Nielsson, Sweriges riiges forstonder, sin kæra tader ödmiwg- 
% sendes.

341.

Jönköpings innebyggare till Hr Svante; emedan allmogen i 
nästliggande härader icke kunnat förmås att hugga bra- 
tar och ligga i landvärn vid staden, hafva de ingen an
nan utväg än en uppgörelse med K. Kristiern, om han 
kommer och vill bränna staden, hvilket de bedja Hr 
Svante ej misstycka, dat. d. 29 Jan. 1511. D. G. A.

Wara ödmiuka tro tiænist, altiidh telforna kerliga forsænt 
med Gud. Kere herre, ma edert herradöme wetha, ath nw i 
dag her i Jönecöpung tingade tesse gode mæn, her Holgerdh, 
Eeucth Abiörsson, Per Monsson, Mons Paualsson och nere 
gode mæn med them, med almogan i Tuætha, Wist, bödra 
Widbo och Wæstra hæradh, och woro the godho mæn be- 
gmrandes aff them epter eder herradömis beffalmng ath hugga 
1H-Otha her widh Jönecöpung och liggia i landwern med them 
°ch oss modh wara och rigisens hedskeliga fiender, tha sua- 
!'adhe almoghen the godha mæn, ath the wille for inga bro- 
tha liooia, wthan sithia hema ath sin. Nw epter tin ath wi 
hördom, ath wi hadom ingen hielp eller tröst aff almoganum 
her i thenna landzenda, och ecke hæller formotthe wij besta 
Wara fiender, epter thi almogan wille ecke halla med oss, thi 
satthe wi warth radh in tel thenne forscriffna goda mæn och 
8Pordom them om ena goda tröst, huat tel rada wore tagan
des, tha epter thi ath almogen war ecke them bestandoger 
elIer os thi raddhe the os tel, ath wi skullom forsæmia os 
»ed kono-en om han liiit kome och wille thenne fatega by 
aff brænna. ’ Thi kere herre och kere höuisman, bediom wi 
edert herradöme for Gudz kerlig skuldh, at i os ecke taghe 
teI mistickis, fategha mæn, om wj særnia skolom, hulket Gud
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kenne, wi haffue litla macth tel i thenna latiga by, och warom 
hællær for wtlian nogra beskatning aff kongen och hans par- 
thy, om wi nograledis kunne. Eder leere herre erom wi mi- 
kit storlegha tackandis for al then lisning, edert herradöme 
haffuer os fatega mæn giorth och lisat i allô handa inottho, 
och wiliom wi wara edert herradöme höroghe och lydoghe, 
som fatega tro wndersattha bör ath wara sin kera herra och 
höuisman, och wara wedh warth fædernis rike, som tro in- 
föddlia mæn bör ath wara, epter waro fatego formogho. Her
med edert herradöme alzmectogan Gud euinneliga beffalandes 
och Sancte Erich konung tel euig tiidh. Scriffuit i Jöneeö- 
pung onsdagen næst for Kynnelmæsso dag anno Domini M°d°xn

Borgainæstara, raadh och mænigheten 
i Jönecöpung.

342.

Biskop Vinoentius till Hr Svante, frågar, huru han vill und
sätta- den landsorten, hvars redan öfvergångna olyckor ' 
korthet omtalas, men icke kunna beskrifvas, dat. Amne- 
härad d. 1 Febr. 1511. D. G. A.

Vincentius éc. lika med AT:r 318.

Then sorgh, seade och bedröffwelse, wij och thenne landz- 
ende i stadde ære, kwnne wij icke til fulneth bescriffwe. Vor 
domkirkie och vort clerckerij ær skynnat och sköfflet och 
ther vttöffwer beskattat til en omögelige swmma, ath elden 
icke schulde gaa vtöffwer alth samman, vor gardh Brynolffs- 
boo ær sköfflet och Lecköö ær bestallet, huru ther om wil 
gaa, ær i Gudz hendher. Bedie wij ider, at i vele biwda os 
til idher gode radt och trösth, och hurw ider teckis vndt- 
sætia thenne fatige landzenda, ther wij os fulkompnelige ep- 
therrettha. Eder her med alzmectugh Gudh ewynnerlige 
befallendes baade til liff' och siel. Kaptissime ex Ampna he- 
rede in profesto purificacionis Marie Anno Domini Mdxiuno, 
nostro sub signeto.
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343.

TGksvådets kungörelse om fiendens infall i Vestergötland och 
dervid öfvade våldsgerningar, med befallning att utrusta 
hvar tredje man, med armborst, pilar och andra goda 
vapen samt sex veckors kost, för att komma till undsätt
ning. (Efter ett ex. till Gestnkland), dat. Vesteras d. 5 
Febr. 1511. D. G. A.

Wii Matthias med Gudz nade biscop i Strengeness Ottc 
med samme nade biscop i Vesteraars, Swanthæ Nieisson 
Sweriges riges forstandere, Sten Bureson, Eric ’
Bosson, Sten Cristiernsson, riddara, Bength Arendsson, Johan 
Arendsson och Joen Jensson, vepnara, Swenges nges raadh 
och men, her nw forsambladhe i Vesteraas, hælsse eder alle 
oss ælskelige, friborne, frelssismen, kronoms skatskyllogæ 
bondher och menigæ almwgæ, som bygge och boo i Gæstn ° 
landh kerlige med war herræ. Kasre vænner, i < ......
alle sam men, skall eder veterligit wara ,ath nw Bideiii WJJ hnt 
tiil samraen komme, finge wij visse brett, bodh och scnffuilsse 
fran wore wenner i Vestergötlandh, hure thet ngesins och 
allis vore hædskelige fijender, kongens makt atf Danmark, ar 
ther indragne i landith, skinnæ kijrker, kloster, brennær godæ 
menss goräher, ther vtoffuer oinögelige beskatter then tätige 
almwge och förer eth ocristeligit örlogh, kræncker jomffrur 
och o-ode q winner, thöm thee taa makth vtöffuer,. thet gOige- 
Hgit är ath höre och spürijæ. Huar fore ære wij saa ottuer 
enss wordhne med menige frælssit, Stocholms stadh, kopstedz- 
men och bergxmen, menige Dalane och thenne almwge ei 
om kringh, ath wij ined lift' och makt acthæ saadane ottuer- 
Wohlh vedergöre, vore egnæ landh ath frie och forsware for 
saadane hædskelige fijender, thet besthæ Gudh giffuer oss 
naden till, huilket eij staar till görendes, vthen “.eil,F? 
sens inbvggere ther till hielpendes ære, med theiis tolk oc 
vndsetniS effter sinæ makth. Tij bedhie och biudh» wy 
eder alle ”naa mesens vegnæ, ath i strax voidhæ offuei ens 
ath vtnempnæ huar tridhlæ mann effter reth mantall i eders 
lagsagw saa the ære alstinges redhæ med thet aldra forstæ, 
gode, vnve och före karle, med armbörst, pill och andre gode 
verijæ och ther till sex veckne kosth, och ære then gode 
man Joen Jönsson æller hans fullmyndoge bodh lolgactige 
diit, vor kære herre och höffuitzman her Swanthe Nielsson 
thöm eskendes och begærendes ær moth ngesins fijender, som 
tesse gode men i thennæ landzendæ haftue latiidh fynne sigh 
veluillioge med theris folk vth at göre, som forsc[nff]uit staar, 
forhopendes, thet i och eder tesliges her vdinnen trolige be-
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wisæ velie paa ederth fædernis riges, edert egith och alles, 
baade föddes och oföddes, bestas, som nw aldra störste rnakth 
oppaa ligger, med oss och menige Sueriges riges almwge, 
och epter thet förscriffne vor kære herre och höffuitzman 
haffuer igen wunnith rigesens slot och landh, Kalmarne, Borc- 
holm och Oland, Irij till Sueriges krone igen, som lenge bort- 
thaï haffue varith, kan thenne longlige feijdh, her till varit 
haffuer, tessthe snarare komme till en godh fulkompneligh 
ændhe, ther oss tilhielpæ alzmectogh Gudh och alle rigesens 
hælgæ patroner, thöm wij eder alle befale med Iiff och siell 
till ewigh tiidh. ScrifFuith i Vesteraars odensdagen nest effter 
Kyndermessæ dagh Anno Domini Mdxkmo vnder vor insigle 
och signete.

Original, med 9 sigiller tryckta å baksidan, i K. Danska Geh.-Archivet.

SU.

Gustaf Torstensson, slottsfogde i Örebro, till Fru Metta, kan 
ej nu svara, hvar unge Hr Sten är, men underrättar om 
K. Kristierns tåg och hotelser samt anstalterna för att 
möta honom, dat. Örebro slott d. 9 Febr. 1511. D. G. A.

Myn ydmigelig tro tienisth helsse senth med vor herras. 
Kære frvv, fek jak edhers værdughetz scriffuilsse i dagh, swa 
ath jak skulle bywde ether san tydende tiil, hwar myn herre 
her .Steen skulle ware eller hwre han maa, men tha kan jek 
icke seghe ether nw po thenne tiidh, hwar han i landen mwn 
wara. Haffwer jak myn eghen swendh tiil hanom, oc er jak 
honom ventendis igen i morghen aldræ senasthe, oc eth visth 
bwdh tiil Vatzstenæ, hwilketh jak venter tiil baks i nath 
ighen, for thi konghen lather sin ordh saa gaa, ath han vil 
<Iraghe indli offuer Holleweghen, oc haffwer han giffwit tiil 
sköfffinghe Vatzstena closter oc Sancte Brigittes skrin och 
alle the köpsteder oc prestegordhe i Östhergöllandh ere, oc 
aether han ath lygge pa byseopagordhen i Lynköpingh, saa 
lenghe ath the skôfflæ the stedher uth aff, oc sythen aether 
han tiil byspens gordh Rônæ oc ligge ther, til opeth vaten 
komber, oc haffwer Her PIolger spurth thet for sandh tydende, 
ath han komme skuldæ. Thy kom hwer som xv aar gamel 
war aff Vatzstene oc aff andra smo ste[d]era hanom till be- 
standh po Holleweghen, oc Iaa konghen i Jönököping mellum 
mannedagen och tijsdagen ath nath, oc hwlth jagh landztingh 
med almogen her i Nærike nw i lögerdagx. Tha swaradhe
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the niegh po myn herres vegnæ ath ville wara honom bi- 
standh "oc vegeredhe, hwar som xv aar gamel er, i nar the 
hans bwd faar. Men thet förste bwdh jac ighen far, tha 
scwlle i ther visse tydende aff faa. Eter verdugheth her med 
Gud befalandes. Scriffwet med en snarheth pa Orebro sloth 
sönedagen nesth effter Dorothee virginis anno domini M°d°xi°.

Götstaff Torstensson.
Slotzfogeth po Örebro.

Utanskrift:

Erligh höibördige qwynna Frw Mætte Iwarsdotther yd- 
niygeligh kommendes thette.

Original med sigill tryckt i vax pa en remsa skuren ur brefvet i K. 
Danska Geh.-Archivet. Skölden i sex fält eller rutor. N:r 1, 3, 5 svarta.

345.

Erik Abrahamsson (Lejonhufvud) till Hr Svante, begär till
stånd att på någon tid resa till öfra Sverige för enskilda 
angelägenheter, dat. Högsby d. 13 Febr. 1611. D. G. A.

Myn ödmyge helsen weluelig trothieniste eder herradöme 
nW och altiid tilforen sendh med Gud. Werdiig herre, effter 
aOm eder herredöme haffwer milt myndelig loffwiid och til- 
8agth welic göre mile förlössningh, swa ær myn ödmykelig 
hön til eder herredöme, at i wille nw til gode stædie, thet 
jnk motte giftwe milt ath Opland, at se om mith beste ok 
gagn. Alle skrape eldh til sin kalte, ok jak wmbær myket 
got, som lagnt ter fran handen. Eder herredöme kan alstin- 
ges well tenekie, hwad skade jak tager ther vdinnen. Nær 
Jak haffwer bestelth myn erinde ther oppe, will jak strax 
Kerna wara till rede, hwar i inik tilskiicke welie. Cristiern 
Genricsson ok Swesszin welie kort ingelwnde fortöftwe, vthen 
♦he fa eders scriffwelse, ther the ltwnne sig effter rette. Wer- 
dig herre, rammer mith beste, som jak eder herredöme öd- 
fOykelige tilthror, weliendes forthienedh medh Iiiff och makth, 
8a lenghe jak liffwer. Eder herredöme then alzmektig [Gud] 
°ch Sancte Erik ltwng ewinnelig befallandes. Scnffuid i 
Höxby torsdagen nest effter Sancte Sigfredz Anno Domini 
Md vndecimo. Meo sub signeto.

Erich
Abramsson.
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Utanskrift:

LrIigh welbyrdugh herre och strenghe riiddere her Swan- 
the Nielson Swergis riiges forstandere sin kere herre ödmy- 
kelige sendis.

346.

Ture Jönsson till Hr Svante, om K. Kristierns aftåg, och riks
rådets bref om en stor utrustning, hvilken borde komma 
mycket snart, medan vintern varar; sedan båda sätes- 
gårdarne voro afbrände var Ture husvill, och måste be- 
gifva sig till Upland, om han ej kunde få Barne härad 
och Lidköping i förläning, att dess snarare få gårdarne 
återuppbyggda, dat. Kullings(?) härad d. 16 Febr. (1611). 
D. G, A.

Myn ydmyge velwelige tro tiænest altiid kerlige försent 
inet vor herre. Ma i vide, at kwnghen drog aff Scara tors
dagen nest for kyndermesse oc at Jönecöpingh oc nid at 
Vesbo eller Synderbo. Hwru ocristelige the haffue leffuet 
met fatig almoge, [ther] the framdroge, ther ma Gud siigli offuer 
forbarme. Hwar han nw er, ther haffuer jag bwd opa, oc 
aether framdelis ofortöffuit biwde ider tiil om, oc hwat yter- 
mer tydende, jag forfare kan. Nw i gaar, freedagen, fik her 
Sten oc jag idert breff oc the verduge herrers flere, lydhen- 
dis om then opresning, i haffue for bender bestilt met the 
gode^ herrer. Hwar som then befälet er, AIzrnectug Gml 
oc Sancte Erik kwng giff'ue ider nade til ut fwlkompnet oc 
noghet snarlige kommet sadane maeth, at thet motte bliff'uc 
betalet oc vidergiort, som oss i t.henne landzende sket er. 
Kere herre, er storlige fryethende, oc gar her stort tal, at 
ther er giort noghen compacth mellom kwnghen oc the Lybz- 
ske, epter thet han er sa mectigh pa thenne syde. Ty er 
radeligt, at i grannlige besynner om then opresning, r for 
hender haffue, komme nogit snarlige, epter thet vintren er 
ganske framlydhen, oc segie tesse fangher, jag nw gripet 
haffuer, at i skole met forste opit vatn formoge alle tesse 
fiender, her vore, oc alle Danrnarcks oc Norgis maeth in i 
Stocholms sker eller for Stocholm. Ty warer alwarlige for- 
tenet ther om, som mact opa lygger, oc om i tröste tefornen 
skaffe ider vilie met vore fiender her nidhre, som mig hopes 
til Gud oc Sancte Eric, ske skal. Kere herre, haffue the op- 
brent badhe myne sætthegarde oc bortagit alt thet jag ind- 
sath hade hoss bönderne. Ty haffuer jag nw inghen tilflwcth
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eller varelse, vtan fare husewil oc nodes in pa en annen, thet 
Gud kenne, jag nödig gör oc ey tilbörliget er. Epter thet 
er vdi eders macth, begerer jag kerlige, at i ville vithe mit 
beste och vnne mig Barne hærit oc Lydeköpwngh pa noghen 
tid for myn store skade, pa thet jag motte tess snarare komme 
til hws ighen, epter thet ligger mig hendelige vid bolstadhen. 
Jag vil vare then thet skal forskylle met Iiff oc mact. Vthen 
sa sker, nödgas jag her aff oc at Opland, ther jag kan faa 
hws offuer hwedhet. Haffuer jag oc befalt thenne myn tiæ- 
nere, Jesper, vnderuise ider, hwat tröst wii haffue her aft'Ian- 
dit oc om al anner ærende, ther jag ey scriffue kan, som i 
uioghe sette tro tiil. Vil jag oc altiid, nat oc dag, vare pa 
riigesens, idert oc ider sons beste oc bestand, epter myn 
yterste macth oc formoge i alle motte, thet Gud kenne oc 
Sancte Eric kwngh, them jag ider befaler swnd oc salighet 
tiil ewig tiid. Scriffuit i Kolens herit dominica Ixxme Anno 
Domini Mdx[ijmo*).

TTwre Riidder.
Jenson

347.

Erik Trolle m. (1. till Hr Svante; efter underrättelsen, att 
hertig Christiern tågat tillbaka till Danmark, hade de 
icke uppbådat någon allmoge, men hållit mantalsskrifning 
i socknarne, och ville allmogen vid behof vara redo, dat. 
Tröbo ting i Upland d, 17 Febr. (1511). D. G. A. Egen
händigt af E. Trolle.

Vare ödmiwke helse och veluillig tiænisth altidh forsend 
Uicdli vor herre. Kere herre, ma i vithe, ad vi finge bud, 
at Staffan, eder fogete i Tierp, vnderuisthe nogre gode men 
i Asunde bered, ad liertog Cristiern er sin veg dragin fran 
Vestergölland in i Dannemarc. Ther fore vore [i] icke bo- 
gerende nogen almoge reses pa thenne tidh. Bidhie vi eder, 
at i ville scriffue oss til eder vilie, ther retthe vi oss gerne 
epter. Her medh eder herredöme alzmectig Gud befallendes. 
Snarligen scriffuet pa Tröbo ting mondagen nest epter Sig- 
fridi. Doch haffwe vi nw latit scriffue mantaled i alle sokner.

*) Årtalet är oriktigt, skall påtagligen vara icke 1510, utan 1511, emedan 
den förra vintern var stillestånd och andra källor hänföra de i brefvet 
omtalda händelser till det senare året.
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Görs behof, ville the dannemen vare viderrede medh Opleu- 
ninge huar behoff görs.

Eric Trolle, miles. 
OlofF Jonsson.
Eric Person.
Jon Pedersson.

Utanskrift:

Erligh welbyrdugh man her Swante Nielson Sweriges 
riges forstandere ödrniwlceligen.

348.

Olof Björnsson till Hr Svante, hade jämte Nils Olsson (Vinge) 
tingat med allmogen, och äro de färdiga att utgå hvar 
tredje man; sjelfva ville de med några karlar draga till 
Sarpsborg; kungen har redan tågat in i Danmark igen, 
skrifvet i Värmland (trol. i Febr. 1511). D. G. A.

Myn ödmöcke tro tyæniste medh skriwelssæ. Ma i wedha, 
kere heræ, at som i skriwe mygh til, at i hawe ressth then 
menighæ man ower al Oblandh, sa ma i oc wedhæ, at Nielss 
Olsson oc jak tynghæ nw medh almwghen sa, at the sedhe 
alle vedh redhæ hwer trydie man eller sa manghe, som i eræ 
beghærendhæ, hworth i wylle thorn hawe. Kere here, som i 
skriwe mygli tiil, at jak skwlæ hawe myth bwdh oc for hörte 
om koninghen &c. tha hawe i wæl fanghet ther skriwelsæ aff, 
at han er draghen in i Danmarck ighen. Ma i oc wedhæ, 
at jak oc Nielss Olsson hawe noker karlle oc wyllæ wy dra- 
gt|e tiil Salssborgh, sa i skwllæ snarleghe fanghe ther, medh 
Gwdz hiælp, gode tyænde aff, hwer thet wyl ganghæ. Bedcr 
jak eder gernæ, kere herre, at i wel göre oc skriwe mygh 
oder williæ til om al erendhæ. Wyl jak gernæ wara pa eder 
gawn oc besthe, soin i tro migh om. Ey mer. Her medh 
eder Gwdh befalendes och Sancte Erik.

Ollef C(Jèr tyænere.
Byornsson.
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349.

Sunnerbo härads allmoge till Hr Svante; klagar, att Tyke 
Bragde med ett stort antal ryttare sköflat en del af hä
radet och bränt Knut Arvidssons gård samt 2 skatte
gårdar i Berga socken. (Troligen från slutet af Febr. 
1511*). D. G. A.

Vore idmikelige hilsse for sxnth metlh Gud. Ivieie heue 
ok höffissman her Swanthe Nielsson, Swærigess rigess for- 
stonder, skall edher wytterligith ware, at Tyke Bragdhx war 
skickyth her i ginem Sönderbo medh ith storth tall folk ok 
alle kunerenss ritter ok gyordhe gansske stor skadhe, saa with 
swm the°framfore, skenede ok brende Knuth Aruitssons gordh 
ok ij (2) skatte gorde brende the i Byerge soken, ok sloge 
the op kyrker ok toge wth peninge, kalk ok dissk, mons- 
stranss ok all thet the offwer komme, ok röffith fra presste 
ok menigh almoge silff, penninge, kopper, klxdhe, ssenge, 
oxen ok ”hessthe ok otthe op wor math ok forterdhe höö ok 
horn ok woldhtoghe wore fpiinne ok woldli fördhe wore bain, 
ok saawith swm the offwer fore, haffe the saa farith medh 
wss, at wy ikke forma at göre wor skath teller skildh ælle 
födhe wor husstrw telle barn wten dannemanss Bielp. Kxre 
herre, bidde wy eder for Gludz skildh, at i radhe medh riges- 
Senss radh, at sadanth roff ok brandh motthe stilliss, hwilkith 
wSs fattege almoge ter ikke sadanth Ixnger niticht, hwilkith 
Wy nithe° oss ikke thet selue, oeh bidde wy eder serdeliss, 
ath i medh rigessenss radh for swarer oss better epter thenne 
^agh ten nw sketh xr. Skulle wy annen skatte æn Swærigiss 
krwne, kenne Gudh1 to blyffwe wii node ter till, Her medh 
eder Gudh beffalandes ok Sancte Erich kwningh. Scriftith i 
Sönderbo wnder worth hxreds insseglle.

Menege almoge 
i Sönderhoo.

*) I afseende på tiden för detta och följande dokument, kan utom de före
gående brefvens tystnad, och i afseende pa datum nastfoljande N:r, blott 
anföras, att då K. Kristiern passerade Jönköping, har han d. 6 Tebi. 
1511 utfärdat cn kungörelse till Östbo, hvan han sager sig undra, hvår
före de icke kommit emot honom, för att hylla honom men om de det 
Ville, skulle de säga till hans faders embetsman Tyge Brade och gora 
gengärd mot hans folk till 4 uppgifna nattlager. K Hans hade fornt 
d. 10 Jan 1511 utfärdat en proklamation till Sunnerbo, hvan han upp
manar dem till att lemna en gengärd för sonen K. Kristiern1 hvilken 
lian sänder med något sitt folk till häst och fot m i feverige, och skulle 
de om de det morde och förhölle sig stilla, icke lida nagon skada; men 
anförarens namn förekommer icke der. Danska Geh.-Arcli. Aarsberetn. 
IV: 3d, 362.
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Utanskrift:

Erligli ok welbh'dh herre her Swanthe Nielsson Swerigess 
rigessenss förständer idinigelege kommendes thette breff.

350.

Knut Arvidsson (Stenbock) till Hr Svante. Kungens folk har 
bränt hans gård (Toftaholm), och har han ingen fodring 
till sina hästar, hvarföre han begär något att hjelpa sig 
med, dat. Berga d. 2 Mars (1611). D. G. A.

Myn ödhmykligha tro tyænsth forsænth med war herra. 
Kaere herra, skal idher witherligit wara, ath kongens folk 
skinnadhe och brendhe myn gaardh, och haffwer jach inghen 
fodringh til myna hestha. Kære herra, er myn Odmykliga bön 
til idher, ath i vndsæthen mik med naghon deel, jach kan 
behelpa mik aaff. Her med idher alzmectoghgisth Gud be- 
tallandis och Sancte Erik konyngh. Scriffwith i Bergha fa- 
stalagh söndagh.

Knwth
Arffwi8Son.

Utanskrift:

Erligh och velbyrdogh herra her Swanthe Nisson, Swte- 
rigis rigis förståndare ydmykligh sændes thetta breff.

361.

Biskop Otto till Hr Svante, har icke fått kallelse till det 
herremöte, som nu lärer vara samladt, men vill dock 
obrottsligt hålla hvad der beslutes; begär att enligt Hr 
Svantes löfte sist han var i Vesterås, få de län, likasom 
den del i grufvan, som han länge begärt till ersättning 
för sin kost och omak i riksens resor. dat. Vesterås d. 
21 Mars 1611. D. G. A.

Otto Dei gracia 
Episcopus Arosiensis.

Sinceris nostris dilectione et salute premissis. Kere her 
höuitzszman, besynnerlige gode wen. Wij hafiue hört, at i 
Stocholm paa thenne tiidh skal eth herremöte wara beraa-
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•nedh, huilket wij ecke änkende wethe. Hopes oss, at edher 
werdoghet ok flere werdogste, werdoge fädher, ärlige herrer 
ok gode men, ther forsamblade äre, oss ecke wände til no- 
gen owilie, at wi ther ecke til städes yere, efftei thet wij thei 
ecke tilkailade waare. Ythermere kere her höuitzman, som 
eder wel förtänker, hwru i siist i her waare i Vester[ars], 
loffuade oss the lau, wij misth haffue, tesliges en deell i 
grwffwonne, som wij länge haffue warit begärend föi then 
kost ok täring, wmsorgh ok omak, wij i rig[ese]ns resoi gioit 
ok hafft haffue. Tectis edher werdoghet wnna oss forme län 
°k grwifwaskiffte igen, baade wij eder werdoghet ganska 
kerlige ther wm, begärendes eder skrifftelige swar 1Sen' ^wur 
wij skule oss efther rätta. Hwar wij kwnne wara edher wei- 
(iog[h]et til wilie ok kerlig göre wij altiid gerna, thet Hud 
känne, then wij eder befale salig ok swnd til ewiigh tid. Itx 
Arosia Anno Domini Mdxi ipso die Benedicti abbatis. No
stro sub signeto.

Item kere her höuitzman, alt thet eder werdogheter [the 
gode herrar rigesejns raadh nw endrectelige beslute, forhand- 
iandes ok ändelige bes[lutandes warde, wele wi]j fast oc obrot- 
1Ige holle.

Utanskrift:

Nobilo viro strenuoque militi, Domino Svantoni,. regni 
kvecie gubernatori, amico nostro nobis in Cristo sincerissimo.

352.

Sten Svantesson till Hr Svante; allmogen i Kind har upprest 
sig mot hans fogde, och kan härom, likasom om mycket 
annat, Bengt Gylta lemna underrättelse; ärkebiskopen i 
Lund har skrifvit både till ärkebiskopen i Upsala och 
biskopen i Skara, hvilken senare Sten nu ämnar besöka 
på Lcckö, dat. Ettak d. 22 Mars 1611. D. G. A.

Sonligh tro tiensthe altiidh tilforenn sent met vor herra. 
Kiere heiTe fader, ære her ingen synnerlig tidende edertYierre- 
döme tilbiwdendes, anner sen en part aft then almogei Kyndh 
haffwer giortt opresningh eraott min fogottha, ocn blinwe nj 
(3) swæner sla^hne, och cn afi bönderne. \Vill jach nest 
Grwdz hielp fynne rad och synne ath lempet i en god matthe. 
Kan thenne brefïuisare Bcncth Gylthe wnderuise edert hene-
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dôme orn thette ærende, och sydhen om ail anner ærende, huad 
hær ær tidest nedre, och haffwe tesse eder herredömis tiænere 
fölget megli som danneswæne alle sammen, bedindis edert 
herredöme wele tenke theris bæsthe. Kære herre fader, om 
then gardh Rybbing och Bencth Hardh tretthe om, haffwer 
jach besat, at ingen dere befatther siig met honum, innen 
jach far eder herredömis scriffuilse. Skall edert herredöme 
vethe, at her gar ingen skatt wth i Westergötlandh innen 
Sancte Oloffs dagh, som Bencth Gylthe kan edert herredöme 
giffwe till kænne. Kære herre fader, screff erchebispen aff 
Lwnd myn her bispen till aff' Scare. Sender jach edert herre
döme en copie aff thetta breff, erchebispen aff Opsala til- 
screffs aff erchebispen i Lwndh. Aether jach strax i dagh 
giffwe megh till orde och tals met bispen, till Lecköö. Hwad 
tidende jach kan forfare, ther maeth oppa ligger, will jach 
edert herredöme hastelige tilbiwde. Edert herredöme then 
alzmectigh Gud befalendes. Snarlige aff Ettagh then löger- 
dagen nest epter Sancte Benets dagh Anno Domini Mdxi.

Sten
Swantesson rid der.

Utanskrift:

Erligh velbyrdogh man och strængh riidder her Swanthe 
Nielsson Sweriges riges forstandere syn kære herre fader öd- 
miwgligh.

363.

Johan Månsson till Hr Svante; humle hade utbjudits, men 
för 30 Sv. mark skeppundet, hvilket funnits för dyrt; 
om något folk sändes dit ned, bör landvägen undvikas, 
för svårigheten att få lifsmedel, dat. Kalmar slott d. 30 
April 1611. D. G. A.

Min ödmyke helsen velwelig tro thienisthe eder herre
döme altiid tilforen sendh kerlige medh vor herre. Werdens 
vele vetha, at jak ok Peder Olson begerede nogen hwmble 
aff Albrecth Skillingh till edert behoff for skælige pieninge 
ok wara. Effter han förnam, wij haffde then her alstinges 
veil behoff, setthe han skeppundet paa xxx (30) marc Suen- 
ske. Tycker mik, eder sker fast forsteckot i then motthe, at 
eder motte ecke stedes köp, ok the fatige mæn her i staden 
haffde ok ganske gerne beholled en sek eller twa med; ty
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Iwpe the fran staden, at hwaske i eller vij motte nyte ther 
noget aff for wort fyllesth. Peder Jensson pa Ölandh var 
inthet en nw igen kommen. Jens Larenson haffwer latiid 
bygt iij (3) jakther gansche sköne, ok fornyme [vij] her ingen 
tiidende, ther vij kunne oss effter rette. Swa snarth her kom
mer nogen skep eller tiidende, schole i oforsymed fa at vetha. 
bediendes eder herredöme vilye verdes bywde mik till, hwru 
i velie forholle eder erende, ther jak kwnne mik effter rette. 
Kere herre, thet ær ingelwnde rad, at i sende folch hiit ned 
till land, for ty the fa ingen bærning. Inthet aimed synner- 
Hget eder herredöme then alsmectug Gud ok Sancte Erik 
kwng befallendes. Ex Castro Calmarnensi vigilia Philippi et 
Jacobi mdxi. M[eo] s[ub] sfigillo].

Johan
Monson.

351.

Laurens Fngel1 fogde på Hörningsholm, till Hr Svante; bön
derna som hålla strandvård i Ösmo, Sorunda och på 
Mörkön hafva hittills blott sett 7 skepp, hvilka d. 28 
April inkommo i hamnen vid Hambre (nu Herrhamra) 
ooh utlöpte åt Stockholms leden d. 29, men hvarifrån de 
komino, visste man ej, dat. Horning d. 30 April 1511. 
D. G. A.

Myn ytmyge vnnerdanige tro tienjst tiil forn send med 
Gud. Kere herre, ino eders verdughed viide, at nw i mon- 
'Iagx at aflfthen komme vii (7) skep inn i en haffn, som heder 
Hambre, oc ligger samme haffn iiij (4) vige söös po thenne 
siide Elgsnabben oc po iij (3) vike söös ner Hyrningxholm, 
oc nw i tiisdagx löpe the vt af forscreffne haffn öster vt po 
Stocholms leden. Hwad skep thet vare, kwnne inthet bön- 
Jerne göre mek rede fore, the som liable stran yard bode i 
Osino, Sorende och her po Morkön. Aff inge andre skip 
viide the aff at siige, hwercken seeth eller hört nw i thenne 
vaar. Kere herre, "kommer her antiken skiip eller noger ny 
ferkelige ærinde’ eller tiender, skall eders herredöme for 
vthen al forsömmelse fonge ther vesth bud och scriffuelsse 
aK Inge andre tiender ere her nw po garden eller her i sker- 
gardene vthen alle gode. Eder herredöme her med then alz- 
megtigheste Gud befolindes tiill ewiig tiid. Ex Hyrningh 
onsdagen nest fore Philipi et Jacobi anno xi°.

Laurens Fughell. 
eders herredömes fatige tienere.

29t. Skandin. Hist. V.
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Utanskrift :

Erlig oc velburdiig herre her Swanthe Nielsson, Sweri- 
ges riges forstandere sin kere herre ytmigeligen.

355.

Åkerbo härad (i Vestmanland) till Hr Svante; sedan förra 
häradshöfdingen Nils Bröms aflidit, hade välbördig man 
Brik Kuse kommit till häradets ting med en Hr Svantes 
skrifvelse, hvari häradshöfdingdömet honom förlänas, och 
hade häradet också, nöjt sig dermed, blott han bodde 
dem närmare; men som han icke är vid handen, när det 
behöfves, sätta de i valet antingen Anders Karlsson, som 
från barndomen varit i rikets tjenst, eller Tord i Rysta, 
dat. Ökletta (Eklöta) ting d. 5 Maj (15X1*). D. G. A.

Yore ödhmikelighe helsse oc tro tiænisth nu och altidh 
for sænth mædh Gvdh. Kaere herre, som edher werdwghe 
herredömö væl vetherlighith ær, adh Gudh alsmægtigh haff- 
war kalladh war hæreshôfdhingh Nielss Brömss aff tenue syn- 
doghe wærld, Gwdh hanss siæl nadhe. Nw war wælbirdugh 
man Erich Kwsse hær oppa war hæridstingh mædh edher 
herredömös scriwelsse, sa lydhandess, ath edher herredömö 
haffwer vnt oc forlænth fornæmde Erich Kwse tætte hæres- 
höfdhingadömö, hwilkidh oss wæl nökth h aff de och nöyiör, 
æpter edher herredömös skriwelsse, bodhe hau oss nærmare. 
Kære herre, som edher herredömö væl förstandh vtynnan 
haffwer, ytörmöra æn vi kwnne edher herredömö til scriwe, 
adh han ær eyke war gadhingh, for ty han ær oss eyke altidh 
vödh handen, nær behoff görss, hwar ffor bedhiom vy och be- 
gærotn ödhmiukelighe aff edher herredömö, adh i wnne tasr 
oss ær nittogh, och wi haffwe sælf kesth oc koridh æpter 
ware nöyiö Anders Karsson, som edher och rikenssens tro 
tiænare hafwer waridh aff blötte barns ben, for ty behawer oss 
honum gansca gerna, heller Tord i Kystha. Tese ij (2) haf- 
wom wi sath i waledh, werdwghis edher herredömö adh vnne 
oss en aff tem, tædh begærom vi gansca ödmiwkelighe och 
gerna vare edher herredömö tel welia och tiænistactighe fore,

*) Nils Bröms har på Hedensö lörd. före annunciationis (d. 22 Mars) 1511 
skrifvit ett bref till Hr Svante, hvari han begär beskydd för sin 
enka. och d. 25 Mars 1511 har Ingeborg Ragvaldsdotter, såsom enka 
efter Nils Bröms, från Eskilstuna kloster skrifvit till Hr Svante en be
gäran att få behålla dennes förläningar. D. G. A.
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n*r oss bliwer tel sakth. Hær mædh edher herredömö Gudh 
befallendes och Sancte Erich kwng. Scriwit wödh Öklötha 
'nandaghen æpter Sancte Walbwrgh dagh.

Vi menighe almoghe som bigge oc 
bo ij Akerbo hæredhe.

Utanskrift:

Erligh wælbirdugh man och strænge riddere hær Swante 
-^ielsson, Sweriess rikess höfwösman, ödhmikelighe sændess 
tItetta breff.

356.

Bengt Abjörnsson (Hård) till Hr Svante; han hade nu öfvcrallt 
tingat oeh kungjort det bref till Östergötland, som kom 
kort före fastan, och funnit menigheterna villiga att gå 
man af huse, när det behöfs, särdeles sedan de från 
Vestergötland och Jönköping fått höra, huru hårdt och 
trolöst fienden farit fram; men de begära, att Hr Holger 
Karlsson (Gera) måtte få stadna i Östergötland, och klaga, 
att der finnas inga hofmän (ryttare), som de kunna hafva 
hjelp utaf, dat. Händelö d. 18 Maj 1511. D. G. A.

Min ödmiwklig tro tiensta nv och althid försent med 
yudh. Kere herre, tekkis idarth herradöme wilia witha, ath 
Jag haffuer nv ,tingat och kungiort idart opna breff, som i 
®criffue menige Östergö[t]land til, och jag thet fich lithet for 
iaStalagen. Then deel aff landet, som ,jag ekche kunne tinga 
‘fied i fasta, tha haffuer jag nu sidan posco tingat och kwn- 
giort thet hreffuet bode for köpstederna och for landet, och 
haffuer funnith them ganska væluilioga til ath gaa mot rigi- 
Slns fienda, om the wilia her til landz leggia widh siö sidan 
eller wid Holwiden, och haffwa the reth sig paa goda wergia. 
uhet the nw æro saa vilioge, ther halp mygit til, thet onde 
fycthet, som the fingo fraa Westergötland och Jöneköpung, 
huru illa fiendena lefdhe ther i vinthers, och haffde hertug 
^ristiern loffwat almogen goth, sidan wordo the skinnade, och 
'uiste hwad the hadhe. Item almogen her i Östergötland ser 
begerande, ath idarth herradöme wille latha her Holger Kars- 
8°n bliffwa her nider i Östergötland, them til hielp och trösth, 
°» saa behoff kan göras. Man aff huse, alle the xv (15) 
Uara gamble æro, haffwa loffwat wilia wara vider reda och 
'uoth rigisins fienda, nær aatrengia kan, æn ther thala the
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the kunna haffwa hielp vtaff. Thy wore thet rodh, ath her 
Holger komme her nidh, saa maa han trösta almogen, och 
jag Iiielper til medh hwadh jag formaa. Haffwer jag och he- 
felt Wernika ider ytermer vnderwisa æn jag nw scriftua kan- 
Idarth herradöme aldzmectug Gud befalandes medh liiff och 
siel. Hwar jag kan wara ider til wilia och tienst epter myn 
yterste macth, ther skule i altid finna mig wæluiliog til. 
Scriffuet i Hendelö Sancte Erichs dag anno Domini Mdxi.

ßencth
Abyörsson.

Utanskrift:

Erlig och welbyrdog herre strenge riddare her Swante 
Nielsson,0 Swergis rikis forstondare syn kera herra.

357.

Nils Skrifvare till Hr Sten Svantesson ; Nils Bild är nu kom
men till Bohus med förstärkning och väntar hvar dag 
kungen (Pr. Kristiern), hvilken låtit afmäta Elfsborgs 
klippa, i afsigt att befästa den, samt vill uppbära skatten, 
hvarföre Hr Sten i tid bör visa sig der nere bland all
mogen, särdeles emedan Matts Kafle utsprider, att Hi' 
Svante är afsatt, och stämplar ondt mot riket i Kind 
och hvar han kommer, dat. i Kullings härad d. 19 Ma] 
1511. D. G. A.

Myne ödmyke helse och alle welwilielighe troo tienisthe 
nw och altiidh edert herredöme forsenth med war herre. Kere 
herre, som i bwdhe mich tiill om aI1I tidhendhe, tha ær her 
ingen annen tidhende æn Nilss Byldh ær komen tiil slotthet, 
med noghet folch, och ære the formodhendes kwngen tiiU 
slottet, dagh wiidh dagh. Haffwer och kwngen latidh tagbe 
merke aff Elffssborgss klippe, och lather han hwgge træwer- 
kedh opp i Norghe, och aether han ath biigghe henne medh 
en farth, och ær thet hanss aeth ath trenge ederth herredöme 
fraa skatthen, thy ær thet ederth herredöme radelict, ath 1 
tenke ther tiil i tidhe, och giffwer eder sielffh personlighe 
nidh tiill almoghen, for thy ther ligger edher sielff macth 
oppa, och om i wiille haff'we noghen fordeell i thenne landz- 
ende, och haffwer Mass Kaftle forth för tidhende i blandh 
almoghen, ath ederth herredömes fader ær sath aff höffwis
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Ieth ther riikedh onth och annen stadh, hwar han haffwer 
farit ; thy ær thet radelicth, ath i giffwe eder ofortöffweth 
nidh i thenne landzendhe tiill almoghen medh then mesthe 
jHacth, i kwndhe astadh komme. Ey mer. Her med ederth 
herredöme alssmectigh Gudh befallandes. Scriffuit i Kollenss 
herrith daghen nesth epther Sancte Ericss dagh anno Domini 
mdxi».

Nilss
Scriffuere.

Utanskrift :

Erligh welbirdigh man och strenghe riddher her Sten 
Swantesson, höffwisman pa Örebro, ödmykelige sendes.

358.

Jöns Laurensson, fogde på, Borgholm, till Hr Svante; af be
sättningen har ej den Svenska men den Tyska nu fått ut 
hvad den hade haft att fordra på sin lön; tvenne jakter 
äro byggda, föreslår att bestyoka dem med i st. stenbös
sor, dat. d. 21 Maj 1511. D. G. A.

Min idmyge kerlig helse oc velwelug thro tienst nw oc 
aIbd. Skal edert herredöme vetterlighet vare, at tesse dande- 
stvenne, som her ligge, the ere begerende sin lön, men tha goffwe 
the sek til fretz til pindsdage. Ville edert herredöme vare 
fortencth ther vthi, at the motte thaa faa sin lön, och en del 
aff the Tiske borde sin lön om medfaste, och theres tieust 
t'ar vthe om poske, tha haffuer jac nw giffuet them theres 
Peninge, oc skal edert herredöme vettherlighet vare, at jac 
haffuer her lathet bögge ij (2) jachter oc er the nw rede, 
n°bis mek, at edert herredöme skal thet vel behage. Nar 
Qud föger, at edert herredöme vil hiid ned, tha ere the vel 
ther til&fallen, oc er her iiii (4) sware stenbwsser, ganske 
®höne, om edert herredöme teckis at haffwe them ther vppa, 
tha var thet oanske nötteligt, oc om the andre bösser, som i 
haffwe i Calmarne, ville i oc haffue them ther vçpa, tha ma 
lhe vel löpe toldfri. Edert herredöme hermed Gud alzmec- 
tjg[s]te, jomfrv Maria oc Sancte Erich med Iiff oc siel befalen- 
bes oc al thet i veil villen. Ex Borcholm anno xi:mo, odens- 
dagen nest epter Erici. Jöns

Larenson.
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Utanskrift:

Erlig och velbördig man her Swanthe Nielson ridder, 
Sweriges riges forstandere idmigelig oc kerlig i hand.

359.

Biskop Yinoentius till Hr Svante, om ett bref från ärkebiskop 
Birger och Knut Håkanssons utvexling mot Per Ugorp 
(jfr N:r 318, 388), dat. Brunsbo d. 25 Maj 1511. D. G. A.

Sincerissimis nostris recommendacione, reuerencia et sa
lute premissis. Kere her Swante, brooder och gode besynner
lige ven. Yij fingie nw then werdogste herrens, Erchebispens 
off Lwnd1 scriffuelse, liwilke vij sænde nw wp tiil then ver- 
dogste herren Erchebispen i Ypsala, formodendis, at hans 
nade varder eder herredöme vnderwisendes tess lydelse. Elf
ter swo dana vellwylioghe tiilbwd, som then verdoge herren 
off Lwnd giör oc tiilforen giort haffwer, som eder herredöme 
veterliget ær, [vore] nyttogt och raadeligt trade tiil dagtingen, for 
thenne almogen her i landet oc flere stadz i rigeth, som fast
knarcker oc sticknar off thenne__e örlig oc görs offwermaathen
offwerhörog oc vlydogh, Gwd giffwe siin [nade at thet b]ätre 
kwnne bliffwe. Kære her Swanthe, wij scriffue eder herre
döme senast............... en wor swen Knwth Hoquonson, som
haffuer lighet fongen i Danmarc1 siden Her A[che Hansson 
bleff] slagen, oc i goffwe os for swar, at i kwnne æcke lathe
Per Vgorp löös..................mooth, som swo good ær baade
tiill släckth oc byrd. Siden hade vij vorth [bud tiil Er]che- 
bispen i Lwndh1 at han ville forärbedet med kongen, at vij 
kwnne faa [vor] swen löös for peninger, æller och thet han 
maathe faa dag och Ioff hiith hem tiil os pa nogon tiid. 
Han ær ille skuthen oc stwngen oc maa bliffwe fordarffwet 
for vanrökt skuld. ïha lieh Erchebispen for swar off Kon
gen, ath vm i vele giffwe Per Vgorp löss for Knwt Hoquon
son, tha faa vij honum igen. Vele i oc sætie Per Vgorp [for] 
peninger, ther effter vil oc Kongen sætie vor swen. Æller 
i vele oc giffue Per Vgorp dag oc Ioff tiill Danmarc oc aater 
i siith fængelse igen, swo long dag i honum giffue, swo for 
oc vor swen. Tesse vilkor gaff Kongen for swar. Bede wij 
eder, at i vele bywde os till eth enkanth swar, hwar vij kunne 
os effter rætte. Vij hade æcke sænth honom vth, haff'de i 
æckie formaneth os med eder scriffuelse, som i os oc her
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Aache tiilscriffwe, at vij skulle giöre vth then meste mackt, 
vij kwnne vtsænde. Yij haffwe vtspwrt, at for:de vor swen 
ær swo good till släckt, byrd oc manheeth, som Per Vgorp 
ær. Sænde han oc os bwd, at han är begerande vara löss 
for samma vor swen. Ym thenne landzändes læglighet veth 
thenne vor smaaswen eder vnderwise. Eder herredöme then 
alzmechtog Grwd beffalendis tiil liiff oc siell oc alle helge 
bweriges patroner. Ex curia nostra Brynolphsboo Anno 
Domini Mdxi, nostro sub signeto, Dominica Bogacionum,

Vincentius, Dei gracia 
Episcopus Scarensis.

360.

Johan Månsson till Hr Svante, om svårigheten att få borgare i 
Kalmar, som hållas fångna i Danmark, utvexlade; Staffan 
Sasse är fången och för att få ett bref till Lübeck, tän
ker han skicka det öfver Kiga; både här och på Oland rustas 
att mottaga fienden, dat. Kalmar d. 6 Juni 1611. D. G. A.

Min ödmyge helsen welueligh trothieniste eder herredöme 
lJtiid tilforenn send med Grud. Werdugh herre, som i lathe 
lorsta her pa Calmarna radzstuffwe ederss edelhetz ok erlige 
gode tycke, ynnest, welie ok kerligh, i haffwe till thenne 
fatige staden, for then thro ok welwelighet, the fatige men 
eder och theres retthe federnes rüge bewiist haffwe i monge 
1Kotthe, at i heller wille löse wore fonger igen, fonge Ior 
fpnge, en tage en swmma gull eller peninger, ther i sa yther- 
Jghe god reth till haffwe, nödge, twinge ok trwgha, som 
kWngh Hanss, aff the fonger i edre hender ære, ok theifore 
wnthe eder herredöme ok till gode stadde, ath nogre fonger 
skiickedes hiit i then sted, hopindes at forlossa the aff Cal- 
oiarna, som liardelighe fongne ok grepne ære i Danmark. 
Swa haffwer jak med the gode mien her i staden ok theres 
fatige wenner ok frender offta ok tiit kostwart med bwd och 
sCriffwelse till Danmark, ath fa worth folch igen for tesse, 
her leo-hed haffwe, huilchet oss alss inthet hielpe motthe. 
Nw i °gaar komme her viij (8) her Electus swenner med 
kungens breff, at the her i staden haffwe leghet, schole giffues 
löss i theres sted. Effter wij fornyme her ingen trösth vd- 
•nnan, ad borgere eller kôpmæn mage ingelunde sliippa vthen 
peningia, tha formage the fatige mæn her i staden, som her 
°m wordher, ey lengre besörgie töm med kost ok thæringh.
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Therfore kan her inthe besinnes, en the mage skynde sig 
hedhen, ok the fatige karle bliffwe her till stædes, medhen 
the kompne ære. Gud teas loff, the vethe inthet aimed ryk- 
the före for kung Hanss, en her i thenne landzende ok pa 
Oland empnes ok till redes byssor, arborst ok andre gode 
wærgie, göre kung Hanss ok hans partij onth, om the komme 
welie. Dog wore thet gansche nyttogt, at wij wore sa mek- 
tige ok starke, at wij kwnne noget bedriifue, helst fordy ath 
the Lybsche brwke sig manlige, ther the haffwe tilfelle in i 
kungens land. Gud se forkærth, thet Staffen Sassze skulle 
bliffwe grepin, thet ingen man trodt haffde, effther som han 
war wtred, oc wedret fogede honum i alle motthe, dog ær 
ecke rad en nw sa offuergiffwed, vthen kostwærgith ith viist 
bwdh till Riige ok sedhen framdeles offuer land till Lybke, 
at the finge nogen tiidende i fran eder, ther the kwnne sig 
effter rettha. Kere herre, beder jak eder herredöme gansche 
kerlige ok ödmy[keli]ge, at i ware ecke Mans Holm wgönstig, 
thet han her sa lengie fortöfi'wet haffwer. Hans forsymelse 
haffwer thet ecke warit i nogen motthe. Jak hopedes ok 
menthe forholle honum, tili tess wii skulle fa nogen 'the tii
dende, oss well behage skulle. Nw effter Staffen Sassze ær 
ecke framkommen, ok kungens skep löpa aff ok tili, frwch- 
ther jak, at vij fa noget snarlige tiidende aff the Lybsche, 
wthen her tenckess nogit anned tili. Engen annen synnerlige 
tiidende ære her nw pa thenne tiid, vthen her ok pa Öland 
star well tili ok en gansche weluelig almoge pa bade siider, 
Gud tess loff ok riidder Sancte Jören, thöm jak eder herre
döme befaler karsch ok swnd, rnedli liiff ok siell, tili ewiig 
tiid. Scriffuid pa Calmarna sloth tiisdagen nest for pings- 
dagana Anno Domini Md vndecimo. Meo sub signeto.

Johann
Monsson.

361.

Bengt Abjörnsson till Hr Svante; emedan K. Hans enligt 
hvad de från Danmark hemkomna H. Gadds svenner be
rätta har 4000 ryttare, och hotat hemsöka Östergötland, 
tillstyrkes, att Hr Holger Karlsson sändes ned och att 
Hr Svante förvissar sig om slotten, att de äro väl för
varade, dat. Hendelö d. 15 Juni 1511. D. G. A.

Myn ödmywka tro tyænisth altiidh tiil forende senth med 
war herre. Tækkes edher herredöme vetha, ad the fangha,
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her Electus swæna, som nw kommo fran Danmark, seya for 
viSs tydendhe, ad kwngen er iii.j (4) twsand stark ryttara, och 
wiI med thet aldra första til Swerighe, besinneligh haffuer 
han vnsakth Östhergötland. Thy tykthe mik radh vara, ad ij 
sendhen Her Holgher nedh i landhet, ad han vore ner al- 
iaOghen til störnyngh och help, som jak edher senasth til— 
8Çreff. Vare och ganska radheliget, at edsrth herredöme 
visthe, hurw slotthen vare forwaret, te huat oppa kommer, 
hnghen annen synneligh tydhende haffuer jak scriffwa pa 
tienne tydh. Edher herredöme Gud beffalandes och Sancte 
Erik. Aff Hendelö Sancte Trinitatis dagli anno Domini mdxi.

Benth
Abyörson.

Utanskrift:

Erligh och velbyrdogh herre strenghe riddare her Swan- 
the Nielsson, Sweriges rykes forstandhare, sin kære herre 
otnywkligh kom........

362.

Johan Månsson till Hr Svante; beklagar hvad som händt 
Staffan Sasse, men hoppas att Lübeckarne vakna upp en 
gång, efter de ej vilja frånträda förbundet; sänder Lasse 
Laurensson, en af de från Danmark ur fångenskap hem
komna, som kan lemna säkra underrättelser; tillstyrker 
försigtighet, med afseende på de inhemska stämplingarne, 
har bekymmer för penningar till svennernas aflöning och 
grämer sig öfver förlusten af förläningar i Upland och 
Vestergötland (jfr N:r 363), men lofvar ospardt nit och 
möda för Hr Svante och hans vänner, dat. Kalmar d. 16 
Juni 1511. D. G. A.

Min ödmyke kerlige helsen weluelighe trothieniste eder 
aefredöme altid till forenn send med Gud. Yerdiigh herre, 
n'y i thenne dao- kom eder lierredömes breff och scriffwelse 
laik wnder ögen. berörendis om gode tiidende och Steffen 
^assze. Jak haffde giffwedh eder bekenne, Gud se for kerth, 
!-ket han sa skamlige skulle bliffwe forraden, aff ty ther war 
lagen liiknelse till. Dog hopess mik till Gud, at the Lybske 
'vakne en gang, sa thet spörss, effter thet the ingelunde welie 
taVtede i fron thet forbundh, eder ok thöm emellom giorth ær. 
'J&k haff'wer fornwmid mange ærende aff the fanger, nw hem



komma aff Danmark, ther jak gansche Jiithet kwnne mik eff- 
fer retthe, wthen besynnerlige aff thenne breffwisere Lasse 
Larenson, then i thet neste allting förfarit haffwer. Therföre 
sender jak honum op till eder, at han giffwer eder bekenne 
om kungens skep, tesliges och om the Lybsche ok all annen 
erinde, ther i ma eder fulchomligh elfter retthe. Mik tycker 
vara ganst radeligit, at i förvara eder veil pa alle siidher, ok 
thet i giffwe eder ecke aff Stocholm, for en i ythermere ft* 
forhöre, huart vvt kwngens partij welie taga wægen. Jak be- 
fructher, at in rikes med oss findz nogre sternplere, ther 
kwngen driisther gansche myket oppa, ty ligger makt opp3 
se well pa brædet, æ hurv all ting kwnne sig forlöpe, nest 
Guds hielp. En aff' then beste, ther mækler ok stempler mik 
ok riighet skade ok forderff oppa, skall jak taghe vtt aff væ-
germ. Jak haffwer wtoffwer myn makt taget i th.................
meste ok beste werafftige gode karle jak kwnnat offuerkomma, 
i then akth ok mening welie thet yterste, Gud giffuer mik
nåden till forswara thenne store hop........ lie ok alriig se
heller höre pa edre oreth, tweker.... inthet, mit syneste ok
beste i then motthe will j[ak]........ok bewiisse trolige ok tilbör
lige nat ok dag s[a lengej jak liffwer. Mik hopess till eder herre- 
dome at i [later mijk ecke forfares wthen heller wetha ok ra[m» 
mitt] beste. Gud wet, at jak ær gansche bedröffeth ok inthet 
till radz, hwar jak skall löne myne karle tnedh, for ty c (100) 
mark, iij (3) eller iiij (4) welie liithet forsla. The peninge 
i Opland ok Westergötland mik stode tili, haffde mik komed 
nw alstinges well tili motte. Nw sere the i anners mans 
hender. Jak haffde formodet mik haffwa giort eder ok rüget 
thienist therfore, som wpburet war, dog ey fordy ær thet alth 
i edert woldh, en nw nopendes alth thet beste, liiff ok alth 
thet jak ægher skall wara wsparth for eder och edre wenner. 
Her medh eder herredöme Gud ok Sancte Erik kwng ewin- 
nerlig befollendis. Ex Castro Calmarnensi in crastino Trini
tatis Mdxkmo. Mjeo] s[ub] sfigillo].

Johan
Monsson.
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363.

Sten Svantesson till Hr Svante; han hade d. 16 Juni varit 
till slags med »fienden af Bohus-, och om K. Kristiern, 
såsom han hotat vid S:t Olofs tid (d. 29 Juli) söker att 
uppbära skatten i Vestergötland, vill Sten våga sitt Iif 
att hindra det, men väntar sig intet bistånd af Hr Ture: 
förordar Lindorm Brunsson till förläning å Gudhems hä
rad eller Kåkind. der allmogen vill hafva någon, som 
bor i landet, och ej Johan Månsson, dat. Kullings härad 
d. 22 Juni 1511. D. G. A.

Min ödmiwMi sonlig tro tiænist altiid lorsenth met wor 
hcrræ. Kære herre fader. Teckis iderth herredöme wele 
Wethe, at helghe trefalloghetz söndagh war jach till slagx 
*ett fyenden aff Bohws, och hwreledis thet sigh forlop, kan 
thenne breffuissere edert herredöme wnderuise mett mwnnen, 
tßsligeg om all anncn ærendhe, bedendis edert herredöme wele 
setthe tro och lütt tili honum. Kære herre fader, som i 
8creffue, at her Erich Twresson ær dödh &c., tha beder jach 
edert herredöme ödmiwgligh wele teneke mitt beste, jach 
aaffwer doch lythen opbyrd her i Westergötlandh, och wett 
Jach well, ath wid Sancte Oloffs tiid aether kongh Cristiern 
cpbere skatthen i Westhergötland; men tha skal jach antighe 
wrswaren eller jach skall och bliffwe dher om. Kære herre 
ader, sender jach eder thet breff, her Twre skreff meg tili, 

?°b haft'wer jach wæl merch[t], at jagh formoder meg inghen 
jCstandh aff honum for rigzens fiender. Kære herre fader, 
|ecktis edert herredöme wnna Lindorm Brwnsson Gwdhems 
haerud eller Kokynd. Alrnogen i forme Kokind sagde icke 
jreIe haffue Johan Månsson till liosbondhe. The vele haffwe 
JjCgen god man her i landet, ther [kan] woge Iiff och hals, 
ijWar behoff »örs. Kære herre fader, haffwer Lindorm Brwns- 
8On warid me°‘ weluilig och altiid till rede met hans swæne 
Pa rigsens tiænist, ty beder jach edert herredöme wele wethe 
bans ‘ bæsthe. Ær her ingen synnerlig tidendhe edert herre- 
bötne tilbiwdendes. Edert herredöme her mett alzmectig Gud 
befolendes. Ex Kolens hærad dominica proxima post corporis 
Christi Anno Domini mdxi. Proprio sub signeto.

Sten riidder.
Swanthesson
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364.

Erik Kuse till Hi1 Svante; ett upplopp hade hotat i Rekarne1 
en följd af det som förut varit i Nyköpings län, men 
det hade på tinget d. 25 Juni blifvit alldeles stilladt; Sten 
Kristiernsson hade sedan han kommit hem till Nyköping 
från herredagen, hållit vapensyn både med sina svenner 
och borgarne, men kan af allmogen icke vänta medhålli 
dat. Strängnäs d. 29 Juni 1611. D. G. A.

Min ödmiwke trotiænsthe altid forsænth med Herranom 
Gudi. Kaere herre, werdoghass idhert herredöme vite, thet 
jak nw i torssdagx tingadhe med tbenne almoghe her oppa 
Bekarna ok med en(!) stoorth party af Nykopingx læn, mæsth 
för ty thet tooplop, som te bönder aff Nyköpingx læn mik 
giordhe, för æn jak til idhert herredöme siistli foor, ta mas 
idhert herredöme i sannindh vita, ad her waar forsamnade 
offuer vjc (600) bönder, ok mæsth med gode wærie, taa sletz 
thetta tingh i alle gode maatte wæl. Hade jak töm antwar- 
dad igeen teress labook ok sakth mik ifra hæredzhôffdinga- 
domid, oppa thet siistha giik thenne menighe almoghe tiil 
ok baade mik, thet jak jw skwlle teress book i geen aname 
ok bliffwe theress haeredzhöffdinge, saa her æpter som her 
til, ok waar thet saa ad noghre wille ekko i thetta hærede 
mik min rættogheth göre, taa ville te alle honom næffsa, som 
for annen krononass ræntha, ok te som mik thet topplop 
gioorth hade, fwlle mykyt til fögha ok ödmiwkth, sa ad alth 
hæredith for tom bade, ad jak ekko tom skwlle for ider æller 
rikesenss raad beklagha, ok the med menighe hæredith mik 
til sagdhe ok med oprækta hænder loffwade i her Nielss Bo
sons fogdass aahörelsse, thet te skwlle waare ider hwlle ok 
rætraadoghe, som tro almoghe boorde sin rætta herre waare, 
hwikkit jak fwlkomeligh oppa theress veghna sighia wil- 
Ytermer jak tom loffwa maatte, om thet saa waare, som Gud 
förbiwdhe, te skwlle nogherstatz vtgaanga, jak skwlle hooss 
töm bliffwa. Te w'elie med mik oppa idre vægna æller hwad 
herre, som vtlæ[n]skad her ekke ville indragha, oppa marken 
baade liiffwa ok döö, ok baade mik thet fulkomneligha ider 
thet til skriff'wa. Hwad ytermer bebwnd ther war oppo idhert 
herredömiss bætzta, waare laankth aff skriff’wa. Troode then 
gode herren, erkebispen, mik for en boondha wen, til ewen- 
tyr jak wil thet fwlbordha. Ytermere, kære herre, fik jak 
tydende aff Stokholm, thet Steen Cristiaernsson gaff sigh thæ- 
dan utan idhert mynne, ther jak min vissæ bwd haffth haffwer, 
ok æn nw haffwer. Strax han hem kom, kallade han alla 
sina fogdliar heen aff lænid, ok en dagh var han vthe for 
slotid ok med stadin ok sina swæna vapensyn hwlth. Ingen
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oordh æller tal war ther taa om idhert herredöme, vtan drogh 
in oppa slottid ok en hoop aff boorgarana med honom. For 
hwad thet war giorth, thet jak ekke sen [vet], jak faar thet 
snarth ad witta. Kære herre, aff almoghan faar han inthet 
ytan onth. I maaghe fwlleligha sætia ider troo ok Iith in til 
tæna landzænda. Kære herre, hade idhert herredöme noghen 
godh tidende aff idre vener i Stsederna, ok thet waare med 
idhert breff ooffwer landit kynnad, kwnde thet ingen skade 
ware. Kære herre, ingen tidende her andre ære æn gode, ty 
idhert herredöme oppa röre, for ty jak talade ok med almw- 
ghen Sancte Johanse tid vid Eskilsstuna ok med en partit 
ner i Pedhers mæssone, ok skenkte tom bægge statz eth par 
tWnner ööl. The vilie alle, saa maange jak haffwer north 
pppa, ider ok oppa idher sonss sidha ware, om Gud forbiwde, 
ider trængde moth vtlænzskan hær æller inlæntzskan, oui 
n°ghre ville kwngh Hanses veen vare. Kære herre, idei 
^er med Gud ok alle Sweriges patroner befallandes, baade 
nted liiff ok siæl. Snarligha aff Strængeness Sancte Peders 
dagh Anno Domini mdxi0.

Utanskrift:

Erligh ok vælbyrdogh man ok strenge riddare her Swante 
Nielsson” Sweriges rikess forstandare, sin kære herre ödmiu-
keligh.

365.

Johan Månsson till Hr Svante; fienderna hafva pà Öland bränt 
14 socknar, söder om slottet, och hade fordrat brandskatt 
af Norra Motet, men sedan d. 27 hade de hållit sig stilla 
på skeppen- vid försök att landstiga både norr och söder 
om Kalmar hade de blifvit afslagna; allmogen är villig 
och håller dag och natt vakt vid stranden och under
stödes af Johan Månssons karlar med sköna bössor; sta
den är väl förvarad och innebyggarne villiga att försvara 
sio- i det yttersta, ett bud har blifvit sändt öfver till 
Stralsund med bref till H. Gadd i Lübeck och under
rättelse om den jakt, med 24 mans besättning, som Hr 
Svante förut utsändt, men hvilkcn blifvit tagen af fien
den (jfr N:r 360), dat. Kalmar d. 30 Juni 1511. D. G. A.

Min ödmyke helsen weluelig ocli redebogin trothieniste 
eder herredöme altiid forsend med Gud. Ma i vetha, kere 
herre, at fienderne Hggie æn nw her i swndet gansche starke
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The haffwe brænth aff pa Öland xiiij (14) kyrkesokner, syn- 
nen for slothet, i freydagx droge the alle til skeps ooh haffwe 
legiid stiille alth sedhen. I sönnedagx sende the en bonde, 
the haffde grepit, till Jens Larenson ok Norra Mothet med 
breff, ok begære nw brandskath, eller the welie ga landhet 
slæth offuer, at ther skall inthet lympna. Om the formode 
sigh here skep eller hwad the velie pa sia, thet fa wij snart 
fornyme, the bwde siig i land iij (3) resor wed Hageby her 
i Möre, tesliges ok wed Skæggenæs, ther brende the en gat’d 
wt aff, ok bleffwe sedhen affslagne. Almogen ær gansche 
weluelig ok sancker sig till hopa nat ok dag emot stranden, 
sa at mik hopes, fienderne schole icke fa framgong pa thenne 
siide. Jak haffwer myne karle wthe med almogen bade nor 
ok södher om Kalmarna med sköne byssor ok wærgie, ok 
ther emellom haffwer jak giort mik en kyrkiewægh, at skör- 
bywg skall icke forga oss her nedhre. Edre byssor, her loge 
i byn, mestedels haffwer Peder Olson lathe leggie pa tornen 
ok kring om mwren, ok sa forwared pa alle siidher her i 
staden, at wij ære alstinges till fredz, om fienderne welie for 
byn. The ære alle till sinnes, fatighe ok rüge, her i staden, 
at the welie sia fran sig ok affwærgie then dråplige skade, 
mord ok slag, thöm ær for ögen, sa lengie the forma at stha 
ok en man igen liffwer. Sten Fynne kom nw i for afften» 
aff Straleswnd, ewentyrlige nogh i genom syön ok liiit in i 
Möre. Han wardher eder wnderwisendes sin wærff ok erinde, 
han haffwer med fara. Jak haffwer forkynned ok en nw la
ther forkynne offwer alth, at vij haffwe faat gode tijdende aff 
wore wenner i Stederne, at almogen skall wara tess trösthere. 
Nw sedhen almoghen fek wetha om thetta senningebodh, 
haffwe the oplagt, at hwilchen hem sitther, then velie the 
liengie i theris egin porth. Effter thet Staffen Sassze bleff 
grepen, tha forwaagede jak it bwd wt offwer helge Lekeme 
dag i fran Calmarna ok till her Electus. Thet war well 
offuer komedh till Stralsswnd, Sten Finne talede med thöm- 
Jak skreff lier Electus till, at han skulle latha the gode mæn 
i Lybeche första, at thet war ey eders forsymelse, at the ingen 
bwd eller tiidende aff Swerge fongit haffde, ther the kwnne 
sig retthe. Then staaltisthe ok beste jakth, ther i haffde wt' 
stoffered med byssor och wærgie, wtmönstrede xxiiij (24) gode 
badzmæn, haffde i wtsend med ederss breff till the Lybske 
&c. pa thet the skulle löpa frij genom syön. Dog bliffwe 
fienderne thöm formektige. Ythermera gaff jak oc i samnia 
breff, nw offwer kom, her Electus till kenne, thet i läge als
tinges till rede med stora makth ath giffwe eder hiit i Swn- 
dhet. Wiiste jak edher welie ok hwad fore skulle tages, tha
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'vill jak en kostwærgie ith wüst bwd wtoffuer. Inthet anned 
synnerligit en jak vill leggie mik all vin om med thenne al- 
*w°ge, nat ok dag, forswara thenne landzende thet yterste, 
krud giffwer oss naden till. Ytherrnera om all erinde ok leg' 
”ghether i Tydzland ok Danmark veth thenne breffwisere 
kten Finne ok Staffen Sassze eder wnderwise med mwnnen. 
^der herredöme then alzmektig Gud befalendes ok Sancte 
Gfik kung med Iiff och siell. Scriffwit i Calmarne in crastino 
ketri et Pauli apostolorum md vndecimo. M[eo] s[ub] s[igillo].

Johan
Monsson.

366.

Biskop Otto till Hr Svante; då han sände sin fogde att mot
taga Torstuna härad, skref Axel Laurenssons fogde Vä
gen honom till, att biskopen icke borde tillvälla sig 
Axels län, hvarpå han fick en kort tillrättavisning, dat. 
Vesterås d. 6 Juli 1511- D. G. A.

Otto &c. lika med N:r 351.

Then tiidh wii nw hemkomme Iran Stocholm, sænde wij 
var fogete til Torstwna hærede, thet anamna effther thet breff, 

.'VlJ aff edher werdogheth ther oppa haffue. Tha han ther 
coillJ var skatten ecke æn wthe, swrnth hade böndherne inne 
•hed segli, ok swmt hade lænsmannen i hændher, ok effther 
let han ecke för Sancti Johannis baptiste dag wte war, som 

^dwftnie ær, tha anammade han honom oppa waara wægne. 
k«er Wm 8]freff strax Waagen oss til ganske kortii, at oss 
e°ke behoff giordis wælla oss til Axels læn eller röffwa ho- 
110Ur nogot i fraa. Effther thet han oss swa kort tilskreff, 
8Warade wij ok honom med waar scriffuilse kort i
*ydandes ut Avol Vindo xvællat SRcr in nas wort læn

igen, swaa
ydandes, at Axel hade wællat seg in paa wort læn, ok ecke 

r 'J oss in oppa honom, effther thet wii hade edert breff ok 
0Glning ther oppa, thet anamma ok beholla, huilket oss hopes, 

C(lher werdogheth oss ecke til nogon ogönst eller owilie 
j'ànda wi], Vil han oss i nogon annan motte för eder be- 
^0l'e> eller thenne sak annerlwnde fôrtælie, bidher jak edher 
verdoghet ther ingen troo tilsætia. Hans breff skal bliffue 
J1 städz, swa länge° Gud föyier wij til hopa komme, tha skal 
r-ert herredöme ecke anners finna æn wij nw scriffuit haffue.HWar wij kwnne wara edher werdoghet til wilie, kerlig ok
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tienst, skule i altid fynne oss weluilige til, huilket Gud kenne, 
then wij eder befale salig ok swnd til ewig tiidh. Citissime 
ex Arosia Anno Domini Mdxi, sabbato infra octavam Sanc
torum Petri et Pauli apostolorum. Nostro sub signeto.

367.

Biskop Otto till Hr Svante, har fått brefvet om Danskarnes 
misslyckade företag mot Öland och Städernas öfverlägs; 
nande till sjös, men varnar honom för att anse den fl* 
gifven, att icke det vore farligt att taga sjövägen tu 
Kalmar; han har väl svårt för utrustning af sitt folk, men 
vill göra sitt yttersta, att ej skilja sig från öfriga rik" 
sens råd, dat. Vesterås d. 11 Juli 1511. D. G. A.

Otto &c. lika med N:r 351.

Som eder werdoghet scriffuer wm the Stædher, tycker 
oss ganske wäl, at the wed makt ære, ok kwnne, näst Gudz 
hielp, fordactinge baade segh ok oss, tesliges om kongens 
folk, at the med aldhra störste makth haffue warit paa Oland 
ok bliffue ther offslagne, finge skada, döde men ok Saaral 
Gud tess Ioff haffue, at waare wenner swa wed makt waare» 
at the them bestaa kwnne. Tycker oss radeligit wara, at Wr 
än i med flere swa hastelige gaaffue edher nedher til Cal- 
marna, nogon tiid förtöffuade, latendis grannelige bespöria® 
ok förhöras, wm the Lybske wisselige äre i siön eller ey> 
for tiwffua ok skalka skul, kongens party, som nw segias war» 
i siön, at ecke aldelis säkert ok trygd ær giffua seg tiith med 
skep. Ære the Lybske i siön ok akta segh hiith til rüget, 
ær förmodandes, at the swa snart ok snarare giffiie seg hid 
i Stocholms skär ok Stocholrn än til Calmarna för spiisning 
ok fiittalia skul, lax ok annan deel; thy landhet görs ganske 
wtödt ok förtärt ther nedhre. Som i ok begäre, æske ok 
tilkräffue oss med wort folk til Calmarna med eder i rige' 
sens reso ok tiänst, kenne Gud, wij thet gerna giorde. MelJ 
wij haffue ther til hwaske lathet brygge eller baka, ok the 
nw brygges och bakas skal, thet warar ingen stwnd, wtha° 
strax förderffwas. Dogh som flere werdogste, werdoge fäder, 
herrer ok gode men i rikesens raad göre, rätte wij oss efl' 
ther ok effther eder scriffuilse ok begäre gerna göra effthd 
waar ytherste makt, swa at ingen bryst skal finnas hoss o®6 
i noghre motte näst Gudz hiælp, huilken wij eder befale
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saHg ok swnd til ewig tid. Citissime ex Arosia Anno Do
mini Mdxi feria 6:ta infra octavam patronorum. Nostro sub 
s>gneto.

368.

Ärkebiskop Jakob till Hr Svante, begär att få veta hvad som 
är sant af de stridiga ryktena om Lybeckare oek Dan
skar; han har å Hr Svantes vägnar lofvat Sten Kristierns- 
son säkerhet och rådt honom strax fara till Nyköping, 
att försvara slottet, heldst fienden är i Kalmar sund, dat. 
i Upsala d. 14 Juli 1511. D. G. A.

Jacobus &c. lika med N:r 9.

Wii haffue faat bade bwd oc scriffuilse om tiende, somme 
8eye. oc scriffue, at the Lwbsche ære wiid sthore makt ok 
snarlige hinget formodendis, oc somme, at kongen skole them 
“affue bestalladh, wele wii gerne wethe, huad ther om ær i 
sanningen, saa at wii ther epter kwnne skikkæ om wore kir
res clenodier, som wii eder tilforende sakt haffue, bediendes 
«der kerlige, at i ther om wele biwde oss til med thetta wort 
^wd, huad santh ær. Epter eder scriffuilse, wii senest finge, 
Sade wii her Sten Cristernson f'ulkomlige sækerhet til pa edre 
vegna oc radde honum, at han skulle strax drage til Nycö- 
pjßg, at forware thet slot for fienderne, som wii sporde ware 
1 Calmarnasund. Huar wii &c. lika med N:r 9. Kaptissime 
ex Vpsalia feria secunda infra octauas patronorum rndxi. No- 
Rtro sub signeto.

369.

Kiksföreståndaren Hr Svantes kungörelse till Östergötland, om 
Danskarnes härjning på Öland och tvungna återtåg, och 
sin afsigt att med den största makt. han kan åstadkomma, 
förena sig med Liibeckarne i Kalmar sund, för att för- 
värfva sig en stadig fred, hvarjämte han varnar för fal
ska rykten och stämplingar, som i hans frånvaro kunna 
förekomma, dat. Stockholm d. 16 Juli 1511.

J[ach Swanthe Nielsson i] Ekesiö riddare, Sueriges riges 
*°rstondare, liælsser eder alle, aandelige och verdzlige, menighe

t. Shandin. Hist. V- 30
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klercherij, [friborne] frelssesmen, köpstadzmen, krononis skat- 
skylloge bönder och menige almoge, som bijgge och boo ) 
Östergötlandh, kerligæ medh war herræ. Kære venner, > 
dandemen alle sammen, skall eder veterligit wara, ath alles 
vore hæskæ fyende kongh Hansses makth kom medsommers 
dagh nest forleden in oppaa Ölandh, ther rôffwadhæ, skyn- 
nadhe och brendhæ alth thet the kwnne wtoffuer komme, till 
tess mijne fogoter och thiænare reesthe almogen ther oppaa 
landith, grepæ och slogæ i hæll vedh ijc (150) aff fyenderne 
och jagade thöm till skips igen, och vorthe ickæ grepne paa 
vore siidhæ mere æn ij (2) mijne swennæ och en bonda, v 
(5) bönder gaaffue sigh op paa en kijrkæ, thorn feladhe kon- 
gens folk vtoff medh en falsk dagtingen, som theres gamble 
plægsiidh varith haffuer, och strax môrdhæ och sloge thöm 
ümckligæ i hæll, i samme leijde och felighet, moth all ære 
och rædelighet, ther Gudh sigh vtoffuer forbarme, ath oss 
Swenske men aff thöm skall holles hvvasken ordh eller Ioff- 
wen, æn hwar fijenderne haffue bodhet sigh i landh sidhen, 
bleffwe the strax allestedz aff slagne till skips igen, och haffwe 
nw plath giffuith sigh tædhen fran landh, Gudh och alle ri- 
gesens hælge patroner thess Ioff haffwe. Saa maa i och ve- 
the, kere venner, ath jach i föregaar fiich mith egit visse 
bodh och scriffuilsse fraa vore venner, the Lijbskæ, saâ ath 
the ære vedh en ganskæ swaar makth och ære ofortüffuereth 
formodendes i Kalmarna swndh, ther ath forbiidhæ mich och 
Sweriges makth, och mene nesth Gudz hiælp samfelleligæ, 
the medh oss och wij rnedh thöm, ath komme thette longlige 
ôrlogh, varith haffuer, till en godh ændhæ ocb bestondeligh 
friidh. Ther före aether jach nw medh thet aldra förste giffue 
mich nedh till Kalmarna och Ölandh medh then mesta makth, 
jach aff stadh komme kan, och vinlægge mich medh the for- 
scriffne vore venner, ath fly eder och menige Sweriges rige 
inbijggere en stadigh och ewigh fridh baadhe tili landh och 
vaten, thet yterste Gud giffucr mik naden tili. Kære venner, 
varer alle vedh en godhæ trösth, jach vill medh alle gode Swen- 
skæ menn, jach ther tili drage kan, tilhielpæ ath affwerijæ all 
ederss skade och forderff och altiidh gerna vara mellom tij- 
endherne och edher. Thet Gudh forbiudhæ, nogen aff thöm 
hemme sitthæ ville, före æller scriffuæ nogen Iygn för eder 
æller stæmplæ noget argth in oppaa mik i mijn fraawarelsse, 
beder och formaner jach eder, paa thet hulskap och manskap, 
i mich tilsagth haffwæ och plictogæ ære, ath i sætthe the) 
ingen thro till æller see oppaa mijn oreth, saa lenge jach i 
rigesins thiæniste paa alle ederss bestæ och bestondh stadde) 
ær, och varer mijnæ fogeter och æmbetzmen hörigae ocb
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tydogæ och rætther eder aldeles effter mijn breff och scriff- 
uilsse, ora noget paa kan komme, bewisandes eder troligæ 
lJiedh ederth fæderniss riche, som erlige godæ throo infôddæ 
Swænskæ men bör ath göre, och mich dogh inthe twiffler, i 
jw gerne göre velie. I huadh motthæ jach kan vethe alles 
«derss och then menigæ rnanss bæstæ och longlige bestondh, 
skolæ i finnæ mich altiidh væluilliogh till gernæ göre, saa 
*enge jach leffuer. Her medh eder alle Gudh alzmectogh 
ocIi Sancte Erich koningh befalendes medh lift och siell tili 
eWigh tiidh. Scriffuith oppaa Stocholms sloth odensdagen 
«æsth fore Sancte Marie Magdalene dagh anno Domini M:mo 
D:m° vndecimo, vndher mith insiglæ.

Original med sigill i K. Danska Geh.-Arcliivct: Pa baksidan är med 
JliUQtida band skrifvet: »Tiil Östergötlandh — »Tiill Vestra hæred och Södre 
tv'dbo].»

370.

Peder Månsson till Hr Svante, svarar å anmodan att blifva 
fogde i Sunnerbo och Vestbo, derest Knut Arvidsson icke 
är i sin välmagt ; ingendera är benägen, allmogen är tve- 
hogsen, dels för den skada, dem skedde i vintras, och 
bör derföre få en skrifvelse med någon utsigt å ersättning 
för dem, som mest ledo, dels för K. Hans’ insända bref, 
men vill aldrig tro honom, emedan han svikit dem, dels 
ock för ett rykte, att riksrådet uppsagt Hr Svante tro
het, och tänker man derföre att samrådas på ett möte för 
hela Tiohärads lagsaga vid Eydaholm ; en myndig man 
behöfs till orten, men om Peder sjelf får en god skrifvare 
för räkenskapen, vill han göra sitt bästa; begär få Hr 
Abrahams (Gyllenstjerna) gods, i ersättning för Kåkind; 
dat. i Vestbo d. Iß Juli 1611. D. G. A.

Min ödmiwkelige helsse till förene senth medh Gudh. 
Maa ederth herredöme wethe, ath jak fik ederth scriffuilse 
!»edh Nils Ottsson, lydendes, ath jak skwlle ware edhers 
heITedGmes fogete i Syndherbo oc Vesbo, om Knwth Arwids- 
S°Q waare ekke i sin welmacht, holketh han thy bæther ær; 
tJleQ thet welle will han aldrik haffue,. ey ær och jak ther 
1)11 fallin, for jak ær en bedröffuadh man och ythermer, om 
•jak toge mik tolkith till paa gamals aller. Item, will ederth 
lerredöme sendhe her nedh en myndogh man till thenne 
laQsenden, till hiælp oc trösth, will jak giærne medh wener 
°c frendher ware hanom behiælpeligh, ath i skwle faa skatthen 
0PP' för almoghen ær ganske twædræcthogh för then store 
8hadhe oc förderff, the i winthers finge, wthan ederth herre-
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dome will thöm till biwdha medh edhers godha scriffwilsse, 
ath naar Gud fögedh, ath i personlige tillstædes komme, wille 
thorn naan godh fôræringh latom(f) tem niwthe, som mesth 
skadhe finge, for the glædis mykit aff godhom ordom. Tes- 
likis gaar her ganska mongh kongens breff, som jach sendher 
edhert herredöme wthscriffther aff, en annadh tall gaar her 
lönlige, ath rikesens raadh skulle liaffue sacth ederth herre
döme op hwlskap oc manskap. För saadana framsætning oc 
andre Here, ær almoghen saa öffuer ens aff thenne x (10) 
heradh, ath the haff'ue oc beramith eth skæligîth möthe wedh 
ßydaholm medh aandelige oc werslige otn eth samtall oc be- 
bwndh thom i mellan, som Sweriges rike kan ware bestaun- 
deligit, för the ekke wethe dagh eller stwndher, naar the 
skwlle ware konghen ôrwæne, effter han ekke faar skatthen, 
men thet har jak fornwmith, sith retta fædhernis rike wilia 
the aldrigh wnfalle, aldrigh sætte the oc tro till haanom för 
then swikacteligheth, han thom giorde &c., hwar före ær min 
ödmiwkelige bön till edher herredöme oc flere tesse godha 
maen i thenne lansendhen, om edherth herredöme ær naakitt 
misfell sket, ath i wille biwde oss till, saa ath wi ekke haffwe 
skwlom twaa fiendher paa halssen, konghen oc waarth egh 
her(!) hærsskap, oc thet iij (tridie) waare taa almoghen, soin 
Gud forbiwde, ath saa skwile ske. Item kan edhert herre
döme ekke sende her nedh naan godh man, som thenne lans
endhen kan beskerme, sendher mik en godh scriffware, som 
jak kwnne haffue til hiælp, saa lenge skatthen opbores, oc 
edhert herredöme giorde ther rækinskap före. Jak wil giæ[rne] 
ware honom behælpeligh och waaga Iiff oc macth för edhers 
herredöme welfærth, som ederth herredöme tror mik till oc 
en ythermer. Item kæra herra, som ederth herredöme well 
wetherligit ær om Kaakin, ederth herredöme bebreffwede mik 
i min IifFs tidh, som rænther ix (9) tönner smör, wedh jak 
mik inghen stas haffwe mik förbrwtith i moth ederth herre
döme, men jak förnymer, ath jak haffuer hafft onda mæklere (?) 
Item kære herre, ær min kærlige bön til edher och ederth 
herredöme, ath i wille wnna mik ix (9) tunnor smör aff Abrarn? 
godz, som ederth herredöme har mik befalth, oc biwde mik 
till, hwarth thet andra skwlde, som ederth herredöme för- 
nyme, jak bewisse mik moth iderth herredöme, ær -min tro 
till eder oc eder kære son her Sten, i löne mik till, i oc 
edhre fôrældra haffwe mik opföth. Item kære herre, hwaj 
breff ederth herredöme her nedh sendher, lather sætya wthn 
ath aandhelige och werslige skwle ware then man till hiælp 
oc trösth. Hwath breff, her Sten her nedh sendhe, Gud hans 
siæll naadhe, förglömde han inthet then artikeli. Her medh
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ederth herredöme Gud befallendes oc Sancte Eric kongh. 
Scriffuedh i Vesbo onsdaghen für Sancte Margaretæ dag Mdxi.

Per Monsson.

Utanskrift:

Erlioh oc högboren herre her Swante Nilsson, Sweriges 
tikis förstandere ödmiwkelige tili kommendes thette breft.

371.

Örjan Nilsson, (domprost i Strängnäs) till Hr Svante; efter 
aftalet då de skildes vid Valmundsön hade han forst pa. 
väg till Vesterås rest till Svartsjö och träffat biskop Mat
thias, som berättat ett rykte bland allmogen om Sten 
Kristiernssons stämplingar och att han hotat innan julen 
utsträcka sin duk 20 alnar, om han ej får hvad honom 
är lofvadt, dat. Svartsjö d, 29 Jnli (1511). D. G. A.

Myn ydmykelig oc tilbyrlig trotiænst forsænd med war 
herre. Kiere herre, teckis edert herredöme at vethe, at then 
tid jag skildis fraa ider vid Valmasöön, foor jac strax til 
Swarthesiö effter eder befalning och swa tæden oc skulle swa 
til Væsteraars. Swa kom jac "tiltals med then verduge herre 
i[ader] biscopen i Strengenes; ibland annet taall tha rörde hans 
hade for mig, at noget ryckte gaar i blandh almogen om her 
Sten Cristiernsson, at han skule noget argt vile stemple mot 
edert herredöme oc seger, hwrv han vil stræckie sin dwk innen 
jwl XX (20) aine længer, vthen honum varder hollit thet honum 
ter loffuet. Kan idert herredöme vel fortænckie, om thet kan 
vara oppo thet beste. Kiere herre, ingen annen besönnerlig 
tidende haffuer jag skriffue edert herredöme til, vthen frv 
Mastthe oc ider kiere son oc alle jomfruerne mage alle veil, 
huilkæ tidende Gud oc alle Sweriges patroner vnnæ oss til 
edert herredöme at spôriæ, hwlke jag eder befaller med lit. 
oc siell. Scriffuit snarligen oppo Swarthesiö Sancti Ulaui dag.

Örjan Nielsson, 
eder ydmyke capelan.

Utanskrift :

Erlio- oc velbyrdug man oc strenge riddere Her Swanthe 
Nielsson, Swerobs rikis forstandere, sm kiere herre med all 
ddmiwcth sendes thette.
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372.

Riksrådets kungörelse, hvari inkallas ombud, två gode män 
af hvart härad, till ett allmänt möte i Strängnäs d. 21 
Sept, för öfvervägande af medel att få fred, utfärdadt 
på ett mindre rådsmöte i Bockholms sund. (Troligen i 
medlet af Aug. 1511).

Vij a, b, c, &c. Sueriges riges radt och men hilse ider 
alle andlige oc verdzlige, fri borne, frelsismen, köpstadtzmen, 
bönder, bokarla och menige alrnoge, som bigge oc boo vdi 
N. kerlige met vor herra. Kere wener, wij haffwe nw her 
alle warit forsamblade i thenne swore rigesins ærende, ther 
oss, ider oc alle vore epterkomende, födde och ofödde, anrö- 
rande ær, som ær om thenne feigd, scade oc fordærff rikit 
och tess inbiggare paa henger, at wij motte med noghen god 
lempe, radt och snijlle henne stijlle oc afstire, at thet vnd- 
skilluge(!) oc önckelige blotz vtgitilse, mord och brandh, nw 
lenge for öghen rikin emellan warit haffwer, motte stilles och 
komma til fredh och opslagh, och epter thy grannelige be- 
hoff görs, at wel ofifwerweges, huruledes sadane scade, for- 
dærfl oc rigisins merckelige ærende, som then menige man, 
fatige och riche, paa henger, besth foretages ekulde, at the 
goden och bestandelighen enda fange motte, thaa haffiie wij 
alle beramet ith almennicht möte, standendis i Strengnes nW 
om Sancte Mattis tidt nest tilkomendes, hwarfore bedie wij 
ider alle oc oppa rigesins wegna strengelige biwda, at i paa 
forme tidt skieke tiit ij (2) gode men aff hwart herede, som 
kunne met oss til samtals komma, at hwat wij thaa vdi the 
hilge iii (tre)fallughetz nampn til ens vorde, i tesse vordande 
ærende foretages skal, motte thaa grwndelige offuerweges och 
aff alle samtickes til iders och alles wores nytte, gangn oc 
langligh bestandt. Til huilchit i oss altidt skole redeboo och 
veluilioge fijnne, thet Gud kennæ och alle helge Sueriges 
patroner, them wij ider alle met Iiff och siell befale &c.

Samtida afskrift i K. Danska Geh.-Archivet; ej i vanlig conceptforw» 
och synes hafva varit inlagd uti ett bref.

*) Emedan något annat möte i Strängnäs icke omtalas i tidens handlingal’ 
än det som mot riksföreståndarens önskan hölls i slutet af Sept, och 
början af Oct. 1511, samt var beräknadt på att afsätta honom, och 
Trotte Månsson i bref af d. 17 Sept. (N:r 378) säger att allmogen i hans 
län fordrade, att 2 ombud af hvart härad i Östergötland skulle inkallas 
till herredagen, är troligt, att detta bref blifvit af riksrådet utan riks
föreståndarens förmedling (jfr N:r 373) spridt i en del landsorter.
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Ärkebiskop Jakob till Hr Svante; svar på en skrifvelse an
gående Sten Kristiernsson ; riksrådet hade velat förlika 
dem på nästa rådmöte, men Hr Svante hade nekat att 
öfverlägga med riksrådet i Hr Stens närvaro, och icke 
velat besegla det kallelsebref till ett möte i Strängnäs, 
hvarom beslut fattats på ett möte i Bockholmssund, hvar- 
vid å hans vägnar Hr Holger Karlsson, Jon Jönsson och 
rådet i Stockholm varit tillstädes; tillstyrker anstånd med 
all tvist till 14 dagar efter förenämnda möte, och att Hr 
Svante infinner sig der; samt, om han ändtligen skall till 
Kalmar, han reser dit förut, dat. Almarstak d. 19 Aug. 
1511. D. G. A.

Jacobus <&c. lika med N:r 9.

Som i scriffue om the betalinger, rigesins radh oc wii 
gaffue Jon Jönsson oc radit i Stocholm om her Sten Cri- 
®tiernson etc. oc at i ære nw som tilforenne öffuerbödige sta 
bonum til rette in för Radit etc., swa wethe i wæl, epter som 
wii eder offta i thenne næste förlidne tiid tilscriffuit oc til— 
budit haffue, at wii gerne hade sedt, thet wii hade kunnet 
komme tilhopa, mæst för then sltul, at wii akthede winlæggie 
oss, at al twist oc twedrekt skulle affleggis her inbördis, huil- 
chet wæl sket hade nw, tha the gode herrer wore tilsammens, 
°c hade i ekke wndentaghit, at i ekke wilde, ware til tals 
Wed the gode herrer oc oss i her Stens Cristiernsons nær- 
Ware. Haffuer her Sten nagot trædt ther wtaff, som sagt war 
i Stocholm, thet oss ey witherligit ær, ær mögeligit, at han 
star til rette. Wii wele nw strax sende honum rigesins radz 
breff, ther war cantzeler kom hem med i nat fra biscop Mat- 
tis, huilchet breff, som liidher at han lather bestad om al tin
gest til thet herre möthe, som berammet aer i Strængnæs. 
i^ekkis eder pa edre siidhe, lathe staad til gode oc in the 
arghe pa honum eller hans innen thet herre möthe oc xiiii 
(14) dasher epter thet ær slitiid, wii wele med the andre 
gode herrers hielp alffuerlige strax scriffue her Sten til o c 
baffue wort bud til honum, at han oc tesligis innen thet herre 
tOothe oc xiiii (14) dagher ther epter inthe argt bednffuer in 
Pa eder eller eders. Her Holnger Karlson, Johan Jönsson 
°o radit i Stocholm, som wore i Bokkilssund, hade fulle makt 
ok befalin<* aff eder at beslute med rigesins radh, ther wore, 
om al ærende. Nw förnimme [wii] aff the andre edre scriff- 
Uelse, at i ekke wile besigle thet the beslutte med oss the 
breff kring om landit om thet möthe i Strengnæs, ær liqwæl 
nyttigt, at i öffuergiffue andre radgiffueres rad oc fölier rige- 
®ios radz rad epter, som i plictoge ære. Skole i staa her
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Sten til rette, som i scriffue, oc han eder, tha motte i ware 
til tals samipen. Ther pa kunne vi wæl merchie, then ther 
giffuer swadane rad, at i ekke wele komme til tals ther han 
ær, han giffuer eder ekke got radh. Therföre ær radeligit, 
at i thet herremöthe besöchie, som berammet ær i Strengnæs, 
om i ændelige wele til Calmarne, kunne i med Gudz hielp 
wæl komme igen, innen then tiid. Hwar wii kunne &c. Iika 
med N:r 9. Raptissime ex Stæk feria 3:a infra octavas as- 
ssumptionis Mdxi. Nostro sub signeto.

374.

Staffan Henriksson till Hr Svante; Sten Kristiernsson hade 
åtföljd af Gustaf Kristiernsson (Vase) varit i Tierp sön
dagen d. 17 Aug. och sagt, att Riksrådet af satt Hr Svante, 
och ville han kännas vid häradet, men bönderna svarade, 
att de kunde ingenting lofva förr än de hört sig före, och 
vägrade honom skjuts, hvarefter han med de 60 hästar 
han haft dit for till Elfkarleby, oeh tog den lax som 
tillkom Hr Svante vid laxfisket; han säges hafva sändt 
Per Ragvaldsson, att kännas vid Gästrikland, och åt
följes af bönder från Börstil, Norunda och Oland, hvilka 
skola tinga med de andra, (dat. omkring d 20 Aug. 
1511). D. G. A.

Min ödmiwke troo tiænst nw och altidh sænt medh wor 
hærre. Kære hærre, skal ederth herredöme wethe, thet her 
Steen Kristiernsson war i Tyiærp sönedagen nästh äpter war- 
fru dagh dyra ok kendis widh Tyiærp hærith, ok sagde han 
swa, ath rigxssens raadh haffde sath ederth herradöme wtaff 
höffwitzmans dömeth. Tha swaradhe bönderna honom thet, 
ath the kwnne honom engen swar giffwe, för a?n the haffde 
bätre besport segh, ok sagde thee, ath the kwnne engen hwl- 
skap eller manskap segia honom, för æn thee hadhe besporth 
segh, om ederth herradöme wille förswara them, ok strax han 
haffde fath segh math om sönedagen, tha begerade han skiwtz 
hästha aff thorn, tha swarade the, ath the wille engha skiwtz 
hästa faa honom, swa to^li han strax the sama skiwtz hæsta, 
som han hadhe fran Wändel, Ix (60) hästa, ok reedh han 
strax tel Ælwekarleby ok anamadhe then laxsen ther war til 
baka, som ederth herradöme til hördhe, ok lath han läsa eth 
breff i Tyiærp, swa lydande, ath all Rodzlagen ware honom 
hand gangen, ok haffde han medh segh iiii (4) karle wtaff 
Börstill e hæradh ok iiij (4) wtaff Norundha hereth ok iiij (4) 
wtaff Olandh, ok the bönder honom fuldhe, the skulle tinga
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wedh the andre, swa ath the skulle hanganga honom, ok ær 
■oek sagth for sanningh, ath han sænde Per Ragalsson in i 
Gæstringalandh ok kendes ther wider, oc her Steen thaler 
ganska illa oppa ederth herradöme, ok Göstaff Kristiærnsson 
iölger honom altli æpter ok thalar han halffwa wärre om eder 
Ogh oppa myn frw. Tesliges är tliet ekke ower taleth i mel
lan rigxssens radh ok edher, tha annerledes æn sagnner gaa 
lier, tha rader jagh eder, thet i wider gören thet æ förr æ 
bætre. Item beder jagh eder, thet i scriffuer mek til, om i 
Welen göre nogon wnsætningh eller ey, eller hwar jak skal 
r8Sttha mek äpter. Ey mera til scriffuat. Eder Gud beffal- 
landis ok Sancte Erik koningh &c.

Staffan Hendriksson, 
eder troo tiænare.

Utan skrift :

Erligh ok welburen herre min herre Her Swanthe Niels
en i Ekesiö riddare, Sweriges rigx forstondare, sändes thetta 
breff.

375.

Stockholms stad till innebyggarne i Vesterås biskopsdöme, om 
Sten Kristiernssons uppresning, och stadens nyss ingångna 
förening med Dalarne att bistå Hr Svante, Tyska stä
dernas framgång till sjös mot K. Hans och deras fartygs 
förväntade ankomst till Stockholm med allehanda nödiga 
varor, dat. d. 22 Aug, 1511. D. G. A.

Wii borgemestare, radhmæn och menigheeth i Stocholm 
belse eder alle, andelighe och wærdzlighe, klærkeriith, fri- 
borne, frelsesmæn, kôpstadzmæn, bergxmæn, crononnes skat- 
sMloge bönder, landhboor och menighe almoge, som byggia 
°ch boo i Westeraars biscopsdöme, kerliga oc ewinneliga 
tOedh war herræ. Kære wenner, eder skal alle weterligit 
Mra> ath wij i sanningh sporth haffuæ, thet hær Sten Cri- 
8tIairnson haffuer wtan al rædeligh saak sath sigh op i moth 
alles waare kære herre och höffuidzman hær Swanthe Niels- 
8013 ok faar i landith, trwger almcgen om theres skath, och 
begærer, ath the skule honum haudgaa ok hyllæ for herræ, 
°k segher mykith for them, som icke fynnes medh sanningh, 
tOaer myken skadhe aff komma kwndhe hær inbyrdes i ryketh, 
801O af hans begynnelse til forende skeedth ær, och wtan
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twekaii hær epter skee kwndhe, om æn han ther til nogon 
hielp eller trösth aff icier, eller nogon annen fynghe. Ther 
fore haffwe wij haffth woorth eijgith myndogha bwdh nær 
ware kære sworne broder, bei'gxmæn och menighe man i 
Dalana, och forwethe oss medh them, och the sijgh medh oss, 
saa ath Stocholms stadh och menighe Dala wilie blyffua wydh 
Stockholms sloth och waar kære herre och höffuidzman hær 
Swanthe Nielsson, och wtaff wærgia medh honum rikessens 
och alles iders skadha och förderff, i mooth konigh Hanss 
och alle andre, som nogoth oradh och förderff hær inhyrdes 
i ryketh begynna wijlie, och sændom ider æna wth scriffth 
besygldh wnder wort stadz inszigle aff thet breff, wii nw als- 
tinges nylegha fijnghe wtaff Dalana, medh war kære medh- 
broder Anders Henriksson, radman hær i Stockholm, besyl- 
geth(!) wnder Dalanes inszigle. Kære wenner, wij radhe, ker- 
Iige bidia och höglighe formane ider alle, ath ij sijtie stille 
och ingen hielp eller trösth göre forscrefne her Steen Cri- 
stiernsson i thenne mathe, i mooth waar kære herræ och 
höffuidzman hær Swanthe Nielson, eller till nogoth inrikess 
örlugh, och tæncker oppa, huath skadha och fordærff, ryke 
och fatighe oflfuer menigha rikith fongith hafifue, medh rooff, 
mordh och brandh, til landh och watn, i manghe mothe, for 
sadana twedræckth, oradh och olydhno, som han nw begynth 
haffuer, och ther medh, tæss wær, indrages i rijketh ailes waar 
hædzskelighe fyendhe, Kongh Hanss, om thet icke stylth 
wardhe. Wij haffue och fangith wijss tydendhe, ath ware 
wenner, the Tydske stæderne, liaffua slageth kongens makth 
wtaff syôn, och aktha sigh hiith nw i hösth, aff aile stæder, 
medh salth, hwmbla, klædhe, wijn, och alth annath goth, som 
hær storliga behoff görss i rijkith, och ther medh hopess oss, 
ath nw, næst Gudz hielp, skole al tingh komma til een godh 
ændha, och til een ewigh frijdh, badhe til landh och watn, 
wtan thet förhindras och fortages medh sadana buller och 
oradh, som hær Steen Cristiernsson nw begynth haffuer, oÇ 
Stæderne och menighe kôpmæn widerstygges sigla hijth til 
riketh for lians ofredeliga begynnelse skuldh. Thet alzmek- 
toghste Gudh forbywdhe och alle helghe rykessens patroner, 
them wii ider aile befale medh Iyff och syæl til ewigh tijdh- 
Scriffuit i war staadh Stocholm fredagen nesth fore Sancti 
Bartholemei dagh Anno Domini mdxi, wnder worth stadz 
inszigle.
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Utanskrift :

Ærlygh och welbordogh herre her Swantthe Nilsson, 
Wasrges ryckis forstandare sendee.

Anders Jönsson till Hr Svante; rykte går att Hr Sten Kri- 
stiernsson far omkring och söker uppvigla bönderna, men 
om han kommer, skall han ej vinna medhåll, dat. Saleberg 
d. 29 Aug. (1511). D. G. A.

Myn ödhniickelige trothiænessth nu oc............ Item ma
' wetthe, kere herre, ad her gar eth storth röckte [om h]er 
^ten Crisstiærsson, ath han far wm kryng landeth och [söker] 
Vlle bönderne tel sygh wppa eder skada och för darff, en 
ære the iij (3) eller fyra som honum sware wel, æffther hans 
Welliaj da ære the xx (20) eller xxx (30), som sware honum 
* rnoth och segie swa, ath the loffwade honum alre ynthe goth, 
°°h intthe goth welle the halle hanum, en the danne men, 
s°m ther byge och bo wppa Salleberg, the sege swa, ath ære 
thet swa, ther komber nogher, som nogher ressningh welle 
»öre, tha sege the swa, at the welle allre ingen herre sege 
hwasske hwlskap eller manskap, före en menoge landeth ær 
teI tel stede oc eder werdoghfet] försth och fremsth, och ær 
lhet och swa, at her Sten Cristersson komber tiil Salle berg, 

haffwer jack swa reth i moth honum, ad ecke skal han 
o lyffe myketh ryck aff edre peninge, och weth jach nar jach 
8eger aile grvffwe drenganer tel, da ære the wedh iiij och 

(24) kare medh fwlle weriær. Item ma i wetthe, kere 
here, adh jach förde nw fran Nyge hytthan och tel Westrass 

(18|) lödhe marker selff. [E]i mer. Her medh eder 
«ud beffallandes ocli alle helige Sweriges patroner. Hasthe- 
jyge scriffwath wpa Salle berfg] fredagen nesth æffter Sancte 
Wrtthelmess dagh &c.

Anders
Jönsson.
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Johan Månsson till Hr Svante: de Hanseatiska skeppen, som 
legat i Kalmar, hade afseglat, oeh Danskarne voro starka 
till sjös; i hela orten var stor efterfråga efter salt, humle 
och kläde, hvarföre Hr Svante horde laga, att en skepps- 
laddning komme dit, dat. Kalmar d. 12 Sept. 1511- 
D. G. A.

Min ödmyge helsen, welueligh trothieniste eder herre- 
döme altiid forsend medh Gud. Werdens wetha, at nw i 
tiisdagx Iwpe the Swndische herrer och the v (5) Lybsche 
skep, her laage, till syös. Mik hopes till Gud, at the kome 
well frii igenom syön, kongens partij ær gansche starke i 
syön. Hwad the welie nw pa sia, meden the Lybsche ære 
wtaff syön, thet rones snarligt. Mik tykthe wara rad, at her 
forwarades nedre med sadana makth, at the ey finge bruke 
theres hedzkhet ok skade, som the alstinges haffwe i sinne, 
fordy the leggie sig all vin om, eff'ter thet the haffwe nw in- 
thet anned tage ware. Ingen synnerlig tiidende ære her nu 
pa ferde, wthen stor jemmer ok rop är her i landhet om salt, 
klede ok hwmble, thet eder herredöme wille lathe komme 
hiit ned ene skwthe med salt ok hwmble, tha komme thet 
alstinges well till inotthe, ok forsattes mangt tall, som nu ai
ment wankar, at for herrenes traetthe misther man all then 
dell, the scole fara well wtaf. Verdens, kere herre, bywde 
rnik tiil om all erinde ok huru eder ting ære belægen, ther 
jak kwnne mik effterjrette] och tencker mit beste ibland ined, 
om i ecke welie haffwe mik plat forderffwed, liiff ok al myn 
welfart wehendes altiidh gerne woge for eder. Her med eder 
herredöme then alz[mek]tug Gud ewinnerlige befehlendes. 
Scriffuid i Calmarne freydagen nest warfru nativitatis Anno | 
Domini Mdvndecimo. Meo sub signeto.

Johann
Monsson.

Utanskrift :

Erlig welbyrdug herre och strenge riiddare her Swanthe 
Nilson, Öweriges riges forstandere ödmy[ke]lige.
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378.

Trotte Månsson till Hr Svante; bönderna i hans län ville icke 
svara på hans bref förr än efter herredagens slut och 
innan dit blifvit kallade två bönder af hvart härad i 
Östergötland; de fordrade dessutom lindring å fodringen: 
sjelf hade han för motvind blifvit hindrad att resa till 
herredagen, men ber Hr Svante att ej försumma den, dat. 
Stäkeborg d. 17 Sept. 1511. D. G. A.

Myn ödmiwke thro tienist nw ok altiid forsend medh var 
herre. Kere herre, nu jak koin hem, sende jak the breff i 
then fôrlæningh, som eder herredöme hadhe vntt rnik, tha 
vile bönderne inthet sware mich, för en then herre dagh ær 
»•åtskild, ok ther komber.ij (2) bönder aff thet herret, ock ij 
(2) aff huartt herret aff Östergötland, ok ær ganske nytteligit. 
?ch raadheligit, at eder herredöme ingenlund forsymer, at i 
jw personlighe koma tiil then herredagh sielff for manghe 
saker skuldh. Kere herre, ære tesse bönder ok tiil sinnes, 
at vile olagha ock læggie aft ij (2) hæste aff teres hæstælôpp 
her i jüj (4) eller v (5) herret, thet som gamalt och forrt 
v_arid haffuer i hundhrede aar, ingen annat vett, huilket nw 
e'j nyttokt vare. Faa the qvitt hestænæ i aar, aatt aare biwde 
the tiil om skatten. Kere herre, hade jak gerna kommet vpp 
tiil eder herredöme, tiil thet herremöthet, mæn væderet Iagh 
arik sa hartt vnder ögen, tha jak skulle nijder, at jak ickie 
tormaa so hastokt göre mik redhe, at jak kan komma tiil 
then herredagh. Huatt eder herredömes vilie ok beggere ser, 
heder jack, at i wile værdôgess at scriffue mik tiil, ther jak 
brik gerna epter retter. Eder herredöme her medh Gud alz- 
tnektogh beffallandes och Sancte Erick koningh. Scriffuet 
Pa Stægeborgh odensdagen nest for Sancte Mattess dagh 
vnder mit insigle. Anno Domini mdxi0.

Trotte nddere.
Månsson

Utanskrift:

Erligh och wælbôrdogh man och strenge riddere her 
^wantte Nielsson, Swærikes rikess forstandere, ödmiwkelige 
Sendes thetta breff.
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379.

StafEan Henriksson till Hr Svante, hade nyligen, efter besöket 
hos Hr Svante, i Flötsund mött Sten Kristiernsson, hvil- 
ken då bland annat sagt, att de andra herrarne i riks
rådet ville afsätta Hr Svante; för sin del tillstyrker han, 
att Hr Svante håller sig vid den dagtingan i våras gjor
des på Gråmunkeholmen, och erinrar om de 10 à 12000 
mark, han måste betala af Sten Stures gäld, då han mot
tog höfvidsmansdömet, dat. Upsaia d. 26 Sept. (1511)- 
D. G. A.

Myna ödmiwcka troo tiænsth nw ok altii.d sænth mædh 
war herra. Kære herre, skal ederth herradömme weterligt 
wara, ath annan daghen æpther thet, ath jagh for fran ederth 
herradöme, tha mötthe megh her Steen Cristiærsson i Flöta 
swndh, ok i bland annath tal ther han haffdhe, tha sadhe han 
jo thet, ath ederth herradöme skwlle aldrigh bliffwa hans 
herre æpter thenna dagh, ok sagdhe han thet för wisth, ath 
thee andra herra i rigessens raadh welia sætia ederth hærra- 
döme wtaff höffwidz mans dömeth nw i thenne reesa, oppa 
thenna herradagh, ok som jagh förmerker, ath thet ær ekke 
thöm allom welth, ath wngha her Steen skal komma til thetta 
herra möthe. Item kære herre, rader jagh ederth herradöme, 
thet i haller edher wiidh then dagtingan ok samtal, som giortb 
waar i Stokholm oppa Gramwnckaholm i waras næsth förle
den. Kære herre, som ederth herradöme drager wel tyl min
nes, ath then tiidh thee keesto ederth herradöme til höffwijdz 
man, tha matthe ederth herradöme göra hand knap före x (10) 
eller xijM (12000) mark, som waar her Sten Stwra gæll, som 
ederth herradöme haffwer bethalath, swa ware thet goth, ath 
ederth herradöme haffdhe ther nakath igen före saddana 
somma peningha. Item sænde jagh ederth herradöme twa 
karla, som skola bliffwa ther hos eder, beder jagh ederth 
herradöme, thet i görer wel ok scriffwer mek til om all æren- 
dhe medh then andra karlen ok ath han kom ber offörtöffwath 
til bacha, ok then annan karlen skal bliffwa quar ok höre om 
all ærendh. Ey mer til scriffwath. Eder Gudh beffallandis 
ok Sancte Erich konwngh. Scriffwit i Wpsala freedagen för 
Sancte Michels dagh.

Staffan Hendriksson, 
eder troo tiænare.

Postsoriptum på en lös sedel:

Item ma ederth herradöme wetha, ath jagh fik thet spöria 
för wisth, ath tiisdageri för Sancte Michels dagh tha lath her
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Stens fogothe föra eder lax wthaff Rooden ok til Salsta. Om 
han wil sægia thet han star til rettha, tha maa i wethe thet, 
ath thetta ær i sanningh, och ware hans lanbor ther medh xl 
(40) eller 1 (50) kavla.

380.

Knut Eskilsson till Hr Svante, svarar på en skrifvelse om 
några ärenden, att han alltid vill stå till tjenst, men har 
ingenting att skrifva, dat. Strängnäs d. 28 Sept. 1511. 
D. G. A.

Myn ydmygelikæ och kerlighe hilssen altid försent medh 
^udh. Kære herre brodher och besynderlica gode ven. Som 
eder verdighet screff megh til om nogher ærendhe paa edre 
Vegnæ göre skolendes, hvichet jegh altidh gerne göre vil, och 
at vare paa edert beste i alle motthe, skulle i alltid linne 
tnegh velwilligh til. Inghen besynderlighe tidanne er her, 
°ch som jegh kan scriffue eder til om paa thenne her tid, 
ytan her medh eder verdighet Gud alzmektigste och Sancte 
h'fich koningh befallendes medh Iiff och siell. Scriffuet i 
'^trengenes Sancte Michaelis afften 1511, vnder mit insegle.

Knwt
Eskilsson Riddere.

Utanskrift:
, Erligh och velbyrdigh man och strenge riddare her Swante 
-Melson, Sweriges riges forstandere, myn kære herre och höffuitz- 
ftian, ydmy[ke]lica.

381.

Lasse Andersson till Hr Svante, berättar om en sammanstöt
ning med Sten Kristiernssons anhängare af allmogen från 
Norunda och Vändel, hvilka blifvit skingrade dels till 
skogen oeh dels in på gården (Salesta), men som den är 
omgifven af djupa vattengrafvar, kunde han ieke storma 
densamma; kommer icke undsättning af 100 man eller 
mer med skjutvapen, är fara, att Hr Svante ej får upp 
skatten, (dat. Upsala hösten 1511*). D. G. A.

War ödmiuklighe tro tiænst nw ok altiidh sænth med 
"a)yjueri-a. Kære hærre, skal ederth herradöme weterligeth

*) För tidsbestämning saknas andra beröringspunkter än möjligen ined 
N:r 384, hvari omtalas att de andra svennerna väntades från Vesterås 
°ch annorstädes, samt N:r 386, der en belägring af Salsta utan tvifvel 
åsyftas.
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wara, thet wii warom i Olanclh ok tingadom ther raed alrao- 
ganom nw manedagen nesth förleden, som wi ederth hærre- 
döme tilscreffue. Samma dagh finghom wii wethe, thet hev 
Sten eller hans fogottha trugadhe(?) almogen til hop i Norunda 
häreth ok nogra aff Wændel ok aktadhe slaa oppa oss. Tha 
wii thet förnurnmo, tha drogom wii i moth thom, som Gud 
gaff oss til lycka, ath wii slogom them wtaff, med engen 
skadha oppa wara sidha, wtan en karl bleff skoten med en 
pil, och nogra bönder worthe sara oppa therass sidhe, swa 
ath the gaffwe flyktena ath skogenom ok somme foldo til 
garden, ok foldom wii thom strax oppa foten ogh grepum i.j 
(2) her Stens swena inför garden, ok hadom wii aktath med 
samma farth storma til thom in oppa garden, sedan wii ha- 
dhom dreffvvidh thöm ther in, badhe hoffmen ogh bönder, 
och wii kunne eke fwllelegh sökia ther in oppa, för ty ther 
war swa mykna bönder inne oppa, ok ther war storth men- 
före, för ty ther war diwpa graffwar, tet wii elcke trösta 
storma ther til, med mindre æn wii hadom fath stor draplegen 
skadha, ok drogom wii strax thedan ok lægradom oss ther strax 
opa ena halff mila ther ifra, ok sedan drogom wii til Wp' 
sala, ok ther mötte oss ederth herradömesss scriffwelse. Swa 
haffdom wii aktath Iigia quar i Wpsala ena nath eller twa, 
swa længe wii fam ederth herradömess scriffwelse. Sorn wu 
haffwm förnwmmith, kære herra, med thenne fegdh ok badhe 
med almoganom ok annan del, ath komber her ekke magtb, 
swa ath the kwnne försware, tha bliffwe i skeldhe fra allen 
then skath, i skwlle opbære ther offwan Opsale och offwer 
alth Oplandh. Kære herre, tyktis ederth herradöme sænda 
oss c (100) godha karla eller flere, om i kwnne thom aff stadh 
komma, thaa willom wii fly thet swa, ath i skolen faa allan 
then skath, ther bör wtga aff alth Oplandh, för thy atli skal 
her Steen Kristiærsson wara eder fogothe i Oplandh, tha 
tet ekke för iderth herradömes bestha. Her med eder Gud 
befallandes ok Sancto Erich konwngh. Scriffuith i Wpsala 
die Mercurii &c.

Lasse Andersson 
eder tro man.

Postscriptum N:r 1.

Item kære hærre. Tykker ederth herradöme sændha oss 
thet folk, som wii eder til scrifwe, tha bediom wii eder, thet 
i sænder oss ij (2) halffw slanger ok eth dosen hakabyssei, 
tu dosen lodbyssor, ther til Iodh ok kruth ok byssa skytte' 
ok en tunna pil oc nogra fyrbollar ok fyr piil ok en bard'



481

akærare ok en kapellan. Hwath mer behoff görs, thet weth 
Herman Swenske ytermera wnderwisa edher medh mwnnen.

Postscriptum N:r 2.

Item Herman Swenske minner min herre oppa thet opna 
breff, ath han scriffwer swenana til om therass klædhe, om 
t^e fa thet oppa en beskederligen dagh, ath the bliffwa these
Weliogare.

Utanskrift;

Ærligh och welburdo^h hærre hær Swanthe Nielsson ... 
‘örstandare myn herre til komandes thetta breff.

382.

Upsala stads besvärsskrift till riksföreståndaren Hr Svante 
öfver olaga hamnar och landsköpmän, som äro staden till 
förfång, så att den, om sådant fortfar, inom kort blir en 
ödesby, dat. d. 20 Oet. 1511. D. G. A.

Velwilighe kerlighe helsen, ödhmiwklighe forsænth medh 
vJar herre. Kære verdighe herre, eders verdigheth haffuer off- 
tJia ok tith hörth var nödh ok klagamal, om armodh ok fa- 
tJgdom, her gaar oppa tessen fatigha stadhen Opsala. Hwath 
'«et ær gardar, bodhar och tompther, tha trængiss thet vndan 
0Iadhen, kronone til skada. Yttermere, verdighe herre, om 
0Iagha hampner ok landzköp ok landzköpmen, som nw finnas 
Jl'}a stadess, som nw ær her i Bæling vidh Vpsala. Tesse 
JJönder, som ær Per Nilsson i Forkareby, Benkth i Hæm- 
.Hnghe ok Oloff Eriksson i Sönnanbro, tesse haff'ua pæninga 

1,1 sik tagith vthaff them vppa Salabærgith, til ath vpköpa 
r°g ok korn, alth thet the kwnne til hopa komma i alla 
hygdh ther om kringh, sa ath ganska lithet komber her til 
ÿadhen, sa the Örgrundz landzköpare, serdelis then lille 
* awell, som haffuer eth skatthegodz i Kasbo, ther han haff
ar salth fisk och hwmbla ok andra köpmansvarer, köp ok 

sa ath tessen fatighe stadhen Opsala bliffuer innan stæk- 
Hth tiidh en ödesby, vthan her komber booth vpa. Kære 
v®rdughe herre, vele ederss verdugheth tænke her til ok ve- 
toe varth bædzsta ok bestandh, ther wii gerne lithe til, ok 
Vedhergöre ok nepse sa dana olagh, skadha ok forderff. Her

A'-d?*. t. Skandin. Hist. V. 31
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med ederss verdugheth alzmektig Gudh ok Sancte Erik 
kong befalendes. Snarlighe aff Vpsala xim (11,000) jomfru 
affton anno Domini mdxi:mo.

Borgemestere, radith 
ok menighethen i Vpsala.

Utanskrift:

Ærlig högboren herre ok förste her Swanthe Nielsson, 
Sweriges rikes forstandere ödmiwkelige thetta breff.

383.

Bengt Laurensson till Hr Svante; då han sände åna svenner 
till Vändels socken, som han fått i förläning, hade Sten 
Kristiernssons fogde upprest alla dennes likasom Gustaf 
Kristiernssons (Vase) landbor, vid 150 man, hvilka Diet* 
hugg och slag öfverföllo och utplundrade dem. (Efter 
medlet af Oct. 1511.*) D. G. A.

Min ôdiniwkhæ troo tiænsth nw ok altiidh tel förenda 
sændh med waar herra. Kære herre, thakkar jach edertb 
herradöme för then Wændel sokn, som i haffwe mech för- 
lænth. Kære herre, som jagh formar, ath ederth herradöme 
wel weterligit ær tet jagli sændhe myna swena til Wændel 
sokn med ederth herradömes opna breff æpther then skath, 
som ther bordhe rætligha wth gaa. Tha Peder Kagalsson, 
her Steens Cristiærnssons fogothe, fik tet spöria, thaa resthe 
han alla her Steen Cristiærnssons landbor och Göstaffs land
bor, swaa ath thee wara wel ijc (150) karla, och stalas thee 
in oppa mina swena om nattena, ther thee lagha för theras 
rættha gæstningh, ok karlana wardho segh swaa længe thee 
kwnna, ok tha karlana hadhe geffwith segh til theras hænder, 
thaa slogho thee thorn ok hwgha thom alla fordærffwadha 
och thogho aff thom ederth herradömes breff och latha thee 
læsa tet ok kastadha tet oppa galffwith, och gaar ryktet, ath 
thee reffw tet sönder och sagdo thee thet, ath thet skwlle 
ekke bliffwa widh makth i moth then breff, som her Steen 
haffde ok Göstaff, som förra waro wth geff’wen. Æpther thet 
ath ederth herradöme skal wara rigessens förståndare, thaa 
tykker mech, ath eder æær skeeth eth ganska storth hoffmodh,

*) 1 afscende på tiden då detta skrefs, kan blott hänvisas till följande 
bref af Benkt Eriksson, af d. 25 Oct. 1511.
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och mek en stoor skadhe, myna swena ære grepne och ilia 
hugne ok slagne och mistha hæstha oc hærnisk oc sylff oc 
peningha och alth thet the haffdho. Kære herre, bedher jagh 
ederth herradöme, thet i lather wedergöra thet oförthöffwath, 
jagh wil gerna hiælpa ther til med liiff och makth, ath thet 
skal bliffwa wedergiorth. Kære herre, warer fôrthæncthe ther 
wthi och lather komma meera makth nw oförthöffwath, för æn 
Bæncth Ericsson gewer segh thædan med thet folk ther æær, 
ok haffwa bönderna storan fara för thet Salsta och halffwa 
större fara, ath wij skwlom fara fran thöm, för ty ath thee 
haffwa thaa engen fredh. Kære herre, lather ekke eder be- 
dragha med falskheth ogh hærenskeedh, som thee her til dax 
brukath haffwa, swaa ath thet Salstha maa komma wthaff 
wæghen, swaa ath her Sten haffwer ther ekke tilflygth, för 
ty almogen haffwa alle fara för honom. Her med edher Gudh 
beffallandes.

Bæncth Larensson, 
eder troo man.

Utanskrift:

Ærligh ok welbiirdogh man min herre her Swanthe Niels- 
son, rigessens förstandere, til komandis thetta breff.

384.

Bengt Eriksson till Hr Svante; hade måst lemna Stockholms
trakten af hrist på fodring, hans styrka var blott 16 
man, behöfver förstärkning med hakebössor och ammuni
tion; Peder Bagvaldsson hade 160, och har tagit både kar
lar och hästar från Bengt Laurensson ; ärkebiskopen har 
nu 40 svenner i Upsala, Bengt vet ej, om de äro vänner 
eller fiender, dat. vid Danmarks kyrka d. 26 Oct. 1611. 
D. G. A.

Myn ytmygelige troo tiensthe altiid meth wor herræ. 
Som eder herrædôm screff myg till mett Erigh bonde, thet 
jach skulde forb[id]e ther næær Stockholm, till jach fick yt- 
termere eders scriffuelsæ, tha haffde jach ingen foring lengher 
ther, thy ath the haffde wdfört theres kornn. Nu haffde jach 
myth budh i afftes i Wpsale, tha fich jach w[iss]e thidende, 
thet Peder Raffuitsson medh bönder och homen kwnne wære 
Wedh ij.c (o:150), haff'ue greffuith fraa Benth Laurensson vij 
(7) karle oc thagith viij (8) heste, oc sloge oc thoge fraa kar-
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Iene alth the haflfle, oc klappede f'engsell oc ginghe till Vp- 
sale meth hwide kæppæ, och nu will forfskrifjne Per Rauid- 
son till Benth Laurenssons gard och skinde honum. Jach 
haffuer ingen landz fogith, soin wedh weyen, wden jach selffuer, 
thy ath han er paa Stægith hoss erchebiscopen, och haffde 
jach ickæ forbideth eder scriffuelsæ, tha skulle Per Raffuits- 
son och mestedelin, som meth hannum waare, nu wæret i 
Stocholm, ethers fanger. Jach haffuer ickæ meræ æn xvi 
(16) karle hooss mygh. Dogh will jach ingelunde rymmæ 
till rygghæ. Beder jach eder herradöme, thet i willæ sænde 
migh nogen fyerpiil og x (10) eller xij (12) gode hagebös- 
sær, meth krwdh och Iodh och flere gode karlæ. Tha will 
jach mett Gudz hielp fremmæ eders wiliæ. The andræ swennæ 
ære ickæ komne fraa Westeraars och anderstadz, hwar the 
skullæ komme, som thalith war. Mæn bliffwer jach om kwldh 
rygth, thet gæller eder oc flere aff eders. Nu fyræ eller sex 
dage siden war ther ingen i Vpsale aff erchebiscopjenjs swenn®' 
Nw ær ther komne wedh xl (40) medh theres harnisk. Ja[ch] 
wedh icke, om jach skall holle them till owenner eller wen- 
ner, [huilket] i will scriffuæ migh ofortöffueth swar, ath rette 
myg effther. Intheth langth beraadh ath göre syn fiende wnth! 
Hær mett eder oc alle eders wennær the helgæ Trefollighet 
befallendes till ewig tiid. Scriffuith vedh Danmarks kyrka 
löffuerdagen nesth fore Simonis et Jude apostolorum anno 
Domini mdxi0.

Bentt Erigson 
eders troo tieneræ.

Utanskrift:

Erligh och welburdigh mann oc strenghe ridder her 
Swanthæ Nielson, Sweriges riges forstonderæ ydmy[gel]igæ-

385.

Erik Truedsson till Hr Svante; ett K. Hans bref hade inkom
mit in i Mark, men blifvit undertryckt: lofvar försvara 
orten till Hr Hten kommer, allmogen är villig och han 
får dagligen hofmän från Danmark och Norge, Lübec
karne hafva brandskattat Lässö, men ett Sten Kristierns- 
sons skepp, med hästar om bord, var taget af Danskarne, 
dat. Vätle härad d. 31 Oct. 1511. D. G. A.

Myn ydhmyghe thro thyenesth edher herredöme ydhmy- 
gelige forsenth medh war herre. Kere herre, thekess ether
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herredöm ath wedhe, ath kwngens breff kaam her indh i 
Mark, ok fik jek thet saa, ath thet bleff icke leseth for al- 
mwgen, hwelketh bi-eff jek ether herredöm nw sendher medh 
thenne myn swen. Kere herre, er thet saa, ath kwngh Hanss 
eller hanss folk drager her indh i Westregyllen, för ether 
sön komer tiil stede i gen, ath the skolle faa hwgh och drage 
hedhen medh, forthy her er wellegh almwge ok jak far horn- 
men aff Danmark ok Norge dagh aaffwer dagh pa ether sons 
Wegne. Ether herredöm skal ingen twyl haffwe paa, ath jak 
Wel jw lege mek [winn], at [t]het skal gaa Iyge tiil, ath ether 
fyende skal ingen framgongh faa her, ok komber en aff kwn
gens hoffsyndher op rydende, selff fyerde, fraa kwngh Hanss, 
Wel ferdigh. Han haffwer mik tiil sagth, ath han skal blyffwe 
hoss ether söön, ok haffwer han wareth höesman pa eth aff 
kwngens skeb i aar, ok kan han vndherwijse ether herredöm 
mangh erende, ther fore Iodh jek honum rydhe op tiil ether 
herredöm. Kere herre, thekess ether herredöm, ath wedhe 
lor thydende, ath the Lobske ere her i Westre syön ok haffue 
thageth branskath aff Læsô ok regere throlege in paa the 
Danske, ok thoge the Danske eth skeb fraa her Sten Kre- 
stersson, fwlth medh skone heste. Thet lyger for Kyoben- 
hafn. Ingen anen wess thydende er i thenne lanssende, jek 
ban byde ether herredöm tiil om. Hwar jek kan bewijse 
eiyn thro thyenesth, skal ether herredöm fynne mek welwel- 
Ieg tiil. Ether herredöm Hwdh almegthigste ok Santhe Erek 
kwngh beffelandes. Skreffweth i Wetle herreth löerdagen 
for alle helgen &c:ra.

Erek
Thrwethson.

Utanskrift:

Höghborne herre ok strenge ridher her Swante Nyelsson, 
Sweregess rygess forstandere, syn kere herre ydmygelige sen
ses thette breff.
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386.

Ärkebiskop Jakob till Bengt Laurensson på Frötuna och Bengt 
Eriksson; skarpa föreställningar för det de utan riksrådets 
vetskap och samtycke företagit sig att belägra »gode 
mäns» gårdar och förbud att gästa klerkeriet, såsom Hr 

, Svantes svenner gjorde i somras, dat. Upsala d. 10 Nov. 
1611. D. G. A.

Jacobus miseracione diuina 
archiepiscopus Vpsalensis etc.

Sincera nostra dilectione premissa. Wii haffue förnum
met, at i haffue her inrikes opslagit eth örlig oc haffue före 
at bestalle gode mens garder. Wethe wii ecke, hwrw i thet 
framdelis forsware kunne, epter at i swadant opbegyntt haffue 
wthen rigesins radz wethe oc samtykkie, som i swadane dra- 
pelige ærende borde ware aatsporde. Tykthe oss radh ware, 
at i swadant oraadh oc förderff affsætter oc fördragh haffue, 
at i, som arff oc eghit haffue i Suerige, ecke wele en tiid ther 
til sware för swadane obeständige begynnelse. Then herre, 
i mene wele paskiwte, kan oc ecke eder i the ærende for
sware, ty at honum bör ecke slik ting pasla wthen rigesins 
radz minne oc samtykkie, hwars radh han plictig ær at epter- 
fölie i slike drapelike ærende. Epter i ære her- oppe stadde 
i swadane motte, förbiwde wii eder, at i nagot gæster ware 
clercher eller them twnge med nagon hande del, swa framt 
at wii skole ecke annet ther til göre. Wii wele ingalunde 
lidha, at wort clercherii swa nw eller her epter gæstes schal, 
som thet skedde i sommers næst forliden, nær her Swantis 
swener her oppe wore. Her wtinnen haffuer eder wiselige, 
at i ekke en tiid om thet oradh, i edher företaghit haffue, 
ecke wele fange eth skarpt tiltal. Ther i maghe eder fulle- 
Iige epter rette, om i eder her wdi ecke annerlunde betænkie. 
Eder her med Gud befalendis. Hastelige scriffuit i Vpsale 
Sancti Martini afften anno domini mdxkmo. Nostro sub 
signeto.

Utanskrift;

Welbördige swener Bænkt Larensson pa Frötuna oc 
Benkt Ericson, fodermarsk för her Suantes folk.



Peder Moltke, kallad Ugorp, förbinder sig att till riksföre
ståndaren Hr Svante Nilsson betala 2000 Stockholmska 
mark örtug, som lösen ur fångenskap, dat. Stockholm d. 
11 Nov. 1511.

Jach Pedher Mölticke, som kallis Wgorp, aa wapen, gör 
v’eterligith och bekennis med thetta mith opne brerf megh 
11fIed godweliæ och beraadhne modhæ haffwe Ioflwath och vt- 
festh erligh, wælbyrdogh man och strengæ riddare her owan- 
thæ Nielsson, Sweriges riges forstondare, tw twsindhæ maick 
örtiger æffter Stocholms tall til lösn för thet iængilsse, jach 
honum och Sweriges richæ plictogh ær, för huilke swmme 
peninge tæsse effter[scriff]næ godhæ men haffwe racth honden 
°ch varith godæ för mich, effter mijn egin begærelsse och bon, 
s°m ære Axell Larisson, Sander Arendsson, Moenss bren, 
Knwth Bengtsson, Fader Nielsson, Erich Rijningh Karl Knwts- 
son, Erich Knwtsson, Bength Gylthæ och Sewidh Rijbbingh, 
tned saadane skæll och forordh, ath jach haffuer beplictedh 
mich och mijne arffwinge, om mich förstackot vordhæ med 
thette mith opne breff saadane forme peninge swmme rede- 
Iiga vth ath giffuæ, eth twsinde march Stocholmske innan 
nteste fastelawen, och anneth twsindhe march innan Sancte 
Johannis daoJi tili medsomer nw försth körnende, och som 
Gudh forbiwSæ, icke saa skeddliæ, beplicther jach megh innæn 
lhenna forbenempde tiidh sielff personlige ath ware her i 
Stocholm igen och holle mith f'engilsse tili en fwl endhæ, 
soin en erligh thro dandeswen bör ath göre,_ vndentagen all 
Jægtingen, friidh æller vpslagh, som her für innæn skee kan 
r>chen emellæn, ath tessæ för[scriff']ne peninge togh lekewell 
vth skolæ giffuis vcdh megh æller mijne arffwinge vthan alth 
hinder, hiælpe rædhæ, nye fwnder och argelisth, saa thet ska 
vara forme mijne forloffware och theris arffwinge vthan all 
»kade i thee mottliæ, vedh mijn ære, sanning och cnstelige 
godhæ throo. Tess till ytermeræ vissæ och högre forwarningh 
beder jach erligh herre och strenge nddere her Sten Swan- 
tesson, Jon Jönsson och Olaff Biörnsson ath hengæ theris 
Ksiglæ med mith egith signeth næden för thette breff, som 
8Criffuith ær i Stocholm Sancti Morthens dagh aar &c. M:“° 
J‘mo vndecimo.

Original å pergament med i vidhängande sigiller i Riks-Archivet. Det 
s^sta otydligt.
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388.

Sten Svantesson ridd. gifver sin fru Kristina Nilsdotter (Gyl- 
lenstjerna) sätesgården Gäddeholm (nn Tureholm) med 
flera närliggande gårdar i morgongåfva, dat. Stookliolm 
d. 17 Nov. 1511.

Jach Steenn Swanthesson i Geddeholm riddere gör witther- 
ligt met thette mytt opne breff, at jach met kierlighedt och 
god wilie thessliges met mynn elsk[elig]e kiere faders och 
myne nesthe wenners och frenderss raad och samtycke wntt 
och giffuit haffuer, och met thette mytt opne breeff wndner 
och giffuer till ewerdelighe eyge erlig, welbyrdug quinnæ, mynn 
elske[lig]e, kiære, husfru Kerstine Nielssdatther till hederss, ære 
oc . ™orgengafiuer Paa retthenn hinderss dag thesse efftler- 
skriftjne mynne gardt och gotz, furst mynn sædegardt Gedde- 
holm, item paa Mörcköö sex gardhe renthe vj (51) pund 
kornn, item wdi Trosæ sogenn: i Stenæ en gardt renther Ü 
thöner korn, item en gardt i Hwnghe renther iiij thön- 
ner kornn item en gardt i Wesby renther ii thönner kornn, 
„P _* Wagnnheret sogenn: wdi Kwmble ii gardhe renthe 

vin thönner kornn, item wdi Keelsta en gardt renther ü 
thönner kornn,, item i Westerlwnge sogenn: i Möckleby ii 
garde renthe vi thönner kornn, item en gardt i Litleby ren- 
ther in pund kornn, item wdi Lestringe sogenn: i Tuwym 
ii garde ^ renther vi thönner kornn, item i Hageby en gardt 
renther m thönner kornn, item i Drammestade en gardt ren
ther in thönner kornn, item i Torsacker sogenn: i Leggesta 
en gardt renther iiij thönner kornn, met acker, æng, skowg, 
oyær, faskewatenn, torp och torpestæder, querne och querne- 
strome i alle wdweyær och tilliggelse i waatt och thörd, nær 
by och herren, altzenckthet wndentaget, som forme gardt och 
gotz nw tilligger eller met retthe tilligge kann i noger motthe. 
Ihesse forme morgengaffuer ære giffne met saa skæll, wilkor 
och lorordt, at giffuer altzmectuge Gud oss baade barnn sam- 
men och borne arffue, tha schulle forme morgengaffuer ware 
ware barn for möderne, och icke for fæderne. Skæde thet 
saa, som Gud forbyude, at wii schyldes at vthen barn och 
borne arffue, tha schall then aff oss, som lenger leffuer, for:nß 
morgenngafïuer beholde, som Sweriges lag wdwiiser. Thesse 
xij (12) ware faste at forme morgengaffuer: Swanthe Nielson, 
Sueriges riiges forstandere, Knwt Eskilson, Erick Trolle, 
Irotthe Mogensson, Cristernn Beintsson, Erick Abramsson, 
Erick Nielsson riddere, Axel Laurensson, Mogenss Green, 
oohann Arendsson, Knut Beyntsson och Fader Nielsson, wep- 
nere. Thesse ware wederware mend: werdugste, werdughe
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Sander Arendsson (von Bergen) till Hr Svante; biskop Otto 
for i går till Enköping, der ett herremöte är samladt, 
först med afseende på ett bud till Bom och den påfliga 
»legatens» ankomst, troligen ock för att afstyra det möte, 
Hr Svante sammankallat till Vadstena, frågan om Vi
borgs slott m. m. och i samråd med Hr Arvid ( Sigges- 
son) har han derföre uppsatt utkast till ett bref, Hr 
Svante kunde skrifva dem till, innan de i morgon middag 
åtskiljas, dat. Vesterås slott d. 21 Dec. 1611. D. G. A.

fedre met Gud, Her Jacob, ærchebiscop i Vpsale, Her Ma
thias biscop i Strengenes, hederlig mand mester Cristoffer, 
domprouest i Vpsale, och mester Jonn Ericksson, canick ther 
sammestedtz. Till thesse breffues witnesbyrdt, stadfestelse och 
fbrwaring beder jach werdugste, werdughe fader met Gud 
her ærchebiscop Jacob i Vpsale, her Mathias, biscop i Strenge
res, mynn elske[lig]e kiere fader Her Swanthe Nielson &c. 
net flere forme gode mend, at the henge theres indcegle met 
rnytt eget indcegle nethen for thette mytt opne breff, som 
giffuit och scriffuit er i Stockholm anno Domini rndximo man- 
dagenn nest effter Sancti Morthenss dag.

Original å pergament i K. Biks-Archivet, med plats för 12 vidhängda 
sigiller, af hvilka ännu finnas N:r 1, Sten Svantessons, N:r 3, biskop Ma
thias’, N:r 6, Knut Eskilssons, N:r 6, Erik Trolles, N:r 7, Trotte Månssons, 
N:r 10, Johan Arendssons.

Myne ödmyke helse och wæluelige trotyænste altydh 
sænde medh Gudh. Kere herre, werdoges ider herredom 
Wilia wijthe, ath byscop Otthe foor i gaar til Eneköpingh, 
och ære ther the herrer om kringh formodendes ther tyl 
eeth snarth samtaal, forst om the buud til Room, saa och 
om then legath, som formodendes ær gönum Danmarc, och 
ære hans breff kompne til tæse byscoper, som jach förnum
met haffuer, forst om leydhe, saa och ath the skulle Sancte 
Lucie tydh varith forsamblade i Eneköpingh. Thy ær væl 
tænckendes, epter sadane tylfælle, ath the wilia igæn kalle 
thet möthe, som i haffue beramet i Wastenæ, och forkortha 
tyden epter theres vijsteringh och anner ærende, som gömde 
ære wpsatelige i meningh, ee huat man openbarlica scriffuer 
i breffuen, tesliges om Wyborgs sloth och andre sadane. 
Thy epter thet the gode herrer ære nu til sammens, och wilie 
skylies i morgon aath, strax the breff och beslutninge gyorde
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ære æpter theres wilie. Ther om haffue herArffuidh ooh jacl) 
warith til tais och meene, ath radeliget ware, thet i strax 
hadhe iderth budh astadh til Eneköpingh, och tyktes ider 
herredöme taglia nogot til synnes ath scriffua them til epter 
thenne vpkastningh, som her Aruidh och jach sendhe idher 
her innelykt, tha maghe i ther om syælffue besynnæ, mæn 
icke kwnne thet skadha, at i screffue the godhe herrer til 
sadanæ ider godha tilbyudelse ok orsækt. Tha kwmie ingen 
brysth henges in pa ider, och komme tesse ider scriffuilse for 
fram til them, tha hadhe the icke tylfælle ath falla i mooth 
ider bestælningh, sa yterlige, som the wilia. Innen morgon 
myddag wilia the skylias aath, thy skwlle her ingen ylen 
eller forsymelse for tages, om i wilie them sadane scriffuilse 
tylbyude wydh thet synne, samme [skriffjt wtuiser oc .... al then 
scrifft æn togh wæl [forjwaras for epftertal] skuldh. Item ware 
thet nyttogt, ath ij hadhe noger godhe mæn aff ryksens . . . medb
ider pa sale [Saleberg ?]..........synnerlige biscopen hær i staden,
och fiere, som kwnne..........ider wnderwisningh til een ræth
rætgangh mooth them, som ider föraktat haffue, och moth ider 
brelî gyort haff'uæ, tesliges monghe Walzwerke brukat, som 
landzfogten Jan Mykelsson, och Niels mölnare skulle clagha 
och fulfylgia, thy then lensman, hans broder, och sadane flere 
akte huaske ider eller nogen godh man, utan myndre æn 
theres widerlike ider herredom, oc kronan motthe blyffua 
wydh then makt, som tilbörligit ware epter Swerigis Iagh och 
bergxprivilegier, gamble sydwænia. Ider herredom her medh 
then alzmectogste Gudh befalendes. Scriffuit pa Westerars 
sloth söndagen aften fore Sancti Thomas dagh anno &c. xi*).

Szander Arendsson.

Utanskrift :

Erligh och welburdugh strenghe ryddare her Swanthe 
Nielson, Sweriges rikes forstandare, sin kære herre ödmy[k]lige.

*) Thomas apostelns dag inträffade år 1511 på en söndag, årtalet är dess
utom i originalet otydligt, så att det kunde läsas för 1512, innehållet 
har också till en del likhet med N:r 415, som är ett år senare; men 
misstag i datering är lätt förklarligt, icke att Svantes namn sattes i 
utanskriften nära ett år efter hans död, och den s. k. »Påflige Lega
ten» kunde lika väl 1511 som 1512 vara nuntien Idzard Gravius ; ty 
han har redan d. 2 Jan. 1511 varit på Bohus, (Dipl. Norv. V: 725) och 
hans uppdrag att samla penningar i norden fortfor länge; att rådsmöten 
höllos i Enköping på vintern, likasom i Vadstena, var också denna ti
den ej ovanligt. Det öfriga passar endast in på 1511.
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390.

Östbo härad till Riksrådet, begär befrielse från en tillökning i 
årliga skatten från Bggert Krummedikes tid (jfr N:r 267). 
6 tunnor smör, »hvilka ingenstädes stå i summan», och 
hvaröfver de ofta klagat för förläningsmän och äfven för 
Hr Sten Sture, sist han tingade i häradet, då han Iof- 
vade att med riksrådets samtycke eftergifva den, och be
klagar sig häradet öfver den skada, som sista vinter öf- 
vergått dem af K. Hans och hans parti genom de svek
fulla bref, han dem tillsände, men tackar riksförestån
daren Hr Svante för eftergift å gästningen, dat. Värnamo 
d. 21 Dec. 1611. D. G. A.

Vora ödmiwcliga troo tiænist nw och altid til förna sænth 
Uied Mror herra. Wærdoges i ath wetha, wærdoge fæder och 
gode herrar, rikensens raad, at wii hafua nokera olagliga 
skatta, som kom pa wort hærad med een hiælp nokor aar si
dan förlidhen, then tiid hær Ægger Kromadike hafde Romlo- 
oorg, som wii læthe eder förstaa med wort witnis breff, wii 
eder sændhe, hwruledis thet kom oss pa med en hiælp, oc 
star oss engen stadh i woor arliga skath, wtan lidher swager 
Iwnga ther före. För æn hær Ægger Kromodike fik hæradit 
Jt wæryo, gik ther aff xvj (16) kör oc vi (6) t:or smör i ar- 
nchan skath oc swmeris i pæninga ræntho, nw gifwo wii xi 
i11) t:or; the v (5) æro oss pa kompna med orætto, som skal 
nnnas i gambla rækenskapin och manga danne mæn wæl 
Wetherlegit ær, oc bæras wora skatta kö rætliga(?) opp framföre 
the giorddo en stwnd. Hafwo wii oftha klagadh oss för the 
herra, som hæradith hafua haft i forlæning, oc för her Steen 
Stvvre, Gud hans siæll nade, sist han tingade i wort hærad, hörde 
han och thenne witne oc her Sten Cristiærsson och her Trotte 
Hansson. Taa lofwade han oss, at wii skulle blifua aff med 
then twnga, som oss war pa kommen med orætto oc sade han, 
at han motte thet ey aflæggia, wthan med rikesens raad sam- 
tykke. Gud scall kænna hwat fatidom oss gaar pa för then 
stOre skada oss i winthers ofuergik aff wora hadskeliga fianda 
kong Hans oc hans party for the swikactheligo brelf, han 
oss til screff. Tha takko wii her Swanthæ Nilsson, rikesens 
förståndare, at han fördrog oss sin gæstninge i thetta ar. 
Hwar fore ær alles wora ödmiwcliga bön til honum oc alt 
t'ikesens raad, at i wille göra für Gudz skyld witha wort bæ- 
sta, at wii motto blifua aff med thetta smör, oss engen stadz 
staar i swmmen, oc wora skatta kö motte bæras op, ther göra 
skæll före, holket wii wilia gerna fôrtiæna æpter wore yterste 
förniogo med wort rætta fædernis rike, hwar behoff görs. 
^ch kan thetta wort sænninga bodh ytermere wnderwisa eder
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om all ærende, æn wii kwnno eder til scrifua. Hær med 
eder Gud befalandes och Sancte Eric kong. Scriptum Wer- 
nafflO ipso die Sancti Thome apostoli anno Domini mdxi:œ0> 
wnder wor kirkio herres incigle.

Menighethen i Ôsbo.

Utanskrift:

Erlige och wælbyrdoge herra och wærdwge fæder ödmiwc- 
liga til kommandes thetta breff.
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391.

Olof Bjömsson, fogde på Stockholms slott, till Hr Sten Svan- 
tesson, svarar på brefvet med anledning af Hr Svantes 
död, att han vill fullgöra sin slottslofven och icke släppa 
någon upp på slottet, men då han enligt Hr Svantes an
visning å skatten af Tierp och Helsingland för betalandet 
af den skuld, han för dennes räkning iklädt sig, sände 
sitt ombud till Tierp, för att emottaga uppbörden, hade 
ärkebiskopens och Hr Sten Kristiernssons bud redan varit 
der och förbjudit skatten, och beder han derföre Hr Sten 
laga, att han får igen denna förläning, dat. Stockholm 
d. 8 Jan. 1512. D. G. A.

Min ödmywkligh kerligh hilsa eder altid til förenda senth 
nQedh Gud. Kære her Sten, teckes eder witta, ath som i nu 
8Creffue mik til medh tenne eder swen om tesse sorgeligh 
bdende, ath min kære retta herre, han ær dödh, hwarss siæl 
Gud sigh wtöffuer forbarme. Item som i ok röre i eder 
8Criffuelse om then store tro, som min kære retta herre han 
satte till mik, taa hoppas mik, ath jak wil göra henne ful, 
8Wa som jak wil wara bekend ok swara för Gud, för eder ok 
för hwar god man. Kære her Sten, som i ok screffue mik 
bl om thetta her sloth, ath jak skal witta edert besta her 
Jtiedh ok sleppa her ingen wp, i hoo han helst wara kan, 
Jiulket jakj wil ok swa göra min tro tienist ful ok ten slotz- 
mffuen fulth, som min kære herre, Gud hans siæl nade, han 
nQtk befalte ok tilsagde then tidh, han for her wtaf slotthet, 
8Wa at thet skal wara eder til gagn ok til bestand. Swa ma 
1 ok witta, kære her Sten, at strax som jak fik tesse sorgelig 
bdende, ta sende jak strax mit bud in til Helsingalandh ok 
bl Tyerpen epter then skat, ther aff landit, swa som min kære 
*terre, Gud hans siel nade, han mik honom til sade, ok all 
aUnan skat her aff Stokholms læn quit ok fry ath haffua, til 
at bettala then stora geld ok skuld medh, som jak ær kom
men her wti wppo min kære herres wegna, swa som i wittæ 
wel noghet ter wtaf, ok ta mit bud, thet kom tit wp i Tier- 
Pen ok°i moth Helsingaland, ta hade ærkebyskopens bud ok 
her Sten Cristiernssons bud warit ter inne ok latid förbywda 
aHan skatten, swa tet jak ma icke fa ter en penning. Swa 
heder jak eder, kære her Sten, at i wille wara fortænckt her 
'vti ok witta mit besta om tesse geldh ok i wille fynna radh 
her til, ath jak kan fa tenne förscriffna fôrlæning her til igen, 
bl ath bettala thenne geld ok skuldh medh, som jak ær kom
men her wti, swa som min stora tro hon ær til eder. I hwath 
11Qotta jak kan witta eder besta ok edert gagn, ther skulle i 
aHe tidh fynna mik welweliogh til. Her medh eder ærlighet
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alsmektogh Gud befalandes. Scrifuit pa Stokholm om xv 
dagh jwl anno Domini mdxij. Oloff

Byörnsson.
Utanskrift:

Erligh och welbyrdug herra ok streng ridder her Sten 
Swantesson, höffwesman pa Örabro, sendes thetta.

392.

Riksråden, samlade i Arboga, lofva Hr Sten Svantesson den 
lejd, han begärt, ehuru det icke behöfdes, och bedja ho
nom att följande dag infinna sig, dat. d. 14 Jan. 1512.

Venlige och kerlige helse forsende medh Gud. Kere her 
Sten, goode ven, finge vij nu eder scriffuelse, i huilke i be- 
gerande ære vore legde, huilket ecke haffde giortz behoff, for 
ty her ær ingen som achter giöre eder naaget forfaang. Dogh 
effter eder eyen begere, at i skulle vethe eder tess friiere oc 
sekere, sænde vij eder vare cristelige legd, bedendes eder, a1 
i vele komme hiith tiil oss thet snaraste i kwnne. Eder Gwd 
befallendes. Ex Arbogis xiiij die mensis Januarii anno Do
mini mdxij, nostris sub sigillis et signetis.

At i vele komme i morgen, thet ær vore begere for mange 
ærande skuld, her beslitande.

Consiliarii Regni Swecie 
pronunc Arbogis congregati.

Original i K. Danska Geh.-Archivet med lemn. af 7 sigiller.

393.

Fru Mätta Ivarsdotter till Hr Sten Svantesson, beklagar eigi 
att de 2 par i Sala grufva, Askers härad, Noraskog ocb 
en socken, hvilka hon fått af hr Svante, af Hr Stens 
fogdar blifvit henne fråntagna, äfvensom hennes morgon- 
gåfva (Hörningsholm), och då hon hör, att han nu reser 
till Småland, ber hon att om han kommer till BorgholW' 
han ställer så, att hon får sin del i det fatebur (inventa
rium), der finnes, dat. Hörningsholm d. 14 Mars 1612- 
D. G. A.

Wenligh och kerligh helse forsænd medh Gud. Mwe 1 
widæ, kære her Sthen, kære sön, thet jach fich thidendæ fra9
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Salgrwen medh myn swend Anders Jensson, at i haffue ladith 
tage myne tw par bortt, som myn kære herræ och eders fader, 
Gud hans siell naade, wntte migh medh kerligen, godh williæ, 
°c jach haffuer hans breff ther vppaa och jach thet i ingen 
1Uaade wedh migh haffuæ forbrwdith och disligis Askerherat, 
Koreskowe oc Norberg(P) sogn, som eder fogeder haffuer 
kendz vedh, och mig twiffler paa thet ær eders befalningh 
eIler williæ, fordij jach wedh mig ickæ haftuæ migh forbrott, 

jach kom wdi eders faders seng oc æy siden eller, nw 
atth saadan owerwold skall owergaa, thii haffuer jach inghen 
aUnen ath kæreth for æn eder, hobes mig i ære then, oc myn 
troo ær saa godh till edher, effther eders faders dödh, atth i 
straffith them, migh göre vretth, thij jak biwder mig effther 
Sweriges lag, hwilkenn mig will tiltalæ, tha will jach gernæ 
sWare hannom effther Sweriges lag then deell mig bör. Kære 
8ön, her Stheen, saa ær och myn frii möndegha morgængaffue 
fraa mig thagith, som eders kære fader, Gud hans siell nade, 
lrUg giffuæt haffuer effther Suerges lagh, hwilkenn jach wedh 
}uig wdi ingen maade haffuæ forbrott. Kære sön, her Stheen, 
uader jach eder kerligen, thet i willæ wære fortenckth her wdi 
uc ickæ lydæ wndæ raadgiffwære, thij mig hobis, att eder in
födda dygd ær saa stoor oc thet gode i ære komen aff, att i 
ecke willæ tilstæde, saa lenghæ skall skee, for then menige 
uiandz tall innen landz oc wden, æffther mynn kære herres 
pu eder kære faders dödh. Kære sön, her Stheen, haffuer 
Jach oc thöffuit noghen stwnd paa Swartesö effther eders 
sCriffuelse, hwilkæledis jach skuldæ rette mig effther. Nw 
'Var mig sagt, thet i ære farnæ neder atth Smaaland, kende 
tIiet Gud, jach haffdæ gernæ wæritt eder till ordz till forne. 
Kære sön, kommæ i till Borcholm, tha hobis mig till Gud, 
att i willæ wide mytt besta oc the dande swennes, ther oppe 
Ügghæ, saa ath then frij slotzlagh bliffuer mig holden, som 
1Uyn kære döda herræ oc eders kære fader them antwordith 
ut holdæ till myn och eders handh, saa at jach fa then deell 
uiig bör [i] the fatebur ther oppe ær, som eders kære fader 
gaff mig oc jak haffuer leuendes vitnæ paa. Kære sön, be- 
gærer jack gærnæ eder scriff'uelsæ, hwor effther jach skall 
rette mig effther. Om the tw par i grwen beder jach eder 
gernæ, thet i wille scriffue eders foged till, thet jack maathe 
uyde myn deell, saa well som then fattigeste, ther haffuer deel, 
tIiij jach will forskylleth medh ytmygelige kerlighet. Her 
uiedh eder Gud beffallendes. Scriffuet Hörningxholm domi- 
uica Oculi mdxij.

Mættæ
Iwersdotther.
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Utanskrift:

Erligh och welbyrdigh man her Stheenn Swantheson, sin 
kære sön kerlyghenn.

394.

Olof Björnsson och Peder Jakobsson till Hr Sten Sture om Hr 
Trotte Månssons död och Knut Euds önskan att till d. 
29 Sept, vara fri från sin fångenskap, dat. Stockholm d. 
22 Mars 1512. D. G. A.

Vara ydmywke helse altiid tiilforen sendh medh wor 
herre. Kere her Sten, teckes eder vele vetha, at Gud kal- 
ladhe aff thenne syndoghe werldhen i lögerdagx then godhe 
man her Trotte Monsson, Gud hans siell nadbe. Huat eder 
tyckes göre om Sudercöpungh oc Stegeborgx lææn, thet sætie 
wij tiil eder herredöme. Hwi tette budh war sa lenge for- 
töfiweret, weth thenna breffwisare eder medh mwnnen wnder- 
uisa, tesliges och om alle andre ærende, bediandes eder vele 
then aluarlige tage tyl synnes. Eder herredöme her medh 
alzmechtwg Gud befalendes medh liiff och siel tiil ewig tiidh. 
Scriffuit i Stocholm mandagen nest epter söndagen Letare 
Anno Domini mdxij, vnder sadane signete.

Olaff Björnsson.
Per Jacobsson.

Postscriptum, å en lös sedel:

Item ma i vetha, at Knwt Rwt loth oss se i affthens i 
bykirken eth breff, som verdug fader, bisp Mattes, screff ho- 
num tiil fra Danmarc, lydandes, at han ma fara nidh tiil Dan- 
marcx eller annerstedz, huart honum lysther, och ther frii 
blififue in tiil Sancti Michels dag nestkommandes, medh sa 
skiel, at han skal haflfue verdugiste faders, erchebispens, och 
richesens radz Ioff och mynne ther tiil. Sa fornomme wij pa 
honum, at han gerna retter siig epter eder herredömes sigelse 
i then motte. Iterum valete.

Utanskrift:

Erligh velbyrdug man och strenge ridder, Her Sten Stwre, 
höffuitzman pa Örebro och i Vestergötland, ydmywclige sendes^
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Knut Eskilsson till Hr Sten Svantesson, tillstyrker, att han 
sluter sig till Kikets Kåd, hvilka vid Distingen i Upsala 
förkunnat för allmogen, att när de herrar, som voro af- 
sända till Danmark, återkomme, skulle de välja höfvids- 
man, och om han ieke rättar sig efter onda rådgifvare, 
skall det nog gå efter hans önskan, dat. Sigtuna d 1 
April 1512. D. G. A.

Wenligh Misent kerliglie försent med Gud. Kære her 
‘pteen swoffwer och besyndherlighe gode wen, som edher wel 
°rtæncker, ath tha then werdwghe fadheren och rigesens radh, 

'Ui ginghe op paa radstwffwen i Vpsale om Distingen nest 
Pre lidhen, ath Iyse ther bwrsprogh för almoghen, som ther 
,la församlat var, tha vithe i vel sælffwe, hwreledes thet sik 
örkynnadhe ath, mer Gud fögde wore medbrödher heem 

komme, som til Danmarch ære, och menighe rigesens radh 
'' hope komme, tha vylle the endrektelighe ware till eens 

°m höffwitzman, thet beste Gud giffwer them nadhen till, 
opter laghen och gamel godh sedwænie, saa raadher jagh 
odher, kære swoffwer, thet i æn nw giffwe edher till rigesens 
. j .]. oc^ sætthe thet obestånd aff och icke lydhe ondhe 
''aUgiffwere, men effther hwad Gud tha forseet haffwer, hopis 
jpegh, at thet skall tha komme eder och flere venner till læng- 
ftgere bestandh, æn nw fore tagit er.s*» v-i. Kære swoffwer, haffde 
f aldeles giffuit ether til rigesens radh, tha haffde thet wel 
gaat effther edher egen villie, mædhen wedher fares edher 
n?Jtt annat, tha maaghe i talle hanum till, som edher rad- 
Smwere haffwer warit her till, och sender jagh ether een vt- 
®ci'ifft aff ith breff, som rigesens radh haffwer scriffuit her 
oiteen Cristiersson til &c. Hwadh jagh kan vare ether til 
Wlie och bestandh, skulle i altid finne megh wel willugh till. 
jWr med eder Gud befallendes och Sancte Erich. Hilser edher

heIjære hösfrw med„ ..v»,, „ ,.,vu mangue gode nættner paa mynne vegna.
f5Oriffuit i Sictwna octava die annunsiacionis Marie mdxij®, 
'Wdher mit insegle.

Knwt
Eskilsson riddher.

Utanskrift:

o Erligh och velbyrdigh man och strenghe riddere her Steen 
f5Wantesson, myn kære swoffwer och besynderlighe godhe wen, 

Orlige til körnendes.

Bidr. t. Skandin. Hist. F. 32
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396.

Gästriklands innebyggare erkänna, i enlighet med hvad soi» 
de hört förut skett i Öster- och Vestergötland, menige 
Upland och Dalarne, Hr Sten Sture för riksföreståndai'e 
och tacka honom för den landsfogde, han dem tillsändb 
dat. Ofvansjö d. i April 1612. D. G. A.

Wor ödmwkelig ok fatig thro tiænest eder herredötn0 
kerlige sendendes nw ok alttyd. Takkom wy eder kiære dödhe 
fader her Swanthe Nilsson, rykesens forstandere war til fo- 
rende, Gud hans siæl nade medh allom godom krisno» 
siælom, for alle the ere ok dygd, han oss alttyd bewiste so» 
en erlig herra, han holt os wed Sancte Erichx kongs lag ok 
gamble godhe sedweniæ, inedhen hann war herre ok höffues- 
man war her i ryked, ok Iiawm wii bade hörth ok sporth, 
ath alle kiöpstadsmen ok Östergöther och Westergödzland 
ok mynig Opland ok sidan Koperbergs men, Silbergsnie» 
ok mynig Dalekare haffwe eder herredöme kest ok korad 
for sin retthe herre ok rykesens forstandare ok til sakt eder 
hwlskap, troskap ok manskap i alle matte. Teslikis tb® 
segiom ok wii fatig Gestringe alle samman endrecktelige eder 
kiære herradöme til holskap ok manskap ok tro tiænest i all0 i 
matte, ok setiom wii fatigmen war folelege Iyth til edert kiære 
herradöme igiæn i alle matte, ath edert herredöme wele hall0 
os alle, ryke ok fatige, weth Sancte Erics konungs lag ok 
gode gamble sedwengiæ, som erlige herrer haffwe giorth D1 
eder, ok wii mattom fa salt ok homble ok alien ten del, so»1 
os fatige menn giörs behoff, thet skal, sa Gud kænne ok 
Sancte Erich, ath wii haffwm ther hard tyd i landet bad0 
oppa hwmble ok salth, ok wiliom wii alle endrectelige Ieffvr0 
ok döö medh eder, sa wii som alles wore medhbröder giör0i 
ner os til segefndes] warder, och takkom wii edert kiære hen'0' 
dome for then lanzfoogthe, som i liaffwen skykad tyth [o:hijth] 
i landet oppa eder wengna, som er Olof Jwthe. Han haffa01’ 
tyngtad medh os som en god man i alle handhe matthe, ath 
han haffuer flyth os alle, ryke ok fatige, Iak okreth. Edertlj 
kiære herredöme Gud befallandes ok Sancte Erich konung 
medh Iyff ok siæl til euig tid. Til thetta breff mera wis00 
ok stadfestelse ok til lyt, tha latom wii alle saman weterliget 
tröckiandes warth lans insigle a ryggiæn a thetta breff, 00111 
forscriffuad star. Skriffuad i Gestringeland i Owænsiô sok11 
viij dagge for poske anno Domini mdxii.



499

97.

Sander Arendsson och Peter Jakobsson till Hr Sten Sture, 
tillstyrka, att han tager det mesta folk med sig, han kan 
åstadkomma, och infinner sig vid Eriksmessan i Upsala, 
dat. Testeras d. 8 Maj 1512. D. G. A.

Vara ydmywke helse altiid tiilforen sendh medh wor herre. 
Teckes eder herredöme vetha, at alle eders wenner her oppa 
sage gerna, at i ware i Vpsala om Ericxmesso for nogre 
saker skuld, eder alder störste macht oppa ligger. I morghen 
star en herredag pa Arnöen medh alle the herrer her oppe 
®re. Taker medh eder thet metzsta folk i aff stadh komma 
Wnnæ. Kære her Sten, taker her ingen forsymelse eller 
nagen wantzsegen fore, för eder eghin och alles eders wenners 
vHfart, som i sielffue tenckie kwnnæ, at nu alder störste macht 
0Ppa ligger. Her medh eder herredöme alzmechtug Gud be- 
jalendesT. Scriffuit pa Vesteras lögherdaghen nest epter Jo
hannis ante portam Latinam anno &c. mdxij. Nostris sub 
Hgnetis.

Szander Arendsson 
Peder Jacobsson.

Utanskrift:

Erlig velbyrdug mann ok strenge riidder her Sten Stwre 
lHmywkelige sendes thetta breff.

398.

Bengt Abjörnsson till Hr Sten Svantesson, berättar om stille
ständet med Danmark och fredsslutet mellan K. Hans 
och Städerna, samt ursäktar sig för, att han skulle hafva 
talat något mot Hr Sten för bönderna i Småland, och 
begär svår, dat. Händelö d. 10 Maj. 1612. D. G. A.

Myn ömywka helso altydh tiil förendhe senth med war 
herre. Kære her Sten, tækkis edher vilia vetha, ath thet er 
kommet i dagh mellan rykena til landh och vatn, tha skal 
hagen sta til Sancte Johans dagh offuer eth ar, tha skal eth 
0lOthe besökyas med thenne iij (3) rykessens radh och nogra 

the Vendilska stedher, som i ytermera fa ad vetha i the 
“reff, rykessens radh æro tiil scriffne. En æwogh fredh er 
SjrOrd mellan kwngen och Stædherna. Item kære her Sten,
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er mik vnderuist, ad jak skal vara besa[k]dh for edber ff» 
nogot tal, jak skulle haffwa pa edher i Smalandh, tha skal 
mik thet ingen beuisa offuer med sanningh, ad jak haffue1' 
annet talet pa edher en som mik bordhe tala pa en erligk 
god man, en then tydh, the godhe herra och jak foro til Dan
mark, och vi komo i Vesbo, sporde nogra aff almogen, huem j 
the skulle göra krwnones ræntho, epter then gode herre her 
Swanthe var doth, tha gaffwo wi them for swar, ad hwem ry- 
kessens radh vordho ther tiil skykkandhe med sith breff, then 
skulle the swara. I vethen syælffwe, huath samtykth var > 
Arbogha, ær mik nogot annet tal oppa forth, tha vil jak thet I 
alf væria med ryddare och swæna, som en god man bör a(l 
göra. Ther före bedher jak edher, ad ij venden mik inge0 
owilia tiil, jak haffuer inthe onth forskyllath aff edher, wm jak 
ma rætli nywtha, en ma jak vara edher til vilia och godo, 
tha han far sin lön, mik besakth haffuer. Jak vare gern» 
begærendes edhert goda swar igen, huar jak skal mik "eptet 
rættha, med thetta myth bodh. Her med edher alzmektogh 
Gud befallandes och Sancte Erik. Aff Hendelö manadagen 
nesth epter helgha kors Anno Domini mdxij.

Benth Abyörsson.

UtansJkrif t:

Erligh och velbirdogh man, strænghe ryddhare her Sten 
Swanthesson ömywkligh kommandes thetta breff.

399.

Sten Kristiernsson till Hr Sten Svantesson, gillar hans afsig* 
att tala med allmogen vid Briksmessan i Upsala, Biel1 
anser det ej rådligt att han söker föra sina jakter fra®? 
om Staket; ty ärkebiskopen och Erik Trolle stämpla all* 
ondt der uppe, likasom Nils Boson på annat håll, °CJ\ 
har ärkebiskopens bref blifvit kungjordt i Östergötland 
»att allmogen skall ingen svara» ; lofvar bistånd af 
fogde i Upland, dat. Nyköping d. 14 Maj 1512. D. G- A

Yenligh kerligh hilse försent med Gud nu och altyd- 
Kære her Sten, brodher och besynnerlig gode ven, ma i veta, 
ath jach hawer forstaat ider scriffwelse, som jach fich nu1 
gaar, thet i vile vara i VpsaIa om Erikzmesso, liolkit myki* 
ær och nyttokt swa skeer, ath tala med almogan. Hade jack 
altinges gerna möt ider ther, oc tyden ær mich nu forstakkot-
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Jach hawer legod redo ocii biith effter ider scriffwelse lenge, 
tha vil jach nu strax fara myn veg til Stokholm, til tals med 
)der, hwar vij kwnne mötas, och som jach forstod, thet i vile 
hawa edre jackter fram om Stækit, veth jach icke, om thet 
ær raad; for thy then erkebyskop och her Erik Trolle stempla 
aIt ont ther oppe och her Niels Booson ther nedre pa then 
annan syde, oc hawer erkebispens breff gangit i Ostergylland, 
ath almogen seal ingen swara, och drogh biscop Matz her i 
gynom skæren med en skwta i gaar oc til Tælgia, och sereff 
jach myn foget Per Kawalson til, ath han skal tala med al- 
niogan ther oppe och styrkian pa then sydha, ther i ære. 
Her med ider alzmectog Grud och Sancte Erik kjonung] be- 
lallandes, gör jach altyd gerna hwad ider til vile kan koma. 
Hatum Nycopie anno Domini mdxij, 6:a feria ante festum
Erici.

Sten Riddare.
Knstiernson

Utanskrift :

Erligh och velbyrdog man hær Sten Swantason, sin kæra 
nrodher, sændes med kærligh.

400.

Johan Månsson till »riksföreståndaren» Hr Sten Sture: hans 
skepp Kristoffer hade enligt befallning och Jöns Laurens- 
sons begäran blifvit utsändt, för att observera Danska 
fartyg i Kalmar sund, hvarvid en Stockholmsskeppare, 
som kom i dess följe, öfverrumplat en kungens bark och 
lemnat sedan fångarne och några hakebyssor qvar i Kal
mar, hvarför Johan fått både bekymmer ooh kostnad, 
dat. Kalmar slott d. 20 Maj 1512. D. G. A.

Wenligh helsen kerlige forsend med vor herre. Kære 
frende och" gode besynnerlig wen. Jak haffuer eder offta til- 
8Criffuid, thet Kristoffer haffwer længie leghet till reda med 
folch, byssor och værgia. Swa fek jach eders scriffwelse, at 
^an skulle wt emot vore fiender eller anner stedz, diit vij 
Wnne haffue bestand wtaff. I thet samma sende Jens La- 
}’enson mik bod, eskede och begærede, at Kriistoffer skulle 
in for Borcholm effter twa kwngens jakther, ther Iwpo strax 
vthen for landhet och han ville och göre reda pa sine siide 
l»ed espinger och jakther, the han kwnne a sted komma, sa
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at han var viiss oppa, sama jakter skulle fa höre oss till 
Iherfore lot jak mit folch strax i sama stwnd in pa skepiidi 
at the i morgen stwnden skulle löpa effter the jakther. Nat
ten gik oppa, sa ath the betröste ecke löpa, for en the fing® 
dagen for siig. I thet the skulle fælla theres sægell och löpa 
theres wæægh, finge the see ith stort sægell söder i Swndhet. 
Sedhen förtöffwedhe the sa længie, the komma emot thöffl 
med vore espingher, at forhöre, hwad heller the vore friat 
eller fygende. Tha sa var forslagit, komma nogra myne i 
land och sade, skepiid, vare hemma i Stocholm och ville her 
bliffwe, sa længie dagen skulle ga oppa, effther thet the vore 
forsökte i syön dagen tilforen, och hörde, at kwngens jakther 
wore fram i wægen for dhöm. Dog pa thet siiste the for- 
nwme, at Kristoffer skulle strax till seegels effter the jakther, 
tha, ville the med och bliffwe tilhopa sa længie til Sancte 
Erix dagen. Som the komma till Skæggenæs, sætthe the 
baaden i sændher, for dy befælthe myne inthe længer löps 
fram for en Jens Larensons bwd mötthe thöm vnder ögen 
igen, vnderwisindes, om the jakther vore bortlopne æller ey, 
vankede the ther aff och till, tha skulle the solde thöm thet 
beste the formotthe och sedhen fölgie thet Hoimesche skepfid 
i beholdh. I samma pwncten kom Jens Larensson®
bwd forst in till the Holmesche och sade thöm tiidende, nt 
ther Iaag it skep i Borgehaffn och hörde Klaws Boy tili och 
haffde inthet fornwmedh, hwart the jakter wore bliifne, och 
foor strax thæden med samma tiidende och in i Kriistoffer. 
The Holmesche riippede theres anker och Iwpo in til thet 
skepiid och meente wara theres wenner, for en myn swen 
Torkell ropade och sade: thet war kwngens bark. Sedhen 
lwpæ the i fwlt dwffende in oppa thöm, ath the finge ecke 
bruke sin skot, som vor herre ville haffwed. Thet bleff snart 
offwertaled, sa the vændhæ offwer styre ok Iwpo liiit in for 
byn igen, och giorde mik en stor dygd, bwde mik iiij (4) 
heller vi (6) hakabyssor och there fonger, at besörgie med 
kost och thæring och god fordenscap her wt afî landhet, thet 
mik haffwer alla redan staat x (10) eller xii (12) gyllene. Jak 
meenthe haffwe giort Stocholms stad thet till velie och thie- 
niste, at the gode karle motte haffwe wiist theres fongher och 
hakabyssor in pa nogen annen, æn bekymbre mik ther medb, 
thet the gode karle haffwe mik sa hiigiid och forasskhet(P), finge 
mek fongerne och Iwpo theres wææg med skep och gode 
byssor och wærgie, hopes thet schall blilîwa wæll lönth. Kere 
frende, jak woldgifîwer eder thenne erinde grannelige ransaka, 
om eder heller mik skeer fyllist eller och om eder bör ther 
nogen partdell vdinnen. Beder jak eder, kere frende, at i
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I'ge the giorde emot mich med the fonger, the skwthe mik 
jn pa hændher, Gwd forbyude nogen aff thöm bliffue slagen 
her i byn eller vthen fore, tha hængde all skyllen in pa oss, 
at vij skulle forbrythe dagen, nær Gud vill, skall jak göre 
thöm en gönst igen for sadana dygd, mik ær giord. Kere 
Fende, effther thenne fatig karl Torkel gaff sig i thieniste 
1^ed mik och ville ecke till edre fiender, tha beder jak eder 
gansche kerlige, at i wænde lionum eder venscap till, thet 
Ortlnener jak gerne. Om sa ær Söffwerin Smaswen, the Hol- 
1Hesche grepe, haffwer inge wærlige gerninger giorth, tha 
Wnner honum til goda, at han klapper fængilse och nyter 
sama velkor, som andre fonger. Ingen annen tiidendhe ære 
her nu pa ferde, vthen eder Gud och Sancte Erich kwngh 
eWinnerlige befollindes karsch och swnd med liiff och siell 
till ewiig tiid. Scriffuid pa Calmarna slot ipso die ascensionis 
anno Domini mdxij. M[eo] s[ub] s[igneto].

Johan
Monson.

Utanskrift:

Erlig velbyrdug herre och strengie riddere vnge her Sten 
Stwre Sweriges riiges forstandere kerlige.

401.

Sander Arendsson till Hr Sten Sture, kar blott fått ett bref, det 
till Sala berg, sänder 600 mark och råder honom ej spara 
bläck och papper, dat. Vesterås slott d. 31 Maj 1512. 
D. G. A.

Min ödmywka och kerlige helsen nu och altiidh foresenth 
medh Gudh, Ma ider herredöme viterligit wara, thet Marcus 
Finne war her ner mik, och fördhe han hiith medh sik eth 
opith breff, som skulle till Sale bergh. Enghen annwr breff 
eller budh haffuer jach fath fran ider. Item tha sender jach 
Hu ider medh tettha budh ok myn tiænare medh Lasse Mi- 
chelsson vi° (600) mark. Her ær nw ey mer emne vppa. 
The haffua IegatH redha som sakth var. Haffde jach forre 
fath iderth budh eller scrifluelse, tha haffden i them fath. 
Och ser nw om iderth besthe, som ider sielff ligher makth
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vppa, och sparen ecke blæck och papper. Jach vil göre mith 
thei til ath vara vppa iderth besthe nath och dagh, som i 
mV, til tror. Her medh ider herredöme ocli alth thet i vel 
willen alzmektogh Gudh beffallandes och alia Sweriges pa- 
tioner. Som . scnffuith ær vppa Vesterars sloth manedagen 
nesth epter pingelsdaga dagh anno mdxij, vnder mith signeto.

Szander Anderson(I)
Utanskrift:

Strenghe ridder her Sten Stwre medh ödmywkth och 
kerligh tdkommandes thette breff.

402.

Ture Jönsson till borgmästare och råd i Lübeck, begär lös- 
gifvandet af ett skepp, tillhörigt borgare i Nya Lödöse, 
hvilket på återvägen från Holland blifvit jämte gods och 
en del af folket taget nära Marstrand, dat. Falem d. 10 
Juni 1512.

jr- enliSh kerligh heissen lore senth med worem herre. 
ilX Wenner’ VAodhe Jlerrer) borgamæstare oc raad i Ly- 
fatSp’ h”“3 1 -wJJtheV atJ1 nekre aff Swerikes wndhersathere 
latiöe borgere i i\ya Lödesse seglede fraa Holland, och thaa 
the komme nokot nær Marstrand, thaa kom ther nekre aff
s mn?.,fl'f i rjiere °u VJ?he fraa the^ skep ok godz oc 
sompt aff folketh meth. Kiære wenner, ær myn store bön til
edher, at i godhe herer wille lathe them faa igen skip ok 

z’. luad hieldz thet war. Jhe kwnne edher sielffwe wu- 
demise huru ther om ær i alle motte, ok i wille lathe them 
nyMta then store tro ok loffwe, som all Swerikisrikehaffuer 
saaV1 till edher oc menige rikesens inbuggere. Thet will jak 
med edher forskulle i thet jak kan ok ma, med like ok ære 
giore, som eder alle kan komme till wilia. Thi the tätige 
men haffue them ingen stadz modh edher forbruthet. Her 
medh edher alia samen ok hwen særdelis Gud ok Sancte 
nr konungh befalendes. Ex Faalem die corporis Christi 

Ann. Domini M1Inij. Twre Kiddere.
Jensson

Utanskrift:
r ^rJighe herrer ok godhe men, borgamæstere oc raad i 
Luvbech kerlighe kommende thette breff.
, Onginal i Lübecks Rådhus-Archiv, med samtida anteckning- Keccpt» 
Mercurn xi Augusti 1512. ë
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403.

Biskop Vinoentius i Skara till rådet i Lubeck; förord för 
några borgare i Lödöse, att återfå ett dem tillhörigt skepp 
med gods, som blifvit i Marstrands hamn taget af ka- 
pare, hvilka sagt sig vara utsända af Kort König i Lü
beck, dat. Leckö d. 11 Juni 1512.

Sincerissima nostra in Cristo recommendacione, reuerencia 
et salute premissis. Ærlighe herrer, goode venner, maa eder 
erligheter vethe, ath nogre borgere i Löde'se loghe medh 
theris skiip och gotz ved Malstrande, oo komme ther inlö
pande nogre vtliggare i siön och thoghe them ifraa pa pingx- 
dage dag skiip oc goodz, oc sagde the vtliggere, at the vore 
aff Lybeche oe vtsænde aff Korth Kiönig. Kere herrer oc 
vener, vin swo ær at samma vtliggere eder erligheter tiilhörer, 
formoghe vij, at thet ächie var eder vilie äller beffalning, at 
the skulle taghe pa nogre Sweriges inbyggere. Thy bede 
vij eder erligheter kerlige, at ner the fatighe men fonde Lö- 
dese borghare komme tiill edre erligheter med theris rätte 
skiäll oc bewisninger, at the maage faa igen theris skiip oc 
gootz, oc thet i vele scriffue os tiill, hwar eder erligheter 
teckis giffwe for gode swar. Eder erligheter Gwd alzmech- 
tog beff'allendis. Ex Castro nostro Leckio in crastino corporis 
Cristi Anno eiusdem incarnacionis Mdxij, nostro sub secreto.

Yincencius, Dei et apostolice sedis 
gracia Episcopus Scarensis.

Original i Lübecks Kådhus-Archiv, med samtida anteckning: R[ecep]tum 
Mercurii xi Augusti 1512.

404.

Olof Björnsson uppgifver inventarierna, särdeles bestyckningen, 
som finnas å det skepp, hvilket tillhört Långe Nils, men 
blifvit taget från K. Hanses folk af några köpsvenner 
och båtsmän, hvilka derför af honom erhållit 650 mark, 
och öfverlåter han dem till begagnande för en resa åt 4 bor
gare, hvilka försträckt penningarne, samt förbinder sig, 
att när de återkomma och öfverlemna hela det uppgifna 
inventariet oskadadt, skall han betala dem lånet, 560 mark, 
hvarom icke skall han vara fri från all skuld, dat. d. 11 
Juni 1512. D. G. A.

Anno Domini mdxij0 om fredaghen enter helge lyckomma 
dagh taa köpte jak Oloff Byörnsson et skep aff te köpswen- 
nar ok aff te baasmen, som komme hem med longe Nilssas
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skep, soin te hade tagit fra kong Hansses folk, för vijc (650) 
mark örtug, soin tket Iaa medh alla tessa epterscriffna bysser 
ok wæryar, som först ær iii (3) gotten hwffwodh stykke medh 
yi (6) kamra, item v (5) annar smyd hwffwd stykke medh 
_ix (9) kamra, item iiij (4) sten bysser medh vij (7) kamra, 
item xij (12) skærpentijner medh Ixiiij (64) kamra, item xij 
(12) hakabyssor, item ij (2) halff tunnor ful medh polffuer, 
item vi (6) formar, sma ok stora, item iij (3) gotten jærnlodh 
til te största hoffwodh stykke, item xxxij (32) jærn lodh, som 
tiæute till de andra hwffwodstykke ok til halffslangar ok sten 
byssor, item viij (8) stor bly lodh gotten, item i (1) balya, halfl 
med skerpentyna lod ok haka byssa lodh, item iiij (4) balyar 
ful medh hwggen sten större ok smærre, item \ (4^) dussin 
fyr piil, item iij (3) fyr lensar, item v (5) fyr ballar, item 
xiii (13) stykke til hopa sten jjykkar ok förslagh, item xi ( 11) 
lösa mykkar, item iiij (14) lösa jærn bultar, item xi (11) lösa 
fyskar, item 1 fangabult, item ij (2) hywl, jærnslæghen ok 
vi (6) sma hywl oijærnat ok 1 stykke bly för wten thet bly, 
som stodh bak för te hwffwodhstykke. Item taa paa samma 
förscrifna tidh lante tesse ejrterscriffne iiij (4) dande men mik, 
som ær her Anders Swensson, Larens Nilsson, Hans Meyborn 
och Kort Rwth vj-0 (550) mark til at bettala tessa forme bys
ser ok wærya medh, ok medh swa danna skæl ok förord, at 
jak lante tem al ten samma wæria in pa teras skep igen, som 
her förscriffuit star, ok om, Gud förbywfde], at swa skedde, 
thet tenne samma wæria bort komme, ante medh siö eller 
sand eller medh öffuerwold, swa ath te kwnne icke lebrera 
mik eller antwarda mik henne swa fult quit ok frij i gen 
medh al ten del, som för[skriffjuit star, in pa thet samma 
skep, som te henne wt toge, ta haffue te beplyktad sik, mik 
inte til tal haffua, icke til en penning, ok jak beplykter mik 
heller inte til tal haffua til tom om ten samma werya, ok om 
swa sker som Gud gyffwæ, at teras resa gar wel, ok nær 
som te komma her til stædes, innan förbomen igen, taa ær 
thet swa talad ok sagt, at te skulle bywda mik al tenne forme 
wærya igen, swa god som hon nu ær medh al del, som för
scriffuit star, ok jak skal ta gyffua tem igen te vj° (550) mark, 
som te mik Iant haffua ter pa, wten al gensægen ok skotz- 
mol. Tesse epterscrifne gode mæn ære wytnes her til, som 
ær Jon Jönsson, her Erik Jönsson, her Per Slätte, Lambrekt 
Matsson ok Per Mangsson medh flere godhe men, som her 
icke aile benæmpnes kwnne.
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406.

Erik Truedsson, höfvidsmannen i Vestergötland Hr Sten Svan- 
tessons fogde, till rådet i Lübeck, förordar några borgares 
i Nylödöse begäran i afseende på det af Lübeckarne tagna 
skeppet, samt berättar, att då han på pingstdagen be
sökte sin herre i Stockholm, både stora och små skepp 
från Städerna kommo in der och blefvo väl mottagna, 
dat. Ny-Lödöse d. 24 Juni 1512.

Venligh ok kerligh helsen altiidh fore senth med varom 
herre. Kære vener, i erlighe herrer ok gode men, borgame- 
stare ok raadh i Lwbek, ma i vithe, at naakre aff Swerikes 
rikes wndersithere, the fatighe borgare i Nylödesse, vore siglde 
til Hollandh, tha the vore pa theris hemrese i geen ok komme 
naakot nær Malstrande, komme taa ther til them aff edre 
vndersithere ok toke fraa them skep ok gotz ok sompth aff 
theris folk med. Thy ær myn store bön til eder, pa myn 
herres vegnne, i gode herrer, at i ville lathe them faa theris 
skip ok gotz igeen, hwat thet heltz ær, som the eder sielffwe 
vnderwiise kwnne, hwre ther om er i alle motthe. Ok tes
likes ma i erlighe herrer vithe, at jak var hoos myn herre 
nw pingsdag, nw var, taa komme ther in til Stocholm baadhe 
stoor skep ok smaa. Skal eder erligheet vel spörie, at han 
ok menighe Swerigis inbyggere them fordade til thet besthe, 
thy han ok alle her i riiket forlathe os pa alle then pacth 
ok contracth, som Stæderne ok menighe Sweriges inbyggere 
mellom giort ær. Thy bedher jak eder erlike herrer, at i 
vele for myn herres skul ok myne store tro skul, at lathe 
them nywthe then store troo ok frwntskap, som alle menighe 
Swerikes rikes inbyggere haffwe sagt eder til, ok alle sam- 
men her epther gerne göre vilie. Thette vil myn herre med 
eder erligheet ok jak serdelis pa hans vegna forskylla i alle 
motthe, kan ok ma eder til vilie vara, om naakre aff
edher, eller eders vndersittere komme ther som jak kan eder 
til vilie vare. Her med eder alle sammen ok hwar serdelis 
Gwdh ok Sancte Erik koningh befallendis. Ex Nona Lodo- 
sia ipso die Sancti Johannis baptiste, sub signeto proprio.

Erik Truedson, her Steen Swantesons 
tiænere, höffuesman öffuer Vestergötlandh.

Utanskr[ift:
Erlighe ok verdoghe herrer borgamestare ok raadh i Ly- 

bek besynnerlighe væner ödmywkkelighe ok kerlighe sendes 
thette breff medher viliacteligeth.

Original i Lübecks Rådhus-Archiv med anteckning: R[ecep]ta Mercurii 
xi Augusti 1512.
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406.

Sten Sture på Ekesjö till rådet i Lübeck; förord för en stadens 
inbyggare Berndt Butephage, som råkat ut för ett man- 
slag, men förlikt måleganden, den dödes frän der, ocb 
som olyckan ej skett inom staden, utan i Travemünde, 
koppas kan, att ej med honom förfares efter strängaste 
rätt, utan han får nu som förut komma och fara i sin 
handtering, dat. Stockholm d. 3 Juli 1512.

Mynenn gunstigenn grot mith gebedinge alles guden ste- 
des to vornhe. JSrsamen vnde vorsichtigen, wiszen herenn. 
Szo als denne Juwen Ersamheiden ys bowiist, wi dat clagende 
Gade van hemmel am Vorgängen jare eyn juver stadt mede 
geszelle in schaden vnde dothschlach vnschuldich gekomen 
was, Bernth Butephage genomet, vnde szo denne alze ick ock 
soddan van anderen ock eme suluest vorstan hebbe, dat he 
wo wol mith synen grothen schaden siik mith des doden 
vrunden vordragen heilt, jodoch noch nicht mith Juwen Er- 
samheiden, da zuluer hefft vns demotiick angefallen, ick eme 
der denste my bewiszet wolde lathen geneten, szo is denne, 
Ersamen Herenn, myn vlitigc ernstlike vnde vordenstlike bede, 
dat gy mith gedachten Bernde ångesten, he jo nicht myt 
schult vnde willen dat dade ock nicht binnen der stadt men 
to Liauennde schach, juve szo harde vnde strenge recht myt 
deme suluen vmme myner vorscrifft vnde bade willen mogen 
smydigen, szo dat hir namals wie wor hen juve stadt velich 
vth vnde in kamen mach vnde syner kopenscopp na gewont- 
liker wisze dar suluest to brukende vnde hanterende, vnde 
me dar vp to certificeren. Dat bien ick, kenth Goth, im, 
geliken, dat Got afï kere, to jwue(?) plichtich vnd willich. 
Gade deme heren beuolen. Sich ilende tom Holme anderen 
dages na visitationis Marie Anno &c. xsfecundo].

Sten Sture 
vp Ekeszo Ritter.

Utanskrift:

Den Ersamenn vnnde vorsichtigenn wolwiszen herenn 
Burgermeisterenn vnde Rathmannen der Stadt Lubeck mynen 
besunderenn holden heren vnde gudten vrundhenn.

Original i Lübecks Rådhus-Archiv med anteckning: Recepta Yeneris xx 
Augusti 1512.



Gustaf Torstenson till Hr Sten Sture; sänder Holländskt 
kläde, som är kommet från Brik Truedsson (Hy-Lödöse?) 
och frågar, hvad han skall svara bönder och bergsmän i 
afseende på Ture Jönsson, som vid genomresa ådragit sig 
deras ovilja, dat. Örebro slott d. 26 Juli 1512. D. G. A.

Myn ödmywke tro tieniste edert herradöme altit forsenth 
medh var herra. Kere herre, verdes edert herredöme til at 
vetha, thet jak sender eder xiiij (14) stykker Leysk ok iij (3) 
stykker Hagensk, som jak fik vp fron Erie Trudsson. Kere 
herre, ær her inghen tidende eder verdoghet til at bywde, 
vthen bönder ok bergzmen ære ganzske ilia til Iredz medh 
her Twre Jönsson, forty the varo her hooss myk ok sporde, 
om æn jak ville vara them medhstandig, om æn han drager 
thetta(!) til bake ighen. Tog gaff jak them for eth swar, at 
jak strax ville haffua bod til edert herredöme, hwat i ville 
giffua myk til kenna oppa theras vegna, ty beder jak eder, 
kere herre, at jak finge eder verdeghetz scriffuilsse, at jak 
framgent kunde læsse for them ighen. Her medh edert herre
döme Gud befellandes ok ridder Sancte Jerien. Snarlig 
scriffuit pa Örebro manedaghen nest for Olaui, meo sub 
signeto, anno &c. xii.

Götzstaff' Torstensson, 
eder tro tienare.

Utanskrift:
Erlig velbördig herre ok strenge riddare her Sten Stwre, 

höffuesman pa Örebro ödmywklige.

408.

Kiksföreståndaren Sten Sture till borgmästare och råd i Lübeck; 
tackar för all välvilja, som den i dessa dagar med deras 
skepp hemkomne Hemming (Gadd) eleotus till Linköping 
under sin långvariga vistelse i staden åtnjutit, begär bi
träde för biläggandet af tvisten med konungen af Dan
mark, hvarför han med andra styrande icke vill spara 
någon möda, och lofvar efter Hemmings uppmaning, att 
den skuld å 1500 mark, hvari de båda jämte andra råds
herrar stodo till staden Lübeck (jfr N:r 316) skall betalas, 
så snart nästa last koppar kommer, och beder om ursäkt 
för det långa dröjsmålet, likasom för det Rådets i Lübeck 
Sekreterare Mag. Johan Eode blifvit så länge uppehållen, 
dat. Stockholm d. 31 Juli 1512.

Mynen gunstigenn groth mith irbedinge alles gudenn ste- 
des to vorne. Ersamen, vorsichtigen, wolwissen hernn, holdenn
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ghunnre vnde vrunde. Ick will juwen lefften nicht vorhol- 
den,^ dat an dusszen jungest vorleden dagen de hochwerdige 
in Godt1 Her Heningus, Electus to Lincopen1 myn Ieue bro
der, mith juwen schepen to hues gekamen is, des Got ge- 
louet sy. Wath veler vnde mennichfoldiger dogede, gunstlike 
irtoginge, werdicheide, eme dar in synen szo langen legere 
böschen syn, hefft he vor my, gantzen rikes rederenn( in 
velen puncten vnde langen seggende dreplick vorteilet, szo 
dat ick, he, ynse vrunde ock gantzen rikes inwanere vnde 
ock nicht alleinen eine, men my suluest personlick, by juw 
wessende bowiszet, plichtich syn an J[uwe] Efrsamheide] den 
juven stedes im groteren, wo wy konen vnde mogen, demot- 
Iick to vordenen, de wile wy leuen. Szo dewil noch jegen- 
wordiger twist, orlich vnde veyde twisken my, gantzen rikes 
gementen vnde K. W. to Dennemarken allenthaluen entstan
den mogen etwes irhouen werden, des ick my vnde gedachten 
rikes inwanere genslick vorhapen, dat in dusser negest bo- 
stemmeden degedinge alle vnmille, twist vnde schelinge twi
sken gemelter K. W. my vnde gantzen rike schole to beteren 
vnde drechliken wegen gebrocht werden, vnde dar by my 
sampt anderen rikes regenten nicht weinich dan magklick 
werde boflitigen ock my nener vnkost, teringe vnde moije 
will vorfeien lathenn, twiuele der haluen nicht men J[uwe] 
L[effde] sick guder vortrossning, hulpe vnde bistandes in dem 
valle werden gutwillich irtogende. Szo hefft ock vnder an
deren gedachte, myn Ieue broder her Electus, my, gantzen 
rikes redere vormant vnde mergklick irfordert vmme dat vor- 
lechte gelt, alze xv° (1500) marc, dar mede ick mith mer an
deren rikesrederen entsettet war, mit den ersten to betalende, 
szo willen J[uwe] Lfeffde] nicht twiuelen, men dat sulue, szo 
drade de nigge last van copper &c. ankomende wert, schal 
in allen mathen gutwillich werden entrichtet. Bidden der haluen 
hogestes trostes, dat by Juwen Lefften ock gantzen sittende 
rade nicht allenen de sulue lange vortouinge in gunsten vnde 
willen vpgenomen werde, men dat ock des werdigen vnde 
hochlerdenn hernn, magistri Johannes Roden, Juver kerken 
to Lubek domheren vnde Secreter, szo lange leger möge in 
allen mathen entschuldet syn. Ick hebbe vt velen vnde inerg- 
kliken szaken vor der tidt, er ick vnde vilgedachte rikesrede 
haluen der gubernation des landes endrechtich weren, [nicht 
können] mith eme tor sprake kamen, vnde vorhape my der 
haluen, dat J[uwe] LjeffdeJ dar by nicht anders denn alze myn 
guden vorderem ghunren vnde vrunde vormergken werden. 
Dat wil ick vmme J[uwe] Lfeffte], de Got almechtich in gelucke 
vnde lanckwariger regeringe vristen willen, getruwelick vnde
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demotlick vordenen. Screuen tom Stockholme under myneu 
secrett am auende Vincula Petri anno &c. xij°.

Sten Sture, Kitter, 
Swedenrikess vorstender.

Utanskrift:

Den Ersamenn vnde vorsichtigenn wolwiszenn Hernn 
Burgermeisternn vnnde Radtmannen der Stadt Lubeck mynen 
besunderen holdenn herenn ghunrenn vnde gudenn vrundhenn.

Original i Lübecks Eådhns-Archiv med anteckning: Eecepta xx Augu
sti 1512.

409.

Kiksföreståndaren Hr Sten Stures privilegier och bergsordning 
för Salaberg, dat. Vesterås slott d. 8 Aug. 1512.

Jach Sten Stwre i Ekesiö, riddere, Sweriges riches for- 
standhere, helser edher allom bergxmannom och almwgha, som 
brwka i Salabergx grwffwe, kerlige med war herre. Kere 
wenner och dannemen alle, effther thet alzwollogher Gud 
haffuer wnt och giffuit thet sölffbergit, när eder i thenna näst 
forlidna ar fwnnit är, richet, eder och then menige man, tijl 
nytta, gagn och oppehelle; och i her tijl dagx ey haffwen 
ha fît naghen lag, privilégia eller annan rettelse, som andra 
sölffbergxmen fordhom for eder pa annen sölffberg hafft haffwe, 
vthan brwkat thet her til, hwar annen tijl men och forfangh, 
som ey lenger tilstädes maa i naghen mattha: ther fore haff- 
wer jach aff synderlige gwnst, med werduge fädhers och gode 
rnentz aff Radet her nw när mich ære, tesliges och gode 
mentz aff Kopperberget och gamble Solffberget rad och sam- 
tyckie och epter eders eghin begärilse, millelige vnth eder 
tesse privilégia oc frijhether, som her effter scriffna ständer.

1 Först at hwar man som biltoger vorder i Swerige, huar thet 
helzst är i richeno, oc är sa man, at han wil och forma arff- 
wodhe for sijt brödh, ma oc skal haffwa frijdh när edher, oc 
ther wara med fredh, vthan han see mördare, sins herre för
rädare, oppenbare tywffwer, eller then freed bryter a qwin- 
nom, then sa haffuer giort, skal ey när eder tesse nadh 
nywta, worder och noger biltoger när eder a berget, han 
skal inghen freedh haffua i Dalum eller a nagot bergh, som 
är jernbergh, kopperberg, staalberg, ä hwar the ære, ey och 
helder bergana mellan. Huar som oc biltoger worder i na-
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prem ancIrom tessa for[næm]da bergom, ma ey fred när eder 
1 haiiua, se ey i Vestheras biscopsdöme. Item Torgxdagerskal 

wara om Odensdaghen i hwaria wikw med alle frelse, som 
alle andre köpstedher haffue, tijt mage alle men komma vthan 

en.t0c me(l tby the haffue at sälia, bergxmen köpe frijt huat 
o tilföris. Item skal hwart lialfft staffrwm hwggas tre alna bret 

oc tre alna högt, som pa Kopparberget, skal gijffue en öre, 
4 then bergxman thet köpa vill. Item skal fogitten med sex 

bergxmen ransake [huru] mange grwffue drenge behoff görss, 
oc huar dag them tijl löne en öre eller twa örtogher oc en 
maltijdh maath, huilket han heller wil, oc inge [flere] dage karle 
eller lösingemen schole städes ther, en grwffwonne behoff 

n vec^1 v* (®) marker. Item huar smeltare skal haffue en
b halft march om wikona och ther tijl frij kost. Item en örtog 
/ tij makning skal huar grwffue dreng haffua. Item ingen 
o bryte mer en sin retta eeldli vedh syna fyretigi march. Item 

ingen skal haffua gruffuona for then annan, när then tijdh 
9 är, han tijl maka skal, vid syna xl (40) march. Item hoo

in s0Ini anIieI1 trenger fra sin eld, tha honom retteliga bör, böte
10 amer skaden oe xl (40) march. Item hender naghen forsymma
n Sm, f.... tIa honom hör, thet par ther nest gar make tijl
11 sacldööss. Item skal kolaren haffue for huarie xiiij (14)

lampna mijlo x (10) öre pa sin egin kost, holler bergxman
12 honom kost gyffue fern Öre. Item lints naghen grwffue dreng 

som malm tager, lithet eller storth, laglige tylwunnen, han 
oc alle bans medhielpare oc medvethara, stände en tywffs reth.

* Item hoo awerken a annen gor ved grwffuen, haffue forwer- 
kat liiff och gotz, tesliges och the aff SaIaberg faraudes och 
kommandes are med bana wapen tyl Vestheras och andre 
nesta köpsteder eller annerstadz, om the naghen woldzwerk 
göre pa men eller qwinner, ware lag samma, tyl lyft' och gotz,

14 som lorscriffuit star. Item inghen skal bära wapen, som 
skade kan göres med, och huar ga a syna gerningh och in-

15 ghen skada göre. Item ber och naghen grwffuedreng bana 
wapen till grwffuen epter thenna dag, haffue them forbrwtit

16 oc xl (40) mark. Item worder och naghen ostyres man gre- 
pen aff almoganom, som lösker man är, som ey liaffuer fult 
wederhetta, antigge sielff eller inna med androm, eller ey far 
borgan. for sig, tha man han fangas och i kista sätias, ther 
tijl fogitten haffwer giort om han, epter thy som brwtin tyl-

17 siger. Item alle som i grwffuen brwke schole haffue ena 
kisto vel förwarit med tylbörlig richens jern, ther ogerningx- 
men inriä schole forwares, ho the heltz äre, ved huars mantzs

18 xl (40) marc innan Moremessa nestkomande. Item ingen 
tage naghen forman, vthen then jach sielff tijlsäther eller myn
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fogitte pa myna wegna, hoo anners gör, han äger langas oc 
sätias i kronones jern oc kijsta ther til jacli sielff komma kan

19 eller then myna fulla macht haffuer. Item huat sölff ther görss 
skal inghen stadz sälyas wthen in pa Rych[esi]ns Mynt i Stoc-

20 holm och Vestherars. Item alle schole drijffua got sölff, och 
sätie sijt eghet bomerke ther oppa, och om annars fwnnes

! oc dryffwes til honom, bomerket tylhörer, göre han thet fuit,
21 som tilbörligit är. Item dörffiies noghen annan att sälya en

nw är sacht, in oppa Richens Mynt, haffue forbrwtit grwffue-
22 delin, sölfrit och (40) marc. Item ingen skal Ioff haffue no

ghen malm sälya vthen bergxmennen inbyrdes huar annen, 
ved samme plicht förjscriffjuit star, för thy alt [o:all] then malm 
annorstadz säls och förytres, thet sölffuer komber ecke pa

23 Myntet, tyl richesins gagn och almenneligit(!) nytta. Item 
dyrffues naghen med tryske, kronennis afradh eller tionda 
bar med sig inneholle, haffue forgiort sin grwffuadell vthen

24 alia nadhe. Item schole bergxmen sielffue inbyrdes med fo-
gitten kesa sex men, the med fogitten all ärende och sakemal
höra, ransaka och slita skole tyl retta, huariom skipa la»
och rett epter thenna privilégia innehaldilse, och huar the ey 
tyl reckie kwnne, tha epter Sweriges riches lag i all ärendhe

25 och sachemal. Item ingen dyrffue sig villda noghen deell 
tijl i grwffuonne epter thenna dag, hoo thet gör, miste then 
dell och böte för veldet, som lag inneholle, och the eeldha,

>6 som nw i forbud tagna äre, sta om samma lagh. Item haffuer 
jach befalt min fogitte, att han med the sex om al rympnincr 
och vatwööst, hwat grwffue behoff görs, skal tylsee tyl al- 
mennelig nytta. Hoo sig ther vndhen dragher, laglige tyl-

27 kraffdher, haffwe forwerkat grwffuedelin. Item epter Richie- 
si]ns Stadga skole alle haffue skog til grwffwones oppehelle, 
som offuan al bergxlagen sydwana är. Thenna oc all an-

18 nen for[screff]ne stycke skole ewinneliga standha. Item skai 
myn fogitte haffua fulla macht att retta öffuer allom them, 
som forbryta hals och hand, som brwtin äre tyl, oc i al an-

!9 nen ärende, som thenna privilégia inneholler. Item wäret 
saka, at noghen dyrffde sig her emot sätie, eller med woldz- 
werke opkasta lönlige eller oppenbarlige emot tesse privi
légia oc frijheter, Saleberg nadelige giffna och wntha äre, 
tha schole the eller han, thet begynna, med alle theres med- 
hold forbrwthet haffue sin grwffuadell oc xl (40) marc, 
och om sa saken högre rijste, tijl lijff oc godz, som Ed

it) zöres brwt wtuijser. Item driffwaren for huart skeppund bly 
skal haffue som Bergxfogitten och Sex honom före sygie. 
Iijl tessa privilégia oc frijheters högre forwarning och stad- 

Bidr. t. Skandin. Eist. V. 33
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festilse lather jach viterlige hengia mith indsigle for thetta 
breff, som giffuit oc scriffuit är pa Vestheras slot then sön
dagen nest för Sancte Laurentii dag Anno &c. Mdxii.

Afskrift i qvart från senare hälften af 17:de århundradet, enligt på
skrift »ex originali», (som då fanns i Riks-Archivet) nu förvarad i Kongh 
Biblioteket i Stockholm. De särskilda punkternas numrering är här tillagd-

410.

Peder Turesson (Bjelke) till Hr Sten Svantesson, klagar att 
Johan Månsson känts vid Uppvidinge härad, hvilket var 
den bästa delen af hans förläning och hvilket han haft 
både i gamle Hr Stens tid och i Hr Svantes tid, tills han 
blef förtalad, och är oumbärligt, om han skall underhåll» 
det förfallna slottet och besättningen; ty af det öfrig» 
kunde man ej hålla 10 man, och erinrar om förlusten 
af sina Danska gods, dat. Stäkeholm d. 5 Sept. (1512*)- 
D. G. A.

Myn ödmiwgelige kerlige helsa altiidh forscriffuidh nied 
wor herra. Kere her Steen, ma i wetha, ath Johan Monsson 
haffuer kæns vidh Opwidinge hæradh, som jach hade i förläs- 
nigh, oc loth han læsee edert breff dær, at i hade fôrlænth 
honom medh. Kere her Sten, daa jach sadhe edher hulskap 
oc manskap, da loffuede i mich goth, dhær sath jach fulkorn- 
melige tro tiill. Ær edher væl vetterligeth, hwad fôrlæningl* 
her ligger tiill slottith. Dhet hæredhiit var den bæsthæ för- 
læningh jach hade. Kere her Steen, jach hade sa godh tr» 
tiil edher, at i hade villeth fôrbæthræ myn forlæningh oc icke 
förmynsket, jach haffuer hafft det hærediith baadhe i her 
Stens tiidh och i edher kiære fadhers tiidh, Gwd hans siæl* 1 
nadhe, för en jach bleff befördh för honum, förmaar jach,. at 
jach ær och saa for edher. Dhær skal enghen beuisa mig*1 
vt offwer, ath jak haffuer i noghen motthe fortiænttet. Kisere 
her Steen, har oc jach variidh i richesens tiænist saa ydher- 
Iige i detta örlögh, som nogen annan oc faath skadha oc för- 
derff baadhe hær i riichet oc i Danmark, som jach aldrig*1

*) Att detta bref är skrifvet kort efter Sten Stures anträde, kan slutas 
dels af utanskriften, dels deraf, att Johan Månsson år 1611 mist K»' 
kind i Vestergötland samt någon liten förläning i Upland (jfrN:r 36« 
363), hvarför han borde få ersättning, både med hänsyn till sina fpr- 
tjenster i allmänhet och särskildt derför, att han verksamt bidragit ti 
Hr Stens erkännande som riksföreståndare, och. dels slutligen deraf, »
i Johan Månssons senare bref (N:r 411, 428), någon fråga om ersättning 
ej förekommer.



tear bother oppo. Skal jach deth intet nythe tiil godha, det 
sætter jach intil edher. Kiære her Steen, bedher jach eder 
ödmiwgelige, ath i ville vnne mich det hæredhiit igiæn. Den 
ffoheth, jach haffuer sakth edher, twiler der inthe oppo, oc 
vd jach vare edher til tiænist oc vilie foret, som mik bör at 
göra. Hörer myn hustrv oc jach edher oc edher kiæræ hu- 
strv sa nær tiil, tror jach edher saa wæl, at i ville icke vetha 
wort fordarff. Kiære her Sten, Stægeholms læn och Osbo dher 
skal man icke kwne haldhe offwer x (10) karra vtaff, dhær 
kan jach göra edher oc riichiit lithen tiænist medh. Mæstæ, 
delen vtaff det jach skal holdha siottith mædh, deth skal jach 
kostwærie vtaff mit eghiid, oc ær hær eth nædhfallith sloth. 
Johan Monssens fôrlæningh hon war try[sin| saa godh som 
den fôrlæning jach hade. Han hade inthe törfft wedh at gaath 
effther min skadha. Kiære her Sten, bedher jach edher öd- 
miwgelige, at i ville vetha mit bæste, deth vil jach fôrtiænæ 
°c förskylla effther min ytherstæ macth. Hær mædh edher 
alzmectoge Gud befalandes oc Sancte Erich kongh tiill ewig 
tiidh. Scriffuid pa Stægeholm sönnedagen för vvarfrvge dag 
natiuitatis.

Pædher Tursson, ridder.

Postscriptum på en lös sedel:

Kære her Sten, beder jach eder kerlige oc ödmiwgelige, 
at i ville wælgôre oc vnne myn syster Anna dhen ottingeu 
Cgiasn, hon hade i Synnerbo, det wil badhe hon oc henes 
Venner, vii kerlige oc ödmiwgelige förskylle.

Utanskrift:
Erligh oc welbyrdig herre her Steen Swantesson, Sweriges 

Hches forstandere, kerlige, ödmiwgelige sendes thetta.

\ 411.

Johan Månsson till Hr Sten Sture; allt står nu väl till i or
ten, så att han kan begifva sig upp till sin gård Bro 
(Brokind) öfver julen, och ber han få veta, hvar han 
kunde träfia Hr Sten, samt att icke blifva sänd som 
ombud till Danmark, utan få stadna på sin plats, dat.
Kalmar slott d. 1 December 1512. D. G. A.

Min ödmyge och kerlige helsen weluelig och redebogen 
ffiro thieniste eder herredöme altiid tilförenne send med wor 
herre. Werdens., velie vetha, at her i thenne landzende, pa
ßorcholm och Öland, star alstinges well till, Gud tess Ioff
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haffwe, och riidder Sancte Örien. Sa ær jach nw till rede 
at giffwa mich op i læned och seden framdeles till myn gard 
Bro, ther at holle myn jwll. Tecktis eder göre mich bwd 
wnder ögen, hwar jach eder finne kan, mæden jach ær pa 
fartten, tha ware jach eder gansche gerne till orda och talss 
om monge erindhe, som stor makt pa ligger. Om sa ær, no
gen herredagh schall berames nw i vintner for the senninge- 
bud, som schole skiickes till Danmark, tha hopess mich, at 
i ey samtyckie eller tilstædie velie, thet jach bliffwer en aff 
thöm, elfter thet nogre vntte [mich] gerne till gode, at jach 
komme dût och alriig thæden. Her i haffwe mich befelædh 
at wara, vill jach waage halsen och forswara thenne landz- 
ende till edre hand thet yterste, Gud giffwer mich naden till, 
æ hurv all degtingen kwnne sig forlöpe. Inthet anned syn- 
nerliget, Iilf och halss och all myn welfarth veliendes altiid 
waaga for eder och edre wenner, sa lenge jach liffwer. Eder 
herredöme then alsmectig Gud ewinnerlige befelendes. Scriff- 
uid pa Calmarna slot in crastino Saneti Andree Mdxij. M[eo] 
s[ub] sfigneto].

Johan
Monsson.

Utanskrift:

Erlig welbyrdig herre och strengie riddere unge her Sten 
Stwre, Swerges riges forstandere, sin kere herre.

412.

Ärkebiskop Jakob till Hr Sten Svantesson, hade fått han® 
bref af d. 3 Dec. om ett herremöte i Vadstena, men yr- 
kar med det snaraste en mindre sammankomst af de när
mast boende, på 3, 4 timmar, i Enköping, dat. Arno d. 
5 Dec. 1512. D. G. A.

Jacobus <Éc. lika med N:r 9.
Wii finge nw eder scriffuilse, scriffne pa Stocholms slot 

Sancte Barbare affton om eth herre möthe i Wastena etc. 
Meden thenne winther swa förfögher siig, hade nyttigt warit, 
at the gode herrer her nermist bo hade nogerstadz warit til" 
sammens til orde i thenne ængn med eder, offuerwægendis 
om swadane almenigt möthe, om tiidh oc stæd. Tha thet 
stodh wæl til i Sueidge i fordom tiid, tha pleghede swadane 
ærende oc æn the mindre wordedhe ske med the gode herrers
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''ad oc samtykkie, som widh handen bodde, thet æn nw wæl 
ske kunne, epter at bisp Mattis, bisp Otte, her Sten Cristiern- 
son oc andre snarlige samkallis kunne, hwar eder thet i thenne 
ængn innen xii (12) eller xiiij (14) dagher alder senest tektis, 
i stædit wore best i Enekoping för eder oc oss alle, swa at 
thet skedde innen Tommess messen, at ther komme kunne 
War för siig med vi (6) eller viij (8) hæster, at wii kunne 
tende ther war ting pa iij (3) eller iiij (4) thime alder högist. 
Her om rette wii oss gerne epter eder scriffuilse. Hwar wii 
éc. lika med N:r 9. Raptissime ex manerio nostro Arnö 
dominica 2:a aduentus Domini mdxii. Nostro sub signeto.

Her ære oc nagre tidende fra Rom nylige kompne, hwarföre 
oss makt pa ligger hastelige sammenkomme.

Utanskrift :

Strenuo oc generoso viro domino Stenoni Swanteson in 
Ekesiö militi regni Swetie gubernatori amico nobis sinceris- 
sime dilecto.

«3.

Ärkebiskop Jakob till Hr Sten Svantesson, är misslynt för det 
Hr Sten icke vill komma till ett möte i Enköping, bland 
annat för frågan om ombuds sändande till det concilium, 
som påfven utskrifvit, och icke afstå från att hålla ett 
rådsmöte i Vadstena, dat. Arnön d. 6 Dec. 1512. D. Cl. A. 
Utanskriften lika den föregående.

Jacobus &c. lika med N:r 9.

Som i nw scriffue eder ærende oc leglighet swa skikkede 
Ware, thet i ecke kunne fôrwænde thet möthe, i berammet 
haffue i Wastena, oc ecke eller ware til orde innen jwlen i 
Enecöping med the werdige fædre oc Here gode herrer, her 
widh handen bo, at ôffuerwæge, huat riget legligest oc nyt
tigest wore, wii giffue oss her om wsel til frudz paa ware 
siidhe, ty wii ære en gamel man, oc kan swa ware, at wii 
badhe för allerdom oc menföre skul ecke kunne pa then tiid 
giffue oss pa nagon lang reso. War herre giff'uit, swa ware 
företaghit, at thet bliffwij rüget til bestand, oc tess inwanere 
til friid oc rolighet, war tiid slitz ringe hæden. Hade wii 
nagerstadz kommet til samtals, som wor akt war, innen jwlen, 
som wii screffue betimmelige Jon Jenson oc her Peder til,
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ther hade wii kunnet wäret öffuer eens bland annet oin the 
ærende, war helgiste fader paffuen förscriffuit haffuer öffuer 
menige cristenheten, til alle förster oc herrer, andelige oc 
verdzlige, om eth almennigt möthe, som kalles concilium ge
nerale i Rom, huilchet then ene med then annen aff forme 
staadt plictige ære at besöchie lathe, swa motte wii med thet 
alder förste med the werdige fædre oc andre kirkenes præ- 
later ware til tals, hwar wii ther til tilfælle haffue kunne, 
hwrw wii skole ther wtinnen holle, och hwo til forme conci
lium i Rom sendis schal, rigesins och kirkenes oc alles ware 
wrsækt at göre, oc wore nyttigt oc tilbörligit för riget skul, 
at i oc wore ther nær, ty thet gæller swa wæl eder pa, som 
rigesins forstandere ære, som kirkene. I scriffue, at i haffue 
sat thet herre möthe i Wastena för the gode herrer skul i 
Westergölland oc annerstadz i then ængn, om thet möthe i 
Eneköping, wii haffue nw ii (2) resor scriffuit eder til, kan 
inthe hindre thet möthe i Wastena, ty mellem Westerars oc 
Eneköping ære ecke mere æn iii (3) myler wægh.(!) Imaghe 
æn nw ware fôrtænkte, at i oc flere gode herrer her oppe komme 
tilsammens swa snarest, tektis eder icke i Eneköping, at thet 
tha skedde nager annerstadz i then ængn, i Swinegarn eller 
annerstadz ther nær. Nær wii faa ther om wethe eder wilie. 
wele wii ther gerne rette oss epter, til mötis komme med 
eder oc andre gode herrer med vi (6) eller viii (8) hæster. 
Swadana wort samtal kan tendis pa iij (3) eller (4) thimer. 
Hade i kommet her til os, meden i her swa nær omfoore, 
eller at i hade begæret, at wii skulle komme til eder nager- 
stadz pa eder wægh her nær pa en lithen stwnd, thet hade 
wii alztingis gerne giort. Hwar wii kunne &c. lika med N:r 
9. Ex Arnö die Sancti Nicolai episcopi Mdxii. Nostro sub 
signeto.

Wii haffue förnummet, at badhe i Tydzland oc Danmarc 
redhe siig andelige oc werdzlige at besökie thet concilium, oc 
ær ecke twifflendis, om wii ther ora inthe tænkie, at om oss 
bliffuer rört i swadanne möthe i Rom. Therföre ligger rnakt 
pa, at wii oss i then del ey förglöme. Iterum valete féliciter.
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Biskop Matthias till Hr Sten Sture, har svart att komma både 
på den späda sonens kristning d. 23 Jan. och på herre
dag i Vadstena d. 2 Febr. heldst fastlagen och Samtings 
marknad då är så när, hvarföre han tillstyrker ett sam
manträde före jul med ärkebiskopen och de närmast bo
ende, dat. Strängnäs d. 10 Dec. 1512. D. G. A.

Matthias Dei gracia 
Episcopus Strengenensis.

Sincerissimis nostris in Domino dilectione, fauore et sa
lute premissis. Kære her Sten, besynnerlige gode wen. he
dan wij i afftes scriffwe eder tiil med waar erchiediegne, her 
Jiirien Nielsson, ock han fraa oss war farin, finge wij twenne 
edhre scriffwilse, i huilke i oss tilbiude om thet möthe, i be- 
ramet haffwe i Wastena om purificationis, teslikes ock ath 
wij komma wille til ider i htocholm sönedaghen för conuer- 
sionis Pauli, ath hielpe eder käre wnge son til cristendomen, 
liwilke twenne tider swa när äre hwar wppa then annen, at 
oss icke well mögeligit är them baade epter eder begär be- 
sökie ock fultgöre, som i sielfiue well merkie kunne, när i 
ther epter rekne. Ær ock taa, om purificationis, fastelawen 
swa när i henderne, ther all man med anner tingh är be- 
kymbret, at man skall formode sigh i then tijdh föghe_ goth 
bestella i riksens ærende. Strax ther epter ær Samtingen 
hær i Strengnes, om wij taa icke här til stædes wara sculle, 
heller nw æn i fiord, komme oss thet tiil drapelig skada för 
marge wores oc kirkennes saker skul. För thenne ock andre 
slike saker, skotzmal och legligheter, som til ewenturs andre 
P'ode herrer hafïwa, huar i sin stad, wore jw endelige nyt- 
tuo-t, at i nw hastogt innen jwle did wore til samtals med 
waar herre erchiebispen ock the aff Kadet här nesth wnd 
handenæ ære, ath oweruæga om thet mene möthe, huat tijd 
ock stæd thet besth besökas seal, epter som thaa kan finnas, 
ider ock oss alle kan wara belægeligest Hær med idert 
herredöme Gud och Sancte Eskil befallandes Raptissime ex 
Strengfenes] in crastino beate Anne matris Mane Anno Do
mini Mdxij. Nostro sub signeto.

Utanskrift:

Nobili viro strenuoque militi, Domino Stenoni Stwre, gu- 
bernatori regni Swecie, amico nostro sincerissimo.
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416.

Riksföreståndaren Hr Sten Sture till några biskopar och pre
later, . samlade i Enköping, förfrågan om det utskrifna 
conciliets besökande, samt särdeles om sättet och vilkoren 
för den snart ankommande »Påfliga legatens» emotta- 
gande, (troligen dat. Stockholm d. IU Dec. 1612).

Myne ödmykelige, kerlige helsa altiid sænde med war 
herræ. Werdugeste, werdoghe fæder, werduges eder werdog- 
heter wilia wijthæ, ath som jach forstandit haffuer aff werdugh 
faders, biscop Ottes, wnderuisningh, thet idre werdigheter 
med nagre Here then helighe kyrkes prelater akte nw i dag 
wara i eeth snarligit samtaal i Eneköpingh for nogre merke- 
Iig ærendhe skuldh, besynnerlige ther then helghe kyrke och 
cristendomen pa rörendis ære, bland andre om the sænde- 
budh, som til thet Romske möthe her aff ryket besændes 
skule &c. Epter thet sadana ærende berörendis ære, som jach 
förnummet^ haffuer, in pa rikessens forstandere, ath y sadane 
offuerwegning och beslutningh til radz och förhandlen wara, 
och tydhen ær korth, och myn leglighet icke saa ær, at jach 
pa thenne tiidh kan ther med ider werdigheter personlige til 
ordne komme, thy sætter jach thet in tyl ider werdigheters 
godhe raadh och samtycke, om the erlighe prelater och heder
lige personer, som thet möthe tilfalne ok beqwæme ære besökia, 
huat myk bör ther i besyrgia, thet gör jach wtan al bryst 
ganske gerna, tesliges at idcr werdigheter om sadana article 
och framsætninghe pa idre sydhe wylle fortænckte wara, til 
thet menighe herremöthe i Wastene, ath tha ofifuer alth sam
tyckes kwnne the ærende, ther kyrkien och cristendomen wp- 
hæliighe och waarth fæderness rike bestondeghe waare motthe, 
som nw pa badhe sydher aller största makt pa ligger. Wer- 
digxste, werdege fæder, jach fyk nw i tesse daghe tilbywdelse 
aff iScara, ath pa wægen hiit til rijket ær wtsændh waar hel- 
geste fader pawens legath, och ær snarlighe formodendes 
gönwm Danmarc, och ath samme werduge herre icke sygh 
betröster här in wtan leydhe, huilket Gudh skal kennæ, ath 
obeqwämeliget ware, ath sadana Romare kyrkes budh skulle 
noger for argen widerfares, och som Gud forbyude, ath i 
noger mathe ske skulle for obegripelig skada och forderff, 
som ther epter fölgia wijlle, æn togh ær almogen ganske ofor- 
stonden, synnerlige med sadana budh, komma gönum Dan
marc, som nw for ij (2) aar skeedhe, som jach förnam i We-

*) Idzardus Gravius kallar sig »Domini Pape ad D. Joannem Regem nuncius 
et orator» uti ett bref till K. Kristiern, dat. Laegholm (Laholm) d. 17 
Dec. 1512. Tryckt i Danske Magazin B. IJI: 18.
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stergötland, tha hadhe thet budh nöglige bliffuit ther i gönwm 
forsækrat, mæn til ath betaghe sadane oradh och forderff, 
om idre werdigheter saa belefwe, wil jach gerna personlige 
eller och med godhe fulmæktighe ther om besyrgia ath möthe 
samme waar helgeste faders sændebudh i gränsszen och latha 
then werdigh hærræ hederlige fram komma hiit in i rijket, 
och om saa belagades(!), thet then werdig herre komme tha 
til VVastena, til thet menighe möthe, och ther framsætia syne 
articler och maktelighe befalning, pa ider nades godhe be- 
hagh, tykte myk icke oradeliget wara. Wille ider werdig
heter thetta sa besynnä och belæghæ, ath then werdeghe herre 
tilscriffua, tha wil jach mych ther gerna epter rætthe, ofor- 
symelige fwlfylgia, och i huât mathe i tæsse eller andre 
ærende, wnder den helighe Romerske kyrkes, waar helgeste 
fader pawens, lydne och budh myk tilseges, tesligis ther worth 
fädernes ryke ær til bestondh, ther til wil jach lydogh och 
tylbödigh wara i alle mothe, som myk tilbörliget ær. Wer- 
deges ider werdigheter wilia forwarat i bland annen scriffuilse, 
ath then werdige herre icke drager Danske mæn in med sygh, 
tesliges icke punkter eller befalinger i kongens ærende, eller 
nagre bandzmaal pa rykessens menighe, eller nogers tess in- 
byggeres argasthe. Huar jak kan wara ider werdigheter, til 
al ödmykt oc kerlig, gör jach gerna, thet kennæ then alz- 
mectugste Gudh oc Sancte Erik, huilke jach ider til Iyff oc 
syæl ewynnelige befaler. Scriffuit &c. gten gture

ij Ekesyo riddere.
Utanskrift:

Werdugeste, werdughe fædre och hederlige prelater, som 
nw i Eneköpwngh forsambladhe ære, med al ödmykt kerlighe 
scrifuet.

Concept eller samtida afskrift i K. Danska Geh.-Archivet.

416.

Ärkebiskop Jakob och biskop Matthias till Hr Sten Svantes- 
son; gilla innehållet af hans bref, men anse icke nödigt, 
att lian sjelf reser legaten till mötes vid gränsen, utan 
sänder ombud, som följa honom till biskopen i Skara, 
dat. Enköping d. 20 Dec. 1512. D. G. A.

Jacobus miseratione diuina archiepiscopus Vpsalensis 
Matthias eadem gratia episcopus Strengnensis.

Sincerissimis nostris in domino dilectione, fauore et sa
lute premissis. Kære her Sten, besynnerlige gode wen. Sedan
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wii hade scriffuit the breff, them wii ider sænde med werdig 
fader biscop Otte, ock bans naade med then gode herre dom- 
prowest i Westeraars ther wppa nogra befalninger giffuit, 
munneliga ider wnderuisendis, finge wii eder breff ludendis 
om samma ærenfde]...wii eder taa tilscreffue, ock tycker 
oss ganske r[adeligtj wara at saa skeer, som i sielffue scriffue
om th............................ok legat. Tog wppa eder behag tyc
ker oss icke............ wara, at i personlige saa hasteliga mot
honum thit neder ider giffue, mæn thet i skicke gode men 
ther til, som hanum i thet första forda ock fræmje in i landit, 
in til then werdug fader, bispen i Scara, och sedan til thet 
menige herremöthe, tyckte oss wara bequemligit, för huilken 
ærende och mykit annat, som wii fornimme aff forme eder 
scriffwilse, haff'ue wii befalit forme werdug fader biscop Otte 
ock then gode herre, domprowesten i Westeraars, eder wor 
gode mening ther wtinnen wnderuisa. I huat motte wii kunne 
wara eder til wilie ok kerlig, ther skole i finne oss altiid wel- 
uilioga tiil. Eder her med alzmectug Gud befallandis tiil 
liiff ock siell. Raptissime ex Enecopia mdxii in vigilia Thome 
apostoli, nostris sub sigillis.

Utanskrift:

Nobili viro strenuoque militi domino Stenoni Swantesson 
regni Swecie gubernatori amico nostro nobis in Cristo di- 
lecto.

417.

Riksföreståndaren Hr Sten Stures kungörelse tili dem som 
samlas på 20:de dags marknaden i Skara, om liansresatill 
Finland, särdeles med afseende på förhållandet till Ryss
land, hans besök i Dalarne, der han funnit innebyggarne, 
likasom Norrländingarne alla välvilliga och »samhålliga» 
till rikets försvar, om det förestående rådsmötet i Vad
stena d. 2 Febr. för att öfverväga om den underhandling 
om fred mellan rikena, som vid midsommartiden skall ega 
rum i Köpenhamn, samt om Hr Erik Abrahamssons ut
nämning till höfvidsman, dat. Främby vid Falun d, 1 
Jan. 1613,

Jach Sten Stwre i Ekesiö, riiddere, Sweriges riches for- 
standhere, heiser eder alle menige klercherii, friibornæ, frelses-

*) Landsting och marknad hölls i Skara första måndagen efter tjugonda- 
gen, hvilken år 1513 inföll å den 17 Jan., hvarföre det i brefvet an
förda datum ej får tagas alldeles bokstafligt.
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men, köpstadzmen, kronennis skatskylloge bönder, landbor 
och menige almwgæ, som nw församlade [ære] om tywgwndhe 
dagh jwla i Schara, kerlige och ewinnelige med wor [herra]. 
Kere venner, eder skal alle vetherligit vara, at sidhen jach 
seenth i höstes hadhe warit i kindlandh, och ther^bestelt om 
riché[se]ns wordandhe ärendhe, besynnerlige pa christendomp- 
sins vegnæ, emot the omilde Rytzer, sa haffuer jach och nw 
warith tiil ordha och taals med thenna almwga her i Dala 
och vtoffuer all menige Norlanden och fan them alle gantzke 
welwilioge, endrechtelige och samholduge, tiil nche[se]ns 
betzsta oc bestandh, sa och tiil at afwärie richesens. och 
alles tess inbyggeres skade och forderff, om naghen mriches 
eller wtriches ville nagot obestandh her in begynnæ, foi ho
pandes och alzengte twekandes, at i dannemen alle i eders 
landzende vele och sa göre pa eders sidhä, om sa behoff 
giordes och oppa trengie kwnnä, som i och altiid her tin 
giort haffue som erlige, gode, thro dannemen i alle mattha. 
Framdelis schole i och vetha, at jach med the werdugxte, 
werduge fæder, erlige herrer och godhe men, richesens radh 
haffwer berammet och beleffuat eth almennelighit herremöthe, 
stande scholandes i Watzstena om kyndelmessa tiidh nw nest- 
kommandis, ther wii tha alle endrechtelige och samfellelige 
wele offuerwägä och till endhä wtoffuer eens wordhæ, at wii 
jw endelige besökie vele thet herremöthe, stande skal i Kö- 
penhaffn i Danmarc, emellom tesso trij riche, om midsomars 
tiid nestkomandes, oc wiliom en tha tiilbywdha all then dell 
richet, oss och wara epterkomandhe mögeligit är, och som 
kan drage tiil freedh och sämie riehen emellom, sa at nest 
Gudz hielp brijsthen schole ecke fynnes pa wara sidhä i 
naghen mottha, om wii thet nywta magho. Kere wenner, 
jach bedher och tiilkräffwer eder alle pa Swenges kronnes 
veo-na at i, i myn frawarelse, vele wara then erlige godhæ 
man, her Erich Abramsson hörwge och lydoge, tro och ret- 
raduge, liikewiis som i ware her Ache Hansson i gamble 
her Sten Stwres och myn kere dödhe herre raders tndh, (jud 
alles theres siela nadhe. Jach tacker edei alle gantzske 
kerlige, riche och fatige, vngä oc gamble, för then weliog- 
het, i mich och mynä thienare bewiiste, sa lenghe jach ther 
städes när eder war, och forlather mich fulkomplige ther oppa, 
och siar mynä fullä liith tiil eder alle, at i vele jw fasth och 
obrwtelice holle mich thet hulskap, manskap och troskap, i 
och menige Sueriges almwgä mich alle loftuat och tiilsagt 
haffue. Jach vil gerna holle eder alle, riche och fatige, vid 
Sancti Ericx konungx och Sweriges Iagh och godhe gamble 
siidwänior, som tilbörligh är, i alle mattho, och gerna vethe
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alles eders betzsta, godha gangn och langlige bestandh, sa 
lenge jach liifwer, thet kenne Gud och alle richesins helge 
patroner, them jach eder alle befaler med Iiiff och siell tiil 
ewigh tiid. Scriffuit pa Koperberghet i Fremendby fiortande 
dagh jwla, vnder mit indsigle, Anno domini mdxiij.

Original, med lemning af sigill, å baksidan, i Riks-Archivet.

418.

Magister Håkan, abbot i Alvastra, ålägger klostrets landboar 
att, i likhet med alla andra kloster-landboar, årligen hålla 
två hästar en natt för biskopen i Linköping eller den 
tians ränta hafver i värjo och att utgöra denna gästning 
till två hästar när derom tillsäges, vid 3 marks bot och 
äfventyr att mista godset, hvaremot biskopens fogde ålig
ger att hjelpa dem vid ting och stämma till lag och rätt 
samt försvara klostrets ägor, dat. Vadstena d. 13 Febr. 
1513.

Jach mesther Haken1), aboth i Alwastra, helser idher 
alla landbor, ok clusters varnadh2) vnder Alvastra kerlige 
med Gmdh. Ma i vethe, ath aft langligom stadga ok gambla 
ordminfdes]3), heffdh haffwer varit aff aller, ath alle closters 
landbor, aff huat ordön the helsth ære, haffwa arlighe hollet 
twa hesta ena nath biskopenom i Lyncöping eller them ther 
bis[cops]byrdens4) rentha3) haffwer i vergie6), vtan alle gen- 
sengn, for then tilflwcth, forswa[r o]k beskerm, som jak ok i 
skulom haffwa i closters ok alles idre trangom til hans nadhe 
bade i andelige och likammelige mathe9), en tha at nagre 
oskelige vildhe göre naget broth her vth innan, vtan skeel, moth 
londe gamble sidhwenia. Hwarfore bidher jach, förmanar ok 
strengelige biwdher idher alle, och hwar ider serdelis for sigh, 
vidh tree mark *°) saak for olydhnan u) eller treskan12), om i an
nars giordhe, ath i lather biskopsens fogete och æmbites menI3) 
faa fornempde gestning til twa hesta, nær han ider tilsegande 
vardher, til godhe redhe14), saa framt han vil bliffua vi[d clo- 
sterssens ægher] och egh mistha gosedh15), och ther med ær 
forrde biscops fogete [eder allom plietjuger oppa mina vegna, 
liker vist16) som jak personlige nær stfadder] vore, vithe idert 
gangn och aff' verghe edher oreth med ordh och gerninga 
och idher hielpe pa tingh och stæmpna17) til Iagh och rethe, 
at, forswara ider och closters18) ægher, som han och haffuer

*) Följande varianter förekomma i den åberopade vidimationen, ur hvilken 
de inklamrade orden måst hemtas: *) Haakon, 2) vaardnada, 3) ormyndes, 
4) biseopsbordsens, 5) rentho, 8) wærio, 7) tilflyet, 8) clostherssens, 9) motto, 
10) marcka, ”) olydne, n) trysko, 13) embetzman, ,4) goda redo, ,5) godz- 
set, ,6) likerwiis, n) stempno, 18) clostherssens.



Ioffuat alwarlifga] göre vilia. Vare tliet och sa sake nager, 
anderledis giordhe, som jak ey tror, thaa haffwer inthe skotz- 
mal til mik i thenne mathe, æ huat skadhe honum her offwer 
henda kwnne. Her innan gören, som forscriffwat staar, vtan 
forswmilse, soin i vile göre thet mik ær lywfft, ey aktande 
nager annath19) breff eller beffelning20) aff' hwem thet helsth 
kwnne vara. Her med idher alle antwardandhe Gwdhi och 
Sancto Bernardo. Giffwet i Vastene21) försthe synnedagen 
i fasthe anno Domini Mdxiij, vnder mith embites insigle, ther 
jak lather henga for22) thetta breff.

Bfter original å pergament (i Riks-Archivet), hvilket är illa skadadt i 
midten af brefvet oeh hvars sigill är borta, jämfördt med en vidimation af 
kanikerna i Linköping, OloS Clemetsson ocb Hans Bagvaldsson, dat. Lin
köping Sancte Knuts dag (d. 10 Juli) 1515, likaledes å pergament. En i 
hufvudsaken lika lydande kungörelse till Vreta klosters landboar tinnes å S 
Cecilie afton (d. 21 Nov.) 1515 utfärdad af dåvarande abbedissan Sigrid 
Botolfsdotter; äfven å pergament i Riks-Archivet.

419.

Erik Trolles utkast till förpligtelse, att med sina vänner all
tid arbeta för Linköpings domkapitels och stifts bästa, 
särdeles i händelse hans son Gustaf blefve dess biskop, 
hvarom nu fråga var, samt att denne i sådant fall skall 
»hålla sitt kapitel för ögon» och akta dess råd. (Från 
våren 1513* *).

Jac E. T. i B. ljiddere], lofwar oc tilsæger æhrluge her
rer, domprosten oc Linköpings capitel, pa min gode tro oc 
sannind, for then longlig godwilje, ther the mik oc mine wæ- 
ner bewist hafwe, skal jac hær æpter allestads wete oc for
arbete Linköpings stichts, kirkies oc capituli bæste oc bestand, 
oc trolige med mine wæner tilhielpe, at kirkiones oc capituli 
æger æller frijheter ingenstads warde forkrænckte, synnerlige 
om swa af Gudz forsyn skee kan, at min ælskelige son, Gu
staf Erichsson, komer til forma stikt oc kyrke, som nu ær 
aktat, lofwar jac forma capitulo fult medstand göra, at then 
the orden, thet han war H|elge] F[ader] Pawen oc Linköp[ings]

19) noghed aimed, 20) befalning, 21) Vastena, 22) tryct pa ryggen a.
*) I afseende på tiden för denna handlings uppsättande, kan då dagen för 

Hans Brasks val icke är känd, blott uppgifvas, att uti en af honom 
sjelf föranstaltad copiebok (i Linköpings Bibliotek) f. 46 finnes ett salu- 
bref af d. 6 Mars 1513, hvaruti han ännu kallas domprost, men i full- 
magten för Svenska ombuden till mötet i Köpenhamn af d. 22 Maj s. 
å. för han titeln: Electus (N:r 423). Gustaf Trolle var ännu ej 25 år.
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capitel ær pliktog göre, skole obrotlige warda fulgiort oc 
haldne, ofürkrænkte alla kyrkione oc capituli privilegier, frij- 
heter oc gamble gode sedwænior, paa peninger, godz, sakörer, 
tijonde oc all annor rænte, swa at olaga gæstninger oc ail 
annen oskælig tunge warde aflagde oc kyrkiones, biskopsbord- 
sens eller capituli rænte, hwar hon them oskæligen fragangen 
ær, them til skadha, skal aterkomma i sin rætte skipelse, thess- 
likest, at han skall halla sit capitel for ögon och theris rad 
achte. Wäret oc sake, forb[erör]de min ælskelige son for- 
stackot worde i min lifsstund, skal jac oc mine wæner capi- 
tulo trolige behiælpige wara, at biskopsbordhens eller nagon 
annan kirkiones ægodôme, garde eller rænte warde them ey 
nagorledes aftrængde, biscopsbordet eller kyrkione til skade 
i nagon motte. Alt tætta lofwar jac af en frij wilje, som for- 
scrifwit star, kirkione til bestond alfwarlige tilhielpe, holla oc 
fullgöra, utan alt argt, pa forsk[rif]ne min ord, gode troo oc 
sannind, oc til thesse mere wisso [&c.]

Afskrift af Historiogr. Cl. Örnhiälm i hans Kyrko- och Klosterbref, med 
följande rubrik: »Hær Erich Trolles i Berqwara Biddares löffte och beplich- 
"telse emot Linköpings capitel,_ om the hans son, Gustaf Erichson Trolle, 
»wille vælja oo kora til deras bisp. Coll, med orig, pappersbref, doch oun- 
»derskrifvit och oseglat.»

420.

Biskop Matthias till Hr Sten Sture, tillstyrker med anledning 
af ett bref från ärkebiskopen i Lund och K. Hans’ död, 
att han kommer hit upp, för att öfverlägga med ärke
biskopen och flere rådsherrar, om hvad nu skall företagas, 
dat. Tynnelsö d. 26 April (1513). D. G. A.

Matthias Dei gracia 
Episcopus Stregnensis.

Sincerissimis nostris in Domino dilectione et salute premis
sis. Kære her Sten, fadder ock besynnerlige gode wen. Wij 
finge i gaar eder hjer]re[dö]mes scrifluilse, i liuilkin i röre, 
at högboren förste konung Hans är framlidin aff thesse wärd. 
Wij haffue ock förnummit, at saa i sannindh sketh ær, thi at 
i sönedagx nest förlidin war hoss oss wærdugxte faders, 
erchiebispens i Lund, senningebudt, med nogen breff ock 
werff tiil menige rikesens raad, ock sade han för oss thet 
samma. Thij tyckte oss wara ganske nyttugt, at eder herre- 
döme wille nu med thet första, för æn tiden mera förlöper,
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sig hiit wp i landet giffwa, at höra, huat for|skriff]ne breff*) 
innehaide och tall haffwa med wor naadugxte herre erche- 
bispen ock flere gode herrer i raadit, som wid handena ære, 
huat nu skal best företages. Oss hopes, at wilie wij Swenske 
men sij oss wijseliga före med sajmio, endregt ock kerlighet, all 
wor ærende ock saker komme tiil en god ænde. Alzuollug 
Gud giffue eder ok oss ther naadhen tiil. Ihuadmatthewij 
kunne wara eder herredöme tiil wilia oc kerlighet, skole i 
finne oss, Gud kenne, altiid weluilioge tiil, then wij eder befale 
med liiff och siæll tiil ewig tid. Raptissime ex Tynnelsö 
Mdxiij 3:a feria post quartam dominicain pasche. Nostro sub 
signeto.

Utanskrift :

Nobili viro strenuoque militi Domino Stenoni Stwre Regni 
Swecie gubernatori ainico nostro nobis in Christo charissimo.

421.

Ärkebiskop Jakob till Hr Sten Swantesson, tillstyrker honom 
att så tidigt komma åter, att ett rådsmöte kunde hållas 
före eller efter Briksmessan någonstädes vid Mälaren, 
dat. Arno d. 27 April 1513. D. G. A.

Jacobus <&c. lika med N:r 9.

Wii finge werdig fader bisp Mattis scriffuelse i dag, at 
i manedagx nest forliden kom werdigiste faders erchebispens 
bwd i Lund til Tynnilsöö med högborin förste hertig Cri- 
stierns oc Danmarcs rigis radz leyde*), som i oc the werdige 
faedre oc gode mæn begærende ware i Wastena, huilche hans 
nadhe sende oss i dagh med samme bwd. Tesligis hade 
bwdit nogen lwkthe breff, menige rigesins rad tilscreffne, 
huilche wii pa edre tröst opbrotiit oc öffuerseeth haffue, aff 
huilche wii sende edher en beseglde copie, oc the samme 
leyde breff med the andre sende wii til then gode herre bisp 
Matz, rigesins canceler, at tforware, tiil tess i oc the gode 
herrer komme tilhope. Nagre aff wore medbrödre haffue 
scriffuit oss tiil, seden the finge wethe, at kong Hans war

*) De Skånska herrarnes lejdebref, dat. Lund d. 30 Mars 1513, tryckt hos 
Hadorph, s. 427. Andra danska rådherrar, dock med ärkebiskop Birger 
i spetsen, utfärdade ett nytt lejdebref d. 15 Juni s. å. Anf. st. s. 428.



528

dödh, at thet wore nytthe, at i oc wore medbrödher komme 
nogerstadz pa en belegliig stad tilsammens, at ôffuerwæge 
om rigesins ærende, epter then leglighet nw pa færde ær. 
iessligis tycker oss nytteligit ware, therföre screffue wti eder 
till twenne rese, seden^ wii finge then tidende, at i wele be- 
nale eder hiit op. . Komme i saa timelig hiit op, at thet 
kwnde ske innen JErix messe i Dæffwensesund eller annerstadz 
i Mælaren eller i Enecöping, ther om maa i ofört[öffu]at scriffue 
the werdige fæder oc gode mæn til, her wiid handen ære, 
eder leglighet oc tycke ther vtinnen. Om thet, ecke kan ske 
for Ericx messe, teckis eder tha strax scriffue the gode mæn 
til, at thet skeer strax epter Ericx messe i Enecöping eller 
annerstadz, huat.eder teckis. Ware mögeligt, at the aff We- 
stergöland oc Ostergöland kwnne komme ther tiil med, tha 
ware thet nyttogt. Huar wii &c. lika med N:r 9. Ex Arnö 
feria quarta ante festum Philippi et Jacobi mdxiij. Nostro 
sub signeto.

ii haffue screffuit the andre gode herrer tiil her om 
kring, at nær the faa eder scriffuilse, tha skole the retthe siig 
ther epther. Iterum valete.

Utanskrift:

• ktrenuo oc generoso viro domino Stenoni Swanteson 
in Ekesiö, militi, regni Swecie gubernatori, et in ejus absen- 
cia Johanni Jonson in Gladö, amicis nostris sincerissime di- 
lectis.

422.

Kiksföreståndaren Hr Sten Sture frikallar sin trotjenare Jöns 
Laurenson1 fogde på Borgholm, från allt ansvar för fru 
Mättas del i inventarierna, enär dessa blifvit af 12 der- 
till nämnde män, 4 af frälset, 2 borgare och båda lands- 
fogdarne på Öland samt 4 odalbönder, delade, och Fru 
Mättas treding under lås och nycklar insatt i Lilla Fata- 
buret, för att till hennes vissa bud när som heldst ut- 
lemnas (jfr N:r 393), och åtager han sig allt ansvar inför 
riksrådet eller annorstädes, för den förvandling i slotts- 
lofven, som efter hans faders död blifvit gjord, i hvad 
Jöns Laurensson kunde derför åtalas, dat. Borgholm d. 6 
Maj 1513.

_ Jach Sten Sture, Suerikis riches forstandare, göre vether- 
hgit med thetta mith opna breff, ath then tiidh jach var pa 
Horcholm nu sisth, kom for mech min tro tiænere Jens La-



«

529

renson, fogot pa Borcholm, eskandes och begerendes, ath 
jach ville halla the föruanlingh i en ræth tro och ære, han 
fran siio- sakth oc loffuat hadhe, tha han anamadhe aff min 
kære dödhe herre fadher, Suante Nielson, Gud hans siæll 
nade, Borcholms slath oc nykla, bland annar ordh honum sa 
sigiandes, ath hues dell, frv Metta aff thet fatabur pa Borc
holm epter Suerikes Iagh haffua skulle, om honum forstackot 
varde, skulle forme Jens Laurensson fult oc fast ath göre, 
som en dande suen bordhe; ther fore aff hans begær, oppa 
thet for[skriff]ne frv Mette eller noger annar i till komman- 
dhe tidh ingen makt haffua skulle antigia tala eller noger- 
ledes sighia inrikes eller vtan, at forme Jens Laurenson siigh 
annars i then foruandli[n]gh, som forscriffuith star, halft hade 
æn i all ære oc redeligheth, ther fore tha strax till skickadhe 
her Electus till Linc[öping], erliigh herre her Per Turson oc 
velburdugh man Pauali Kyle, Lass Torbiörson, borgamestare 
i Kalmarna, Habram Pedersson, Gudmun Jonsson, radmen 
och Mattis JBiscop, borgara sama stadhz, Peder Suenson och 
Birge skreddara, fogatar i Norra och Södhra Moth pa Oland, 
med iiij (4) odelböndher pa Öland, som skulle se och skodha 
i badhe fataburin, huat ther till senga klæde, lakan, bolsther, 
hygiandhe, aklæde, ryar, hoffdabolster, tæken oc örnagath 
vara kunne, tesliikis eldkar, ketzler, känner, gryther, tenfat, 
beckin, mullöger, handfath, lyusastaka, brödspet och halster, 
dretther, hyrninger, malat och sömath, ther inne vare &c., oc 
badh thöm alle forme och höglega formanandes, ath thee ville 
sadana omak pa siig taga, alth thet forma med nogor hamp 
och lin, ther till stedes var, i thre dela parta athjo: och] byta, 
som tillbörligit var pa alle sidhar, huilkith the och i ij (2) 
daga sa fulkomnade med loth oc lothkaffla, vtan alla vein, som 
the hullo med sin edh, thet alt sa delandes oc partandes, 
huart epter annat, i sith verdh, sa latandes vnder lass och 
nykla then tridie dell, frv Metta haffua borde, i Iitla fatabu- 
rith, sa at nor henne vissa bodh tith komber, skall thet henne 
opiatas oc antuardas vtan alle gensegn i alle matthe, altid 
mech beplictandes in for the verdigiste, verduge fæder oc er
lüge herrer, rikesens radh, oc annar stadhz, huar sa behofi 
giordes, och suara for forme Jens Laurenson om the foruand- 
Iingh till forme slotzloffuen, han i mine hender epter min kære 
döde herre faders befelningh giort haffuer. Till ytermere 
visse och högre foruaring later jac hænga mit insegle for 
thetta breff, som ær giffuit och scriffuith pa Borcholm helga 
torsdagh Anno Domini Mdxiij.

Original, på pergament med vidhängande sigill, i K. Kiks-Archivet.

Bidr. t. Skandin. Hist. Ve- 34
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423.

Svenska riksrådets fullmagt för 3 andliga och 9 verldsliga 
ledamöter som ombud vid det till d. 24 Juni utsatta 
mötet i Köpenhamn mellan de tre rikenas råd, dat. d. 
22 Maj 1513.

Wij Jacob med Gudz naade erchebiscop i Vpsala, Vin- 
centius i Scara, Ingemar i Wexiö med samma naade bisper, 
Sten Stwre, Sweriges rikis förstandere, Doctor Hemming Gad, 
Mester Gristofer i Vpsala, her Jörien Nielsson i Strengenes, 
domprowesta, Knwt Eskilsson, Sten Tursson, Sten Cristierns- 
son, Eric Johansson, riddere, Benet Arendsson, Johan Maans- 
son, Niels Clawesson, Lindorm Brwnsson, Johan Jönsson, 
Axel Matsson, Henric Erlandsson, wepnare, Sweriges rikes 
raad och men, göre allom weterliget med thetta wort wpne 
breff, at wij endrecte[li]ga paa wora och wora kære medbrö- 
ders, som icke tilstedes ære, teslikes menige Sweriges inbyg- 
giara wegna haffwe befälet ock fwlle mackt giffwit och med 
thetta wort wpne breff befale och fwlle mackt geffwe werduge 
feder i Gudi herre Mat[hias] i Strengnes, her Otte i Wester- 
aars, bisper, Doctor Hans Brask, eleetus i Lincöping, her Eric 
Trwlle, her Twre Jönsson, her Peder Tursson, her Holmo-er 
Karlsson, her Cristiern Benctsson, riddere, Johan Arendsson, 
Benet Abiörsson, Axel Posze, Maans Green, wepnare, at be- 
söka thet möthe, som beramet ær i Köpenhaffn S. Johannis 
baptiste daag nest komande emellan thesse iij (3) rikes raad, 
paa alles wore wegna, ath förhandla och dectinge wm all 
ærende, som för[scriff]ne thesse iij (3) rike anrörendis ære ock 
kan finnes wara them tiil friid, nytto och langelig bestand, 
ock huat för[scriff]ne wora kære medbröder hœr wtinnen gö- 
rendes warda i förine möthe, loffwe wij paa wora ok wora 
kære medbröders, som icke til stades ære, och menige Swe 
riges inbyggiara wegna stadug, fast och obrwsligit holla paa 
wore san ære och cristelige troo. Tiil tess ytermere wisso 
och högre forwarning late wij w[eterligen] hengie wor ind- 
sigle nedan för thetta breff som giffwit ær anno Domini 
Millesimo [quingentesimo] tredecimo, vicesima secunda die 
mensis May.

Original å pergament i K. Danska Geh.-Archivct1 sigillatoriskt förbun
det med den dithörande traktaten af d. 15 Juli 1513, hvaraf det Danska 
exemplaret är tryckt af Hadorph II: 429. 21 sigill ännu vidhängande, af 
hvilka de 6 tillhöra traktaten. Tunnt och illa medfaret.



531

424.

Ärkebiskop Jakob till Hr Sten Svantesson (Sture), meddelaren 
varning han fått från Lübeck för Holländarne på Kal
mar och Borgholms slott, hvarom befälhafvarne böra 
underrättas, dat. Arnö d. 8 Juni 1613. D. G. A.

Jacobus <&c. lika med N:r 9.

Oss er hemlige nogen ærende tilboden aff Lubeke, som 
Iyde paa Kort Köning, the Hollender oppa Kalmarn oc Borc- 
holm sloth, holke ærende wii ecke kunne swa yterlige fran 
oss scriffue, som wel behoff giordis. Thet ær radeliget, ath 

■ Johan Manson oc forten paa Borcholm bliffue forwarade, ath 
the lathe ingen löss hop komme op paa slotten. Tektes eder 
sende nogen til oss, ther i setie tro til, kirkeherren, Jon 
Jonson eller nogen annen, tha vele wii vnderuise honom me
ningen ther paa. Her med eder alzmectigh Gud befalendis oc 
Sancte Erich. Göre wii altide gerne huat eder kan komme til 
bestand. Hastelige screffuet paa Arnö odensdaghen for Sancti 
Eskilli dagh anno domini mdxiij0. Nostro sub signeto.

425.

Johan Månsson till Hr Sten Sture om de för Staffan Sasse 
och Jakob Gripeklow utfärdade men sedan återkallade 
kaparbref och de obehag, honom deraf förorsakats, dat. 
Kalmar d. 14 Sept. 1613. D. G. A.

Min ödmywkeligh kerlig helsen velvelig och redebogin 
tro thieniste eder herredöme forsend med wor herre. Ver
dens welie vetha, kere herre, at eders breff och befellingher 
om Staffan Sassze och Griipeklow drager mich well till myn- 
nes, forst angrendes aff eders radgiffwers tilskynden sadana 
feyd haffwa pa slaghet och begynt med eders fulle maktbreff 
och myndelige befellingher, thöm giffuid, wnt och tilsagdt 
war, som oppinbarlige forkynnedes for radhet i Lybche, 
huilche ther strax tilhulpe lönlige med gull och peninge, 
byssor och wærgye, ath then bygynnelsen schulle fa fram- 
gongh, och ythermera framdelis wille til hielp och wnsetting 
komma med hwes behoff giordes, eder och riichet till ære och 
priis. Jach gaff eder til kenne pa Borcholm och sedhen i 
myn scriffwelse, at ther wille föge bestand effter fölgia, hælst 
for then leglighet tha pa færdom war, som jach endels och
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the fatige mæn her nedre i thenne landzende fvvnnom rön 
oppa, at wor skep, som gerne haffde löpit wt effter theris 
retta berningh, motthe for sadana [wtjliggere stilla beliggendes 
bliffwa, oss till storen skadha. KeVe herre, effter eders scriff- 
uilse [och befaljlinger haffwer jach altiid gerna retthet mich
effther, serdelis i thet breff mich for..............hande om Staffen
och Gi'iipeklow, at om the komme her for staden, schulle 
jach [sendhje dhöm op till Stocholm och ecke stæde wt tili 
syös igen. Strax Staffen kom, lath jach första eders welye, 
sa at han gaff sig hæden op till eder med satna farthen. 
Ther nesth effter kom Griipeklow med en Camperman, som 
her bleff tilstæde effter eder scriffuilse, fordy han vil[le injge-
lunde............pa op i Swergie med siit selschap. Ey heller
bleff honum thet tilstadt, ty skreff jach eder till och Staffen 
Sassze, som war theres wtredere, Imre ther schulle medfares 
och ythermera om thenne feydh forholles. Effther sadana 
begyn .... kwnne ey strax lempelige stilles wthen straff och 
fortall, tha nogre dager ther effter kom Sftaffen SaJssze med 
Oloff Byörnssons breff, begærendes wara honum behielpelig, 
at Griipeklow mfatte komm]a i borgen, at sta til swars och
retta infor eder for alth thet Staffen haffde............at tala,
!milchet och sa skedde. Sedhen spordhe jach och the danne 
borgamestere och rad myndelige Staffen Sassze, hwad yther
mera wærff han haffde med fara, tha swarede han och sade: 
jach haffwer her myn herres breff, huilche jach wille brwke 
in pa myn herres rette fyender, som hans herredöme mich 
myndelig serdelis loffuid och tilsagt haffwer, huilche jach 
förmoder i görer ecke omyndwghe. Tha lath jach honum 
annen tiid höre edert breff, at Gripeklow eller hans partij 
schulle ingelunde stædes wt till syös igen, tha sade han ho
num ther till engeledes nyttogh wara, effter then beskatningh 
och tilltagh, han haffde brwcnet in pa Sueriges wenner, wthen 
at han jw endelige wille göre effter eders breff och befelningh, 
och hwem honum thet wille forstyra, schulle honum opfylle 
och wederleggie sin skada igen och all then dell ther pa war 
kostwart. Effter sadana eder breff och serdelis then myndelig 
befelling i honum giffuid och tilsagt haffdhe, och thet han 
sielff war till orde och talss med eder i Stocholm, war mich 
och the danne mæn her [i] stadhen gansche twiffwell her no
get emot at sægindes, wthen effter eders breff lothom honum 
bethæma, thet han forhoper, och mener welie gansche wæll for- 
antwarde. Med thet sama tog han till seeg then Camperman 
och lot bereden till syös. Tredie dagen ther nest effter han 
war wtlöpen, kom thet andre edert breff om Gripeklofw], thet 
jach strax lath læsa pa radstuffwen, tha worth sa beslwthet,



at Staffen schulle engelunde længer brwche edert breff, se- 
dhen the wore igen kompne. Twa dager ther effter komme 
the hiit in igen med en ret Hollender, huilchen edert egiid 
breff deldhe till at bythe och parta, och ey jach eller the 
gode mæn her i staden. Jach haffwer nog sorgh, wmtanka 
och stor bekymber hafft, hure thet schulle stilles. Gud tess 
Iof haffue, then Camperman bleff well liæden skyldh, som 
meest rop och rykte gik wtaff i Köpnehaffn och Sedhen in
hyrdes med wore egne herrer, som mich tilscriffwe, at han 
endelige schulle igen giffwes, och bleff taget i dag med the 
Hollendere pa nyt, effter eder scriffuelse, Paaffwell förde till 
Köpnehaffn. Kere herre, effter som i ære begærende, at Hol- 
lænderen schall och igen giffwas, tha ær thet omögeliget, 
fordy thet ær wiit forskin^red, the gode mæn i Lubche mene 
och haffwe en part dell ther med, ther fore lade jach wt en 
stör summa peninge wdi sama skep, at thet schall ecke wæs- 
les eder eller riichet fran handen, haffde ey heller thet be-

Ö. En aff myn tilsettnin[g], thet haffde alth warit wgiort, 
kenne, at jach akther all ting fögie till.,... i alle the 

motthe, eder kan a röra, æ hwar och naar i mich tilsæginde 
worde. [Eder herredjöme then alsmectig Gud ewinnerlige 
befal[end]e. Schriffuid pa Calmarna slot helge kors dag 
Ex[altationis] Mdxiij. M[eo] s[ub] s[ecreto].

Johan
Monsson.

Utanskrift:

Erlig, welbyrdug och strenge riiddere Her Sten Stwre, 
Sweriges riges forstandere, sin kere herre.

426.

Birger Olsson (landsfogde på Öland) till Johan Månsson, om 
några från Öland utflyttade skattebönder, hvilka uppe
hålla sig i Kalmar län, och.emedan de lemnat sina gods 
öde, höra de antingen skaffa andra i sitt ställe eller åter
vända, heldst till nästa mantalsting, som hålles d. 8 Sept., 
dat. Stora Frö d. 19 Sept. 1513. D. G. A.

Venlio-he helsse för senth med Gud. Kære Johan Måns
son, som i vel vethe, ath the bönder, som æro rymdhe aff 
Ölandh fra sin skatthe godz och ære i Kalmarne, och som i 
nu, kære herre, loffuadhe, ath i enghe londhom heller villia 
tiilstædia, ath the annerstadz skolle boo en theras eghen godz,
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och holket mik hoppas, ath i ey heller villia göra. Haffue 
the fatugh men mykin tunghe for theras fraanvare skuld, for 
thy the æro ganske faa, som her boo. Som edher skal vare 
vetherligen, ath thenne her era the som rymdhe æro, som her 
epter skriffne staa: item först Mattis bysven, Anders Jæp- 
passon, Asszer aff Glöminge, Anders Knutzsson, Per Pauels- 
son aff Smeddiaby, Lasse Mykelsson aff Ysegærdhe, (Han 
ær hooss Truts Hemingsson(P) oppa Skeggianes), Dyre Per 
Andersson aff Bech, Per Månsson aff Berkerom. Han ær 
i Törneby. Thesse ære the förjskriffnje meen, som haffue 
rymth sin godz. Som i vel vethe, kære Johan, ath her kan 
lithet gangn epther föllia, ath godzen skole liggia swa ödhe, 
och ær thet moth min kære herres villia och bodh. Kære 
Johan, gören her vthy som edher kan tykkia rethvisth ær, 
heller kome the dandhe meen hiith och standha her til retthe 
för the förfskriffjne godz. Könne the kome en annen i sin 
stadh ath besitia godzen, tha maghe the*) vare i Kalmarnæ 
eller huar thöm tykkes. Skal edher vetherligeth vare, kære 
Johan Månsson, ath her bliffuer mantals tingh dagen nesth 
effther Sancte Birgitta dagh. Tekkis edher tha lathe thöm 
kome hiith, tha ær thet besth. The staa och siggia mykit 
för edher och engin suarer til. Thet ær ey annet en lyngh 
och hærenskedh. Ther könne i ekke myket retthe edher 
effther. Tha ær thet besth, ath the kome hiith siælffue tiil 
suars. . Ey mer i thetta sin. Her med edher Gud befalandes 
och ridder Sancte Jörian. Huadh edher liuffth ær, gör jak 
thet gerna, ner mik til sakth wardher. Scriffuet i Stora Fröö 
in profesto vigilie Mattei Anno Domini Mdxiij.

Birghe
Olsson.

Bilaga. Birger Olssons bref till borgmästare oeh råd i Kal
mar, af samma dag och till största delen samma innehåll 
som detta, afskrifvet å baksidan.

Venlegha helssa för senth medh Gud. Som i vel vethe, 
kære borghamestara och radh i Kalmarna stadh, ath then tiid 
min kære here var oppa rastuffwune, tha loffuadhe i honum, 
ath alle the som ære rymdhe aff sin skatthe godz her aff 
Oland, ath the skole engen fredh haffue huaske innan bys 
eller vtan. Her kan lithet gagn æffther föllia, ath godzen 
liggia ödhe, The fatighe meen som nw æra oppa landith, 
haffue mykin tunge, för thy the era ganske faa. The annen

*) Dessa två ord äro skrifna dubbelt.
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staa fasth och siggia mykit för eder och engin suarer, thet 
ær ey anneth en lyngh och hærenskedh. Thy ær thet best 
ath kome hith och sta her til rettha.

427.

Birger Olsson till Hr Sten Sture, klagar öfver borgarne i Kal
mar, att de hålla allting dyrt, vilja förmena Öländingar, 
som uppbygga sina afbrända gårdar, att hafva skepp eller 
låta främmande skepp ligga för landet, likasom att de 
lemna tillhåll åt de förrymde bönderna, dat. Torslunda 
d. 28 Sept. 1513. D. G. Â.

Myn ödmyuclegha tro och tiænisth nw och altiid. Soni 
i haffue hörth, och i vel vethe, kære herræ, ath thet ser Kal- 
marna borgarom i moth, ath her skal nogher. skep kome för 
landith, ath the fatighe meen mathe kome sigh naghet före
ighen. Her komber och skep och anneth, ther---- tha myket
Kalmarna borgara om, ath the fatighe meen skole faa. her 
tunne myöl för iiij (4) mark g[utnis]ca, thöm skole the giffua 
för tunne myöl ij (2) mark danske, och fik jak köppa i sist 
j stykke Legisth til slotzens behoff för iij (2J) och xx (20) 
mark örtug. I Kalmarna geldher thet vi och xx mark örtug. 
Pik jak och aff thöm same malth och anneth huath ther 
giordes behoff, thet könne jak betale med oxer och huad 
jak ostædh könne koma oppa edra væghna. Then oxe jak 
gaff her vi (6) mark före eller och bar opp för vi (6) mark 
i sakefal, then boræ the opp ighen off mik för viij (8) mark, 
och oiordhe the sin toll tiil Borcholm same tiid. Skal och 
ederth herredöme vitherlegeth vare, ath the fatiighe meen, 
som ær brænth före, och andre flere, æra the myket fortwe- 
Iat at byfgia, för thy Kalmarna borgara trugha thöm her 
med, ath the skole ekke haffue skep, eller nagher gæstha 
skep skole liggia her för landet, och æra the och myket för- 
twilath vthi, ath the som æra rynnlhe fraa sin godz, och the 
skole haffue fredh i Kalmarna, och the haffue storan tunga, 
the fatioæ meen ighen æra, och edher skath och cronona 
renttha Tigger nedher. Som jak edher til skreff i siisth med 
Swen Månsson om her Erich Abramssons landböndher och 
andre flere, kære herra, biudher mik ther til om, och om 
alla andra saker. Ey mer,'her med ederth herredöme ödmiuc- 
legha Gud "befelandes och Sancte Erich konungh. Scriffuit i 
Torlundha in profesto Michaelis Anno Domini Mdxiij.

Birghe
Olsson.



Utanskrift

velbyrdogh herra her Sten Sture rikensens
forstandare ödmywcligen Rendes thetta breff.

428.

Birger Olsson till Hr Sten Sture; med anledning af det för
bud Hr Sten kungjort pa landstinget vid Käplinge, mot 
försäljning af oxar, frågas, om Måns Hjort fått bref att 
köpa så många han vill; bönder som rymt från sina 
skattegods på Öland, vilja hvarken Johan Månsson eller 
borgmästare och råd i Kalmar gripa, för att sända till
baka, de senare tvärt emot det löfte, de gifvit Hr Sten, 
då han var på deras rådstuga, dat. Torslunda d. 28 Sept. 
1513. D. G. A.

Myn ödmyukligha tro och tiænisth nw och altiid. Maa 
i vetha, kære herre, ath her varth godh tiid i aar med sedh 
och ær nw med all tingh. Ner Gud fögher, ath idhra per- 
sonligheth komber hith, tha skal edher vel behaffua. Kære 
herre som edher dragher vel til minnes, ath then tiid ederth 
herredome hölth landztii[n]gh vedh Ræplinghe, tha för bodhe 
h at;^ ®n»ln fkoldhe köppa eller selia gildha oxer moth sine 
xl (40) maik för en the hafïdhe bo[dhet thöm anltin Per 
Jönsson eller eder embetzmen, tha finnes her the, som haffue 
salth nagre oxer Kalmarna borgarom, som ær Mass Hiorth 
ath [oioch] andhre Here. The böndher, oxana haffue salth, thöm 
haffuer jak tagit borgan aff, och sägher then Mass Hiorth, 
ath han haffuer ederth breff, thet han vel köppe oxer, ææ 
huem thet ær moth eller medh. Bedher jak edher, kære 
herre, ath i biudher mik her til om, om i haffue giffuit ho- 
num ederth breff, thet han ma köppa swo manghe oxer, som 
honum tykkis. Jak bedher honum thet han skal latha mik 
see breffueth. Jak maa aldrech faa sedh i ar. Som i vel 
vethe, kære herra, ath then tiid i vare oppa Kalmarna [rjadz- 
stoffue, tha [lo]ffuadhe Kalmarna borgamestara och radh, ath 
the sk[u]ldhe engin fürdaktinge thöm, som æra rymdhe fra 
sin go[dz]. Nw æra her in rymdhe aff landith, sedan ederth
herredöme var her---- rymdhe ey för annen stykts(!) skyldh
en the ey villia byggia eller [bdo] oppa skatte godz. Swa 
for Per Jönsson och jak til Kalmarna och [begera]dom, ath 
wi motthe fath thöm hiith til rettha ighen oppa landith, swa- 
radhe borgamestere och radh och Johan Mansson, ath the ey 
ville til steddia, ath naghen skoldhe gripas i teras stad &c.,
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och skref jak Johan Mansson tiil och borgamestara och radh 
till, ath the skoldhe latha thöm kome hiith til mantals tingh. 
Som i faa see copigherne, huadh breffuen lyddhe, och huadh 
swar jak fik ighen, thet skal Finuedh vel seggiæ edher med 
munnen. Jak fik engen skriffuilse anneth en med minne. 
Her medh edher üdmiuklegha Gud beflalandes och Sancte 
Erich konungh. Scriffueth i Torslundhom in profesto Sancti 
Michaelis Anno Domini Mdxiij.

Birghe
Olsson.

Utanskrift:

Erligh och velbyrdogh herre her Sten Sture, Swerges 
rikes förstandara, ödmywclegha sendes thetta breff.

Originalet, som är mycket skadadt af fukt, i K. Danska Geh.-Arkivet.

429.

Biskop Hans (Brask) till Hr Sten Sture; i vestra delen af 
Småland har han funnit många kyrkor och kyrkogårdar 
af Danskarne oskärade, — tvärt emot Hertig Kristierns 
bref, så att dessa kunde användas, att svara Danskarne^, 
när de skylla Svenska män för deras bref; i afseende på 
tvisten med hospitalerna om tionden erinrar han om den 
svåra gäld, hvari han kommit för kronans skuld, dat. 
Långared (i Vestbo) d. 12 Jan. 1514*). D. G. A.

Johannes Dei gracia 
Episcopus Lincopensis

Smcerissimam in Domino dilectionem, reuerenciam, pariter 
et salutem. Kere her Steen, besynnerlige gode wen. Wi 
haffuom nw fwnnidh i thenna landzænda maanga kyrkior oc

*) Slutet af årtalet är otydligt, på så sätt, att det står 5 streck, men blott 
fyra punkter. Enligt Diarium VaztenensiXhar biskop Brask die S. Jo- 
sep nutritii Domini 1514 förrättat sin första invigning af munkar i 
Vadstena, hvilket om dateringen åsyftade d. 15 Jan., såsom utgifvarne 
antagit, skulle göra det omöjligt, att han d. 12 Jan. s. å. kunnat vara 
vid stiftets vestligaste pastorat; men enligt tvenne Vadstena klosters 
calendarier, förvarade det ena i K. Biblioteket i Stockholm, det andra 
i Berlin har denna dag icke varit betecknad med Josefs namn; deremot 
står för d. 19 Mars: Joseph spons. Marie virg. Följande vintern tycktes 
biskopen hafva visiterat i sydöstra delen; han var d, 21 Dec. 1514 i 
llhem (Historiska Handl. Del. VIII: 95) och är icke rimligt, att han 
derifrån skulle rest så hastigt till Långared.
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kyrkiogaardher oskira för then wanhedher, the Dantzske Gudi 
giorth haffwe med theris hesta, the haffua ther installadt OC 
ytermera sig obeqwemliga hafft i the helga kyrkio æn höff- 
wisth waare scriffwa, oc haffuom ther före tillspoort thenna 
almogan, om Hertug Cristiern haffde them saa loffuad med 
hans opna breff, som han sænde then almoogan, till holkid 
the swarada skæliga oc sagde sig ey ytermera naagan tidh 
wilia sætya troo till hans scriffuilse. Ther före, pa edra för- 
bætringh, tyckthe oss raadeligit wara, ath i thet saa wille 
bestella med edra embetzmen, ath almogen sendæ eder for- 
[næmjda hertug Cristier[n]s breff, ath med them matte swaras 
them Danska, naar the skylla Swenska men för theres breff. 
Item kere her Steen, i screffue os till för naagon tidh, ath 
the i Spetalen wille wara offuerbödugh ath staa os till rætta 
for kirkiones tianda &c., oc æ wmbæra wi oc kyrkian waart 
tess för innan, oc kwnnom ey ther med bethala waar swaara 
gell, wi æræ i kompne, Cronane til bestaand, i thetta forlidna 
örlig oc kyrkione til skada, baade i henne wissa rentar oc 
the clenodia, hon wmbwridh haffwer. Bediom wi eder ker- 
liga, ath i ey wolle for mykit infalla med them i Spetalen- 
Os hoppas, ath wi oc waar kyrkia mera haffue fortient med 
Cronane, oc æn her epther göra wilia, naar saa kan behoff 
göras, ath wi jw maatte wara nesth ath staa them till rettha 
i Spetalen, oc alla andra ther os staar til at forswara med 
lag oc rætt, thet os med rætta oc kyrkione tilhörer aaf the 
helga Iagh oc twænna kwnga opne breff oc tillaatilse, med 
the Kigesens Raadh thaa leffde. Wether her innan, kære 
her Steen, waart bæsta för then traaangh, i wetha os oc kyr- 
kiona inne wara. Hwar wi thet oc alth annadh gott kwnna 
med eder förskulla, göre wi altid gerna, thet Gud kenne, 
then wi eder æwdnneliga befalæ. Citissime ex LaangaridU 
Anno Domini Mdxiiij, die 12 mensis Januarii. Nostro sub 
signeto.

Utanskrift:

Strenuo oc generoso viro Domino Stenoni Stwre in Eke- 
[siö] militi, regni Sweorum Gotorumque gubernatori, amico 
nostro sincer[issimo].
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430.

Riksföreståndaren Hr Sten Sture till K. Kristiern II, erinrar 
om de två socknar på Hisingen, som längesedan voro 
lofvade i vederlag för Skårdal, samt tullfrihet förbi Bo
hus för svenska fartyg som passerade stora (södra) gre
nen af Göta elf, hvilken af embetsmännen dem förmena
des, dat. Skara d. 22 Jan. 1514.

Min ödmiwgh kerligh helsen, forsendt met wor hena. 
Högboren försthe. Teckis eder nades högmectighet vele ve- 
the, ath wij ware her forsamblade i dagh i Scara om riche- 
sens merchelig wordande ærendhe. Iblandh annen merchelig 
sacher, berörde erlig, velbyrdig man, her Erich Abramsson, 
in till oss om the twa sognner paa Hijsinghen, som i raett 
vederlao-h Swerigis riches crone for Skordala langliga tiff 
sagdhe°och oplathnæ vare, saa ath honum varth vnderuist an 
erlio- o-odh man, her Twre Jensson, thaa till stædes, och met 
myndogh breff tilbudhet aff werdug fader herre bisp Mathias 
i Strængenes, saa besluthet och dechtinget ware, nw sntzst i 
Köpenhamffns Recess, mellen edher nadhe, Danmarcs Raau 
och Sweriges riiche giord och bebreffuat ser*), saa ath tha 
bland annat forfscriffjne var sendebud loffuat och tilsaclit, paa 
sannyng, god thro och lofiwa, staa i qwarstada obehindret 
til rætthæ pa badhe siider, til tess Gud fögade thet med Here 
andre ærendhe till en fulkomplig ende, riehen emellen sagd 
och aff taled ware, och som wij formerche aff forme erligh 
herre her Erich Abramsson, sachsökaren ær, ecke hoffet pa 
eder nades gode mentz siide, thet skicke och foruare skullæ 
her i grensen, ey hollit ær, ther fore her Twre till talet nw 
i tesse°vare forme forsambling, som sig formotthe jw aldelis 
pa bæo-o-ie parta ræth gangh jw sketh vara skullæ, som at- 
skilnadhen ifra eder nade och Danmarcs Raadh om forme 
ærende och tess flere oss klarlige fortalde; ther före war han 
begærende, at vi her tilstædes vore, med hans eghin breff oc 
scriftTuelsle eder nade æn nw tilbiwde ville, ath vij her om 
matthe oss eneket foruethe. Tesliges oc om thetta epter- 
scriffna som for öfwer ens fordragit, sacht och beleftuat var, 
ath alle op och wth met store ælffwen till Ny Lodisse ofor- 
tollat til gotz och man obehindrat, fara skullæ, saa doch, ath 
boo then annnen siidhen gynom ælffwen nest Bahus fara ville, 
göre then toll, o-ammalth och fort warith haffwer, wthen alla 
genseghn, thet oss vthen trwgh, gotz och liffsfare ey veder-

*) I sielfva traktaten af d. 15 Juli 1513 finnes ingenting derom (Hadorph
XI; 529_531), och i händelse derom funnits någon skriftlig ofverens-
kommelse, synes den vara förlorad.
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fares kan aff eder nades embetzmen, lænen hafwa i wærie. 
Tecktis eder nades hügmechtighet oss her om eth encket be- 
slutnijngh tili biwda, vele vij oss ther epter gerna rætthe. 
Eder nades högmechtighet her met Gud befalandes. Scriffuit 
i Scara Sancti Vincentii martiris dagh, wnder myt insiglß) 
Anno Domini mdxiiij.

Sten Stwre 
i Ekesiö, Riddere &c.

Utanskrift:

Högboren försthe och mechtig herre, her Cristiern meth 
Gudz nade vtualdh kongh tili Danmarc, reth ærffwa till 
Norge, ödmiwge[li]ge.

Original, med lemning af försegling, i K. Danska Geh.-Archivet.

431.

Hemming Gadd till riksföreståndaren Hr Sten Sture; klagar, att 
biskop Brask indragit spetala-skäppan från de fattige i 
Söderköpings hospital samt Rönö gård från Hemming 
8Ielf, dat. Hofgården, (troligen i slutet af Jan. eller i bör
jan af Febr. 1514.) Egenhändigt. D. G. A.

Myn ödmyuka tiensth altidh forsænth medh Gudh. Ver- 
digh herre fadher nw i sisten, i ware i Westheraars, screffue 
i til her Holger och mene almoghen mellan Wika, ath the 
skulle inghen swara til spetala skeppan, wtan the fatighe brö- 
dher i Crononas häghen och beskerm ære i Sudherköpwngh, 
idher fatige dagelige forbiddara nesth Gudhi. Nw hawer 
Braskin i thesse dagha budith widh baan, ath the skule icke 
swara thöm i spetalith for inghen dell. Aff Westheraars bu- 
dhe i honum til, ath han skulle ingelundh göra nagher for-

*) Brefvet måste vara utfärdadt kort efter sedan Hans Brask blifvit bi
skop, och innehållet erinrar om dennes nyss föregående bref Nd' 429; 
det kan således ej vara tidigare än slutet af år 1513; och den Distings
marknaden (i Upsala), hvilken omtalas såsom förestående, skulle kunna 
vara den som hölls i Febr. 1514. Sten Sture har också i slutet af Jan- 
och början af Febr. detta år varit i Vadstena, han har der d. 2 Febr. 161* 
utfärdat ett privilegiebref för Jönköpings borgare (Skand. Handl. XXXll- 
380), och H. Gadd har sannolikt ännu haft den närbelägna Hofgården, 
hvarifrån brefvet är utfärdadt, i förläning (jfr X:r 301). Han hade 
nyss förut d. 6 Jan. 1514 varit med Hr Sten, då han satt för rätta 
i Viby, Åkerbo h. Vestmanland. Dombref om Valsta sätesgård i Bik®" 
Archivet.
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andringh medh then spetala skeppaii, for thet möthe, nw i 
somar beramath, forslitith ware, for mange saker skull. Kere 
herre, thet ær onth, skulle han driffwa idher breff til ryggia, 
eller fornidhra thet Cronen til hörer och mene radith stad- 
festh hawer i idher kere herre fadhers tidh, Gudh hans siel 
nadhe, thet skulle mik tyckia wndher wara. Werdens wilia 
wetha theress bestha, och giffwa æn nw eth nyth forbudh, 
medhen(?) thet lydher Cronen uppa. Ther i göre idherth 
herredöme thöm fatige stor thiensth, ther syuke. ligghia, tes- 
Hkes them Gudhz thiensth oppeholla skula til ewig tidh. 
Her medh idher Gudh befallandes medh lid oeh siell. Ha- 
steligen schriffuith pa Hoff &c. Gudh se loff, i finghe goth 
hissandhe i dag, i fore aff. I fa inte bætlire för i koine til 
Distinghen eller ther om kringh i then egn.

ö . T I fl

Postscriptum, à en lös sedel:

Item sigher thenne breffuisare, ath i gar eller i dag haft- 
wer bispen kendz.widh Röne och sænth sin fogothe tith och 
tagith in gardhen. Ær thet sa, tha tycker, mik thet well 
wara, han hawer begynth skinna mik pa ny i idher tiensth. 
Jag far æ nagra hugswalilse ther fore, jach ey annars thror, 
medh idher hielp ocn thröst, ath mik reth skall ske. Iterum 
valete.

Utanskrift:

Sin kere herre fadher, her Sten Stwre, Sweriges rikis 
forstandhare, ödmyukligen.

432.

Olof Jonsson till Hr Sten Sture, svarar på uppdrag om en 
spise- (proviant-) släde, och om en qvinna som skulle föras 
till Stockholm, för att förhöras för något brott, beklagar 
mycket Abraham Erikssons dödh, hvilken han tillskrifver 
den förargelse, den aflidne haft af Erik Trugelsson och 
Karl Knutsson, hvilka hade utdrifvit hans svenner oeh 
hästar ur län, som han fått af Hr Sten, dat. Vesterås d. 
21 Febr. 1514. D. G. A.

Mina ödmywcka, weluillugh, huile tro tiensth, helsse tiil 
förene senth med Gudh. Kere herre, verdiges edhert herre
döme wylla wettha, som i sendher mik,.bodh med Jon Mi- 
kelsson, ath jak skulle haffwa bod tiil Örabro effther edher
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spyssa sledha ok effther then del, som i haffwen ther med 
sledan, hulkith bodh som jak sendhe strax astadh, när som 
then sledhe komer hiith, wyl jak oförtöffuith skyndhen tiil 
edher. Kere herre, ok som i senden mik bodh medh Jon 
Mikelsson, ath jak skulle sendha thenna quina tiil edher tiil 
Stocholm, som her haffuer legiith fanghen effther eder herre- 
dö mis befalningh, tha sendher jak edher henne medh the twa 
swena, som henne fördhe hiith, som ær Tomass Scredare ok 
Jens Matsson, ok haffuer jak sacth them, ath the skulle före 
henne fram, så framt the skulle ecke sware henne sach, ok 
sendhe Bæncth Giltha hiith en gra hesth, som han hadhe 
geffuith ederth herredöme, ok lag Per Jensson her ena nath 
för slottet med alla edra hestha, tha antwardadhe jak honum 
then hesth med segh. Ma i wettha, kere herre, ath Per 
Hansson ær komen in i Akerbo hæradh medh alla hestana. 
Kere herre, Gudh sy thet för kærth, alh i finghen then onda 
tijendhe om Abram Erycsson, Gud hanss siel nadhe, för thy 
i mysthen ther en godh wen. Kere herre, war thet ith storth 
homodh, honum skeddhe i sin sywcdom, hadhe honum ecke 
sketh thet homodh, han hade en leffuith i dag, förthy Erich 
Trwgelsson högh wth hanss hestha aft then förlening, som i 
hadhen honum fôrlænth ok för actadhe ederth herredömiss 
breff, som i hadhen honum geffuith, ok tess lykes giorde ok 
Karl Knwtsson, högh hanss hesta wth ok hög hanss swena 
ok fogetther alla förthrwadhe aff then fôrlæningh, som i ha
dhen honum förlenth. Her medh ederth herredömess(l) als- 
mectiig Gud beffallandes. Scriffuith pa Vesterarss tijsdaghen 
nest för Sancte Matiass dag anno Domini Mdxiiij.

Erlüg ok welboren man ok strenghe riddare, her Sten 
Sture, Sweriges rykes förståndare, ödmyw[k]lig.

Postseriptum å ett särskildt blad:

Kere herre, waren fortiencthe(l) huath modher thet hadhe 
om then del, som Karl Knwtsson giorde pa Abram Erychs- 
son, effther thy thet war hanss modher brodher. Waren ther 
tiil radz om med K[anzler] P[eder] ok flere edra hemelygia 
wener. Kere herre, tænker tiil, huath drycK som edher fader 
drach i dössens stwndh ok tess lykis Abram Erycsson i thenna 
tydh. Kere herre, tænker tiil, om ther ær noghen moder tiil, 
som eder wiil fly owylia oppa aff almoghen i then landzendhe
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ther nidre, för thy almoghen ær snarth forwardher. Kere 
herre, waren för tiencthe, at i fan nogher then förlening ighen, 
som eder holies betthre pwndher(!) annen en Karl Knwteson 
giordhe eller som Erych Trwgelsson haffuer giorth. Kere 
herre, gören för Gudz skul ok wetther thenna fatiig karlss 
besta, Tomoss scredara. Han haffuer inthe klede fongyth i 
ar. Kere herre, ramer hanss besta. Han tienthe lenghe eder 
fadher, ock han haffuer waritt her som en god karl hoss mik 
oppa edra vegna.

433.

!Riksrådets dom, som frikänner fru Gunhild Johansdotter, Hr 
Erik Turessons enka, med arfvingar från allt tilltal, för 
hvad som blifvit Hr Holger Karlsson på hans gård Birke- 
vik (Björkvik) fråntaget, då K. Hans med rof, brand och 
slag kom hit till riket, dat. Tälge d. 30 Aug. 1514.

Wij Jacob med Gwdz nadhe, erchiebiscop i Vpsala, Hans 
i Lijncjoping], Yincentius i Skara, Matthias i Streng[nes], Otte 
i Westheras med same nade biscoper, Sten Stwre, Sweriges 
riiches forstandere, Sten Cristiernsson, Eriich Abramsson, riid- 
dere, Mons Green, Benet Abiörnsson, Jon Jenson, Niels Claws- 
son och Henrich Erlandsson, wepnare, Sweriges Riiches Rad 
och men, nw her i Telgie forsamblade, görom wetherligit, at 
för oss kom erlig, wälbyrdug man och strenge ridder, wor kere 
medbroder, her Holger Karlsson och talade til erlig och wäl- 
byrduo- qwinne, Frw Gwnnild, her Erich Turssons efterleffuer- 
ske, om nogot godz, forme her Erich Tursson tog fra honom 
pa Birkewick i thet örlog, tha Kwngh Hans med roff, brand 
och slag kom hijt til riiehet. Tha lagde förme frw Gwnnild 
gamble her Stens Stwres breff i rätte för oss, hwilke som lydde, 
at han med them tog aff förme her Erich Tursson och alle hans 
thiænere then sack och gerninger och beplichtade sig och sijnæ 
arffwino-e sta ther om til rettæ för alle, nær och huar sa behoft 
göres kwnnæ. Ty dömpde wij forme frw Gwnmldh och alle 
hennes arffwinge quit och alstinges frij för alle, för alt yter- 
mere tiltal i then matte, forbiwdendes alle,- eho the hæltzst ære 
eller ware kwnne, som for ware och richesins skuld vele och 
skole o-öre och lathe förme fru Gwnnil och hennes arffwinge her 
emot ath hindre, liindre lathe, möda, qwälie, platzsa, ofôrrætte, 
eller i naghen matthe forfong ath göre, ved richesins och alles 
wore strenge hsernpd, pliieht och wredhe. Scriffuit och giifuit
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i forme Telige odensdagen næst epter Sancti Johannis bap- 
tiste decollacionis dag, wnder alles vores secret, indsigle och 
signet, Anno Domini Mdxiiij0.

Original å pergament i Eiks-Arehivet med plats för 12 vidhängda si
giller, hvaraf dock numera blott N:r 10 (Liljesparre) finnes, jämte 2 tomma 
vaxkupor.

434.

Riksföreståndaren Sten Sture till Hr Xure Jönsson omo en 
uppgörelse med Claes Åkessons arfvingar, af hvilka Åke 
Claesson (Xott) nu gått i svensk tjenst, och hvars gods 
således icke längre kunde behållas i qvarstad; Hr Sten 
kan ej komma till landstinget i Skara, utan anmodar 
Hr Xure att afgöra de mål, som förekomma, dat. Örebro 
d. 7 Jan. 1515. D. G. A.

Wenlig och kerlig helse nw och altiid tiill foren senth 
med vor herre. Kere her Twre, swoger och besynnerlige 
gode wen. Maa i wethe, at jach fick eders wenlige skriff- 
welse nw i tæsse dager, berörendes om thet wpne breff, ther 
jach eder wtoffwer Clawes Agesons barnes lösöre och gotz 
gijffuet haffde. Thaa ær lier nw en aff for[scriff]ne Claweses 
sönner i mijn tiænisth och bröd, och epter thy at han her 
inrijkes ær, kan jach eij well benempde gotz och lösöre i 
kwarsthade holda, wthen epter eder begere, som i i eders scriff- 
welse röre, will jach swa lagha, at i, her Tuke, Tönne och 
fôr[næm]de Age Clawesson skole fijnnes tiill eth wenliget 
samtal], och skall thet nesth Gudz hielp wthen for[h]alning 
eder emellom endath warda, sa at hwar i sijn stad skall thet 
nythe, som han ær retther wdinnan. Som i och röre, at om 
jach wille komma ther nid tiill landztinget i Skara, thaa ær 
thet icke nw swa i mynom fallom, at swa skee kan, och 
hwath saker och ærende, ther thaa i retthe kommendes worda, 
tiilltror och beder jach eder, at i them thær aathskylie wele. 
Hwath jach kan altiid wethe eders besthe, gode gangn och 
longlige bestandh, ther skole i altiid fynne myk wellwillig 
tiill, thet Gwd kenne, hwilken jach eder befaler med liiff och 
siæll. Giffuet och scriffuet paa Örebro xiiij dagh jwl Mdxv, 
vnder mijt signet. Sten Stwre

ridder.
XJtanskrif t:

Erlig, welbyrdig man och strenge ridder her Twre Jens- 
son paa Falem, syn kere swager och synnerlige gode wen sendes.
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Svenska Riksrådets fullmagt för biskop Otto, ärkedjeknen 
Werner, riddarne Erik Trolle och Kristiern Bengtsson 
(Oxenstjerna) samt väpnarne Johan Arendsson (Ulf) och 
Bengt Abjörnssön såsom ombud vid det möte, som skall 
hållas i Köpenhamn d. 24 Juni, och förklaras deras åt
göranden lika giltiga, som om alla 12 enligt recessens 
lydelse närvarande vore, dat. Vadstena d. 16 Febr. 1515.

Vij Jacob med Gudz naade erchiebiscop i VpsalajIIans 
i Lincöping, Vincentius i Scara, Matthias i Strengenes, Inge- 
marus i Vexiöö, med samma naade bispe, Steii Stwrej Swe- 
i’iges rikis förstondare, Cristofferj domprowest i forme Vpsala, 
Sten Tursson, Niels Boosson, Sten Cristiernsson, Peder Turs
son, Twre Jönsson, Holmger Karlsson, Ake Jöriensson, Eric 
Abrahamsson, riddare, Johan Moensson, Moens Green, Lind
orm Brwnsson och Henric Erlandsson, wepnara, Sweriges 
tikes raad oc men, göre allom witerligit med thetta wort wpne 
breff. at wij endrecteliga paa wora oc wora kære medbröders, 
som icke nu til stædis ære, tesslikis menige Swerigis inbyg- 
giara wegna, haffue befälet oc fwlla makt giffuit och med 
thetta wort wpne breff befale oc fwlle makt giffue verdug 
iader i Gud her Otte, biscop vdi Vesteraars, erlige oc velbyr- 
dige men, her Verner, erchiediegne i Lincöping, her Eric 
Trolle, her Cristiern Benthsson, riddare, Johan Arendsson, 
Benet Abiörnsson, wepnera, vora kære medbröder, besöka thet 
möthe, som beramat ær i Köpenhaffn Sancti Johannis dag 
midsommar nest körnendes oc at ther förhandla om all ærende, 
som tesse iij (3) rike anrörendes ære och kan finnes wara 
them til friidh, nytto ok langeligit bestandh, och hwat forme 
sex wora kære medbröder görendis worde i fôr[næmp]de Kö- 
penhaffns möte, loffue wij paa wora oc wora kære medbrö
ders, som icke til stædis ære, och menige Swerigis inbyggiera 
Wegna stadugt, fast och vbrutzsliga halda paa wora sannend 
oc cristeliga troo, likerwist the xii (12) epter recessens ludelse 
alle tilstædes wore. Tess til ytermera wisse och högre for- 
Waring late wij witerliga hengia wor incigell nedan för thetta 
breff. Datum Vadzstenis Mdxvffo in crastino Sigfridi episeopi 
et confessons.

Original å pergament i K. Danska Geh.-Archivet, medelst sigillremsorna 
sammanfästadt med traktaten i Köpenhamn af d. 29 Juli 1515, och äro 
16 vidhängda sigiller ännu qvar, utom de tre tillstädeskomna svenska om
budens, biskop Otte »Swynshowet», Kristiern Bengtsson och Bengt Abyörnsson, 
hvilka egentligen tillhöra sjelfva traktaten.

Bidr. t. Skandin. Hist. V. 35
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436.

Ärkebiskop Johan af Gnesen till Hr Sten Sture, om under- 
handlingarne mellan Sverige och Polen, allt ifrån K. 
Alexanders tid, om ett förbund mot Ryssland, samt vigten 
utaf och sättet för deras fortsättande, dat. Kom d. 3 
April 1515.

Magnifiée domine, amice honorande. Quod sumus scrip- 
turi, agi ceptum est anno (!) eciam superiori, tempore scilicet an- 
tecessoris vestre magnificencie ac régnante tunc quidem in 
Polonia et Lituania serenissimo principe domino Alexandro 
diue rnemorie rege, cujus majestas quendam secretarium suum 
Leonardum tune miserat ad antecessorem vestre magnificencie, 
paci utrinque prospicere volens, non sui magis quam regni 
Swecie (nobis non solum consciis, sed eciam ex magna parte 
qui tunc cancellarium regni gessimus cooperantibus). Reuer- 
sus quoque isthinc idem Leonardus (sed intercepto ipso tunc 
jam serenissimo domino Alexandro Rege) adduxerat secum 
dominum Vernerum, honoratissimum hominem, archidiaconum 
forsan Lincopensem, missum (si recte meminimus) ob con- 
junctionis aliquo federe utrinque firmandum. Verum post- 
quam suboleuit hec res serenissimo domino Joanni, Dacie 
regi, nulla mora, et ipse suum nuncium in Poloniam tune 
miserat ad serenissimum principem et dominum, dominum 
Sigismundum, Dei gracia regem Polonie modernum et mag
num ducem Lituanie, Russie, Prussieque &c. dominum et 
heredem. Primo statim sui regiminis tempore per interposi- 
tamque procacionem affinitatis cum filio suo domino Cri- 
stierno contrahende, nostram cum regno Swecie conjunctionem 
impediuit. Sed enim illius procacionis effectua non est subse- 
quutus, confederacio tarnen illa, jampridem inchoata tractari 
inter Polonie, Swecie ac Lituanie dominia, neutrobique re- 
jecta est, sed tantummodo intermissa, paruo temporis interjectu, 
nichilque refert, cur prosequi non debeat, dum adhuc integra 
sunt ornnia, et profecto nunquam commodius terminanda quam 
nunc, dum communis ille liostis, Moskouitarum tirannus, si non 
fractus penitus, at certe labefactatus (quod puto, seit vestra 
magnificencia) attritusque est non mediocriter in robore pri- 
morum fere omnium suorum, Deo optimo ita beneuolente, 
simul et conatibus suis incumbente ad id serenissimo domino 
nostro regi Polonie moderno et magno duce Lituanie. Vo- 
luimus ergo de hiis ammonere Magnificenciam uestram, et si 
uidebitur illi ex utilitate esse sue reipublice, ut certe est et 
erit, nostra quidem sentencia. Nam quis dubitat, magni re
ferre, utrinque sibi inuicem conjuncta esse bina regna et
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eque infestum locorumque vicinitate coherentem. Haud am- 
bigam, quin idem Moschus, quamuis quassanti capite atque 
auriculis demissis incedat, opportet, aliqua alia ex parte sue 
fortune successus tentabit, non succedentibus sibi sub manus 
ab hac parte suis moliminibus, ajunt, qui naturam hominis no- 
runt, nunquam ipsum quieturum. Quare censemus, conueniat 
de hac re uestra magnificencia serenissimum dominum regem 
nostrum, cum quottidie affatim fuerit isthic, qui ultro citroque 
commeant in regnum Swecie ex Prussia, precipueque ex Ge- 
dano, ciuitate regia. Speramus preterea et nos redituros ad 
majestatem &c. domini nostri regis Augusto mense, ubi (si 
per nos ridet uestra Magnificencia aliquid in eis aut rebus 
aliis, sibi illud regnum gubernanti utilibus aut gratis efficere) 
offerimus vestre Magnificencie beneuolenciam et amiciciam 
no strain. At in absencia nostra: non dubitaret Magnificencia, 
uestra eque bene uotis suis apud illam Majestatem &c. se- 
renissimi domini mei regis suceedere voluntatem et desideria 
sua significando magnifico domino Cristofero de Schydloniecz, 
Castellano Sandomiriensi regnique Polonie vicecancellario ac 
terrarum Siradiensis, Sochaczouiensis et Gostinensis capita- 
neo generali. Verum quia et ille tametsi Majestati &e. gra- 
tissimus et continuus curialis, tarnen grauibus negociis eueni- 
entibus legacionis extra regnum Polonie obire consueuit et 
igitur eciam eo absente, perinde reuerendissimus in Cristo 
pater dominus Petrus, Dei gracia episcopus Premisliensis (at
que ego) aut ipse dominus Cristoferus uota ac desideria ue- 
stre magnificencie apud majestatem domini nostri regis pro- 
mouerent. Cupimus autem magnificenciam uestram sane et 
féliciter ualere. Urbe Roma die tercia Aprilis 1515.

Johannes, Dei gracia archiepiscopus 
Gneznensis et primas Polonie, subscribit.

Utanskrift:

Mao-nifico domino Stenoni Sture, Gubernatori Regni Swe
de, amico honorando.

Original i K. Danska Geh.-Archivet.
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437.

Fru Mätta Ivarsdotter förklarar sig tillfredsstäld med de 1500 
Stockholmska mark, hvilka Hr Sture insatt hos borgmä- 
starne i Stockholm, till ersättning för hennes morgon- 
gåfva, och lofvar att återställa de bref derom, som hon 
af aflidne Hr Svante Nilsson erhållit, dat. Stockholm d. 
13 Juni 1515.

Jach Mætthæ Iffuerssdotter, erlig, welbördig herre, her 
Swanthe Nilsson, ridderes, fordom Swerigis rigis forstan[deres] 
effterleffuerske, alzmektig Gud hans siel nade, kennis ok for 
alle witerliget gör, ath aar effter Gudz börd Mdxv onsdaghen 
nest effter helge licame dagh war jag til orde ok tals med 
erligh welbördige man och strenge riddere, her Sten Stwre, 
Sweriges riges forstondere, i sacristien i bykirken i Stocholm, 
i nerware erlig, [weljbördig och welfornompstig mens, Jon 
Jensson, wepneres, her Erich Jenssons, her Jens Gudmunts- 
son, Jens Jonsson, her Laris Nielsson, borgemesteres ther 
samme stadz. Böd mik fôr[næmp]de her Sten xvc (1500) 
mark Stocholmske, som myn kiere döde herre, hans fader, 
her Swante Nilsson mik tiil morgongaffue paa reth hinderdagh, 
efiter den dom och forligning, werdugxte, werduge fæder, 
erlige och [welbördige] mæn richens raad oss emellom giorde i
Wpsale i Ericxmesse nest förlidhen..............[es]kede pa samme
tid aff mik the breff mik aff myn kiere dôdæ herre pa..........ne
morgongaffue giffne wore. Tha loffuade jak ok tilsade ho-
num i t hesse..................nerware ok nw med thette mith opne
breff loffuer och tilsiger mik wele strax............... Danmark,
antworde honum the breff, som jagh pa for[næmp]de morgon- 
goffuer och H[örnings]holm haffuer, wtan alle gensigelsse, 
ytermere skotmall ok liielperæde i nogen mott[he oc|h the 
fôr[næmp]de xv‘‘ (1500) mark Stocholmske, som effter begis 
wores samtycke til troare hand insat ære, tiil fonde borgame- 
stere, til mik anaine. Tiil ytermere wisse skæl och forwaring 
henger jagh miit signet och beder erlig welbördigx mans in- 
sigle, min kere sons Axel Lar[enssons], med mine henges i 
nedhen för thette breff, som giffuit och scriffuit ær aar och 
dagh oc stad som forscriffuit ær.

Original å pergament, med plats för två nu bortfallna sigiller, i K. 
Danska Geh.-Archivet, Ett större och två smärre hål, förorsakade af råttor.
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438.

Biskop Matthias till Hr Sten Sture, om den våldsverkan, Hr 
Erik Johanssons svenner gjort i Eckerö kyrka, hvarför 
han borde genast hafva bannlyst dem; han begär skydd 
för socknemännen, hvilka säga sig vara trugade, och har 
tagit borgen af klockaren, att han skall stå Hr Erik till 
rätta, dat. Tynnelsö d. 25 Nov. 1515. D. G. A.

Matthias &c. lika med N:r 414.

Kære her Sten, fadder oc gode besynnerlige wen. Som 
wij screffwe ider herredöme tiil senest om thet waldzwarke, 
Her Eric Johanssons swenne giorde i Ækrô kyrke &c., swa 
haffwe wij nw förstat aff samma her Erics scriffwilse, at han 
icke will latha komma then deel ighen, som ther wart wttha- 
gin med wald, teslikes förnimme wij, at hans befalning war, 
at swadana waldzwerkie skee skulle. Tycker oss ganske ilda 
wara, at then gode man swadant sig företager. Oss hade 
bort förkynna hans swenna wara i ban strax gerningen war 
giord, ock hade wij icke för hans skull thet Iatliid, förhopan
des han sielff skulle swadant tilbörligha straffa, huilchit han 
icke göra will, som ider herredöme kan merka aff then kalf, 
han sände oss innelucth i sith breff, then wij ock ider herre
döme sænde her innelucth. Hwarföre nödgas wij nw förkynna 
förjskrifjne hans swenna oc hanum teslikes wara i ban, at 
goda menniskior icke skole besmittas aff them eller i samma 
ban komma. Bidhie wij kerliga, at ider herredöme ville wara 
then helge kyrke behielpelig i sin ræth och anamma the fa- 
tige men, kyrkeherren, soknemennena oc klockaren i ider 
hèrredümes beskærm, tbii the seghia sig wara trwgada. Wij 
haffwa och tagit borghen aff klockaren, at han staa skall her 
Eric tiil rættha, eenär han paa æskar. Hwar wij kwnne wara 
ider herre[dö]me til wilia, kerlic och langelig bestand, ther 
skole i altiid finna oss ganske weluilioga till, thet Gud kenne, 
huilchin wij ider herredöme befale med liiff och siæll. Kap- 
tissime ex Tynnilsö Mdxv die Katerine virginis et martiris. 
Nostro sub signeto.
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439.

Biskop Matthias till Hr Steu Sture, att förmå Hr Erik Jo
hansson återställa till Eckerö kyrka hvad der af hans 
svenner uttagits, och att han kommer för att försona 
brottet, hvilket skett på hans befallning; kyrkan står 
emellertid utan gudstjenst, dat. Strängnäs d. 10 Dec. 
1615. D. G. A.

Matthias éc. lika med N;r 414.

Wij haffwa nw som tiilförende förstat, hurulunda the tä
tige men aff Ækrü icke ære til friidz, at theris kyrke staar 
swa lenge wthan tidegærd. Kenne Gwd, vvij ther wtinnan 
intit sera wallendes. Oss hade well bort latha forkynna her 
Eric Johansson wara i ban, som wij ider herredöme senest 
tilscreffue, epter hans befalning war, woldzwærke skedde i 
forme Ækrô kyrke. Tog lathe wij thet for ider herredömes 
skull, förmodendes, han sielff' skulle sig rettha, huilchit han 
icke giort haffuer, fruckthe wij oss ther med haffwa mykid 
iorthörnad Gud i himerike. Tecktis ider herredöme biuda 
hanum alwarliga tiil med ider scriffuilse, at wille latha komma 
then deel ighen, som aff samma .ZEkrö kyrke wttogx med 
wald, ther bade wij ider herredöme ganslce kerliga om, oc 
at han sielff personliga komme hiit, at förlika sig med then 
belge kyrke, som en cristen man bör at göra, och wij gerna 
sedan wilie latha finna oss welwilioga at lempa all ting ha
num til goda, begære wij kerliga ider herredömes goda^war, 
teslikis ider gode sinne oc raad, huad ider herredöme tycktis 
oss her wtinnan görandes. Hwar wij kwnne ider herredöme 
wara til kerlec_ och langeliget bestand, teslikes ider wener, 
ther skole i altiid &c. Ex Strengenes Mdxqvinto in crastino 
Anne matris Marie. Nostro sub signeto.

Item sænde wij ider herredöme nogen pestilencie-kryd- 
der, huilche wij finge i thesse daager, bidhie wij kerlige, at 
ider herredöme icke will forsmaa lithet.

Utanskrift:

Nobili viro strenuoque militi Domino Stenoni Stwre regni 
Swecie gubernatori amico nostro nobis in Christo sincerissimo.
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440.

Riksföreståndaren Sten Sture till borgmästare och råd i Lü
beck; svar å anmaning om betalning af skulder, hvar- 
för han sjelf och andra Svenska herrar häftade; särskildt 
nämnas Hr Hemming Gadd, — åt honom hade han för
länat ett slott och andra gods, — samt Hr Sten Kri- 
stiernsson (jfr N:r 415), hvilka derom skola påminnas, 
dat. d. 25 Febr. 1516.

Fruntliken groet to vorenn Ersamen vmle vorsichtigen 
guden frunde. 5uwe scriffte my itzt behandet, belangende 
de reste effte nastendigen sculde der teinhundert geleen
den dulden, hebbe ik gelesenn, den inholt alleuthalbenn woll 
vormarket, nach dem ik den vonn dem vorsichtigenn juwem 
mederaidess frunde, herenn Euerde vann Kintellenn, achte- 
hundert achte vnde vertich mark tor noge entfenck, rnede in 
de summe gereknet, de ik wngeborlik betalet hebbe, na vor- 
meldung der quitancien, szo gy my gesant hebben. Dess ik 
Jw bedancke, vnde wanner ik vnnd de sulffuen benomeden 
der nastendigenn sculde to donde hebbenn to samende ko
men, alse efft Godt will kortz gescheenn scall, will ik upe 
flitigeste myt den sulffuen reden vnnd vnderichtenn in mey- 
nunge vnde to vorsichte, sze scullen sik wii geborlik na vor- 
meldunge der vorscriuunge wettenn to richtenn. Vorder, gu- 
denn frunde, szo gy in ingelechtenn zedelenn berorenn, wii 
gy clegelik werden berichtet dorch juwe medelemate Herrnn 
Tornas vann Wickeden, Borgermeister, vnnd Hernn Euerde 
vonn Rentellen, etliger nastendiger schulde belangende den 
erwerdigenn Hernn Heymyngum Gadt eynss deilss vnde den 
gestrengen Herenn Steen Kristertzen anderss deilss, geuen 
fw dar up gutlik tor kennen, dat ik den itzgedachten Hernn 
Heymingum hebbe myt eynem slote vnnd andernn gudernn 
vorsorget, dat he eynen idernn woll redeligenn betalenn kan, 
will der ' halbenn den sulffuen flitich vnderwisenn, in touor- 
sicht Hernn Stein Cristersonn dem sulffuen ok anrichtinge 
to reuende, szo dat de Borgermeystere obgenannten na re
dend scall vngetwiuelt vornoget werdenn. Vnnd wurane ik 
wo sust willenn vnnd gunst bewisenn mochte, doe ik alle tide 
nach vormoge gerne. Datum am mandage Mathie apostoli 
Anno Domini xvcxvj. Stein Stur Kitter.

Utanskrift:
Den ersamenn vnnd vorsichtigenn der Stadt Lubeke my- 

nenn gudenen frunden.
Original i Lübecks Rådhus-archiv med anteckning: Recepta 27 Martij
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Ul.

Svenska riksrådet till K. Kristiern; svar å hans förslag, att 
det fredsmöte, som var utsatt att hållas i Halmstad d. 
2 Febr. 1517, i stället skulle samlas i Ny-Varberg d. 24 
nästk. Aug. eller d. 29 Sept., hvilket afslås, emedan tiden 
blir för kort, dat. Tälge d. 31 Juli 1516.

Debitis reuerencia et honore premissis. Ilögborne förste 
ok mectige herre. Oss komme nw i thesse daagar til hande 
ider naades högmectighetz credencie breff med nogen wærff 
ok articler, som hederlig herre, mester Hans Andersson, ider 
naades Secretarius, hiit i landit förde, i huilche ider naades 
högmectighet ibland annan ærende begærer thet herremöthe, 
beramad war at standa i Iialmstada om kyndelmesse tilkom- 
mendes, at thet matthe standa och hallas nw om Bartholomei 
eller Michaelis i Nye Worberg &c. Swa kan ider naades 
högmechtighet wæll mercha, at oss icke mögeligit ær paa 
swa kortan tiid besöka lathe nogod herremöte, men som re- 
cessad wart senest i Köpenhaffn, at om purificationis Marie 
nest komende staa skall it wenligit herremöte i för[skriff]ne 
Halmstada, swa wilie wij gerna wara fôrtænckte paa wora 
sido thet besöka lathe, ömyukeliga begærendes ok bidiendes 
med thetta wort bud ider naades högmectighetz med Dan
marks riches raadz frii, säker oc cristelig leigde för wora 
sendebud, ther kommandes worda. Ider naades högmectighet 
then alzmectugste Gud befalendes rned liiff och siell tiil ewiig 
thiid. Ex Tælgis Mdxvi quinta feria post Olaui regis et 
martiris sub aliquorum nostrum sigillis et signetis.

Consiliarii Regni Swecie 
pronunc Tælgis constituti.

Utanskrift:

Illustrisaimo ac Serenissimo principi et domino, domino 
Christierno, Dei gracia regnorum Dacie, Norwegie &c. Regi, 
Duci Sletzwiccensi, Holsacie, Stormarie åc. cum débita reue
rencia et honore.

Original, med lemningar eller spår af 12 sigiller, i K. Danska Geh. - 
Arch i vet.
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442.

Stea Kristiernsson till Hr Sten Sture; afböjer förslaget om 
ett samtal på Gäddeholm eller Hörningsholm, dat. Ny
köping d. 2 Aug. 1516. D. G. A.

Wenlio-he, kerliighe helsse nw och altiid forsend medh 
Gud. Kære her Sten, broder och besynnerlighe gode wen. 
Som eder herredöme scriffuer och begærer, ath jagh sculle 
ware tiill samtals medh eder paa Geddeholm eller och paa 
Hörningxholm, huilket jag kan icke æn nw ve gore pa 
thenne her tiidh, vdhen thet motte æn ware framdelis ath 
thet wore noghet bettre medh migh, oc annet ær thet for tare 
skyll, som jag fonger budh offuer bwdh, som thenne brenuis- 
ser Mogens, eder tiennere, kan wnderwiisse eder. Som i och 
sciffue, all then stwnd jag bewiisser mig i modh eder oc mith 
fædernis riche, huilket mig hoffues, jag haftuer bewnst mig i 
modh eder och mith fædernis riche, som en troo man böi ath 
görre her tiill dagx, som jag will ladet tiill Gud oc lör gode 
men, och viill jag en nw görret, om jag maa nydet. Her 
medh eder Gud beffollendes oc Sancte Erik. Huad jag kan 
wara eder till viiliighe, gör jag gerne. Scriffuet paa ^ykö- 
ping lögerdagen nest epter Sancte Peders dag ad vincula 
Anno Domini Mdxvj.

Sten Bidder.
Cristiernsson,

Utanskrift:

Erlig welbördig man oc strenge riddere, Her Sten Stwre 
paa Echesiö, Sweriges riches forataandere, sin kære broder oc 
besynnerlige gode wen kerlige send.

443.

Peder Larsson m. fl. till Hr Sten Sture; då de kommo V8 mil 
nara Salesta, rymde Bengt Laurensson och Peder Rag- 

/ valdsson derifrån, och de intogo gården; äfven Frötuna 
gård blef derefter intagen, och voro båda nästan tomma; 
fråga, hvad de vidare hafva att göra, dat. Salesta d, Xl 
Aug. (1516). D. G. A.

War ymykelighe tro thiensth nw och altiidh til förendhe 
kærlio’he senth med war herre. Kære herre, skal ederth 
herredöme ath wiithe, fredaghen ath affthenne nesth för Sancte
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Larensse affthen församlades wij oppa samma stadh, som sakth 
war, nær wii skildes widh ederth herredöme, och tha wii för- 
nwmme, ath Benkth Larensson och Peder Raffwalsson wore 
oppa Saliisthe, och tha gaffwe wii oss strags samma nath in 
for gardhen i daghninghen, och tha wii komme oppa en j (J) 
fierdingh wegh nær gardhen, saa rymdhe the och förloppe 
gardhen, och oppa samme tidh toghe wii gardhen in, och 
haffwe wii befalth Knwth Andersson ath ware oppa gardhen, 
til thess ath wii faa ederth herredöme scriffuelsse, och haffwe 
wii kendes wiidh al then förleningh, som ther Iogh wndher 
gardhen oppa ederth herredömes wenghne, och war alth aff 
förth aff gardhen, saa ther war inthet ighen wthen nogith öl 
och iij (3) eller iiij (4) lesther malth och inghen groff math 
til fetalningh, och stragx oppa samme tiidh wii hadhe ana- 
madh gardhen, tha droghe wii in til Frôtwnæ och aktath 
fwnnith Benkt Larsson ther, och tha wii komme ther, tha 
war ther inghen oppa gardhen och war alth aff förth, och 
Benkth Larsson och Peder Raffwalsson W'ore i skoghen, och 
Sancte Larensse dag hwlle wii samthal med almoghen i No- 
rwndhe herredh, och swaradhe the oss ganska wel och sadhe 
oss till hwlskap och manskap oppa ederth herredömes wenghne, 
och saa hoppess mich til Gudh, ath her sthar inghen nödh 
til trenghende i thenne her landhzendhe. Bidiom wii ederth 
herredöme, ath i wiile giffwe oss bekenne medh ederth herre- 
dömess scriffwilsse, hwrw wii skole the oss med thesse twa 
gardhe Saliisthe och Frötwna eller Iwre eder tykkes laghat 
i alle handhe motthe. Ey mer til scriffwendes oppa thenne 
tidh. Ederth herrefdöme] alsmecktiigh Gwdh beffallandes och 
Sancte Erich konwngh. Hasteliighe scriffwith oppa Saliisthe 
daghen nesth epther Sancte Larensse dagh Anno Domini.

Peder Larsson. Knwth Andersson.
Oloff Hansson. Matthes Larsson.

Staffan Hindriksson.
Erlandh Esbyörnsson.

Utanskrift:

Erliigh och högh[b]wrrin herre min herre her Sthen Stwre 
Sweriges riigess forsthandare til kommandes thetta breff.
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444.

Nils Boson till Hr Sten Sture; begär lejd för att komma till 
ett samtal, med anledning af något förtal, hvarför han 
vill urskulda sig, dat. Vinäs d. 17 Aug. 1516. D. G. A.

Wenliffh kerligh helsse n\v ok al tidh för sent medh 
Gudh. Kere her Sten, ma i vete, som jak förstår, mik er 
förth naketh tal oppa för ederth herredome, som ekke tilbor 
ligt er, ther om beder jak ederth herredome,_ thet i wille wel
göre ok wnne mik fri ledningh til ok fra ok i mit fri beholdh 
fghen, ta wil jak gerne kome för ederth herredome, hwar edert 
herredome paa elske, ok udlede mek för the same tal. Her 
medh ederth herredome Gud befallandes. Skriwet pa Wmes 
söndaghen nesth effther warfrudagh dyre anno Domini mdxvi.

Niels ridder.

445.

Brik Trolle till Hr Sten Sture; vill stå till rätta för sitt upp- 
förande, komma olejdad, och försäkrar om sin trohet, dat. 
Ekholmen d. 23 Aug. (1516). D. G. A.

*) Dessa båda ord äro skrifna dubbelt.

Utanskrift:

Min ödmiwghe kerlige helsen altidh forsenth med var 
herre Kere herre, mig er vnderuisth, ad edert herredöme 
haffuer ouilie till mig. Kenne Gud, jag vet mig aldrig haffue 
forskullet ey heller forskulle vill. Beder jag edert herredome 
för Gudz oc retuisen skuldh, at mig sker inthet arigt. Jag 
beplicter pa myn ære och cristelige tro at komme i rette 
for edert herredöme, riksens raadli eder egne erlige godhe 
men, Stocholms raad oc Swenges adell, danne men som 
reet*) ville »öre, oleydet, ofelig, lide, wmgelle huad lagen vtu ae, »er edert herr/dOme pa ester. Kere herre, ,eter ra,t 
beeste her vdinnen'oc alth anned. Jag er edert herre
döme sa ner pa kornen oc haffuer eder kere husfrus fader
broder dotter. Jag hade aldrig nogen herre, then jag hade

Erligh, welbyrdwgh man her Sten Stwre, Sweriges rikes 
forstandare, kerlighe sendes thette breff.
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betre tro till en till eder, saa hielpe mig Gudh oc alle Swe- 
riges patroner, them jag edert herredöme longligh, karsk oc 
gesundh befaler. Scriffuet i Egholm vigilia Bartholomei 
apostoli.

TroUe mile’'

Utanskrift:

Erligh velbördogh man oc strenge riddere Her Sten Sture, 
Sueriges rikes forstandere ödmiw[kli]ge.

446.

Bengt Laurensson till Hr Sten Sture; begär lejd intill nästa 
herredag, då han vill stå till rätta oeh hoppas ioke blifva 
någon rymmare, emedan han har egendom i riket, dat. 
Almarstäk d. 15 Sept. 1616. D. G. A.

Mynn ödmywke vnderdanige helse för sendh. Ivsere herre 
höffuizman, ær jach en nw som tijll forende ödmywkelige be- 
gærendes iders cristelige frij felige leyde in tyll neste tijlkom- 
mende herremöthe och ij myth frye, hwar mych tekkes, be- 
holdh igen att komme in för iders herredöme och för menige 
richzens raadh, ath förklare mych för all tijlltall och ryckte, 
mych yppa kommit ær, liuilkit mych lioppes i mych tyll gode 
vnne vijlle aff then protesterijngh, ider herredöme nw giorde 
i Westerarss, ath i ingen wylle lathe förarge, ther öffuerbö- 
digh ware Stande ider tyll swars och retthe, hoppes ingen Iand- 
færinghe vara; thy jac haffuer arff oc eygit i riket, jach ey 
achter fly i fnaa. Her paa bider jach, i wijlle wærdes giffue 
mych eyn gunstlich antwardh. Gud, ridder Sancte Jören ider 
beuelendes._ Scriffuet paa Almerstek in crastino exaltacionis 
sancte crucis Millesimo quingentesimo decimo vi°.

Ider vnderdanige Benkt Larensson.

Utanskrift :

Erlige uelbördige herre oc strenge riddare her Sten Sture, 
Sweriges rikes forstandare.
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Biskop Otto till Hr Sten Sture; enligt Hr Stens anmodan, 
sist han var i kapitlet, hade han skrifvit till ärkebiskop 
Gustaf om Sten Kristiernssons bekännelse angående det 
förbund, som de båda m. fl. skulle hafva ingått att 
indraga i riket K. Kristiern och andra rikets fiender, men 
fått ett svar, hvaxi sanningen deraf bestrides, och till
styrker han derföre, att Hr Erik Trolle inkallas och Sten 
Kristiernsson förhöres i hans och andra gode mäns när
varo, dat. Yesterås d. 19 Sept. 1516. D. G. A.

Otto Dei gracia 
episcopus Arosiensis

Sincerissimis nostris reuerentia et salute premissis. Kære 
her hö[fui]sman oc besindherligh gode ven. Som eder herre- 
döme vel förtengker, at sist vi vare til talz met eder her i 
varth capitel, fornome vi aff eder herredöme i hvre inotte, at 
her Steen Cristerson var bekenth for eder och here gode men, 
ath then verdog fader erchiebiscop Giistafl oc nogra flere met 
honom skulle vare i roodh oc forbonth met fonde Steen C.*) 
at dragha os her in i riket högborne forste kongh Cristiern, 
Rytzer och andra riksens fiender, och elfter eder herredömes 
begerelsæ screflue vi hans nood aluarlighe til, som i funne i 
en copia ther vtaff, deer vi fingge her Peder dækene. Nu 
haua vi hafl'th var sende bood til fonde verdogh fader, oc 
fornima vi, at hans nood göör merkælige sin orssekth, bode 
for fonde sendebod myndeligæ oc deslikes i thetta. breff, han 
os i gen scriffith hauer, aff hvilket vi eder en copia her inne 
lycth°sende, vtaff hvilken i mage vel formerkæ, at han her 
Stens Cristerssons ordh i[n]gghen rnakt gæuer. Hwarfore tykte 
os vel rodelighet vare, at i lothe kalla her Erich Trolle til 
eder oc haue lier Steen C.*) oc honom til thaalz, thei motte 
eder herredöme vel formerkia, om her Stens C.*) ordh skule 
nogra makth haua eller ey. Thykte os oc öueralth rodelighe 
vare, at then verdogh fader erchiepispen oc i motte komma 
til taalz til hopa i nogra gode mens neryare, ther kunne nest 
Gudz hielp noget gooth löd^s vtaff, oc riksens fiendei fingge 
teste mindre tilfelle ath gledis vtaff var thvödregth her i ri
ket och er no^hen deel, ther vi kunne vare edei henedöme 
til Vilia oc beston meth, ther skal i oss finne altith veluillech 
til, thet Gud skal kænne, then vi eder altith sundh oc saligh 
befælla. Datum Arosie feria sexta proxima post crucis 1516.

*) Cristiernsson.
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Utanskrift:

Strenuo oc magnifico viro Domino Sten Sture generosis- 
sjmo regni Svetie gubernatori ac principi, amico suo since- 
rissimo.

448.

Erik Abrahamsson och fem andra rådsherrar i Vestergötland 
till Hr Sten Sture, om den uppresning Sten Kristiernsson 
förehaft och ärkebiskop Gustaf tillrustar, dat. Loholm d. 
4 Oct. 1516. D. G. A.

Yor ödmiuke kerlige helse nw oc altiicl forsend med wor 
herre. Kære herre, finge wij ider scrififuilse, ludandes om 
thet obestandh, som her Sten Cristiernson företagit haffwer 
mot ider oc ryget, hwlket Gud se förelaget, ath han eller 
naghen annen sadanth obestandh begynne skwlle, ider och oss 
alle oc Sweriges ryge tiil skade oc forderff. Kære herre, som 
i framdelis röre i ider scritfuilse, ath verdigxte fader, erche- 
biscop Göstaff, reder syk fast tiil vern oc obestandeligheth, sa 
haffwe wij nw alle scriifwit hans nad tiil, ödmiwkelige begæ- 
retli oc radhet, ath hans nad sadane obestånd aldelis afsette 
wiil oc gi.ffwe syk tiil ord oc talz med ider, som thenne inne- 
lycte copie inneholler. Kære herre, begære wij alle ödmiw
kelige oc kerlige rade, at i po ider sydhe wele wendhe all 
tyngh tiil thet besta, sa ath rygesens oc alles ware fyende 
ycke fa naghen tröst aff sadane twædrect her inbyrdes, som 
tiil forne sked ær. Kære herre, ær her ingen annen besyn- 
derligh tidende pa thenne tid; men hwar wij kwnne ware ider 
tiil vilie, kerligh oc tiensth nat oc dagh, nær i oss tiilsigendes 
worde, moth iderss oc rygxens fyende, ther skwle i altiid fynne 
oss wælwiliege tiil, thet then alzmectoge Gud kenne oc Sancte 
Eric konvngh, them wij ider med liiff oc siel befalle tiil ewiigh 
tid. Scriffwet pa Loholm Sancte Francisci dagh Mdxvj.

Eric Abramsson 
Twre Jensson

Rydder.

Axel Posse.
Axel Matsson.
Niels Clawsson. 
Lindorm Brwnsson.
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Utanskrift :

Erlio-h vælbyrdigh mand oc strenge ryddere her Sten 
Stwre, Sweriges ryges forstandare wor kære herre oc höffuis- 
mand ödmikelige oc kerlige send.

Original, med lemningar af sex vaxsigiller, hvarmed brefvet varit hop- 
fästadt, i K. Danska Geh.-Archivet.

449.

Brik Abrahamsson oeh 5 andra rådsherrar till ärkebiskopen 
Gustaf Trolle, om Sten Kristiernssons uppresning oeh be
kännelser, i anledning af hvilka de tillstyrka ärkebisko
pen att förklara sig för riksföreståndaren och nästa herre
dag, dat. Loholm d. 4 Oct. 1516.

Vor ödiniwkelige, kærlige helse nw oc altiid tiil iorne 
sænth med war herre. Verdigste fader, kære nådige hene, 
verdes ider nade vile widhe, ath wij haffue fonghet voi kæie 
herre och höffuismandz, her Sten Stwres breff, i hwlket han 
oss tiil kenne giffwer, hwre her Sten Cristiernsson haftwer 
syk wpsath moth honum, onödh oc otrengt, oc scriffwit breff 
tiil kwng Cristiern oc begärer honum for herre oc konwngh, 
oss alle tiil fordarff, thet Gud forbiwdhe, sa skwlle ske. f hen 
tiidh wor kære herre oc höffuisman slicth förnam, drogh han 
för Nyköpungh. Tha ropedes ther öffwer mwren, ath the 
ville holle slotteth tiil kwngh Cristierns hand, oc drucke hans 
skal. Then tiidh dectingen gyk mellan war kære herre oc 
höffuisman oc her Sten Cristiernsson, tha bekendess han tre 
reyser i sin frii leyde, första pa rostwen for gode mend, an- 
nen tiidh i kyrken, tridie pa slottet, som theres breff vtuiser, 
hwreledes han oc naghre medh honum samfelde offweremss 
wore oc viille haffwe kwngh Cristiern in i ryghet. Teshkess 
benempde han ider nade tiil ath ware i radh medh honum 
oc om for[nemp]de sak, hwlket wij ijcke satte tro till hans 
tall i sligh motthe, en dogh han thet mangeledes vtforth haff- 
wer Ther före begære wii alle ödmiwkelige oc hügelige 
rade, ath idher nadh while giffwe sik tiil tals med for[nempde] 
wor kære herre oc höffuismand, görendes idei nades orsectli 
for honum oc sidhan framdelis i neste tiilkommende herre- 
mötte, ath sadana almenneligt tal yoke skwlle henge ider 
nad öffwer howedh, ther storth obestånd kwnne epter fylie, 
om ycke sa skedde, försth pa ider nades vndersatte oc then 
helcre kyrkess vordnet, aff then heskelige almoge, som ider
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nadhe ytermere formerke oc begrwnne kan, som tiil forne 
skedh ær. Haffwe oc fornwmeth wor kære herre oc höffuis- 
rnandh vælwiliogh tiil all then dell, som fredh oc endrecth 
k?n. dr?ghe med ider «ade oc flere inhyrdes, oc alldelis offwer- 
bödig tiil rettegangh for thesse verdogxte, verdige fæder, erlige 
herrer oc gode mend, Rygxens Radh, oc ycke i naghen motte 
företage naget obestandh pa naghen sidhe, vden han bliffwer 
ther oppenbarlige nödh oc trengdh tiil. Kære nådige herre, 
begäre wij alle ödmiwkelige oc kærlige, ath ider nadhe wille 
verdes alth obestandh afsette, som alle störste macth wppa 
liggher, oc styrke venskap oc endrecth inbyrdes. Alth thet 
wij kwnne taie tiil thet beste pa alle sydher, skal ider nade 
fynne oss aile velwelige tiil, thet Gudh kenne, then wij ider 
nadhe med Iiif oc siel befalle tiil ewigh tiidh. Scrifwet pa 
Loholm die Francisci Mdxvj.

Eric Rydder.
Abramsson J
,Twre Rydder.
Jensson J
Axel Posse.
Axel Matsson.
Nils Clawsson.
Lindorm Brwnsson.

Samtida afskrift i K. Danska Geh.-ArcMvet. Bilaga till Nu- 448.

450.

Erik Abramsson och fem andra rådsherrar till biskop Mat
thias, att jämte biskop Otto söka förlika tvisten mellan 
ärkebiskopen Gustaf Trolle och riksföreståndaren, dat. 
Loholm d. 4 Oct. 1516. D. G. A.

Vor ödmikelige kerlige helse altiid forsænt med war herre. 
Kære nådige herre, verdes ider nade viile widhe, ath oss ær 
tiil videndhe vordhet, ath nogher owilie ær kommen mellom 
verdigxte fader, erchebiscop Göstaff, oc war kære herre oc 
höffuisman her Sten Stwre, hwlket Gud see förelaget, ath sa 
ær. Thy haffwe wij nw alle scriffwit for:de, verdigxte fader 
til, ödmikeliige bedhit oc radhit, ath hans nadhe wiille komme 
sijk tiil ordh oc talz med war herre oc höffuismand och al
delis afsette sadane obestandh, som för öghen ær. Ther om



haffwe wii oc scriffwit the verdige herrer i capitel tiil, tes- 
Hges haffwe wij oc kerlige bidhit och radhit fonde war kære 
herre oc hüffuisman i war scriffuilse, ath han oc wiil wrend he 
all ævinde tiil thet beste, som wii oc i hans scriffuilse be- 
lÿnne honum beneygdh tiil. Ther före begere wij aile ker
lige, ath ider nadhe oc biscop Otte wiille her ora vinlegge 
syk, ath the motte komme tiil eth venligh samtall oc ware 
ther gode mydlare i mellom, ath sadane twist pa badhe sider 
motte affsettis, som oss alle störste macth oppa liggher. Hwat 
wij kwnne tale ther got i mellom, badhe nw oc i tiilkom- 
mendh herremötte, wii le wij altiid gerne wara vælwilige tiil, 
thet Gud kenne oc Sancte Eric, them wij ider nadhe befalle 
nicd Hiff oc sicl tiil ewigh tiidh. Scriffwit pa Loholm die 
Prancisci Mdxvi.

Eric Abramsson 
Twre Jenson 
Axel Posse.
Axel Matsson. 
Niels Clawson. 
Lindorm Brwnson.

Utanskrift :

Reuerendo in Cristo patri ac domino, Domino Matthiæ, 
Dei gracia ecclesie Strengnensis episcopo, hnmiliter presentetur.

Original med lcmningar af fem sigillée i K. Danska Geh.-Archivet. 
Ktt styeke af papperet har vid brefvets öppnande blifvit frånrifvet, men hade 
fastnat i vaxet och derigenom hlifvit bevaradt.

451.

Erik Trolle till Hr Sten Sture; klagar öfver fogden på Te
steras slott, Per Månsson, erinrar om do löften han er
hållit. och begår att få komma för rätta med Hr Sten 
Kristiernsson, dat. d. 11 Oet. 1510. D. G. A.

Mine ödmiwghe kerlige, h[elsen] altid försent met 
Kere herre, mig er vnderuisth, at Per Monsson, eder herre- 
dömes fogete pa Vesterars, haffuer gripit ij (2) mine swene 
oc manet them ther i bin, tesliges forhindret mine slactere 
vxer. Beder jag edert herredöme ödmiwkeligen, at jag ma

Bidr. t. Bkardin. Hist. V. ,Jb
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nythe then deell, i sagde mig till i Strengenes, tesliges the 
gode men i Yesterars pa mine vegne. Jag vill thet met Gudz 
hielp hulleligh oc troligen fortiene oc er redeboden at komme 
for rette met her Sten Cristiernsson eller andre, ner jagh far 
edert herredömes bud eller scriffuelse. Huar jag kan vare 
edert herredöme till tiensth oc vilie, gör jag altiidh gerne. 
Her met edert herredöme alzmectig Gud befallandes. Scriftuit 
i lögerdagen nest efter Sancte Birgitte dag anno Domini Md 
pa thet xvj.

Trolle miles-
Utanskrift :

Erlig velbirdigh man oc strenghe riddere her Sten Sture, 
Sueriges rikis forstandere, ödmiw[keli]gen.

452.

Nils Boson till Hr Sten Sture, svarar på ett hotande bref med 
försäkran om sin oskuld, dat. Vinas d. 13 Oct. 1516. 
D. G. A.

Min ödmykelega helsse nw oc altiid försent met wor 
herre. Kserc herre, fick jach idher strengeleg scriffwelsse, at 
i wille wara oppaa mith argesthe med flere ordh for stemp- 
lingh, ath jac skulle haffwe met mine methielpere paa edher 
forderffwe och meneghe ricket. Gwdh segeth forkerth, at 
jach skwlle saadan scriffwelsse faa aff edher eller naaghen 
her indbyrdes och helst vtaff edher, som jach skulle formaa 
megh alt gaath vtaff. Kære herræ, waare thet edher en nw 
tiill velegh, thaa wille jach gerna biwdhe megh i raetthe, 
vleygdeth och vfeylegh indh for edher, nær i wille megh tiil 
seygho, och gerna göre Iagh för megh, saa höög och saa 
lagh, som i wille sœtte megh fore medh riddhere och swæne, 
ath jach wor aldre vileghende eller vaalende i naaghen stemp- 
lingh paa edher forderffwe eller ricket i naaghen motthe hwer- 
ken met ordh eller gerningher, och inghen skal kunme then 
megh skal (!) bewissæ vtoffwer met naaghen skiel. Iher fore 
bedher jach edher herræ dümæ ganske ödmyckelegh, och for 
then dööd Gwd toldhe, at i wille vethe mith besthe och ver- 
de8 migh segie kerlegh ockh velegli tiil ok thés liges mine 
fatighe hwstru och smaa barn, ath wii skollc ickæ fare hwss- 
wildle(!) eller viildh raadhen. Edhers liærræ doms gönsteghe
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swar begærer jach ganske gernæ. Ider herrædômæ her med 
then heîleg treefaaleghet befalendes baadhe met liiff och siæl. 
Datum Vienes anno &c. mdxvi in vigilia Sancti [Cjalixti pape.

Niels
Bosson riddher.

Utanskrift :

Erlegh velbyrdwgh man ok strenghe riddher her Sten 
Stwre, Sweriges riges forstandhere, öJmyckeligen sendes thette 
breff.

463.

Måns Gren till Hr Sten Sture om Per Jutes väntade anfall 
och Fru Pernille, (Hr Stcn Kristiernssons hustru) dat. 
Nyköpings slott d. 22 Oot. 1616. D. G. A,

Min ödmiwke helsse altiidh tiill förene sænth medh war 
herre. Kære herre, som edher herredöme skreff mik tiill om, 
ath jak skulle komme tiill eder, hwilket jagh ganske gerne 
will göre, och haffwer jagh mith boodh wthe tiill Gwliandh 
om thenne Per Jwthe. Her gaar taledh lönleghe, ath han 
skall ligge wedh Gwllandh med Hij0 (400) folk och haffwer 
acthet sigh hiith in. Hwath ther om ær santh eller ecke, will 
jak gerne komme till eder med thet aller försthe jak kan. 
Jag haffwer ingen fare företh, ath thette her skall wasll blifwe 
for wareth. Kære herre, som eder herredöme skreff mik tiill 
om frw Pernille, ath i wisthe ecke, hwarth ederth herredöme 
skwlle medh henne, tycker mik ware raadh, ath i skreffwen 
op tiill Eneköpingh eller tiill Köpingh eller tiill Wæstheraars, 
ther hon kunne ecke Hgge nær widh Stokholm, ath hon kwnne 
ecke komme naagen ondh stæmpling aastädh. Kære herre, 
tyckess ederth [herrejdöme scriffwe mik tiill om medh thetta 
hodli, hwre ederth herredömess willie ær her wthi. Will eder 
herredöme scriffwe frw Pernille tiill om, tha will jag faa henne 
breffweth. Her medh eder herredöme then alssmektig Gwdh 
beffallande. Scriffwith paa Nyköpingh onsdagen næsth effther 
xiM (11,000) jomfrv dagh anno Domini Mdxvi.

Maans
Gren.
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Utanskrift:

Arligh och wälbördigh man och stränge ridder her Sten 
Stwre, Swerigess rikess forstandhare, sin kære herre tiill koine 
thettæ breff.

454.

Leo von Weiblingen, bernstensmästare i Lochstedt, till Tyska 
Ordens Högmästare, om lasten à ett svenskt skepp som 
strandat der ocb hvarå bergning fortgår, dat. d, 20 Nov. 
1516.

Hochwerdiger, irlauchter, hochgeborner furst, gnedigster 
here, ewern fürstlichen gnaden sint mein vndertennige gehor
sam vnd gantz willige dienst all zeit zu vor berait. Gnedig- 
ster here, ich fuege e. f. g. wissent, das vff nesten sontag Vor
gängen ein Schwedisch schiff bey Lochstet ist angestrant, vnd 
hat da von geborgen lxxxxv (85) fasser eysen, i stuck kupfer, 
iij (3) tonnen putter, iij halb thonnen v (5) fiertel, als mit putter, 
v| (5t}) thonnen selspeck, ij halbtonnen lachs, ij (I i) schock 
bock vnd zijgen feil, iiij (4) elent heytt, ein ancker, segc), 
vnd tackelwerck zum schiff, als gutt es ist, vnd was weytter 
zu bergen steet will ich fleysse nit sparen vnd e. f. g. vnder- 
teniclich zu erczeugen befunden werden. Geben vff Lochstet 
dorstag nach Elsbet anno & xvi.

Leo von Waiblingen Teysch ordes 
bornsteinmeister zu Lochstet.

Utanskrift:

Dem hochwerdigen irlauchten hochgebornen fursten vnd 
hern hern Albrecht Teytsch ordes hocmeister vnd margraue 
zu Brandenburg àc. meinen gnedigen hcrn vnd obersten.

Original i K. Geh.-Archivet i Königsberg.
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455.

Måns Gren till Hr Tyke Krabbo, liöfvidsman på Helsingborg, 
begär, att Bengt Stensson på kort tid får komma hem, 
fö? att tillträda arfvet efter sin nyss aflidne fader, Hr 
Sten KrMiernsson, dat. Nyköpings slott d. 11 Dec. 1516.

Wenliigh, kærliigh lielsse nw och altiid tiilforen send med 
wor herre. ° Ktere hr Tyge, gode besynderliighe wæn, maa i 
vethe, at hr Sten Cristiernson ær lüden aff thenne syndoge 
værld, offwer hans siæl alzinechtiigh Gud siig forbarine. 
Bedher jach edher ganszke kerliige, at i wele giffue hans 
soon, Benet Steenson, Ioff och vvnne til goda, ut lian oppa 
en korth tiid inotthe komma liiit op. IIans trender och vainer 
wele gerna vara honom behiælpeliig, at han skal koma tiil 
sût fæderliige arff, om han nw strax kan op komma, och 
haffwer mijn herre wnt tiil goda för hans væner skukl, at 
hans arff skal stoo aa qwarsthet, om edher teckes nw giiffue 
honom loff. Kære hr Tyge, beuiser edher her vdionan, som 
i wele wetha hans betzsta och langligit bestand, som mich 
eij twiffler, at i jw gerna göre wele. Edher her med alzmec- 
tiig Gud befälen des. Scriffuit pa Nyköpwng torsdagen nest 
eptlier worfrwe dagh conceptionis Marie anno Domini mdxvi, 
vndher miit signet.

Mons
Green.

Utanskrift:

Erliigh vælbyrdiigh man och strenge ridder hær Tyge 
Krabbe, hüffwetzman oppaa Helsingeborg, sijn besynnerliigh 
gode væn, venlighen.

Original i K. Danska Geh.-Archivet.

456.

Biksföreståndaren Hr Sten Stures resolution på Söderköpings 
borgares besvär, att uppstädernas borgare i deras stad 
liaiidlado med främmande köpmän, dat. Arboga d. 6 Jan. 
1517.

Jach Sten Stwre i Ekesiö, ridder, Sweriges riches för
ståndare giör alle vett|er]ligett, att riche[se]ns och mina el- 
skelio-a tromen och vndersåte, rådet och menigheten i Suder- 
cöpino-h hafue nu waritt her för Kijcksens Rådh och mik, 
beklagandes siigh, att vpstäders borgare köpslaga i teris etadh 
med Tyske och andra främende, tilkomande köpmän, ImiIkid
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som är cmott teres stadz lugli oeh previlegia, och må ey well 
tilstedz i någon måtto. Ther till swarade Vastena, Lincfö- 
pings] och Skeninges borgare, ath the ther vpp[a] haffue me
nige Riche[se]nes Rådz breff, lydandes, att the för then stora 
kost och vtlegningh, the haft hafue i tette örlugh, moghe köp- 
slaga friidt med främende köpmen, sidan the hafue legatt ij 
xiiij (14) daga, så lenge Gud foger, ath riichet kommer i friid 
och rolighet igen och ickie lengei-, huilked breff menige Ri- 
che[se]nes Rådt och jak samtyckte vidt fulla macth att bliffua, 
saa lenge Gud fogher, richet kommer i rolighet, som för- 
[skrifjuit står, och sädan skall thet vedh ingen macht att 
bliffua, vtan huar köpstadt skall thå bliffue vedt theris pri
vilegier, beskriffue lag, och ingen ther vtöffuer med nagon 
köpslagen göre then annen förfong i nogon motta. Skriffuit 
och giffuit i Arboga xiij dagh jwla anno Domini Mdxvij 
wnder mith insigle.

Afskrift bland Städers Aeta i Riks-Archivet med följande påteckning: 
»Effter een gammall eopia ähr detta vidimeratt, emedan sielfEue original- 
breffuen ähre ey tillstedes». Datum Stokholm den 2 Junii Anno 1036.

Knutt Pässe.

157.

Riksföreståndaren Hr Sten Stures svar till Fru Mätta Ivars- 
dotter, angående ett hans skepp, som blifvit taget utan
för Lübeck oeh hennes morgongåfva, dat. Arboga d. 10 
Jan. 1517.

Helse epther forskyllelse &c. Som i scriffue, ath jach 
haffuer trengt och giort edher owerwold pa eders morgen 
gaffuer och annen deel, och ther fore haffue i lathet tage rnijt 
skep &c. Jach tror edher eij ther om, och ther fore giordes 
edher eij behöff besködde och fürtæckie armer rnantz gernin- 
gher. I vetha wæl sielffue, huat i aff mich begæredhe, och 
Riichesens Radh oss emelloin sagt och dömpth haffue. Vcle 
i ecke bliffue ved then dom, teckis edher en nw komma eller 
haffue edhers vissa fulmectugæ bud hiit t i il mich, thu skal 
edher wedherfares och fultgöres epther Sweriges lag alt thet 
edher med æro och rættha bör at haffue. Edher Gud befa- 
lendes. Scriffuit i Arboga xvij dagh jwla Anno Domini 
rndxvii, wndher myt signet.

Steen Stwre 
i Ekesiö, riddere.
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Utanskrift:

Erligh och vælbyrdug qwinne frw Metta Ywarsdotter tiil- 
k o m en dos.

Original i K. Danska Geh,-Arkivet.

458.

Johan Månsson till Hr Sten Sture; så snart han kom till 
Göksholm, sände han sina karlar ned till Kalmar, att 
styrka och trösta allmogen, tills han kommer efter med 
mera magt, men har sina buil på alla sidor och hoppas, 
dot är ingen fara; begär att få veta, hvad Hr Sten har att 
befalla, särskildt om. han skrifver till Per Jenson pa 
Borgholm om sillen, dat, Göksholm d. 16 Jan. 151 o 
D. G. A.

Min werdskylluge helsen, weluelig och redebogen tro- 
thieniste eder werdighet altiid tiilforenn send kerlige med wor 
herre. Werdes eder herredöme welie wetha, at strax jac kom 
hiit till Göyxholm, sende jac myne karle ned till Calmarna 
med sadana befæling, at the schole störckia och tröste altno- 
gen, till tess Gud loger jac sielff kan diit ned eiitei koma
med större och mera mactli, en Gud forbiwde pa trengdhe.

11 L—~ Iachaffwe-'"""IUCU OLUiio ------- ------------- X ^

Do<>- hopes mich, at ther ær wthen all fara. J ac huff wer myn 
bwd sa wtsend pa alle siidher, at lutad som pa ferde ær, then 
landzænde ther nedre kan pa röre, worder jao well i tiid Ior- 
nymmendes. Ty aether jac bestelle min erinde pa myne 
o-ardhe nw med en hast och sedhen skynda mich ned igen. 
Gaffue Gud1 jac finge the tiidende ned med mich, at i haffde 
en <r0d ende pa thet Stæket. Sender jac eder myn swen, at 
i welie werdes bywde mich till, hwad i giffwe for gode tröst, 
och om i haffwe noget aimed synnerliget pa ferde, som maeth 
pa liffger huar jac kwnne mik elfter retta, tesliges oc qm i 
JlCthc0Scriffwe Per Jenson till pa Borcholm om then sillen 
oc all annen erinde, huilket jach will gerna for fordra. Jac 
haffde o-anst o-erna sielff wared eder til talss, en i thet ære 
begæriiulis. En huad som eder wilie ær, will jao altiid gerna 
elfter föl gitt med Iiff och maeth, sa lengie jac hffwer, the Gud 
kenne, then jach eder herredöme befæler salig och swnd med 
Iilf och siell till ewiig tid. Scnffuid pa Göyxholm die Mar- 
celli pape 1517. M[oo] s[ubj s[igillo]. ^

Monson.



^ w welbyrdug herre oeh strengie riiddere her Sten
Stvvre, Swerges riiches forstandare, sin here herre korlige.

Erik Larsson till Hr Sten Sture om seqvestrering af Gustaf 
Trolles biskopstionde, troligen af Medelpad*), samt sin
nesstämningen der och uti Jämtland, dut, Näsen d. 6 
Febr. 1517. D. G. A.

Min ödhmyche trothiænæsth nu och altidh. Kæære herre, 
alth inenighe landeth worde Offner ens vordhe(!), at dij be- 
gære aff mek, adh jak skal sæthe Iaas for al dij kirche Iner- 
berfgen], her i landeth ær, och inne holla biscobens tiendhe, 
saa lenghe dij faa et wisse bodh heller breff aff eder igen; 
sæædan staar deth tel eder ærleghe herredömb, om eder ær- 
lighet och herredöme, om i wille staa mæk tel dar om, daa 
her jak saa giorth, och alth menughe landheth medh mek, 
dy ville gærna staa wedh liden, then menughe almogha. The 
sææghe: bispen gör forrædelse nogh, lekvel han torff ekke 
göre forrædelse medh thy pæninghe, som her i landeth faller, 
oeh ekke skal prosthen faa et korn, for en jak faar eder 
herradöme scriffelse. Wil och eder herredöme geffe mek 
eder befollnifng], daa wil jak sælghe almoghen kornet och 
göre eder ræghenskap for pæningana. Kære her, gören for 
Gu[d]s skul och lather dij præsthær her i landet faa naan 
aghe, dij haffe saa mikketh oppaa mwnnen, som inted göres 
behoff. Wisthe eder herredömö tædh alth, dij finghe wel 
skel dar for. Jak har och taladh lönlighe medh naaoher mæn 
aft Jæmthelandh, dij sæghe, wille eder herredömö læghe naa- 
dhet aff thij olaghe skathter, som dij haffe, daa wille dij gærne 
gaa edher tel handhe och lidhe wndher Swæries kronne. Wil 
eder herredöme sændhe dar naadh folk in i landet, daa wil

*) Emedan i sjelfva brefvet icke tydligen angifves, hvilken landsort det 
egentligen är fråga om, anmärkes, "att brefskrifvaren troligen är den 
Erik Larsson i Frösland, hvilken i ett vid Indals skeppslagsting, torsd. 
före Scolasticæ dagh (d. !) Febr.) 1520 utfärdadt dombref, kallar sig: lag
mans domhafvande i Medelpadh aff ærlig och velboren man myn herra 
her Sten Sture, Swerges rikes forstandare vegna (biskop Nordins afskrift 
i, Upsala Bibliotek). Näsen, der brefvet är skrifvet, är troligen n. v. 
Östra och Vcstra Näset i Borgsjö socken, der landsvägen från det gamla 
Svenska Norrland framgår. Frösland, der brefskrifvaren bodde, är tro
ligen n. v. Frostland i Bjärtrå socken i Ångermanland, der han också 
synes hafva varit underlagman.

Utanskrift
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jak gærnc vvara medh, vaaghe baadhe Iiff och hals, saa sææ- 
ghe dij och Acre godhe men her i landet. Kære herrer, gö
ren for Guds skui och laater ekke dij præster her i landcth 
fordriffe dij fathijge bönder. Kære herre, scriffer mek tel, 
hvru jak skal fara medh ten biscobstienden. Alsvollugh Gud 
giffe eder styre och raadhe æff'ter eder eghin villia tel æv[i]k 
tidh. Scriffuadh i Næsen fredaen næsth æfter kinelsmæsse 
dagh anno Domini mdxvij.

Erech
Larsson.

Utanskrift:

Ærlegh oc 
kes forstaandar 
breff.

höghborne herre her Steu Stvvre, Swæries rii- 
e, ödmychelegh kærleghe tel ko| mandes] tctthe

400.

Henrik Krummedike, köfvidsman på Laholms slott, till K.
Kristiern1 med underrättelser från Sverige, dat. Vallen d.
7 Febr. 1517.

Minæ ydmyghæ tilplictoghæ vnderdanighæ thro thiænistæ 
tilfornne sænde ydmyghælighæ met vvor herræ. Kære naa- 
dighæ herræ, wel edher naadhæ vværdes at vvidhæ, ath jegh 
kan enghen forfaræ æn nvv, som ære komne ncdh thil lande- 
mærkit aff the Swenskæ, som skullæ müdhæ i Halmstede. 
Jegh sændæ nvv i onsdags erchebespen eders naades leydhæ, 
som lier Tyghæ sændæ megh, och vvaar myth budh hos honum 
i Falkenbergh, oc screff han megh thil, at han vvil kommæ 
thil Halmstede nvv paa fredag eller lövverdagh næsth tilkom- 
mendes och scriffuer, at vvij tha skullæ müdhæ honum ther. 
Kæræ naadoghæ herræ, maa edher naadhe vverdhæs vvellæ 
widhæ, at her ær en swen hos megh, kom nvv fra her Sthen, 
mynnæ æn xiiij (14) daghæ sidhen. Han siær, at her Sthen 
haffuer ickæ offuer vc (500) karlæ med ait han haff'vver, oc 
siær han, ath han willæ gernæ haffuæ folk. Her kom och 
en annan swen nedh. Han kom fra bespen i Skare, han 
sadhæ, at her Sthen liadhæ giorth bespen i Skare oc bespen 
i Lynkobingh op thil Steghet oc willæ, ath the skullæ thalet 
mellom erchebespen oc honom, oc the sadhæ, at erchebespen 
willæ encthæ thalæ met honom. Som rycthæ gaar aff' mæsthe, 
the nedh kommæ, tha siæ the, at her Sten siær, at han skal 
haff'ue fyllest for sith skib snarlighæ ænthen til landh eller
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watn, oc maangæ wnyttoghe ordh siæ the, ath han haffuer. 
Kære naadoghe herræ, soin edher naadhæ scriffuer oui thon 
gengærdh, daa staar hwn til redhæ i the lææn, jegh haffuer 
aff edher naadhæ, lighæ som edher naadhæ haffuer scriffuit 
megli thil, ath nar i tilsiæ, tha skal hwn fram koine hwart i 
wellæ haffweth, saa haffuer alniwghen sakth inegh thil. Her 
met edher naadhæ alssmæctigh Gudh befalendes til ewigh tidh. 
Scriffwit paa Wallen lciwerdagen næst eff'ter Sancte Dorothee 
dagh, vnder mijt signete, anno indxvij.

Henrich riddere.
Krumedige

Utanskrift:

Högboren fôrsthæ och mœotogxtæ herræ, her Cristhiern 
met Gudz naade Danmarks, Norges, Wendes oc Getes kong, 
wdwaldh kongh til Swerige, hertogh vdi Sleswigh, Holsten, 
Sthormaren och Ditnierskeii, greffue i Oldenborgh oc Delmen- 
host, sin naadige herre ydmyglige.

Original i K. Danska Geh.-Archivet.

461.

Biskop Vincentius till Hr Sten Sture; förnyar sin förut i för
ening med flera gjorda hemställan, att Hr Erik Trolle 
måtte mot borgen sättas i frihet, ech säger sig vilja gerna 
resa upp, om han kunde något uträtta för en förlikning 
med Gustaf Trolle, dat. Brunsbo d. 16 Febr. 1517. D. G. A.

Sincerissimis nostris in Cristo reconmiendacione, reueren- 
cia et salute premissis. Kere her Sten, brooder oc besynner
lige gode ven. Som wij och her Erich Abramson oc Here 
goode men talade eder tiill, oc begeradhom i Arbooghe, oc 
wij IVamdelis i Westeraars, at her Erich Trolle maatthe 
komme i borghan oc tiill sin gord, och i loffwade, at swo 
skee skulle, tha i haffde kommeth till Stæketh, swo haffuer 
os warith ther om tillscriffueth oc i thesse daghe tilltalath off 
nogre them som formaaghet, at wij skule wara hörde med 
eder. Gud giffwe, wij Icwnne wara hörde med eder, swo 
gerna wij ville bidæ oc mana gaath for then goode herren, 
ath i ville stæden till borghan, oc thet han maatthe bliffwa 
paa sin gord. Wm han skall liggie længer i fænxleth pa 
Stocholm, ær frwcktendes, ath thet wil staa wm hans liiff,
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ban ær en kleen man tiill hans natur. Thet wore dogh eeke 
nyttogt, at thet skulle swo lycktes rned honum. Kiere broo
der, wij bede eder ganzeke kerlighe, at i welc for Gudz och 
wore kierlighe bön skuld atli raama hans betzste, som wor en- 
korlighe troo staar tiill eder. Gud skall kienne, om wij wü
ste, at wii kwnne æn nw nogheth gaath forarbede i mellen 
eder oc werdugste wnghe her Erchebispen oc andre, hwess 
beehoff giordes, swo gerne wij ville wmaka os tiith wp till 
eder. Ther maatthe og dog nogre goode men læggie sigh 
wti, at thet maatte komme i bætre maathe. Alzwollogh Gud 
oeh aile helgeste Sweriges patroner giffue sin nad, at thet 
kwnne komme tiill friid oc en good kerligh inhyrdes, the 
eder beskerme swnd oc salig tiill liill och siell. Ex curia 
nostra Brynnolphsboo in crastino Sigfridi Anno &c. d[x]vij, 
nostro sub secreto.

Vincentius Dei gracia 
Episcopus Scarensis.

462.

Biskop Matthias med flora rådherrar, ombud vid mötet i Halm
stad, till Hr sten Sture, angående underhandlingen; stille- 
stånd intill påsk, förslag att från båda sidor frikalia vissa 
städer från att utsättas för krigets olyckor; lejd lofvad Pe
der Jute, som tjente Hr Sten Ivristiernsson ; biskopen sjclf 
förordar den påfliga legatens ombud att få inkomma i ri
ket med aflat, dat. Halmstad d. 17 Febr. 1517. D. G. A.

Mathias Dei gracia 
Episcopus Strengnensis

Sincerissimis nostris in Domino dilectione ct salute pre
missis. Kære fadder ok herre, besynnerlige gode wen. Tæc- 
kis ider herredöme wele weta, at dectingen ær sig swa för
lupin, at thii wær ær nw kommit tiil wppenbara feigd, ok 
liaffué wij brukad alla lempar, the oss mögeliga wore tiil friid 
ok wpslag, ok ibland annan hæskeliga swar, wij hær finge, 
taa war oss ingen wærre æn mester Johan Rodhe paa the 
Lybeskes wegna, thii han icke alena nekade oss frij hafifn 
för konungen, wtan jæmpwæll tilsagdc oss, at the Lybeskc ok 
andra Wendiske stæder wele göra konungen bistand. Swa 
frucktade wij, nogot angrip sculle nw strax ske ind wppa ri
ebet, ther fore fulle wij paa thet tall, at forwetandes oss, om 
friiden sculle staa ind tiil pasclia, at woret saaka, ider herre-
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clöme innan tess wille sielff komma konungen (iil ordz, taa 
kunne ther fölgia bestand med, men wij wiste wæll, thet icke 
mögeliget ær, ieke eller i idre herredömes wilia, ther före Ioff- 
uade wij Danmarks riches raad ther swar wppa innan forme 
pascha. Haffue wij ok tilsagdt Peder Jute, fördom her Stcnss 
Christiernssons swen, frij leigde at komma wp tiil Swerige, 
thii han aktar tiæna antinge ider herredöme eller andra ider 
wenner tiil dödedaaga, hidie wij kerliga samma leigde matte 
bliffua hanum hallin. Haffue ok erlige men pawens legater, 
warid hos oss och förmanad oss, Mattis i Strengenes, paa then 
eed wij Pawen plictoge ære ok swa paa thet siele gangn, 
som the haffue medföra, at wij wele förwerffua theres besta 
hoss ider herredöme ok menige Sweriges riches raad, at the 
motte frije ok sækre komma ind i richet, at bruka the minder 
med Swenske men, som the med sig haffua. Tycker oss 
wara raadeliget, at ider herredöme ingelunda nekar them leigda, 
thii wor största tilfluckt wij haffua nw paa jorderike, eptcr 
komet ær til feigd, thet ær wor helgeste fader pawen, opter 
wij eristne inen ære ok ligge daageliga för cristendomens fi
ender. Om swa wore, at wij töffuade nogot paa wægen, at 
wij icke swa hasteliga kunne komma til ider herredöme, thii 
at wægar göres nu onda, bade wij kerliga, at ider herredöme 
wele biuda oss tiil, huad swar wij skole giffua pawens lega
ter eller Danmarks riches raad om thet tall som förscriffwed 
staar, om ider herredöme ok konungen. Tecktis ok ider 
herredöme tilstædia, at the Lödesö borgare motte tinga sig 
frije med thet, at idert herredöme wille tilsegia Warbærgs 
borgare frije i thenne feigde, taa ær thet swa medgiffuid aff 
konungen, at swa manga kôpstæder ider herredöme wille 
giffua frije her i Halland, swa manga will han giffwa friihet 
i Swerige. Ider herredöme her med then alsmectugste Gud 
befalendes med liiff ok siell. Citissime ex Halmstadis Mdx 
septimo 3:a feria' post dominicam Sexagesime, nostris sub 
signetis.

Ceterique Consiliarii regni Swecie, 
pronunc Halmstadis constituti.

Utanskrift:

Nobili viro strenuoque militi Domino Stenoni Stwre, regni 
Swecie gubernatori, ainico nostro in Christo sinoerissimo, pre- 
sentetur.

Original i K. Danska Geh.-Archivet1 med 4 sigiller, tryckta i vax å en 
medföljande nu mera lös remsa, N:r 1, Lilje1 N:r 2, med 3 rosor och bok- 
stäfverna T. L1 N:r 3, Liljesparre1 N:r 4, Gylta-vapnet med bokst. B. G.?
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463.

Pcdnr Turesson till Hr Sten Sture; försäkrar att lians karlar, 
hvilka varit i Vestervik, för att hcmta hans barn, äro 
oskyldiga i vådelden i pörtet, utanför slottet Stäkeholm, 
och Johan Arendsson har med orätt lagt beslag på hvad 
han der hade.qvar; tackar för det i öfrigt ej skett ho
nom något öfvervåld, dat. Söderköping d. 20 Febr. 1517. 
D. G. A.

Min ödmiwklegha kerligh helsa altydh förscriffne ödmiwk- 
Ie<rha medh war herra. Kære herre, verdes eder herredöme 
aih vetha, ath jak Jiade senth iij (3) eller iiij (4) kaia tel 
Vesteruik epter myn barn. Meden the vore dher. dha bran 
pörtet vtaff för slotet. Kære herre, det ær bevistlecth, at 
eilen var löss om daghen, för en deth bran vtaff om nattena. 
Pek jak vetet i dagh, ath Johan haffner låtit taget borth 
dhen del, jag har dher, och skyller myna kara företh, at the 
skulu haffua sath eell oppet. ' Kære herre, sa mangha kara 
jak hade der, dha vil jak vara godh för dhem, at te skulu
'sto tel rettha för dhen saken. Vill lian och leggia megh
thell, da vil jak göre der reth lore, som en fatigh man bör 
ath göre. Kære herre, takker jak edert herredöme gerna och 
ömiwklegha, ath mik ær ynthe offuer woll sketh vtaff nogen 
dhen edher tel hörer. Beder jak edert herradöme gerna, at 
i ekke telstedie, ath han gör mik ekke sondt öffuervol för 
inghen myn broth. Beder jak eder gerna, at i viilen. vetha 
mith bestha bodhe i de ärendlie oc al annan, at i ville oc 
verdes tel och vendha mik eder vilia thell, thet vil jak gerna 
förtiena, sa lenghe jak leffuer. 1 Imath motha jak kan, beder 
jak edei’t herredöme ömiwklegha, at i vile vnna mik eder
scriffuelse tel Johan, ath jak motthe fa den del ighen, han
haffuer tao-it fron mik. Kære herre, lier medh edert herra
döme alzmectogh Gud heff[allan]de til ewogh tidh. Scriffuit 
i Sudercöpung fregedaghen för fastagongs sönedagh.

Pedher
Turesson ryddare.

Postscriptum å en sedel;

Kære herre, sender jak edert herradöme i (en) utscriffth 
vtaff den inuentarium scrifften, som her Nigels Clausson loth 
anamma pa Stegholm. So rnyket loth och myn moder fru 
Margretha antuarda mik, dha jak anamadhe Stegholm.

Utanskrift ;

Erligh och velbyrdogh herre her Stens(I) Sture, Swerges 
rikes forstondare, kerligh och öm[iu]klegh.
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464.

Biskop Hans Brask till Hr Sten Sture; igenkallar biskops- 
tionde, som Hr Sten förut plägat uppbära af Södra Vedbo 
o. Vestra härad mot vederlag i smör och fordrar «skade- 
gäld» af kronan. Postscript, till bref, dat. Rönö d, 10 
Mars 1517, tryckt af Grönblad ss. 667—669. D. G. A.

Käre her Steen, i haffua faatt aaff waar tiænda i Swdra 
Widbo och Vestra hæredæ xxiij (23) töner för hwar tönna 
smör, oc haffua i aarligæ hafft mera fördeel i then maata, æn 
skatten löper i Nörra Widboo. Waar kyrkio ær mykit til 
aethers, ey ath enast i forma maata, vtan jæmwæll för thet 
skadagæll, cronan hennæ longliga plictog haffwer warit, som 
waar helge fader paaffwen eder' och rigesins raad tilsereff, til 
thet herramöte i Telgæ. Nw stwndher oc feyden til, och æro 
tha faa i thenna landzændæ naagadh förmaaga honom til be- 
skydding, ther doch nest liggher för dörene, oc æn tha ath 
wij gerna ville waart fædernis rike hielpa fürdægtinga baade 
eder oc os til goda, kwnnæ i sielff'uæ merkia, hwad wi ther 
til göra kunnæ, naar i taga fraa os thet litla, wi haffua aff 
eder, oc ther fore kunna wi ey længer wmbæra waar egin 
rænta, som edert herredöme væl kan merkia. Tækkis eder, 
som i os offta loffuad haffua, försee os med nagen then deel, 
wi naaget med waare belaathnæ, vilia vi saa nest Gudz hielp 
bewiisa os æpter waara ytersta förmaaga thes yterligare eder 
til bestaand oc goda, ath brysten skal ey finnas paa waara 
sidæ. Bywder os, kære her Steeen, her om eder wilia, ther wij 
os gerna æpther rættha. Cum hiis iterum in Domino féliciter 
valeatis.

465.

Biskop Matthias till Hr Rton Sture; tillstyrker honom att an
taga det anbud, K. Kristiern gjorde på mötet i Halmstad 
att frikalla några städer här i riket från att brännas 
under kriget mot reciprocitet, hvarom en borgare i Lödöse 
kommit för att tala med Hr Sten, dat. Strängnäs d, 10 
Mars 1517. D. G. A.

Matthias &c. lika med N:r 414.

Kære her Sten, fadder ok besynnerlige gode wen. Nu 
wij wore i Halmstad, bleff oss til kenne giffuid, at konungen 
ær til friidz at fôrszæchre nogre stæder her i Swerige, at, the
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icke skole bliffua brænde i thenne feigcl, om ider herredöme 
teckis ther emot tilsegia swadana friihet nogra stæder liggien- 
des i Danmark, tycker oss wara raad, at ider herredöme swa 
»ör och kan thenne Lödesö borgare Lasse Jute ytermera 
her wtinnan thala med ider herredöme, huilchet wij then alz- 
mectugxte Gudh ok Sancte EskilI befale salig ok swnd tiil 
liiff ok siell. Citissime ex Strengnesia Mdxvij 3:a feria post 
dominicam Reminiscere. Nostro sub signeto.

466.

Ture Jönsson till Hr Sten Sture; förordar enträget den Påf- 
Iiga legatens ombud för insamling af aflatspenningar, 
ehuru biskopen icke är dem mycket benägen, emedan 
han fruktar intrång i sin insamling för S. Brynolfs skrin, 
och begär att få Dal i förläning mot löfte att väl akta på 
dess försvar, dat. Lindholmen d. 14 Mars 1517. D. G. A.

Yenligh och kerlighe helsen nw oc altid tilförende send 
med vor herre. Kere herre, swoger och besynderlighe ven. 
Tha jach var i Halmstade [i] rigesens verff, kom ther the 
gode men, legatens comraissarii, til verdig fader, her biscop 
Matz, ödmygelige oc kerlighe begerende, at hans nadhe ville 
vare theres bidere til idert herredöme, ath the motthe oc the- 
res öffwerste komme her in i rüget med then Gudz nadhe 
oc afflatt, them aff vor belgxste fader pawen medhgiffwen ær. 
Tha loffuede forme verdig fader vele thet forwerffwe til thet 
beste oc vidhe them ther vppa i (ett) swar igen innen paske 
til Vardbergh. Nw i gaar fik jac twenne theres scriuilsse, 
kerlio-e be°-erende, at jach ville tale theres besste i forme 
ærende. Ytermere röre the i samme scriffuilse, ath verdigh 
fader, biscopen i Skara, skulle giffwe them swar pa iders 
veerna, oc sende the mich i (en) copie aff' thet swar, the fynghe 
fron i ums nade, huilke breff oc copier jac ider nw sender, 
som i ma merke theres gode tilbud oc beger oc huât swar, 
them pa ider herredömes vegna giflant er. Kere herre, epter 
thet thenne swarc pestilencie allestas i riget regerjer], oc saa 
for thet store orlogh oc openbare feygh tilstwnder rigen mel- 
Iom ere alle tesse gode men i Radet oc jac i thenne Ians- 
ende kerlio-e beo-erende, at sadane Gudz nade ok aflath mothe 
komme in°i rio-et, ath alle rigsens inbyggere motthe affskrape 
synden oc sielen motthe forwares. Tess gladere oc tryggere 
ville the. jac oc alle andre, haffwe liffwet ospart for idert oc
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rigsens bestand oc beste, ther i intet skwle twile vdi, ath vii 
jw alle gerne göre vele, ner oc Imar oss tillsex, en dogh then 
veidige herren i Skare er icke velvillig tiil, sadane nadlier 
skal komme, ty bans nade frycter, icke faa saa myget gwl oc 
sölr som Sancti Brynolffs skrijn kan fulkomnes med, sorn nw 
begynth ær, om the nader komme forsk[rifuiJt star. Jac kan 
dog veel formerkie, ath the paa ingen side kvvnne nödge 
nogre men giffwe them mer en som honum sielff teckes. 
Kere herre, aether ederth egeth, vorth, rigsens oc then me
nige manss ^ besthe oc besynder granlige, huath hielp eller 
trösth, i haffwe aff the Tyske forster oc "lierre, tesligis aff the 
Vendiske stæder, som i mest liith haffwe tilsath. Item kere 
herre, skal nw vor heligste fader powens bider icke komme 
m i riget, epther hans hellighets beger, tha ær fryetende 
ogonst &c. thet Gwd forbyde i vor tid ske skulle. Ty beder 
jnc ider ödmy[geli]ge oc alle tesse gode men i Kadet ære, 
ath forme afffath oc sendebud motthe i riget komme, at vii 
alle motte faa sadana Gwdz nadhe, ider oc oss alle til hielp 
oc trösth, oc lather thet icke forwende for sadane sak, for- 
sk[riffui]t star. Thet ær alles vore oc then menige mans 
kjerjhge bön oc begere. Kere herre, tager thenne myn skriff- 
uilsse til thet besste, jac haffwer henne i en god aeth oc mc- 
ningh vtsknff[ui]t, sa santli mich Gudh hielppe, oc huar jac 
kan vare pa idert oc rig[sen]s besste nat oc dagh i alle motthe 
skole i fynne mich velwillig til oc myn hals ospar, sa lenge jac 
Jiffwer, thet Gud kenne oc Sancte Erich konungh, then 'jac 
ider medh Hff oc siel til ewig tiid beffaler, oc helsser myn 
fruge medh M (o:1000) gode netter. Hastelige aff Lindholm 
lögerdagen nest epther Sancti Gregorii dag Mdxvij vrider 
mit Signete. Her yppa beger jac kerlige ider gode suar, ther 
jac altid retther mik opter.

rnIwre
Jensson ridder.

Utanskrift:

Erligh velbyrdugh man oc strenge ridder, her Sten Sture, 
Sweriges riges forstandere, sin kere herre oc höffuisman ker
lige send.

Postscriptnm å en lös sedel:

Kerc herre, som jac tilförende aff ider begeret haffuer 
thenne lansende Dal, om thet ær ider vilic, at i vele vnne 
mich then i forlæningh, tha vil jac nesth Gudz hielp »öre 
ider oc rigeth tiensthe, for ath forwaret i alle motthe, saa i
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vele icke sielff vmbereth, tha heeler jac ider kerlige, at i vele 
acthet, at han bliffuer velforuaret, saa han icke gar ider eller 
riget ifraa, oc vden ther actes tes nogere vppa skwter oc bâ
ter, tha haffuer jac oc flere mine granne liden trösth pa 
thenne side oc skole altid theden venthe Soffrin Skoning oc 
hans methielfpere]. Kere herre, om i begere tesse gode men 
aff Radet vp til ider, begerer jac kerlige, at i vele offwerse 
met mic, at jac bliffwe heme, oc acthe pa thenne lansende 
oc idert besste i aile motte, som macth vppa ligger och i 
mich tiltroth haffwe, oc beger jac gerne oc kerlige iders gode 
swar, huât ider villie ær.

m.

StafiEan Henriksson till Hr Sten Sture; han skall nu begifva 
sig till Helsingland, att hålla några ting, som återstå, och 
är allmogen Hr Sten mycket välvillig, men han kan dock 
låta dem veta något om underhandlingen med Danmark; 
blir det någon dagtingan med ärkebiskopen, bör denne sätta 
gode män i borgen; Mickel Eriksson hade mött med 40 
karlar i Upsala, å väg till Staket, men dem har StafEan 
hemförlofvat; doek äro de villiga att komma, när derom 
tillsäges, dat. Upsala d. 15 Mars 1517. D. G. A.

Mine ödhmiwke thro thiænisth altidh kerlighe forsændh 
medh var herre. Kære herre, ma edhers herredom vetha, ath 
jak dragher nw i strax i dag aff stadh in ath Helsingelandh, ath 
tingha the tinglach ther igen stha. Om sa ær edhers herredom 
tækkiss ath skriffua tith in i landith, hwre the dæktingan sik 
haffuer i mellom riken, Swerighe ok Danmark, thet star til edher, 
som jak haffuer hörth ok hörer, ath almoghen i landith ær 
edherss herredom ganske vælwilig. Æn kere herre, om sa ær 
nogre godhe herrar lægghe sik vin om nogon godh dæktingan 
i mellom edherss herredom ok ærkebispen, tha vare thet radh, 
ath thet faller vthi eth goth midel ok dæktingen, om han sæ- 
ther godhe men i Joffwan for sik, ath han ær edherss herre
dom ok Sweriges rike for en thro man, som thet sik bör, som 
mik tykker. Kære herre, kom ber konunghen, som rykthe 
gaar, tha ær nogh tænkændiss i moth honum, som edhers 
herredom bæther fortænker, ok om konunghen komber ok 
Gud gaffwe nadher til, ath wii kwndhe giffwa honum ok 
hanss eth kwasthe badli, sa thet kwndhe sidhan komma i das

O
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ok fridh i mellom riken, ok bispen ekke ville vara sa thro 
ok ræth pa sin sidho, som honum bordhe, tha matthe æn tba 
finnass radii til ath göre ther nogotb til. Item kære herre, 
ma i ok sa vetha, ath Mikel Eriksson han mötthe mik her i 
Vpsala medh en hop, xl (40) lösningha karla, ok hadhe ak- 
tath sik til Stækith, ok badh jak them fara hem igen, thet 
giordhe jak pa ederss trösth, mer æn the sadhe, en annan 
tiidh, nær the fa bodh, vele gerna vara vedherredho. Her 
medh ederss herredom Gudh alzmektog och Sancte Erik ko- 
ning beffallandes. Snarlighe aff Vpsala dominica Oculi i fa- 
stonne Anno Domini Mdxvij, vnder mith signeth. Kære herre, 
var thet ok radh, i lathe holle ederss hesthe pa stal i sommer.

Staffan Henriksson, 
ederss embetsman.

Utanskrift:

Ærligh högboren herre ok förste her Sten Stwre strenghe 
riddere, Sweriges rikess forstandere, sin kære herre.

468.

Nils Boson till Magnus Gren; tackar för underrättelsen om 
en angifvelse af några bönder från Tjust, kvilka ligga för 
Staket, och på det han må kunna ådagalägga sin oskuld, 
önskar han, att någon sändes nod, att tinga med allmo
gen, dat. Vinäs d. 26 Mars 1617. D. G. A.

Wenligh kerligh helse nw och altiid forsænd medh wor 
herra. Kære Moghens, synderlegh godhe wen, mo i vethe, her 
Holger skreff megh tiil, at i haffde honom tiilskriffwit, hwre- 
ledis ther skwlle wære naagher böndher aff Tiwsth for Stæ- 
geth och sacht for then gode herræ her Steen, at jach skwlle 
fortallet hans herræ dômæ och yttermere raadhe ther til, ath 
jach skwlle giiffwe megh op i landeth tiil mine gaardhe eller 
andherstedz ther oppe, hwre megh tyctes, och skwlle wære 
frychtendis, at jach skwlle bliiffwæ forraadhen aff böndher, om 
jach bleffwe her nedhre. Kære Moghens, jach tacker edher 
ganske storleghe for edher velweligh, at i welle giiffwe megh 
saadant tiil kennæ, och bedher jach edher, at i welle biwde 
hans herræ dômæ tiil, om hanom tectis at sendhe naagher gode 
men hiid nedher, som tingedhe med almoghen. Jach wel



gernæ komme ther medh och göre redhe for megh och lægiæ 
megh saadant tall fraa. Then som haffwer förtt megh saadant 
oppa, han haffwer lwget megh vtoffwer, som jach wel bewisse 
med manghen danne man, och effther saadant tall er her vtkom- 
met, tha a bör thet her vtledis. Sidhen vel jach gerna geffwe 
megh tiidh opp, som jach haffde gærnæ gorth, haffde jach 
torth. Edher med Gud beffelindes, thet edher er tiil velegh

för jach altiid gernæ. Helsser edher kære hwstro. Datum 
ienes anno Domini Mdxvij altera die annunciacionis beate 

Marie virginis.
Nieis riddher> 

Bosson
Utanskrift :

Erlegh, velbyrdwgh man, Moghens Green, höffwesman 
paa Nyköppingh, kerlig sendes thette breffh.

469.

Riksföreståndaren Hr Sten Stures kungörelse till Stäkeborgs 
län, om det misslyckade försöket att få fred och den före
stående ankomsten af en Dansk här, för att undsätta 
Gustaf Trolle på Stäket, med påminnelse om de olyckor, 
som föregående ärkebiskopar bragt öfver riket genom att 
inkalla utländska konungar, och uppmaning till alla att 
hålla sig färdiga att med vapen möta fienden, när bud 
derom kommer, dat. Stockholm d. 29 Mars 1517.

Jak Sthen Stwre i Ekesiö, riiddare, Sweriges riches för
ståndare, helser edher, cronenis skatskyllughe böndher, land- 
bor och menighe almoghe, som bygge och boo i Stekæborgx 
læn, kærlige och ewinnelige med var herre. Kære venner, 
edher drager væl allæ thil mynnes, atli jak skreff eder thil 
fra thet herræmôthe, som i Arboga stod om nyaars tid nest 
förlidhen*), ath jak och Richesins Raad ville en tha hafifue 
vare fulmechtige senningebod tiil konwng Cristiærn och Dan- 
marck Riiches Rad och en tha tilbiwda, som vii altid thiil- 
förende giorth haffue, alt thet som drage kwnne tiil frid, 
sæmie, endregt och kærlig riehen emællan, sa ath thette ska- 
delige, förderuelige och langlige örliigh, som Danske men aff 
nogre infödde, wrangwise, Swænska tiil skyndare ok medhiælp

*) Riksföreståndaren Sten Stures kungörelse till Lösings härad, dat. Arboga 
d. 6 Jan. (1516, tryckfel för) 1517. Hadorph, s. 454.
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her in oppa rikit med roff, mord och brand langlige, i mangh 
aar, önkelige bedriffuit haffue, huilkith oss ey nw eller æn tiil 
förene nakoth hiælpa kwnne, vthen kwngen vil jw ændelige 
hiit i sommar med thet aldra första med then aldra mesta 
makth, han kan aff stad komma, besynnerlige för then skuld, 
ath han vil vnsætthiæ ærchebispen pa Sthæket, som han ho- 
nwm med sin breff och insigle loffuat haffwer, och ærchebi
spen sielff för mik i erlige herrer och gode mentz nerware 
bekend var then tiisdagen næst för Sancti Gregorii dag nw i 
fastes, tha jach böd, radde ok badh honum, ath han skulle 
gaa frii ok szækær aff Stækx slot med alt thet honom, hans 
swena, Vpsala domkirke, ærlige, gode qwinnor ok faderlöss 
barn tiil hörer, ok bliffue vid sin domkirke ok bischopsdöme, 
och om slotthet ville jak halfue sath i rættha för andelige 
och wærtzlige, hoo thet behalla skulle. Thet böd jach tiil i 
en god acht och meningh, at mannastörtningh och blodz 
vthgiwtilse, langlig skade ok fördarff skulle nw ey skee pa 
Swens[k]t blod ok Sueriges riche, som i ærkebiskops Jönssa tiid 
skeddhe, tha han fördreff högboren föi’Sthe, kwnwngh*) Karl, 
inföddan konwnge, ocli thog kwnungh Cristiærn med stora 
falskheth hiit igen, ok ærkebischops Ja|ko]bs tiid, tha han 
med sine medhiælpere fördreff gamble her Sthen och tog kw- 
ningh IIans hiit in, mot menige Sweriges almoges ja ok sam- 
tykke, ther Swenske men sidhen sa mykit onth lidit haff'ue, 
och en daglige för öghen ær. Alzmechtig Gud ok alla ri- 
chesins helige patroner affwænde ok forbiwde, ath then wnge 
ærchebiscop med Stækx slot ok siit partii skwlle macht faa, 
at draga oss hiit in i riket, vthoffwer halsen, then kwnnwgh (!) 
Cristiern, som Swenske men saa myket onth achtat ok Ioff- 
uadh haffwer, för sin faders ok fader faders ofærdh, som the 
her i Swerige for therass orætwise farit haffwe. Tha bliffue 
vii alla fordarwade, riche ok fatige, födde och ofödde, thet 
oss för Gudi och vara epterkomande ey swarligit vare. Hwar 
före, kere vener, beder jach eder alla, och oppa thet hulskap, 
i. mik paa Sweriges chrones vegna loffuad ok tilsacht haffue, 
tiilkræffuer, rader ok hügelige förmaner, at i alle ære weder- 
reda med edhers arbost ok gode verie, nar i min bod eller 
scriuelse ther om fanghe, eller eders egin husherres ther om 
vndheruisendis varder, sadane roff, mord, brand, skada och 
fördarff, som han achther göre her in pa rikith, aff værie, 
her ner eder och annar stadz, huar thet behoff göres kan, 
som fader ok forældre for eder, och i thesligis altid giort 
hafwe, som ærlige, thro dannemen. I mottha försymandes

) Står : kwngnwg.



thetta ingelunde, saa frampth i göre vile thet, eders fadhernes 
riche, eder siælffue och then inenighe mantz, födde ok ofödde, 
kan komma tiil goda och langlig bestandh, ther jak alzinthet 
twekar vdinnan, at i och jw sa gerna göra vile, sa nw som 
i altid tiilförenne giorth haffue. I huad motthe jach kan 
vetha alles edhra besta, goda gangh och longliget bestandh, 
ther skulle i finne mik væluiliogh tiil, sa længhe jak leffuer. 
Edher alla her med alzmechtigh Gud befallandes. Scriffuith 
paa Stocholm dominica passionis Anno Domini Mdxvij, vnder 
mit insegle.

Original i Eiks-Archivet1 med en nära samtida påskrift å baksidan ly
dande: Stenonis Sture junioris contra archiepiscopum Gostauum de Castro 
Stæk.

470.

Måns Jonsson till Hr Sten Sture; han har efter befallning 
hållit ting med flera kringliggande härader, och öfverallt 
lofvade allmogen att dag och natt vara färdiga med »har
nesk och värja», hvar det erfordras; en prest i Forsa i 
Helsingland har låtit slå 20,000 Dalpilar åt Gustaf Trolle, 
men en hans dräng har gått ifrån honom hellre än att 
åtaga sig att föra dem till Staket; Erik Geting har två 
gånger kommit till Stäket med penningar, dat. Vesterås 
d. 3 April 1517. D. G. A.

Min ödmiwke tro thiænisthe altidh for sænth medh Gudh. 
Kære herre, som jak fiik eder herredömess scriffwillsæ, ath 
jak skulle tinga medh alle almoghen öffuer Torstuna ok 
Aswnda, Siende, Norbo, Tiwrbo, Thuhundrass heradh ok Snæ- 
wingen, huilket jak ok saa giorth haffuer eppter eder herre
dömess scriffuillsa ok befalningh, ta swarade all menige 
allmogen medh en samnedh mwndh ok opprækta hender, atth 
the viille alle vara tiill rede baade dagh ok natth medh the- 
rass harnisk ok wærie, ee huarss som behoff kunne görass 
for Swæriess k[r]oness bessta. Framdeliiss ma i vetta, kære 
herre, atth her kom en drengh fra her Larens i Forss i Hel- 
singelandh ok lotth han mik första, atth forne[m]pde her Lå
rens haffuer lotthet sia xxM (20,000) Dalepiill tiil erkebispens 
behoff, ok viille han nöda thenne samme drengh till atth 
föran yn tiill pa Stæket, huilket han ey göra viille. Thii 
gaff han siigh fra honum medh omynne ok ær han æn nw 
ner i byn tiill stædes. Och ma i vetta, kære herre, atth Ge
tingen haffuer vndsatth erkebispen pa Stæket thuaa ressor 
medh pæninga, sedan thet bleff belagdh, tiill atth löna syna
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suæna medh. Thetta haffuer samme drengh mik altth vnder- 
uissth for fwlle sanningen. Ingen annan synnerliigh thiende 
haffuer jak biwda eder herredöme tiill paa thenne her tiidh. 
Her medh eder herredöme alzmektogh Gud beffallandiiss 
medh IiifT ok syæll. Scriffuid pa Vesterarss slotth compas- 
sionis beate Marie virginis anno Domini Mdxvij.

Monss ecjer tiænere.
Jonsson

Utanskrift:

Erligh vælbôrdogh man och strenge riddare her Sthen 
Stwre, Suergiss rikiss forstondare, sin kære herre öd[miukli]ge 
sændiss thetta breff.

471.

Peder Turesson till Hr Sten Sture; beklagar sig öfver Hr Erik 
Johansson och hans son Gustaf*), med anledning af en 
den förstnämndes penningfordran, hvarför gods i Upland 
voro af Hr Erik och Gustaf Kristiernsson lemnade i pant, 
dat. Stäkeholm d. 4 April 1517. D. G. A.

Min ödmykelige kærlige helsse altith förskrewen medh 
war herre. Kære herre, tækess edher hæredôme adh wele 
vethe, adh jak hadhe mith [bud] i Oplan adh lathe hænthe 
mik mith afîreth. Kære herre, daa far her Erich Johansson 
och Gösste Erichsson, ehvar dhe kwne spörie mith giodhz 
[o:godz] och tage borth affredhet. Kære herre, her Erich 
Johansson hadhe sith bvdh i aar her med nakre pæninghe, 
och dhet var ikke nær saa mygeth, som han ær mik skyligh. 
Dher faare wille jak inthe tage dem. Kære herre, Gössthe 
Ericsson war och hær hoss mik i hösthfes], daa sade jak til ham, 
adh jak ville komme til Oplan i sommer och ha dhe breff 
op med mik, som lydhe paa den gæl, dhet badh jak honom 
sighe sin fadher. Kære herre, jak vil gærne staa ham til 
rætthe for ederth hæredôme. Han skal aldregh beviseth, adh 
jak har giorth honom nagen vræth, dii tykkes mik, ath mik 
sker vræth, adh mith skal tagess mik saa wælleligh i ffaa. 
Kære hære, edher drager væl til miness, adh jak lædh eder 
hæredôme för staa om xx (20) löde march sölffh, jak hadhe

*) Sannolikt är detta det äldsta nu bevarade dokument, hvari K. Gustaf I. 
nämnes.



lænth Gösthe Kresterson, dhet godhz han fik mik dher faare, 
dhet har och her Erich borthe. Kære hære, bedher jak edher 
hæredôme ödhmykeligh, adh ville vndhervise dem, adh dhe 
göre mik ikeke [o:icke] sadant avervaal. Jak vil gærne staa 
dem til ræthe, och dhe göre mik dhet samme i gæn. Kære 
hære, hvadh jak kan vare edert hasredöme til ödhmydh(!) och 
tiæni’æsth wil jak altith gærne göre. Her med edher hære- 
döme dæn alsmæktiga Gvdh befalendes och Sancte Erich 
bode med Iiff och siæl til evigkth. Skriveth paa Stækeholm 
Sancte Ambrosie dagh anno Domini Mdc pa dhet xvij.

Pædher redher.

Utanskrift:

Erligh och wælbyrdigh man hær Sten Stwre, Swærikes 
righe förstandhere, sin kære hære ödmykelighe.

Original i K. Danska Geh.-Arkivet.

472.

Holger Karlsson till Hr Sten Sture; har fått det bref, som 
han skall kungöra för allmogen i länet (N:r 469); det 
nybyggda skeppet har ännu ej fått tackling och segel, 
men kan nog ligga säkert inom slottets bro och pålar; 
både biskopen i Linköping, som varit der och vigt skep
pet, och Nils Boson hafva försäkrat att vilja bevisa sig 
mot rikets fiender) som sig bör, dat. Stäkeborg d. 6 April 
1517. D. G. A.

Min ödmywkligh tro tyænisth nw ok altiid tilförene scriff- 
uith medh war herre. Kære herre, teckes edher herredöme 
wetha, ath jak fiik ederth breff i gaar, hwilkith jak skulle 
lathe kynne för almoghen hær i Stegeborgx læn, hwilkith jak 
oc cröra wiil medh thet alraförste, som macth oppa liggher. 
Körer edhert herredöme och om thetta skep, hwar thet skulle 
besth ligoda förwarath, eller i skulle senda folk hiith oc hen- 
thet tiii Stokholm. Taa kan edhert herredöme wæl sielff för- 
mærkia, at thet ær ey brath segelredhæ, forty her ær ey takel 
eller to °1 tiil, ey eller segel, ey tiæner thet eller wæl at löpe 
innan skærs ’medh, men wthan skers weth man ey, hwrw wæ- 
dret wiil haffwe siig eller hwad macth i wæghen ær. Hwad 
edhert herredöme tykkes therom, thet sæther jak in tiil edher. 
Mæn min mæning war saa, om edhert herredöme saa tiktis,



thaa hade jak aktad læggiat innan Stegeborgx bro oc paalar, 
oc will tilhielpa medh liiff ok macth, ther forswarath thet 
yterstha myn macth tilsægher. Hopes inik, ath thet skal in- 
t",?! bliffue skadendes, wthan saa medh skæl, at Stegeboroli 
bimuer nagoth langsamth bestallet, som Gud forbywde, at 
han komme fra Swdherköping och kwnne tæden at faa skep 
och skwthor, ok göre naghen skade ther in oppaa. Ellis 
hopes mik, ath thet skal inthet bliffue skadendes. Inghen syn- 
nerligh tydende haffuer jak idhert herredöme nw tilbywde 
annath en then godh herre biispen i Linchöping war her ok 
wiigde skepet, thaa thet lop aff stapwlen. Sporde jak honum 
at, om nagoth anfal komme her wppa landet aff rikesens fy- 
ande, hwru han wille hafifwa siig ther ibland. Tha swarade 
nan, at han wiille bewise siig medh Swerikes almoga, som 
honum borde göras för siith fædhcrnes ryke, effther synne 
ytersta makth. Teslikes war jak hooss her Niels Boson i 
fastha oc sporde honum at om sammæ ærende. Thaa fik jak 
samma swar aff honum. Hwad edhert herredöme ær til wilia, 
ther skwle i altiid finna mik wæluiliog tiil medh liiff oc makth, 
thet Gud skal kenna, then jak edher beffaler medh liiff och 
siæl tul ewiigh tid. Scriffuith paa Stegeborgh palmmandagh 
anno Dommi Mdxvij. B

Holgher
Karson ridder.

Ujanskrift:

Erligh welbyrdogh man “ och strenghe ridder her Sten 
Sture, Swerikes rikes forstandara, ödmywkligh tiilkomandes 
thetta breff.

473.

Claes Kyle till Hr Sten Sture; för vigning af krisman (den 
heliga oljan) hafva prester rest från UpsaIa till Testeras, 
presterna i orten vilja icke lemna någon proviant, utan 
det tages med våld, men de som ligga på Staket hafva 
fått sina inkomster seqvestrerade och sålda; han skall 
ditskaffa proviant fjerde dag påsk, dat, Upsala d. 8 April 
1517. D. G. A.

Mine ödhmiwke thro tiænisth nw ok altiidh. Kære herre, 
ma edhers herredom vethe om kristmen, tha vare the presther 
redho, nær jak kom i byn i Vpsala, ok foro strax theres vægh 
tu Vestrearss æffther ath læthe ther kristmen vigia. Item ma
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ok edherss herredorn vethe, som i mik beffalthe, tala til the 
presther om nogon spisningh, tha faar jak inghen godh swar 
aff them, annan æn jak faar inthet, vthan jak skal taga vppa 
med hardhe handh. Huath i biwdhe mik til her om, ther 
kan jak rættha mik æffther. Item om the presther, ther ligge 
pa Stæketh, tha haffuer her Jönss Jonsson, borgemesteren i 
Stokholm, Mester Larensse deel for pæningha til köpss i

Smngha sokn, vtaff Eedh, Solentwna ok Girffælla. Item 
ester Jonss deel i Rodhen haffuer en borgere i Oregrundh, 
ok Oloff Valram haffuer eth skeppund humbla, som Mester 

Jon tilhörer. Item haffuer jak anamath nogoth miöl her i 
Mesther Jonss gard, som jak lather baka i brödh, som skal 
komma til Stæketh innan fa dagha. Kære herre, biwdher 
mik til om ederss vilia, huilken jak altiidh gerna göre vil. 
Item vil jak ok lathe komma badhe öl ok brödh til Stæketh, 
huath [jak] kan aff stadh komma innan fiærdhe dag paska. 
Her medh ederss herredom alzmektog Gudh ok Sancte Erik 
konungh beffalandes. Snarlighe aff Vpsala klokke odhens- 
dag Anno Domini Mdxvij.

Klaus
Kyle.

Utanskrift:

Ärlig högboren herre ok försthe her Sten Stwre strenghe 
riddere, Sweriges rikess forstandere, sin kære herre.

474.

Brik Abrahamsson till Hr Sten Sture; de bref, Hr Sten i Ar
boga hade lofvat sända till hvart härad, äro ännu ej komna, 
och kan han derföre ej tinga med allmogen; efter Vadsbo 
och Vartofta härad rättar sig nog hela landet; men der fin
nes ook »en skröbelig allmoge», (3 eller 4 bönder, som hafva 
konungens bref, sedan sist han var der och som tala till 
hans bästa); det är derföre mycket nödigt att Hr Sten 
uppmanar dem till trohet och lydnad; tillstyrker för K. 
Kristierns förestående infall förlikning med G. Trolle, 
dat. Skara d. 9 April 1517. D. G. A.

Myn weluellige och ydmyge kerlige heissen nw och al- 
tidh til foren scriffuedh med wor herre. Kere herre, som i 
loffued i Arbo[ge], at i skulle haffue scriffuid almogen til i 
huarth herred her nedre, saa kom her ingen breff til them 
en nw. Kere herre, saa thycthes meg en nw nyttocth oc
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ganske radelicth ware, at i scriffwe them til aluerlige, at the 
ware hörege och lydoge, ner jag them til sade pa edre och 
rigesens weyne, oc at the ekke lade befynne them med nagen 
oredliched imod sit federnes ryge. Kere herre, maa i wisse- 
Iige tro, at wden i scriffwe them nw aluerlige til, tha er her 
en ganske skröbelig almoge neder, som han haffuer til euen- 
tyr warith i langh tidh oc er thet ey wndrendes, for thy jag 
haffuer sport op iij (3) eller iiij (4), som hafue kungens brefl’, 
som han gaff them, tha han han var her inne sist, och the 
samme tale en nw fast paa hans beste, ner the komme thés 
wid. Kere herre, ware nagen tilfelle til, at erkebespen oc i 
kunne bliffue forlicthe, kunne wel radelicth ware efter lanssens 
legleghed, som nw tilstunder. Kere herre, beder jag eder 
kerlige, at i icke tage meg til mystyckes, at jag scriffuer eder 
her naged til ora, for dhy Gud skal kenned, at jag wil jw 
saa gerne wide eder welfarth, som jag ware eder eyen kötz- 
Iich bror, och weth jag oc wel sielff granth, at Gud forbyde 
eder ginge anners en wel, tha tuilede mig inthe wdij, at jag 
matthe inthe thy bedre(?). Kere herre, maa i oc widë, at 
jag kan inthe tynge med almogen, for en jag far ederth breff 
oc huad the suare i Wasbo oc Wartoffthe herred, thet suare 
the fuller offner alth Westergöllen. Kere herre, er her ingen 
besynnerlig tidende, jag kan biude eder tili om paa thenne 
tid, wden alle the Iran Danrnarch komme sie, at wii fullelijo-e 
skulle wenthe kungens komme i sommer med thet förste, oc 
somme sie, at han wil falle in i landet med iij (3) here, en 
til Stocholm, annen til Kalmarne, iij (tredie) in i Vestergü- 
landh, huilked jag inthe tror, at han skyl saa folked at, wden 
han hade alth for mygen macth. Kere herre, inthe ydermer, 
men eder at ware til kerlig oc ödmygh tienesthe, med Iif och 
macth oc Iide ont och got med eder, ther skule i fynne megh 
weluellig til, lige som eder eyen bror, thet alzmectig Gud 
kenne, huilken jag eder befaller med Iif och siel til euig tid.
Aff Skare skertorsdag Mdx7°.

Erich
Abramsson ridder.

Utanskrift:

Erligh och welbyrdigh herre oc strenge ridder her Sten 
Sture, Sueriges riges forstander syn kære herre.
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475.

Johan Arendsson till Hr Sten Sture; allmogen hade vid tin
gen, då Hr Stens bref upplästes svarat, att de skulle vara 
färdiga afvärja rikets förderf; emedan slottet, då han det 
emottog, var blottadt på lifsmedel, räntan uppburen och 
af Östbo ännu intet hade influtit, hade han måst skuld
sätta sig, och hör derföre med bekymmer, att den socken, 
han förut haft i förläning, skulle lemnas åt Mickel Eriks
son och begär att få behålla den, dat. Stäkeholm d. 17 
April 1517. D. G. A.

Myn ödmiwke kerlighe helsen altiidh tilförende sænth 
medh var herre. Kære herre, verdes ider herredöme vethæ, 
ath jach fek ider scriwelse nw langhe fredagh næst förliden 
och idert breff til alraoghen, och tingede jach med them efter 
ider herredöme scriwilse, tha gawe the mich för swar paa ider 
wægne, ath te gerne ville aldelens redebon vare, ath hielpe 
affwerge rikessens och iders skade och förderff. Kære herre, 
som idert herredöme och scriwer, ath jach skal forware Stæg- 
holms slot, huilket jach och gerne göre vil efter myn yterste 
förmoghe, swa ath idert herredöme skal tet spörge, ath myn 
försymilse eller bristh skal ey findes i noger mate. Kære 
herre, kom en myn swen aff Oplandh och vnderuiste mich, 
ath idert herredöme hauer fôrlænth Mickil Erikson en aft te 
soknar, som jach hauer haft i fôrlæningh aff eder. Vare tet 
ider herredömes villie, tha bade jach ider ter ganslte kerlighe 
om, ath i ville vnne mich then sonk igæn och then fôrlæningh, 
som jach hauer för hafth. til thet som idert herredöme hauer 
mich nw fürlænt. Kære lierre, vil jach göre ider och riket 
swaa o-odh tieneste, som noghen annen ter aff göre skal. Ær 
myn tro swa godh til idert herredöme, ath i ekkæ villæ vethæ 
myn skade heller förderff. Kenne Gud, ath jach hauer seth 
mich i stor gæl, seden jach fek thetta slot, ti jach fek thet 
o-anske blot, och renthen var al opburin, ter jach skulle löne 
swennenæ medh, aff Ösbo fek jak en alzintet. Kære herre, 
beder jach för Gudz skyl, ath i vethe mith bæste. Jach vil 
vare then thet förtiene vil medh Iiff och macth, swaa længhe 
jach lewer. Her medh ider herredöme alzmectigh Gud be
fallendes och Sancte Erik kwngh. Scriwet paa Stægholm vi
dagh paske anno Domini Mdxvij.

° 1 Johan
Arendson.

Utanskrift:
Erlio-h och vælbyrdigh man her Sten Stwre, Sweriges 

rikes förständer, sin kære herre ödmiwkeligh tilkome thette 
breff.
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476.

Biskop Matthias till Hr Sten Sture, med anledning af hans 
bret, att K. Kristiern afsändt en stor truppstyrka har 
biskopen uppbådat sina svenner oeh skall sända dem till 
Stockholm; tillstyrker utrustning af Hr Stens skepp samt 
utsknfnmg af köpstadsmän och bergsmän, dat. Strengnäs 
d. 19 April 1517. D. G. A.

Matthias dtc. lika med N:r 420.
Kere her Sten, fadder ok besynnerlige wen. Soin ider 

erredorne scnffuer sig haffua fath wisse tidende, at konung
TiHii8t,mnnmk °T Vorir1u tlJdh Annunciacionis nest förlidhen 
xiij (13000) rytters, ok nogra daaga ther epter sænde han 
thom til sios ok gaff them alt Sweriges riche tiil sköfflingh 
Ac therlore ær nu ider herredöme begærendes, at wii wele 
till hest sænda wort folch tiil Stocholm med fulla wærie, at 
w ara ther wnd handena och rede at affwærie richesens scada. 
fewa kenne Gudh, kere fadder, tiil at fultgöra ider herredömes 
begær ære wij ganska wæluilioga, ok haffue nu samt bud ep-
Jm ®mnn «/T .eereJti hidering, aktendes them skynda
till for[scriff]ne Stocholm the mæst wij kunne aff stad komma. 
Iycker oss icke wara oraad, at ider herredöme wele lata be-
td kScriffiiarTbP1Ienn?' i°Chi n°gre andre smaa skiI1' tesliChes 
til scriffua the kopstæder her wppe [i] landet ok bergxmen,
at the ok komme, alla the, som kunne göre wærie, at förmena
rigesens fiender thet första andfall ok awærkan. Wored saaka,
ider herredöme wore begærendes worth samtall ock raadh
om nagen deel, taa wele wij gerna vmaka oss til Stocholm,
eenaai wij her wtinnan faa weta ider herredömes wilia. Hwar
wij kunne &c. hka med N:r 438. Datum Strengnes dominica
tiuasimodogeniti, nostro sub signeto, Mdxvij.

477.

B Otto till Hr Sten Sture; uppgiften, att K. Kristiern 
sande åstad 13,000 ryttare, behöfde man icke sätta någon 
tro till, ty ingen furste i Tyskland, blott kejsaren och 
konungen af Frankrike kunde sätta upp så mycket krigs
folk; biskopens svenner hade mestadels sålt sina hästar; 
men de skola med det första komma; begär få del af 
markliga nyheter, dat. Vesterås d. 21 April 1517. D G A.

Otto Dei gracia 
episcopus Arosiensis.

Sincerissirnis nostris dilectione et salute premissis. Ma 
i 'etha synerlig goda wen, kere her Sten, som i scriffwen oss
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tiii, ath Lasse Jonsson sadhe för edher, ath koningh Cristiern 
senth astadh xiijM (13,000) rytther, hulldjth som i behöffwen 
ec[ke] siæthia ther nogher tro tiil. Then yppersta fôrstæ, som 
*r i alth Tyslandh kom[mer] ycke sa mikyth folch astadh, 
som ær retthe goda criss knechter, wthan kessaren eller ko- 
ninghen aff Franckarike, men tha ær thet radh ath taga ware 
oppa, medfan] man skal ecke halla sin fyendhe for fulfal. Som 
i seriffwen oss tiil, at i wiille haffwa ware swena tiil edher 
tiil hesth, tha haffwa ware swena mestli en delss solth syna 
hestha ok slaghyth them wth tiil ök ok fath them presther 
her om kringh, en wij wiliom fynna radh tiil med hesther, 
sa the skulle komma tiil edher med thet förstha i Opsala 
eller i Rodhen eller i Stocholm, huar som behoff görs. I 
skullen fynna oss wæl wiliog til ath aff werga Sweriges ryke 
skada ok förderff, effther thy Gud giffuer oss nadherna tiil, 
ther skal edherth herredöme ware wiiss oppo. Kere her Sten, 
bediom wij edher, ath haffwa i nogher merkelug tyendhe, at 
i wiillen biwda oss ther til om, ok bywdher oss altyd tiil 
huath som edher ær til wylia, ther skullen i fynna oss altyd 
weluiliog tiil gherna göre. Her med ederth herredöme als- 
mektug Gud befalandes. Ex Arosia 3 feria proxima post 
Quasimodogeniti anno Domini Mdxvij. Sub nostro signeto.

Utanskrift:

Erlig ok welboren man ok strenghe riddher her Sten 
Sture, Sweriges rykess forstandare, vare synnerlig goda wen 
sendes.

478.

Köpings innebyggare till Hr Sten Sture; begära att till en 
tid få hem sitt folk från Staket samt nedsättning i af- 
giften för betesrätt å kronans mark, dat. tl. 5 Maj (1517). 
D. G. A.

Vara ödmyukeliga ok värskyllogh tienisth nw oc altidh 
till förende senth medh varom herra i Jesu Christo. Kære 
herre, bidiom vi eder ödmywkeliga for Gudz skull, ath i vel 
vilen göra ath vnne aas varth folk hem ighen fran Stekidh 
till en tidh, som Gudh eder teckis, ok viliom vi altidh gerna 
vara eder redhe boge, ner som aas varder till sacth, epther 
vara fatigo formago skule i finna aas altidh vel vilio ther till.
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Käre her Sthen, skall eder vitteri igeth vara, thet Köpingx 
by haffuer inghen mwlebeth huaske till hesth eller koo, vthen 
som vi kunnom nyutha Gud i himmerigh oc ederth herre- 
döme paa kronone vengne, hulkith vi haffuom giffuith i (1) öre 
for hwarige koo oc ij (2) öre for huar hesth, thet haffuom vi 
giff'uit i nagrom aar. Thet kom oppaa i gamble her Sthens 
tidh, Gud hans siell nadhe, then tidh herre Iwar Agxilson 
haffde vall offuér Aakerbo häradh ok Köpungxby, tha gaff- 
wom vi försth i (1) örtug oc swa j- (|) öre. VilI ederth herre- 
döme göra for Gudz skull ok unne äas i then gamble stadgha 
ighen, som gamalth ok fornth haffuer varith, i Hesthön, tïiet 
är war kärliga bön til edher. Her medh eder Gud befallen
des oc Sancte Erig konungh. Skriffuith i Köpung om palme 
sunnedagh. Vndher varth stadz insigle.

Borgamestare, raadh oc menoghit 
i Köpungh.

479.

Sven Hök, fogde på Ulfåsa, till Hr Sten Sture; Aska och Bo
bergs härad hafva Iofvat att vilja lefva och dö med ho
nom, men fråga likasom Vadstena borgare, hvars befäl 
de skola lyda; allmogen i Bergqvara län misstror Ture 
Trolle, emedan Jakob Trolle begär lejd att komina dit, 
dat. Ulfåsa d. 9 Maj 1517. D. G. A.

Odmiuklega tro tiænare, kære herre, rikens förståndare. 
Kære herre, vetha maa i, thet ja k hauer tingath med Aska 
hærede oc Bobergh hæradhe, thet the velia Ieua oc dö med 
edher, thaa töm til sighfes], thet the æro redhe med sinne 
væria, tha töm behoff görss. Kære herre, begære tesse dan- 
dha men i badhen hæraden oc the dande men i Vastena edher 
scriuilse, hwem the skwlw æffther lydha, om them behoff görss. 
Hauer jak ok bosporth aff the dandemen, som bor i BferJk- 
kwars læn, thet the sættia ingen Iith til Twra Trolla, för ty 
ther war Jakop Trolle(P) bod inne nar töm, thet han skule 
legdha oc felfa] in thil sin frendha paa Bergkwardh, ther 
swarar almoghen, thet the velia igh geua honum legda oc fel, 
för en the faa edher herradömmelsa scriuilse, hwar the skule 
sig effther rettha. Kære herre, ær ther en i Smaland, som 
hether Jon Gille, var Erik Trolle fogthe i Konga hæradhe. 
Hauer jak sporth, thet han higher iderth herradöme i moth i
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blandh almoghen. Kære herre, hwa jak kan göra oppa edhra 
gangh, som'en fatigdh tyænare, thet vil jak gôr[e] nath oc 
dagh. Egh mer. Edhers herradömmilse Gud befallandes oc 
Sancte Britha. Scriuit oppa Ylffasa lôgerdaghen effther in- 
vencione sancte crucis Anno Domini Mdxvij.

Swen
Hök.

Utanskrift :

Velburgdugh herre, her Sten Sture, Swergess rikis för
ståndare til komandes thetta breff.

480.

Algot Kruse, fogde öfver Dal, till Hr Sten Sture; frågar, huru 
han skall bete sig med företrädaren, Lasse Yinters, skul
der, hvarför han blir kräfd af bönderna, och hvar han 
skall göra utaf skatten, emedan afsättning till Lödöse 
genom kriget är afbruten; uppköpa oxar kan han icke utan 
promt betalning i penningar eller silfverskedar; Olof 
Stake, som mist sitt fäderne i Norge, hade af Lasse Vin
ter fått Holms socken, men törs icke befatta sig dermed, 
icke heller med de kronobönder, hvilka brefskrifvaren fått 
befallning att antvarda honom, förr än han får Hr Stens 
bref dera, dat. d. 24 Maj 1517. D. G. A.

Min ömiwckelig, plictig, weluellig trotyænesth edert herre- 
döme altid kerlig för senth med war herre. Kære herre, tyk- 
kes edert herredöme ath wille wetha, ath ejiter edert herre- 
dömess scriwelse, ath jak skulle anamma thet fögderii her 
pa Dal epther Lasse Winther, Gud hanss siel nade, holkith 
jak och giorth haffwer, epther edert herredömess begerælsse, 
och wil jak gerne wara paa edert besthæ epther min yterstæ 
makth baadhe i then mathe ok i annan. Kære herre, ær 
rnijn ömiwckelig bön til edert herredöme, ath i wille werdess 
til ath biude mich til, hwru jak skal bæra mich aath om then 
del, som jak haffwer i værijæ, som Lasse Winther hörer til. 
Han ær skillog her bönderne i læneth vi° (600) marc. The 
kræffwa alle mich och wil, thet jak skal betala them hanss 
gield. Penningena rekke ther inthe til, oeh inthe kan jak 
göre ther til, för Gud föger, ath jak faar ederth herredöme 
scriwelsse, hwru jak skal retthe mik epther, och sender jak 
eder hans rekenskap, som i begærede. Tesslikes beder jak
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edërf; herredöme, ath i wille biudhe mich til, hwath jak skal 
gora alt skatthen, _ epther thy ath jak kan ekke komma til 
lj0ssasJ som sidwema haffwer warit til forende, oc inghen köp
man faar jak, som n\v wil köpa i sadan wfrid, som nw ær. 
öom edert herredöme scriffwat, at jak skal bestella eder the 
meste oxa, som jak kan affstad komma, wil edert herredöme 
sende mich sælff eller peningæ oc inthet anneth selff, wthen 
skeder, for thy bönderne wil inthe annath selff haffwa, och 
Iaar jak ekke borgæ en oxa, wthan jak wil sætia dobbel panth, 
tor thy Lasse Winther ær them saa mekith skildog. Beder 
jak eder at i wille werdess eder til at biudhe mich til om 
Holm sokn, som Oloff Stakæ haffwer anammath epther Lasse 
Winther betalning, haffwer han ekke edert herredömess breff 
ther oppa, och tör han eke fwllelighæ befatthe sik med henne, 
tor æn han mar edert herredömess opne breff, tiiss likess om 
kronæbonder, som edert herredöme haffwer mich befallith 
antwardhe OIoff Stakæ, tör han ekke eller ther befatte sig 
med löroen han faar edert herredömess opne breff ther oppa* 
Kære herre, tækess eder, at i wille geffwe honum breff ther 
oppa, hoppas mich til Gud, at han gör eder och Swerrio-es 
yiJ§Le thf ^esth ther före, epther hans ytersthe makth, och 
haffwer han fath stor skade tör Swerges riges skuld, han haff
wer misth alth sith arff' oc eege i Norge epther sin fader. 
Inthe sinderlig haffwer jak edert herredöme til biudhe paa 
thenne tid annath, som thenne breffwisare kan eder ytermere 
vnderuisse om al legligheth. Her med edert herredöme then 
almektugeste Gud befallandes ok Sancte Erik kwnun°\ Scriff- 
wat pa Dal söndaghen nesth epther helge torssdagh anno 
Domini Mdxvij. ö

Algwth
Krwse.

Utanskrift:
Erlig, welburdog man oc strengher riddere her Sten Stwre, 

oweiiges rnges forstanclare, sin kære herre ödmiwckelio1.
ö
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481.

Måns Gren till Hr Sten Sture; enligt ett Holger Karlssons 
bref, som medföljer, hade 20 konungens skepp seglat förbi 
Häradsskär, men hade ej gjort någon skada, och lofvar 
han dem motstånd, om de försöka, dat. Nyköping d. G 
Juni 1517. D. G. A.

Min ödmiwge, welwiilliige, troo tieneste eder nw och al- 
tiid forsend medh Gud. Kære herre, teckes eder vide for 
viiss tydende, thet jag fik her Holger Karssons breff i dag, 
lydendes ath i afftens satte ther xx (20) skiip for Hærskær oc er 
konungens skiip, inghen landgong haffue the æn giortt. Hwad 
the haffue acktet eller framledes görre(!) thet vedli jag icke, 
men komme the her i thenne landzende, tha skulle the fonge 
modhör med Gudz hielp. Jag viill tage wara paa sködt med 
t hem och sender jag eder sadane breff, som her Holger screff 
mig till, at i vide rette eder epter. Komme the och her for 
skæren, tha viil! jag strax biwde eder tiill, inthet annet syn- 
derliigt vidh jag eder tiill biwde. Hwad eder herredöme ær 
tiill viiliighe oc tienesthe, ther skwlle i altiid finde mig vel- 
wiillig tiil. Her medh eder Gud oc Sancte Erik konung be
fallende bande tiill Hiff och sich Snarliighe scriffuet paa Ny- 
köppinghe fredagen nest, for Trinitatis Anno Domini Mdxvij.

Monss
Gren.

Utanskrift;

Erlliigh; welburdog man och strenge riidder her Sten 
Stwre, Sweriges riiges forstaandare &c. ödmiwgelige och ker- 
liighe send.

482.

Nils Matsson i Hassleby till Hr Sten Sture; om Stäkeholms 
och Nya Vesterviks afbränning d. 4 Juni, samt hans eget 
försök att med 80 karlar af Lofta socken undsätta slot
tet, hvilket misslyckades, emedan fyrbollar så hastigt an
tände allt det myckna trävirket, hvarjämte han blef sårad 
och måste »klappa fängelse»; bönderna ligga i strandvärn 
och begära Hr Nils Boson till höfvidsman, dat. d. 7 Juni 
1517. D. G. A.

Myne ödmyke thro tienist nw oc altid medh wor herre. 
Werdighe herre, wordighens wilye wete, ath Karl Knwtsson

Bidr. t, Skandin. Hist, V» 58
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ær sbikket höffwedzman tor eth tal aff kongens folk tiil skeps 
ocli brende aff Stegeholm oc Nya Westerwik fæmpte dag 
pingesdaghe, och Johan Arendsson bleff' gripen sielff annen, 
hustrw Agnes och iiij (4) hennes barn, theres folk och thet 
tfJlkl aff stadhen tiil slotthet sökte, bleffwe quaffde aff rök, 
ok brende noghet nær syw synnom tywghw ther i kirkegaar- 
(i(3n kommo. I thet samma jach [thet] fornam, oppa en nat 
ath göre, samblede jac wedh fyre synne tywghu karle i Loffte 
sogn hoss mig, Johan oc slotthet tiil wndsætning. Somme 
kome in medh mig oc somme bleffwe wthen fore, oc i then 
samme pwneten storrnede the tiil oc strax brukede fyrebol 
oc annen skot, ath hade wi warid M (1000):de flere æn wi 
woroJ thet hade inthet helpedh for thet mykle gamble tr<c- 
werk, ther inne war, och fiik jac eth Iodh i mich“ hulket æn 
nw ær qwart. The bönder, mich in folde, somme bleffwe 
dode, oc somme die, gemen wigskord eller hool wtsprwn^e 
1 iyÖu 1 kaathe, fordarffwede, oc somme swnko. Forthesak 
ath the saagho, jac formotte inte, vore ther nogne ^ode karle, 
jac hade tient i gardhe medh, holpe tiil, ath jac bleff æn tiil 
litts oc motte klappe oc wisse fængelsse. Hwrw lundhe jac 
mich bewiste oc then fatige almoghe, thet withe the se-hie, 
s?m "ossr worf. S01n > llffWe ære, oc jac medh them bJrom 
ron aff. Item ligge the her æn nw i syön hart boss. Almo- 
ghen ær edher aldeles welwiliog oc ligger i strandwern och 
haffwe ingen hoffwedsman oc frukte, ath the Danske wile 
intaghe mwren ighen, oc haffwer almoghen taled tiil her Niels 
liosson, ath han bliffwer theres hoffwedsman, saa lenge the 
iaa eder herredömes skriffwelse,_ i then samme strandwern, 
huf ket han göre wil oc siig be wiser innen trolighen, sedhen 
almoghen talede honum tiil. Hwarfore ær raadelfigelt, ath 
almoghefn] faar wete ofortöffwet, hwar the mogho rette siig 
epther, oc wil jac epter myn fatighe f'ormago æn nw i dödhen 
storke, ath almoghen ware oppa thet beste the kwnne, sa 
lenge the fa ider scriffwelse. Hade myn makt warid, tha 
skuJJe jac eller bod longo warid hoss eder. Æn mic hopes 
til (Jud oc eder herredöme æn nw, ath thet bliffwer alt got. 
Her medh edher alzwoldig Gud, jomfrv Maria, Sancte Erik 
kwng ok alle Swerges patroner be[fallen]des med alle ödmykt. 
Scriptum Annq &e. xvij die Trinitatis i Hasleby, wnder myn 
k i r Iceprests incigle, her Hansses i Loffta, meden mit togs mic 
fran. °

Niels Matsson i Hasleby.
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Utanskrift:

Erliff, welbyrdig man oc strenge riddere her Sten Stwre, 
Swemes "rikes första andere, thetta medh alle ömykth.CT

483.

Lasse Jönsson till Hr Sten Sture, om Stäkeholms intagande 
och dervid föröfvade grymheter, och har Karl Knutsson, 
»denne hemfödde varg», varit anförare, dat. Söderköping 
d. 8 Juni 1517. D. G. Ä.

Myn ödmiwke, thro vilighe tiænisth medh Gud. Kere 
herra, önkeligh tidendhe edhert herredöme kungöra ær her 
til Sudercöping aff her Nielss Bossons breff kommen, ath 
Stekholm ær brenth aff fiendhe, hustrv ok barn ok alle the 
siigh tilth goffwe. Sielff worth han*) aff boren medh stoor 
dödeligh hug ok gripen, all ene gaff Inins litzle son siigh aff 
elden, viij (8) hillebard vordhe stunghen genom honum, bleff 
martir i Gudh, ok sa monghe i stadhen och vthen funnes, 
inthe annath en halsen aff, och sigx swa, ath Karl Knutson 
ær höuisman for the misdedhere oc mordhere, sighes inghen 
Swensk man gripe til fanghe, ok hwem aff hanss folk noghen 
wiidh Iiff lather, tha slaar han them i heel, ok haffuer swa 
listh for alle syne, ath inghen tagx til fanghe, hwaske fatigh 
eller riik. Kere herre, verdes eder vithe, ath her komme 
nogher trösth, eller thet ær fryctandes om Ostergütlandh. 
Her medh edert herredöme alzmectig Gud, Sancte Erik kon- 
Vmcr ok alle Sweriges patroner befalendes medh alle the eder 
wel vilie. Ex Sudercopia 1517 feria 2:a Trinitatis.

Lasse Jönsson.

Postscriptum, å en lös sedel:

Item thenne heemfödhe warghe ære Sweriges farom tili 
wersthe. Gml giffue her funnes æcke Here.

Utanskrift:

Erligh ok welbyrdogh herre strenghe ridder her Sten 
Stwre, Sweriges forstandare, ödmiwklighe sendes thette breff.

*) Johan Arendsson (Ulf), höfvidsman på slottet.



596

484.

Lmdorm Bibbing till Hr Sten Sture; leinnar underrättelser 
från Danmark, som han fått genom ett särskildt bud; 
konungen har ännu föga folk, men väntar 8,000 ryttare 
från Meklenburg; herredag har hållits på Ivallundborg: 
konungen har påbjudit, att hvar tredje bonde skall ut- 
skrifvas, men de säga nej; Per Jute, (jfr N:r 462) som 
blifvit fredlös, säges vara lots på konungens skepp i Sven
ska skärgården, dat. i Vestbo d. 18 Juni(?) 1617. D. G. A.

Myne idmigellege, plicktege, vellvellige tro tyæneste 
nw och altiid til! torn sendt rnett waar herra Jhesw Cristo. 
Werdcs cdher herredomæ att vetthæ, thett jach liaffwer haafft 
inytt bwd till Danmarck alle stadz ther nedre i landeth mctth 
myn eijend svend ok [o:att] for faare om alle ærende. Taa 
kan jach inghen annen tijænde spöre end koningen ær for- 
moeiides eth tull folck aff hertoglien i Meckelborge, som ord 
gaar aff, v.i (6) aeller viij (8) twsend rytther, och haffwer han 
nw fôyæ till folck, inend han er segh nw dagellegæ formoen- 
des folck, och liollt koningfen] nw end herredag vdii Kalling
borge med menige rijgsens raad, och er ther inghen ord aff 
gangnæ, hwad han betyer, ok haffwer koningen oppa bwedtt, 
thet han vill haffwæ hwer tredie bonnæ wd offuer siidtt rijge. 
Iaa swarede the neij, wthen worre for sind eijend dör och 
giffwæ honom scat och skill. Taa skolle ij vetthæ, thet myn 
swend han vaar till tallsz med Per Jwtthæ, som tyente her 
bten Lristiernson, och gaff honnom till kennæ, hoar germe 
lian haddhe kommett hiidtt i landett till edher, haadhe i ickæ 
saa ladet lyvyss[e] honnom frödlöss(I) ock saadde for hannom, 
ath the ære ickæ end nw berôpthæ, the som mest satthe sind 
raad till, och skall then sammæ Per Jwtthe were höffwettz- 
rnand oppaa en aff koningens jachtther och were ther löd- 
sager i skærgarenæ. Keræ heme, bywdher meg till, heiler 
jiich giiffwe swennane klede och peninge aff skatthen æller i 
ville sende meg ther neder. Kære herræ, haar [o:hvarl jach 
■van vetthæ edher gang[n] naatth æller dag ther vill jach were 
vforseinet tili. Her med edher herredöme Gwd befallendes 
och bancte Erich kong. Scrilfwet i Vesbo Sancte Markuss dag.

Lijndorm Ribbing.

Utanskrift:

Erlig och welbördig herræ, her Sten Stwrc, Sweriges rii- 
ges forstanner, ödmigellege sendes thette breff.

Original i K. Danska Geh.-Archivet.
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485.

Riksföreståndaren Hr Steu Stures pass för Danska fångar, 
hvilka få återvända hem på lika lång tid, som K. Kri- 
stiern medgifver de Svenska fångame i Danmark, dock 
med skyldighet att, om icke dessa senare strax lösgifvas, 
återvända i fångenskap, dat. Westerås d. 9 Jan. 1518.

Jadi Sten Stwre i Ekesiö, riddere, Sweriiges riiches for
standere, gör alle witerliget, ath tesse myne och nichesens 
fonger ære nw stadde vdi theras rætta reysa her atf riikit odi 
nedh tiil Danmarc, med swadana förord och wilkor, ath huat 
fonder, som högboren förste konwngh Cristiern haffuer nw i 
Danmarc her aff riikit, skole och nw strax komme hiit vp 
men, och sa longen dag, som for[skriff]ne konwngh Cristiern 
giiffuer thöm, samma dag skole och thesse myne och riiche- 
sens fonger haffue och nywta, bliffuer och sa dägtinget riiken 
emellomT at alle fonger pa alle siider skole löse giffwes, tha 
skole och thesse fonger nywta then samma dägtingen. Yaret 
szaka, at the fonger her aff riikit nw i Danmarc ære motthe 
ey nw strax komma hiit vp, tha skole thesse hær ved theres 
ære strax at komme her in igeen och holle theres fengelse 
tiil ænde, som gode karla bör at göre. Thy forbiuder jach 
alle, ehoo the hælst ære eller wara kwnne, som for myne och 
riichcsens skuld wele och skole göre och latha, thesse myne 
och riichesens fonger i thenne theres rætta reijsa ath hijndra 
eller hyndra lotha, möde, qwælie, platzsa eller i nogon motthe 
forfong at göre, ved mijn och riikesens strenge hempd, pliict 
och wrcde. Giiffuit och scriffuit pa Vesteraars xvj:de dag 
jwla Anno Domini Mdxviij0, wilder myt indsigle.

Original, med sigill i grönt vax, tryckt å baksidan, i K. DanskaGeh,- 
Arckivet.

486.

Johan Arendsson förpligtar sig, att derest icke Hr Sten Sture 
vill ingå på K. Kristierns förslag om lösgifning af de 
Danska fångarne i Sverige, skall han inom tre veckor 
återvända, för att hålla sitt fängelse i Nestved, dat. 
Köpenhamn d. 22 Febr. 1518*).

Jacli Johan Arenson aff vapen veterliget gör med thette 
mith opne brelf, ath efter högborin förste kwngh Cristiern aff

*) K. Kristierns bref för Johan Arendsson, att han reser till Sverige för 
att besörja om utvexling af fångar eller återkommer 3 veckor efter påsk, 
dat. Köpenhamn S. Matthie apostoli (d. 24 Febr.) 1518. Suhms N. 
Sami. III: 157.
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synnerligh gynst och nade jhauer mich vnth, ath jach mu fare 
in til Swerghe igæn och förhandle med her Sten om the gode 
mæn och fanger, ter han hauer her aff Danmark, i swa mathe, 
ath om her Sten vil geue them theres fengelse löst, tha skal 
jach och vare lös, vil och her Sten gewe them dagh, ath the 
mOghe komme hiit i landet igæn, tha skal och jach nyte swa 
langh dagh, som the haue. Ær och sake, ath her Sten ingen 
aff thenne twenne artikele göre vil, tha beplicter jach mich 
vidh myn ære och sannindh ath inneholle tet fengelse her i 
Næstwidh innen tre veker efter paske næst körnende, ter jach 
högborin förste kwngh Cristiern plictigh ær och tilsaeth hauer 
vthen al skozmal oeh hielperede heller gensægilse i nager 
mothe. ïil sannindh her om trykker jach mith insegel neden 
Ior thette niith opne breff och eghen hanscript. Giwit i 
Kiöpnehafn catedra Sancti Petri Anno Domini Mdxviij.

Original, med lemningar af sigill, tryckt i vax under texten, i K. Dan
ska Geh.-Archivet.

•187.

Leo von Waiblingen, bernstensmästare i Lochstedt, till Tyska 
Ordens Högmästare, om ett Svenskt fartyg, som stött pä 
ßi und oeb måst allossa 41 st. hästar, men sedan kommit 
löst och inlupit till Königsberg, hvarom han begär för- 
hållningsordres, dat, d. 13 Sept. ISIS.

Hochwerdige irlauchter hochgeborne Furst, gnedigster 
her E. f. g. sint mein vndertenig willigen gehorsam vnd dieii- 
ste all zeit zu vorn bcrait. Gnedigster here, es sint zwe Schwe
disch schiff in das riefte kommen, das ein ist nach Königs
berg geleuffen, das ander ist im Tieft vff sant gelouften vnd 
hatt xlj (41) pfert müssen auss spreusen do ist" das schiff ab 
kornen vnd auch nach Königsberg geloffen. Nach alter gewon- 
heit weyss ich wol, was icn von pferden nemen salt, aber in 
disen louften weyss ich nit, wie es e. f. g. kegen in halten 
will, bitte e. f. g. wollen mich mit kegenwertigen vorstendig 
machen wie ich mich kegen ine halten soll, wenn ich mich 
noch e. f.^ g. will richten vnd in aller vndertenickeit befunden 
werden. Geben montag nest nach vnser frauwen anno &c. xviij.

Leo von Waiblingen Teytschen ordens 
_________ bornsteinmeister zu Lochstet.

*) Jfr Schubert, Über das Strandrecht im Preussen während des Mittelalters.
Beiträge zur Kunde Preussens, B. V. ss. 245 270. Königsberg 1822.
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Utanskrift :

Dem hochwerdige irlauchte hochgebornen fursten vnd 
hern heron Albrecht Teytschen ordes liocineister vnd mar- 
graue zu Brandenburg &c. meinen gnedisten hern vnd obersten.

Original i K. Geh.-Archivet i Königsberg.

488.

Johan Månsson till Hr Sten Sture, om Danskarnes härjning 
på Öland, väntade anfall på Kalmar och behofvet af snar 
undsättning, dat. d. 22 Juni 1519.

Min ödmywche oc kerlige helsen, weluelig tro thienisthe 
eder verdighet altiidh med wor herre. Werdig herre, i gaar 
kom myn jaet oc Beder Jenssons skwthe hiit for bryggen, 
som wore i frestilse wthen for Jomfrwn. Cfud tess lon, at 
the wnkoma frii i got behaald. Fijenderne ære in pa Öland, 
haffwe brænt mer æn halffdelin aff Södne Mothet oc brænne 
en nw fot for fot, i Rotneby ær budh, thet kwngen schall 
koine dût nw i nat med en stor landhær oc will strax med 
sama fart hiit for Calmarna. Welie i nw göre thenne landz- 
ende wnsetting, tha ær nw tiid. Jac haffwer send bud till 
almogen, at the strax schole gaa hiit ned, alle the wærgie 
kwnne göre, en jac frwether, the kome inthe wt for en eder 
herredöme wille werdis sende nogre gode myndiige mæn hiit 
ned i Smaland, som thöm kwnne koma pa farthen. Slotthet 
oc staden will jac holle oc forsware, thet beste jac forma oc 
længxte jach kan emot thenne openbare ilhedsche fiender, 
thet besta Gud giffuçr mich naden till. Bispens folch aff 
Lync[öping] kome hiit ned med en litheu roder jaeth, wed 
xxii (22) karer, huilche jac formoder, her wele bliffwa pa nogre 
dager. Fa the theres herres befaling, sa hopes mich, at the 
fortöffwe her længer. Nogre karer haffwer Casper her i byn. 
som forbiida effter hans tilchommelse. Ty skynder honum 
hiit up thet aldra förste oc bywder mich till, hwad i nw wele 
Mffwe for tröst, helst medhen kwngen will siig her befesta. 
Hure all ting ære siig forlöpen, oc huad beleglighet her ær 
pa ferde, hafxucr jac offta giffuid eder til kenne, ther i inotte 
eder effter retta, synnerlige om thenne almoge, som thenne 
breffwisere weth eder herredöme ytermere wnderwiisse om all 
erinde. Inthet anned synnerligit wthen eder werdighet Gud 
oc Sanete Eric ewinnerlige befallendes. Scriffued med en 
hast vigilia corporis Cristi Mdxix. S. S. Johan

Monsson.
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Postscriptum (kalf):

Kere herre, skyntler Casper strax hiit, fordy lians folch 
welie sin wæg diit the faa dwbbelt saald, thet jae ey forma 
a sted koma eller wt at giffwa. Almogen her i More welie 
engelwnde göre mich nogen wnsetting, wthen ga kwngen til 
handen, med myndre stor macht komer offwen elfter, och en 
full snart. Ty lather strax göre sadana opresning, at thennc 
olyduge almoge, Blekung oc Skaane motthe nw vngella thet 
ynkelige mord oc brand nu ær for ögen pa Öland, sa frarnpt 
i bliffwe ecke qwiit thenne landzende oc sedhen framdelis 
mere till med, som jac tilforenne haffuer eder lathit första 
legligheten i myn scriffwelse.

Utanskrift:

Högboren herre oc strenge riiddere her Sten Stwre, Swe- 
riges riikes forstandere, sin kære herre ödmiwklige.

Original i K. Danska Geh.-Arcbivct.

189.

Claes Bille till Villem Vernitz, begär undsättning till slottets 
försvar mot Svenskarue, dat. Elfsborg d. 15 Juli 1519.

Venlig helse till forne sendt met wor herræ. Mwe i vide, 
kære jwneker Villem, at her redes fast nw for Elsborgh af 
the Suenske met yld, tiere oc neffwr. Jeg wed aldrig then 
tymæ eller stwnd, the willæ stormæ, men jeg haffuer follck 
nock, thet ær yckæ altt hofî'mend, ther fore ær jeg ylde beladhen 
met them, the wide yckæ hwad the skulhe göre. I gaar war 
jeg wde met jc (100) karlhe oc kom jeg tiill en skermyssen 
met her Erik selff. Thaa mystæ jeg en karll, som dött blcff, 
oc ij (2) bleff'ue saaer. Jeg fiick en fraa them, som bleff' 
strax dödh, iiij (4) hæstæ bleff strax paa manchen döde oc 
en karll bleff' skwtt, then finge the aff mareken, oc mange 
andre bleff’ue saare och ved yoke [huor] mange the wore, thet 
spörss well i framtijdhen. Kiære Jwnker Villem, gör her 
wti, som myn gode tro ær tiill eder, oc flyer mig strax wn- 
settning, ther ligger wor nadigste herræ stor magth paa. Gutl 
forbiwdet, at thet skall anderledis gaa æn well, thaa skal myn 
skyld ycke fyndis ther wti. Vore thet gode hoffmend, the 
karlle jug haffuer, thaa vilde jeg yckæ scriffuæ effter wnsett-



ning. Skullæ i sende meg naghen bwd, thaa lader them 
komme om natthen. Kære jwnker Willom, lader myn 
faa thet at vide, sparendis hwerken dag eller natt her offuer. 
Gör nw saa med mig, som i vilde, jeg skullæ göre emod 
eder. Laden mig faa ith ænket swar her pua. Then brefï'ui- 
sere skall vnderwisse oder beleyeligheten. Eder Gud befalen- 
des. Ex Elsborge feria sexta post festum Sancti Kanuti ré
gis anno Domini Mdxix.

Claus JBylle 
som kalis Norby.(?)

Utanskrift:

Erlig oc welburdig maud Villem Vernitss, höffuitzmand 
paa Vorbergs [slott] kerligo senilis thette bref!.

Original i K. Danska Geh.-Archivet.

490.

Severin Norby till K. Kristiern, om behof af förstärkningar i 
manskap, victualler ocb vapen med ammunition, för bibe
hållandet af herraväldet på Oland och intagandet af Borg
holms slott, dat. d. 15 Juli 1519.

Myn ydtnyge, plictige och wnderdaulige tro tieneste 
ethers nades höffmectiighedtt altiid forsendt met Gudli. Ke- 
riste nadiige herre, haffuer Karll Knudtsson ledst ethers na
des breff for meg, ludendes, at jag met myt folch schulle 
bliffue liggendes her paa Oland oc bestolle Borcholm, tes- 
ligeste haftuer oc mester Dauit befallet meg, at ethers nade 
haffde sa wnderwist honum <Sc. Thy bether jeg ydmygelige, 
at ethers nade wille werdes at sende meg hiidt met thet sna- 
reste iiij® (400) karlle till hesth oc ther till iiijc (400) karlle 
till foott, oc ethers nade wide werdes at giiffue oc Rhine (?) 
forscreffne viij° (800) for theris tieneste till posehe nw nesth 
kommendes oc ther till kosth oc fetalie, saa möget ethers 
nade kand tenche, the kunne [were] berget meth. lier kand 
icke myune were end forscreffne viijc karlle bode till at be- 
stolle slottet met och forsuare landet paa alle siider met for 
ad Sweriges machtt oc saa at holle her Steens oc Johan 
Mogenssons folch inne for Kaelmaren met, oc ethers nade wide 
werdis at scriffuo bönderne oc menige almwge till her paa 
landet, at the were meg höriige oc lydiige, som the meg till-



602

sagtt haffue, lüge som ethers nade sielff till stede wore, tes- 
hgeste at ethers nade wille werdis at sende meg ethers nades 
breff, at ethers nade haffuer giiffuet meg fuldmachtt, ath hues 
jeg giör eller lader mott them [oc] slottet, er ethers nade till 
Iredz rneth, om the wille opgiiffuet i framtiiden antinge till 
baneti Michels dag eller Sancti Mortens dag eller ther elfter, 
tesligeste ethers nades breff till ethers nades folch, som her 
ere oc ethers nade hiidt sendendes worde, som her met meg 
schulle bliffue liggendis, schulle were meg höriige oc lydime 
oc were huor jeg them tillsiigendes worder, antingen till landt 
eller watn, paa ether nades weigne, oc bliffuer her icke wden 
ith hundrett igen hoess meg aff ether nades folch, som Karll 
Knudtsson haffuer tillsagtt, wden the som schybene schall for- 
sware. Keriste nadiige herre, beclager samme ethers nades 
folch them, fetalie, thij.the haffue inthet annet en köött, thij 
bether jeg, at ethers nade wille werdis at sende hiidt ith 
sclnjb, fuit aff ööll, brödtt, saht oc annen fetalie eller oc 
miell, malt oc hwmle, tha kwnne the selff lade brigget oc 
baget her paa landeth. Karll Knudtsson haffuer optaget mö- 
get fasse, faar oc annen deel oc thet tager hand nw borth 
medh. Her er möget affbrendt oc ödelagtt her paa landeth, 
Pc„S0lnme almugen haffuer en füge ting till forne, saa 
haffuer ryttarne plystredtt them. Keriste, nadiige hcrre, wer- 
des ethers nade at wide, ath Karll Knudtsson haffuer bortt 
taget alle ethers nades schödt, som wore i schantzen for slottet 
vden j (en half) slange, thy bether jegh, at ethers nade wille 
werdis at sende hiidt ij (2) halft' slanger, ij (2) quarter slan
ger, xl (40) dobiltt scherpentyner, xl (40) hagebösser, iiij (4) 
schippund bly, vi (6) tönner krudt, en tönne kierne krudt. 
Jeg lieh her icke wden j (!) tönde krudt aff Karl(P). Ke
riste, nådige herre, wille ethers nade werdis at sende hiidt 
tbette forme met thet snareste, ther Hgger ethers nade store 
machtt paa. Her Steen haffuer liggendes i Kalmarne ith 
stortt. tall folch, oc hand er selff paa wegen fraa Stocholm 
och, saa met möget folch, och haffuer for tydende, at ethers 
nade schulle were lor Kalmarne met alle ethers nades machtt 
Strax hand förnimmer oc fonger at wide, at ethers nade ei
ther icke kommen, tha wedt jeg icke, Iiuicken stundt eller 
tiid hand kommer her offuer till landet. Thasetherjeginc- 
thet myn lydtt till bönderne, thy the holle met huicken ther 
mcdst machtt haffuer. Her gaar well xl (40) schog drijffwer 

hem i scho0cn oc slaar i hiell aff ether nades folch saa 
mange, the kunne offuer komme. Keriste nådige herre, strax 
jeg faar samme folch, will jeg lade liigge for Kalmarne ij 
(-) scliijb och the jachter aff Kalmarne. Icke schulle ethers
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nades wndersater faa store schade, soin the haffue giortt, oc 
san ith schiih mellen Olaudt oc Awescher, ath ledsage ethers 
nades sciidebudt hidt i sundet, ath the komme frij fram oc 
til b a we io-en, oc saa bidde begge the annen sohijb mellom 
Borcholm och Suerges landt, saa hobes mig till Oudt, at wij 
wij wille forsuare landet oc bcstollc slottet oc krcnckc ctncis 
nades fiender till landt oc waten, huor wij komme Her met 
ethers nades höffmeehtiighedtt the heilige trefoldighedt befol- 
landes. Scriffuet paa Olandt die divisioms apostolorum aar
die. xix. ,Hthers nades tro tienere

Söffren Norby.

Utanskrift:

Hoi’borne furste oc mechtiig herre her Cristiern met 
Gudhs nade, Daninarchs, Norges die. koningh, wdtualdtt ko- 
ning till Suerige &c., hertog i Slesuiig die., greffue i Olden- 
borg oc Delmenhorst syn alder keraste nadugeste herre yd- 
mygelige tillscriffuet.

Original i K. Danaka Gek.-Arckivet.

491.

Riksföreståndaren Sten Sture till borgmästare och råd i Dan
zig; ställer de skepp och varor, hvilka han mi sänder, 
äfvensom ett skepp, hvilket han köpt af Henrik Xcybci', 
under deras beskydd och erbjuder âtertjenst fi'ân Sveriges - 
sida, i hopp att de ej låta vilseleda sig af K. Kristierns 
elakhet, hvilken denna sommar hade med rof, mord och 
brand anfallit det arma folket på Oland och belägrat 
Borgholms slott, hvilket af otrohet, utan nöd, blifvit upp- 
gifvet, derefter hade hans Franska hjelptrupper börjat 
röfva och bränna omkring Kalmar, men Hr Sten hade 
i rätt tid kommit och slagit dem, och dir de lade sig 
framför staden och besköto den, hade han förjagat dem 
derifrån; en antågande hjclptrupp hade han tågat till 
mötes och d. 7 Sept, förskingrat och förföljt 3 mil in i 
Bleking, hvarvid en stor del blifvit nedgjord eller fån
gen, en mängd bref till Junker Simon visande ,K. Kri- 
stierns grymma sinnelag hade dervid blifvit tagna; Öland 
vill Hr Sten om möjligt befria, dat. Kalmar d. 17 Sept. 
1519.

Meynen freundtliehen grues sarnpt irbittung viol guttes 
vnd liebes zuvoren. Erszame, wolweisze heren, beszundere 
gutte freunde vnd nachpaur. Alhie uberschicke ich, auss 
szunderlichen, geneigter gutter freuntschafft vnd nachperschafft
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kegenwertige diese meyne schiffe sampt der wahre, so dorin- 
nen ist zu Ewer W:t statt, mich derwegen mit anhengende 
pitte gentzlich vorszehen vnd hoffens seyn wil, E. W. sullen 
sich dieselbige getrewlich bef'olhen seyn lassen, vnd sie in 
E. W. gebiethen vnd gezwengen vor allen anlauff oder an- 
stoss in Ewer W:t frey vnd sicher geleide nemende, freyen 
vnd vortheidigen, diweile ich ein schiff dem reich vnd myr 
zu gutte vnd zum pesten bey Heinrich Niebur bestaelt, vnd 
une abgekowfft, wie er persönlich vnd mundtlich E. W. wol 
vnderrichten wirt. Hier vmbe ist an E. W:t als an meyne 
besunder geliebte freunde vnd nachpawr meyn freuntliche 
pitte, E. W. wolle sich des konynges grymmickeitt vnd vn- 
gutlige furnhemen nicht irren vnd hynderen lassenn, den so 
er sich, das Gott, der Almechtige, vorhuete, begeben wurde, 
das eyn statt von Dantczig mit widderwillen oder veyendt- 
schaft vmbefangen wurde, so sal eyn reich zu Schweden, so 
es von Ewer W. derhalben ersucht vnd angelanget wurde, 
mit Ieyb vnd gutte einer statt von Dantczig widdervmbe zu 
steiyen vnd hulffe komen. Newe Zeitunge weiss E. W. nicht 
szunderlichs mitzutheilen, szunder wie Ewer W:t wol bewust, 
wie das Königliche Wirde von Dennemarcken vorm jare 
vnd vnlangst zuvorn das reich zu Schweden vnd desselbigen 
vndeithanen mit bornen, rowben, vnd vorwurgen mannich- 
faldighch, ane alle Gerechtigkeit, vnd reddeliche vrsach, an- 
getast vnd beschediget hott, welchs ich eyne zeitlano- anue- 
szehen, hette mich gentzlich vorhofft, diweile das reich ader 
ich ehegedochten konynge von Dennemarcken nye vrsache 
dorzu gegeben, er sulle sich bedacht vnd solchs furnemens 
ferner enthalten habenn. Szo hott mehrgedochter konyn^li 
dieszen sommer abermals, Gote geclaget, seyn volck alhieher 
aufl Oelandt _ geschickt, vnd es mit bernen, rowben vnd zu- 
worwurgen die armen lewte vorterbet vnd zu nichte gemacht, 
vnd das schloss Borcholm bestalt, welchs dieselbige, so do
mine gewest, eher ich her nyeder gekommen als bösewichte 
vnd vngetrevve lewte, ane noett habenn auffgegeben. Dor
noch seynt die h rantzosen, die der konyng aws Franckreich 
in Dennemarcken geschickt, angekommen, vnd vmbe Calme- 
ren zu burnen, vnd zu rowben angefangen, szo byn ich gleich 
zu masse sambt den reysyers gekommen, vnd sie mit eynan- 
der, die dor gebrandt, aws vorsehunge des Almechtigen er- 
slagenn. Dornoch seynt sie widdervmbe vorsamelt, vnd ha
ben sich vor Calmeren gelegert, fast sere dorinne schissende, 
so hab ich sie mith der hulff des Almechtigen dorvon ge- 
slagen, dornoch ist mir die zeifunge komen, wie das ein ctz- 
liche reisigers vast starck von des konynges volcke im lande
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vnd nicht weidt von hier weren, als byn ich sampt meynen 
volcke, in der nacht, auff eyn halb fierteil weges nah, do sie 
gelegenn zu ihn gezogen, vnd sie des nochfolgendes tages, 
nemïïch am obendt der geburtt vnsser Lieben Frawen, aus 
gnaden des Almechtigen, auff die vlucht geslagen vnd drey 
ineyle weges in Bleecken naclieylen lassen, vnd dieselbige, so 
vbor die grentz entkörnen, im rucke holen lessenn. Wil mich 
genntzlich vorhoffen, se sullen nyt feile dovon entkommen 
sein, vnder welchen beide rittermessige meaner, eddelinge 
vnd andre reisige knechte zum meisten theil geslagen vnd 
eyn partt douon gefangen seynt, bey welchen ich och könig
licher wirden brieue von Dennemarck gefunden, auss welchen 
Wie das Huncker [o:Juncker] Symon als eyn vpperster haupt- 
man vom koninge gesatzt vnd ihm etzlich befehel dieses 
ordt landes hebben vnd die selbigen vnderthane betreffende, 
ernstlich mitegegeben, so er seyncn willen, das Got vorhuete, 
alhie behalten hette, vormerckt habe, dor innen ouch obge
dachte koning von Dcnnemarcken als eyn blutgeyriger, vnd 
grawszamer sich vorlawten lassen. Got der Almechtige wende 
es zum besten. Derwegen so werde ich, mehr dan furmals 
gescheen, zur wedderwehre vorvrsacht vnd gezwungen ouch 
willens meynunge byn das schloss Borchholm von stundt an 
widdervmb zu belegen vnd bestallen, vnd, wil Gott, nicht 
doruon zu zyhen, ich habe es dan widder zum reich gebrocht. 
Welchs ich E. W. als meynen beszunderen gutten freunden 
vnd nachpawr, nicht hab willen bergen, dan E. W. zu wil- 
faren vnd gutte nachperschaft, so von alters allezeit mit ey- 
nander gehabt, zu laisten byn ich gewilliget. Datum Calma- 
ren ame sonnabent noch der erhebinge der heiligen Crewtzes 
Anno die. im xixrsten.

Steyn Sture, Schweden reichs vorweszer.
Kftcr en samtida, men mindre noggrann, afskrift i Danzigs Rådbus- 

Arkiv med den vanliga utanskriften, näst efter IIr Stens namn och titel, främst.
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492.

Severin Norhy till K. Kristiern II, berättar om Sten Stures 
försök att återtaga Öland, och framställer förslag att med 
Kyska hjelptrupper eller värfvadt folk från Östersjöpro
vinserna eröfra Finnland, samt att alldeles utplundra 
Oland och afbränna alltsammans, så framt icke så mycket 
folk ditsändes, att det kan försvaras mot all Sveriges 
magt, dat. Kalmar sund d. 25 Sept. 1519.

Myn ydmigh ok plectighe throo thienisthe nw ok altydh 
td forne sendh medh vaar herre. Vidhe maa edhers nadhe, 
ath thenne tydh Per Skriftwere ok Jens Matssen loffwe fraa 
Kalmaren ok til edhers nadhe medh thee thoo slotzloffwere, 
ther the vare aff loftwen, löff jegh til Borcholrn med mynne 
skiiff. Ther jek kom ther, hadhe her Sten sendh offwer fil 
Olandh ijc (200) karle, mesth[dele]n vare forkleddhe i bön- 
dhers klædher, oc vaar ther en paarth aff thee forredhere paa 
Olandh offwer hooss her Steen ok svare honom hwlskoff ok 
mandskoff, saa the ville hielpa hanss folch ath bestolle slot- 
tidh. Om natthen, som the hadhe aacth ath belegghe slot- 
tidh, hadhe Kwren sielffierdhe tagith oppa Kwretornith saa 
mögith feta High, at the hadhe nogh i xiiij (14) daghe. Saa 
komme the Swenskæ for mwren om natthen, ther thee for- 
nwmme thet paa tornith, sloff'we thee nedher paa edhers na- 
des faalch, ath eders nades faalch rnotthe storme them tornith 
aff igen. Ther the Swenskæ fornwmme thet, at thee hadhe 
inghen hielp aff' them paa slottith, droghee thee ath skoffwen 
i geen. Saa Iedh edherss nades fogth setthe ij (2) aff them 
paa steyler. Andhen daghen sendhe her Sten xxiiij (24) skw- 
dher oc jacther offwer til Borkholm ok til Olandh,' fwllæ med 
faalch ok menthe, ath the foredher hadhe faatt theress frem- 
gangh. Ther jek saa thet, löff'jek strax fraa Borkholm ok 
tel Kalmeryn ok tencthæ, ath jek skwllæ hadhe formenth, ath 
thee skwllæ icke alle komme offwer, thaa fick jegh nogher 
aff them ok somme jaffuith [jJek paa grwndhen. Saa kom 
ok myth skeff ok paa grwndhen ok vaar thet ner borthe, 
eller skwllæ thee ickæ manghæ hadhe kommeth til landhz. 
Som myth skieff kom aff grwndhen, saa jek vi (6) seygel 
veedh iij (3) vegessöös fraa oss. Gek jek strax til seegiss 
ok menthe, thet hadhe værit her Steens skiiff’ ok flaadhe. 
Thaa fyck jek nogher fongher. Thee sadhe for megh, ath 
thet her Steen haffwer xxv (25) skiff i söen ok the villæ vare 
enthen til Kalmerijn cller til Gwllandh. Thaa giordhe jek 
aile thee sæghel, jek kwnne, fare effther same skiiff' ok men
the thet vaar thee Swenskæ, thaa jogith jek en jacth i landh 
vedh Awskier, ok thet vaar Weywersthenss goodz ok faalch



paa, ok vesthe thee ickæ andith endh vy vare thee Swenskæ, 
ok thee sadhe, ath thet vaar edher nades skiiff ok bar megh 
vnner paa, hwy samme skiiff Iadh saa jaghe them ok ickæ 
talle vcdh megh eller visthe hwadh skijff vy vare. Therjek 
hördhe, ath thet vaar edhers nades skiiff, ok the hadhe fördh 
Veywerstedh ower til Ölandh saa löff jek strax for Kairoer 
i gen ok sendhe en parth aff myth faalch i landh. Thaa 
hadhe Veywerstedh slagit med thee Swenskæ, igen vare paa 
Ölandh, ok fyck han nogher bösser fraa them, ok komme thee 
samme oth skoffwen ok i gen til Kalmeren om nattethid. Som 
jek var vedh then ene sidhe vedh Kalmeren, saa fore thee 
ower vedh then annen sidhe. Jek kwnne ickæ saa taghe 
vare med ij (2) skiiff, at the fore ey lighewel offwer om nat- 
then. Kæristhe, nådige herre, tacker jegh edhers nadhe yd- 
myghelegh, ath edhers nadhe wnthe megh nogit vragh, som 
jek haffwer skriffwit edhers nadhe til om til forne om. Hwadh 
thet er for then store skadhe, som jek haffwer faath paa myne 
skiiff, som haffwer loffwit meth edher nades breff ok ærendhe 
ok til hws ath lære thee godhe karlle, som hooss megh ære 
paa edhers naades vegne. Hwess edhers nadhe wnthe megh 
edhers nades qwitanss ther paa, ok myn swendh motthe hynne 
iekæ faa aff skriffweren, thy bedher jek edhers nadhe ydmyg- 
geligh, ath edher nadhe skreff ther til paa Borckholm, thet 
thee skwlle antwordhe megh nogher malth ok fetalligh, thaa 
kwnne jegh inthet faa aff' them, sidhen Per Skriffwere löff 
ther fraa ok haffwer Per Skriffwere myth breff paa liwess 
fetalligh jek haffwer anammith aff Kaarl Knwtsson paa Öland. 
Thaa maa edhers nadhe vidhe, ath jek haffwer nw hwarken 
öll eller fetallegh paa myne skiiff, thy driffwer nödh megh 
til ath löffwe nw fraa Kalmeren ok hiem, ath fetallegh mynne 
skiiff, ok bleff eth myth besthæ ancker borthe i thenne storm, 
ok maa jek köffwe megh andhre ancker ok twgh för jek 
kandh faa thet skiiff til sööess i geen for jek vaar meer borthe 
bodhe til skiff ok mandh.

Kæresthe herre, som edhers nadhe skreff meg til iij (3) 
breff, thet jek skwllæ fôllæ Kaarll Knwtsson til Finlandh, thaa 
vaar jek altydh redhe til at fölghe honom met thee godhe 
karlle, jek haffdhe, thaa tycthe megh, ath ther var ickæ 
manghe, ther villigh vaare til ath lobe til Fijnlandh, aff' thee 
som befallinghen hadhe. Kæristhe, nadigiste herre, vil edhers 
nadhe skriffwe then grotthe förste til i Ryeslandh, ath han vil 
lone edher nadhe eeth taal faalch ind i Fijnlandh, thaa vil 
jek före hanom edhers nades breff ind i Kyeslandh ok taghe 
medh megh saa mögith faalch jek kandh aff steedh komme 
ok faare saa ind i Fijnlandh ok bliffwe ther hooss them Ieff-
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wendis ok dödh, saa lengghe vy kunne faa landith til edhers 
nadis handh. Iycker edhers nadhe, ath the Ryesser villæ ickæ 
hielpe edhers nadhe medh saa rnögith folck, thaa kandh edhers 
nodhe sendh en edhers nodis skriffwere til hoffmestheren aff 
Pryssen ok til mestheren aff Lifflandh medh gwldh ok pe- 
nenghe, saa fly thee edhers nadhe iM (1000) reijsener til 
hesth, ok saa fly thee edhers nadhe veel saa mögith andith 
folch, som edhers nadhe göörs behoff til Fijndlandh. Vildhe 
edhers nadhe saa haffwith, thaa kandh edhers nadhe sendhe 
noghre skiiff ok jacther til Reffwel medh myne skiiff, thaa 
vil jek fôllæ them ther offwer, thet er men xii (12) weghesöös 
owffwer fraa Reftwel ok indh i Fijnlandh, ok flyer mestheren 
all Lifflandh edher nadhe vel saa manghe skwdher, thet vij 
ville setthe them offwer paa en tydh alsammen. Keristhe, 
nadigiste herre, vil edhers nadhe saa haffwith, thaa motthe 
edhers nadhe nw sendhe en skriffwere medh noghre penneghe 
ok eth skiiff, fwlth aff syldh, eller thw til Reywell, ok samme 
skriffwere kwnne köffwe edher miell, malth ok andhre fetal- 
ligh, som edhers nadhe kwnne tencke, ath same folch giordis 
behoff i Fijnlandh, ok er ther en gardh i Reffwell ok en paa 
landith, som hörer til Romklosther paa Gwllandh, them kandh 
edliers nadhe taghe til edhers ok ladhe ther indföre miell, 
malth ok hwess andhen deel edhers nadhe göörss behoff ok 
kandh edhers nades skrifwere ladhe brygghe ok baghe i same 
gardhe. Kæristhe, nadhige herre, vil edhers nadhe haffwe 
tesse anslagh for hender, thaa skwllæ thet være saa, thet vij 
vare redhe ath fare i Fijnlandh om poskæ. Viildhe edhers 
nadhe verdis til ok skriffue megh til, hwar effther jek skaal 
retthe megh, hwarth edhers nadhe vil haffwe megh, enthen 
then enæ vegh eller then andhen veij, thaa vil jek Vare rede- 
bon til bodhe nath ok dagh enthen deer eller andherstedz, 
hwar edhers nadhe vil haffwe megh. Kæristhe herre, kom 
ther en PIollendher til edher nades skiiff iiij (4) wghessöös, 
paa thenne sidhe Reffwel, ther thee hadhe slagits medh thee 
Swenskæ, ok vaar ther nogith saalth paa, som skwllæ til 
Reffwel ok betallis ther paa edhers nades vegne. Ther han 
förnam, thee sloffwiss, löft han til baghe igen wndher Gwl
landh, ok tordhe ickæ voghe skiiff ok goos ydhermere paa 
thenne reyssæ, ok sadhe foi- myn fogith, ath hadhe han Ioff- 
with hiem, thaa hadhe thee Swenske haffth hanom borth. 
Thaa vaar han begerendes aff myn fogeth ok aff thee som i 
sIotzloffwen staar, ath thee skwlle anamme samme salth aff 
hanom paa edher nades vegne, thy bedher jagh edhers nadhe 
ydrnygheligh, ath edhers nadhe ville verdis til ok wndhe mik 
samme salth til eth andith aar, thaa vil jek befalle edherss
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nadhe enthen salth eller peninghe, som lesthen geldher i Kö- 
Wenhafi1Ii. Thet er storlighe bedeerff paa Gwllandh. Kære 
herre, maa edhers nadhe vidhe, ath megh tyckte beesth være, 
ath edhers nadhe lodhe edher nades skeff ok folck löbe til 
Ölandh ok brendhe thet aff allsammen ok taghe ther aff koo 
ok soo, althet ther er medh thet försthe, eller ok edhers nadhe 
vil sendhe tydh saa mögith foolch, at thee kwnne forswareth 
for all Swæriges maacth, naar thet fryss. Jek haffwer fon- 
gher, thee haffwe saacth for megh, ath nar thet fryss, vil her 
Steen offwer medh all Sweriges maacth ok vil ladhe driiffwe 
aff iandith allth ther er, brendhe saa effther landith. Thy 
tyckthe megh bedher være, ath edhers nadhe hadith endh her 
Steen skwlle faa yth, faar thet er forredher alle thee paa 
Ölland booer, ther maa edhers nadhe retthe edher effter. 
Thee holle inghen loffwe. Her medh edhers nades hoffmec- 
tighet then alssmectesthe Gud beffalendes. Datum Kalmer- 
swndh dominica die post festum Matthei Anno Domini Mdxix.

Söffrin
Norby edher nades thro thiænere.

Original i K. Danska Geh.-Archivet, med vanlig utanskrift.

493.

Riksföreståndaren Sten Sture till borgmästare och råd i Dan
zig; emedan all utsigt till fred med K. Kristiern af Dan
mark försvunnit, och han fortsätter att på allt sätt ofreda 
Sverige, samt äfven dragit preussiska Högmästaren på sin 
sida; har Sten Sture genom Niklas Sturtz blifvit tillrådd 
att söka förbund med K. Sigismund i Pohlen, hvarom re
dan långt förut varit fråga, ehuru det till en del för svå
righeter i kommunikationen ej blifvit utaf, och sänder 
han derföre Hr Petrus Jacobi, att så väl hos konungen 
som staden Danzig framställa sina önskningar, dat. Ve- 
sterås d. 3 Jan. 1620.

Minen freuntlichen gruess vnd was ich Iiebs vnd guts 
vormach zuvoren bereit, Ersamen, wolweysen heren, besun- 
dere, günstige freunde vnd nachpaur. Nach dem ewer E. W:d 
wol bewust, wie das königliche werden zu Denmercken das 
reich zw Schweden vnd desselbigen einwoner mannichfaltig- 
lichen, wieder Got, ere, billicheit vnd alle form des rechten, 
mit vorwurgen, bornen, raube, vorterbende angetastet vnd be
trübet hot, vnd mannicherhande folck vnd in sunderheit den 

Bidr. t. Skandin. Hist. V. 39
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hochwirdigen fursten vnd hern Hoemester in Preussen, vmb 
vnd auf bemelt reich zu Schweden zu vorterben, angehaltten 
vnd aufgereisset hat, welches ich bis anher angesehen, hette 
mich vorhoft, bemelte Ko. W. zw Denmercken sulle sich be
dacht, vnd ferner solchs vnbiliichen furnamens enthalten, die
weil ich, so es noch mit diessem reiche vnd, Ko. W. zw Den- 
mercken in freuntlichen vnd feligen dagen gestanden, vor- 
merckt, dass vielgedochte Ko. W. zw Denmerckenmitfreuel 
vnd gantzer gewalt in oftgedocht reich zw Schweden gedachth, 
hab derhalben S. K. W. zw geschrieben, so seine Wirden 
diess reichs günstiger her sein wulle, als sulde sie in einer 
anderen vnd besseren gestalt ankomen, so wulle ich mich mit 
des Reichs Raede vnd denn einwoneren alszo bearbeiden, es 
sulle zw anderen vnde besseren puncten gereichen, vnd vor- 
gissung viel cristen blots sambt anderem hinder vnd schaden 
soltten wol vorbleben vm, sunder vielgedochte Ko. W., nicht 
angesehen solchs mein gütlich vnd freuntlich erbietten, ist in 
irem furnehmen vorharret, vnd sich meher gedocht reich zw 
Schweden zw vorterben an vnderlaess thut vben vnd starcken; 
Derwegen musse ich auch, wo es Got alszo vorszehen, der 
Cristenheit zw eyner starckung vnd dem gemeinen kaufman 
zw einem sunderlichen gedey vnd vorbesserung, freunde anzw- 
ruffen mich gebrauchen, welche oftgedochtc Ko. W. zw 
Denmercken sambt seinem anhange in diessen vorgangen 
jaren szeher geschwechet hot, szo ich nw in frischer gedecht- 
nusse enthalten, wie das vor diesser zeit der durchleuch- 
tigster hochgeborner furst vnd her, her Allexander löblicher 
gedechtnusse etwan konig zw Polen &c. S. K. M. Iegaten 
alhier bey meins hern vatters, hern Schwantten Nüssen, sze- 
ligers, gezeitten, vmb vorbuntnus vnd voraynung mit vielge- 
dochtem reich zw Schweden zw machen gehabt, derhalben 
ich nach bemeltten meins heren vatters szeligers gezeitten vnd 
sein abscheide, so lange ich dem reich vorgestanden, zw be
meltten vorbuntnus vnd voraynung ader freuntliche vorfassung 
mit egedochter Ko. Ma:t zw Polen &c. zw machen wol ge- 
sinnet, szunder vmb ferlicheit der zeit willen in diessen krie
gen vnd orley vrsach ich meine bequeme botzschaft nicht 
hab können vberschicken, bis anher vorbleben ist. Ouch bin 
ich weitter durch des edlenn vnd gestrengen hern Nicklassen 
Sturtzen &c. freuntlich vnd zwtetig schreibent myr vormittels 
meynem folck vor diessen vorgangen weinachten zw gestalt, 
zw meher gedochten vorbuntnusze angeraitzet vnd bewegth, 
in welchem schreiben seine gestrengheit myr angezaigt vnd 
zw erkennen gegeben, wie das der durchleuchtigster, hoch
geborner vnd grossmechtigster furst vnd her, Sigismundus
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itzt konig zw Polen &c., seiner gestrengheit aller genedigster 
her, oucli wol zw oftbemeltte vorbundnus geneigt und gesin- 
net wehre. Dorumb ich mich S. Ko. Ma:th derhalben zw 
beschicken fast fürgenomen, domit solche freuntliche vorfas- 
sung beiden konigreichen vnd den erszamen stetten des reichs 
vnd meinen gutten freunden zw nutz, ere vnd gedey ersprissen 
muchte, vorhoff auch szodane voraynung an bayden seitten 
nicht vnbequeme vnd vnbelegen sein solde, noch dem gedoch- 
ter Ko. Ma:t zw Polen &c. viel anfechtung von den Reussen 
habende, die ouch mit diesem reich grenetzen, vnd ein krön 
zw Schweden dergleichen von vielbemeltter Ko. W. zw Den- 
mercken mannichfaltiglichen vber alle maesse angefochten 
vnd angestrenget wirt, dorauss zw befurchten sthehet, so seine 
wirden alhier seinen willen, das Got beware, behaltten als 
wurde seine wirden den hoemeister kegen ewer E. W. stadtli 
zw starcken nicht vnderlaessen, vnd ouch so mehergedochte 
Ko. W. zw Denmercken, durch kegenwertig reich gestercket. 
als wurde sie die stette von der Hensse, so bey der szee 
kanth gelegen, innen ire priuilegien vnd gerechtigkaitte entzi- 
hende, sie mit vngewonlichen vnd newen funden ader aufle- 
gung beschwerende vnd bedrengende, wie vor äugen ist, an 
alle mittel zw iren merglichen schaden, vnder zw brechen, 
vnd sich zw eigen nachtrachten, welchs alles vormittels viel 
bemeltte freuntliche vorfassung mit oftgedochter Kon. Ma:t 
zw Polen &c. den Ersamen Stetten vnd diessem reich zw 
anderen vnd besseren dingen würde gereichen. Hab derhal
ben kegenwertigen meinen lieben getrewen, den werdigen 
hern, Petrum Jacobi, der kirchen zwe Westerarss thumde- 
chent vnd pfarrer zwm Stockholm, die sach vnd artickel viel- 
gedocht vorbuntnusse belangende an meher gedochte Ko. 
Ma:t zw Polen &c. ewer E. W:th aller genedigsten heren vnd 
an die Ersamenn Stette von der Hensse meine gutten freunde 
zw tragen abgefertigketh vnd in sunderheit im derhalben an 
ewer E. W:th° befehel gethan, dem ewer E. W:th gleich mir 
selber auf dis mahel gutten glaubenn vnd getrauwen geben 
woltten, den was egedochter mein lieber vnd getrewer von 
diss reichs wegenn auf diss mahel thun, handelen ader zw- 
sagen wirt, dasselbige sal festiglich an alls geuerde vnd met 
aller macht von myr gehabten werden. Hyr mede wil ewer 
E. W:th, die der almechtige in gliickszeligen regimentten zw 
langen zeitten gesunt enthaltten, Gotte befolhen haben. Datum 
auf Westerarss am dinstdage nach circumcisionis Domini Anno 
Cristi gebürt Tausent v° vnd im zwentzigestenn.

Stenn Sthwer Ritter &c. Schweden 
Reiches Yorweser.
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Utanskrift:

Den Erszamen vnd wolweiszen heren Burgermesteren vnd 
aedtmannen der Erszamen Stadt Dantzick meynen besun- 

deren guttenn freunden vnd nachpaurenn.
Original i Danzigs Bådhus-Archiv.

494.

Hans Brede till K. Kristiern; Kullings, Bjärke, Flundre, Väne, 
Ale, Vatle och Viste härader hafva gått honom till handa, 
och erlagt brandskatt i silfver och penningar, en del af 
de borgare, som bott i Gamla och Nya Lödöse, lofva 
också trohet och vilja bygga, om det tillåtes, samt hafva 
handel i konungens riken, och bör derföre Ditlef van 
Anefeldt på Bohus tillskrifvas, att han låter »de hand- 
Sn^nau bor^are 0011 bönder njuta de bref, som de er
hållit, proviant behöfs vid första öppna vatten, samt kläde 
och penningar till den nya garnisonen, dat. Elfsborg d.
o h fihr 1K9H °

Myn ydmigelig, wnderdanlige, plictuge troo tienestæ eder 
naades hogbord.ghet nw oc altidt tiil forne sende met wor 
kereste naadigste herre. Werdes eder naade at vide, at Col
ands heret, Bercke heret, Flindre heret, Venne heret, Allæ 

Iieret5 Vetlæ heret oc Viistæ heret ære meg nw till hande 
gangnæ paa eder naades vegnæ, oc haffuer jeg taget en mwe- 
Iig brandskatt aff them, som eder naade screff meg till, sölff 
"" peninge. _ Vilde eder naade ydermere haffue gengerd affOC

them, thaa beder jeg eder naade, at eder naade viill verdis 
tul oc scriffue meg tiill ther om. Werdis eder naade at vide, 
at the borgere, som föör bode wdi Ny Lösse oc wdi Gamble 
Lösze, en partt aff them, ære meg tiil hande ganghen paa 
eder naades vegnæ, oc haffue the loffuet oc tiill sagt rneo', at 
the vellæ være eder naade hwld oc troo effter thenne dao- oc 
vilde the giernæ bygge, om eder naade viill tiill stæde, oc 
vilde the giernæ seglæ oc haffue theris köpma[n]skaff i eder 
naades rnge. Vilde eder naade werdis tiill oc scriffue Ditlöff 
van Arffeldt paa Bahus tiil, at hand vilde lade them nyde 
the breff, som jeg haffuer giffuet them paa eder naades vegnæ, 
baade borgere oc bönder, nar the komme i Bahus læn. Wilde 
eder naade verdis tiil at sende hiidt strax, met thet fôrstæ 
vandet bliffuer obet, xxx (30) lester malt, xvi (16) lester 
myell, vi (6) skeppund homblæ, ij (2) lester syld, i (I) ]est 
ærther oc gryn, ij (2) fjerdinga kôrnæ krud. Jeg haffuer
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yncrhen fiisk wdhen syld. Ynghen haffuer jeg fanget i vinther. 
Vifde eder naade være fortenckt paa, at her kommer andet 
folck tiill poskæ, oc paa clæde oc peninge tiill thet folck, 
som her bliffuer ighen. The tree honde folck tiener her in- 
thet. Tiiskæ oc Danskæ forligges veil samen. Vilde eder 
naade værdis tiill oc scriffue meg swar yghen her paa met 
thenne breffuiser. Her met eder naades högbördighet then 
alsom megtigstæ Gud beffalendis. Scriffuet paa eder naades 
slott Elffsborg Sancte Agatha dag anno Dommi mdxx.

Eder naades ydmige tienere 
Hans Brede.

Original i K* Danska Gcli.-Arcliivet.

495.

K. Kristiern till Simon zu Essens, att när han kommit in i 
Sverige och gjort någon eröfring, der förlägga Skottarne, 
och tåga vidare med knektarne, allvarligt straffa olydiga 
bönder samt se till, om han kan finna något godt byte i 
Värmland, dit många af adeln i Vestergötland fört undan 
sina egodelar, dat. Kallundborg d. 9 Febr. 1620.

Christiernn vonn Gots gnadenn tzw Denmargk, Norwegen, 
der Wende vnd Gotten konigh, gekorenn 

tzw Swedenn, hertzog tzw Sleswick.
Wnnssere besundere gunst tzuuorn. Edler, lieber, getre- 

wer. Wir begerenn szo yr yn Swedenn kumment vnd wass 
erla'ngent, das yr denn dy Schotten vorlegent, vnd als furder 
myt den knechtenn zyehent, vnd ob etlich pawren vngehor- 
sam werendt, dy myt gantz vleys ernstlich straffenn, auch 
geben wir euch tzw erkennen, das eyn landt ynn Swedenn ge
nant Wermelandt, do etwann, szo wir yn eygner person yn 
Wester Jutlandt werenn, vill herrenn vnd edellewt yr gwth 
dar eyn bracht hetten, vnd auch itzundt gros guth auch her
ren vnd edellewt yn dem selbenn landt vorholt werdenn, als 
vns yn rechter warheyt vorbracht is, der halbenn begerenn 
wir szo ir fwglich macht dar eynn kunnen, soit ir wol an 
zweyffel eyn guete bewt vberkummen, hyryn guete kuntschafft 
vnd' speyer brawehen. Auch ist eyner, heyst Herman ynn 
eyn kloster, heyst Dragsmarck, der tzw dieser kuntschafft 
gantz nützlich were, solchs tzw erforschen, welchen yr hyrijn 
auch andere myt vorteyl mwgt brawehen. Thwt hyr bey
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ewre beste, als wir vns gentzlich vorsehen, wol thun werdet, 
wollen wir ym gnaden erkennen auch yn sunderheyt vmb 
euch vorschulden. Geben off vnsszen schlos Kalinborgh am 
tag Appolonie Anno &c. mdxx, vnder vnsserem signet.

Utanskrift:

Dem edlen, wolgebornen vnsseren lieben getrawen Sy- 
monn, herrenn tzu Essens vnd Wytmondt.

Original i K. Danska Geh.-Archivet.

496.

Ture Jönsson till Fru Kristina Nilsdotter Gyllenstjerna svarar 
på skrifvelsen om Hr Stens död; kommen öfver Letstigen 
hade Ture mött en sin tjenare, som varit i slaget på 
Tiveden, och derföre vändt om till slagfältet, hvarest han 
tagit 40 karlar från M. Hans Mule och dermed återtagit 
hela Dal och en del af Värmland, som gått denne till 
handa å K. Kristierns vägnar, derefter for han att pro
viantera Öresten och har på sin gård Säm fått kallelse 
från riksrådet och magistraten i Stockholm, och efter 
att hafva betryggat Oresten mot den här, som kommer 
från Halmstad, vill han resa öfver Askersund och Juleta 
till Stockholm, dat. i medlet af Febr. 1520.

Venlige kerlige heissen nw(?) altid tilforende send med vor 
herre. Kere frw Kirsten, gode besynderlige ven, om then sörge- 
Iige tidendhe, i mik nw tilskriffwet, then alsmectigh Gud oc 
Sancte Erie konungh sicth [o:sigh] ther offwer forbarme oc see 
tore klaget, at sa sketh er, oc see millelige til hans fattige siel 
medh alle gode cristne siele. Kere frw Kirsten, siden jac i gaar 
[var] kommen offuer Littestygh, pa ij (Ii) mile ner Viby sokn, 
mötte min swen mik, som hade varit i slaget medh pa Ty- 
widen oc vnderuiste mik then leglighet. Therfore drog jac 
strax tiilbak tiil slaget medh Mester Hanss Mwle oc grep 
honum xl (40) karle fra. Vtan the slagne (?) bleffwe oc friidde 
til Sweriges krone igen alt Dal oc en del aff Vermeland, som 
honum var handganget pa konung Cristierns vegna. ..Sedan 
gaff jac mik til Vestergötland, actendes at bespise Örstens 
slot oc forwaret. Nw i fredags nest forliden fik jach the ver- 
dige faders oc erlige gode mens rigsens rads, iders oc borge- 
mesteres oc radz i Stocholm skriffwilse pa min gard Sem, 
alle samfelt begerende min tilkomelse til radii oc dadh om 
thenne forme leglighet, besynderlige beclagende iders store 
sorgh oc forhopendes then Iiit oc godhe tro, min kere döde
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herre oc i haffwe tiil mic, begerendes, jach skal rame iders 
och iders käre faderlösse barnss beste i alle motthe, huilket 
Gud oc Sancte Erick skal bere(?) mith vitne, at jach gerne 
Jf0re vil enter myn ytersta mact oc formaghe, sa lenge jac 
fiiffuer, ther twiler intet vdi, oc saa snarth jac kan pa nogre 
faa dau-e ytermer bespiise oc forware cronens slot Orsten oc 
skicke mith folk til vern moth then omylle hop oc makt, som 
nw kommen ær til Halmstade, tha vil jac thet hasteligeste 
raik mögeliget ær giffwe mik vp genom Askesund till the 
verdure läder oc ider oc tale iders beste i alle motte, kerlige 
bedendes ider vele late mik finne iders skriäuelsse oc bud r 
moth mik til Jwletthe closter eller mot Askesund, huilken 
Z jac sækerligest vpdraghe kan. Ther ræter jac mik gerne 
epter. Ider her med alsmectig Gud ....

Concept, eller samtida afskrift, med mycken brådska skrifvet, i Riks- 
Archivet.

497.

Otte Kmmpen m. fl. befälhafvare öfver den Danska hären 
till K Kristiern, om de sista två veckornas händelser, 
sättet att förmå folket till att underkasta sig, anhängare 
och motståndare, samt behofvet att med första skepp tå 
lifsmedel, krut och penningar till aflöning samt salt tor 
allmogen; beklaga sig slutligen öfver knektarnes ostyrig
het, dat. Strängnäs d. 20 Febr. 1620.

Yor ydmyge, vnderdanige, plictuge tro tienist eder nades 
böo-mectiffIiet altid forsend med vor herre. Kere nådige herre, 
verdes eder nade vide, ad i dag xüij (14) dawe drowe vy Ia Arbolgel oc effter de Swenske tdl Köbmgh, oc de droge 
vnden til Vesterass, dher finge vi först vide til visse ad her 
Sten Swanteson var död, sa kom b.sp Otthe Knwd Bentsson 
oc domprosten aff Strengeness till oss, och v,lie gerne homed 
thet i vpslag oc affstilledh med nogen lemppe dhen brand 
och mord, som vi pa eder nades fiende till denne tid brwged 
Oh-i ville de Dallekarle och menig alinowe, som forsambied 
var, ino-eledis dher till, vden sade visth ad the ville slaa dhem 
i hell och oss met. Dha forbidde vi dhem i x (10) netten 
Vesterass, en dag rycte vy vd till dhem med reijsegety och 
dhen forloren hob och sloge dhem nogre bonder aff, men 
inthe komme de till oss. Nw anden dag i gar hade dhe ag- 
thet mödt oss her for Strengeness, dher de förnam vy komme, 
dha too-e de flwcthen, oc nogre afi Dalekarlene bleffwe slawen.
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I dagh var bisp Matz her hoss oss, ad handled med oss, ad 
vy skwlle setted i dage med ridderskaped oc geffwe dhem 
ey e, ad the eth sted her i Vpland motthe forsamless innen 

tredag vnj (8) dage nesth körnendes och göred till en ende 
med oss pao eder nades vegne, oc er bisp Matz oc bisp Ot- 
tes ivviJe mening sa, ad kommer menige Rigesens Rad till 
höbe, ad the dha ville samdrectelige gaa eder nade til hande, 
och hawe vij icke anned fornwmmed end bisp Mattis och her 
j 1C“ Abramsson hawe jw væred pa eder nades beste, dhet 

yaerste the hawe kwnned, siden her Sten bleff död, dy bede 
vij och rade eder nade, ad eder nade strax ville skriffwe 
dhem bade sierdeliss till och loffwe dhem gotth, ad eder nade 
vill ramme deris och deris venners beste igen, ad the nw 
dess ydermer lade finde dhem finde (!) veil velligh med oss 
paa eder naades vegne, och bispen aff Lincköbing desliges, 
0V1 ,ede^ 1Ifde fch ville skriwe menige rigesins rad i Swerige 
eth brelf till, ad eder nade vill holle dhem alle vid Swerves 
low och retth och skicke sig mod them som en cristen förste 
bor ad gore moth sith rad oc riderskoff oc dhen menigh 
mandh och ad the fwllelige ma setthe loffwe till, hwess vij 
(lhem tillsige pa eder nades vegne, oc eder nade ville föye 
dhem vdij eder nades skriffwelse med thet beste &c. Kere 
nådige herre vij ville med Gwdz hielp forbide eder nade her 
1 jandh^ad eder naade jw ville strax vfortöffwedh skicke 
nogre skiff strax hid i skeren, dha faa de dher veil vide, 
hwar dhe skall finde oss, och ligger dher aller mesth magth 
vppa ad eder nade strax skicker skiben vdth, dy nw for viii 
(.). eJ er x (JfO dage kom ind vdij' Stocholm sker vij (7) eller 
vI11J (8) 8km aff Stederne, och eder nade jw med the förste 
skill ville sende oss penninge till folcked och körne krwdh 
och htallie och sallth nog till almowen her i landhet met 
anden vare, som bade oss och dhem tiener pa dhenne tidh 
deshges Here telleröer. Dher som eder nade dhette nw med’ 
thet förste saa bestille vill, ad vij faa sligh vndsetning, ad nöd 
eller bröst icke driffwer oss heden, dha hobess oss met Gwdz 
hielp at fly eder en ende her vppa. Moenss Gren, her Per 
Kanseller met nogre anden her Stens partij handle gansche 
liarth mod eder nade met Stocholms borger oc andre met 
teris lögnafftige skriffwelse, som de lenge giorth hawe, oc 
skriffwe oc predige, ad eder nade skall icke holle ord eller 
brelf, met megen anden vbetemelig snack, som dhem ey gior- 
des behoff. Kere nådige herre, teneker och rammer i tide 
nw eder nades gangn och beste och vor vellferd, effter dhen 
leyliwhed her nw pa ferde ær, ad vij jw faa slig vndsetnino- 
met thet allder förste, som her forskreffwed staar, dher ligger
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eder nade icke liden macth vppa. Vij skreffwe eder nade 
gerne vor mening ydermere till om mange merckelig ærende, 
nw ære vij icke viss vppa, om eder nade faar breffwed eller 
ey. Her gar gansche nw gansche(!) vnderligh till, allmogen 
ville slaa ij hell alle, de dher handle vppa eder nades beste, 
dy er dhet radelig, ad eder nade vfortöffwedh skicker oss 
dhen dell forsk[riffwi]t staar, om eder nade vill hawed till 
ende. Yij ville altid ramme eder nades gawn dhet yderste i 
wor formwe ær. Her met eder nades högmectighet de helig 
Trefollighed befallendis ewindelig. Skreffwed i Strengenes 
dhen tisdag nest effter fastlawen söndag ar &c. mdxx.

Eder nades 
ydmylige tiener

H. Sottener, Otthe Krompen. Keye van Anevelde.
Behem. Karll Knwdsen. Sywort van Mellen.

Item eder nade och ville skicke oss groffth skytth met 
krwd och klodde nog dher till met hwess dell som dher till 
hör. Item sende vij eder nade en vidisse aff dhen contract, 
som er giord i mellen bisp Matz oc oss.

Postscriptum å en lös sedel:

Kere nådige herre, desse landzknecte före. eth ganske 
onth regementhe, adh hwad vij vdloffwe och tilsige almogen 
oc andre paa eder nades vegne, dhet holles inthet vdaff, och 
hwercken agte de edh eller artickell brefif; dy er dhet till 
fare, ad thet vill icke gaa veil. Dy bede vij eder nade, ad 
eder nade ville dhem tillskriffwe, dhen menig hoff, desliges 
alle höffwidzmend oc dobbell sollere, ad the sligth regemente 
aff stille och göre eder nade deris ed och artickell breff fwldth, 
oc ad eder nade strax sender dhem peninge. De sige ellerss 
inthet regemente ville holle, oc regne de eder i (1) maned sold 
ad være dhem skyllig for dhen slagt, paa Tyweyen skedde, 
effter deres stelle breffs lydelse. Her ma eder nade vare for- 
tenckth vdij, ville de skicke dhem retth, dha hopess oss, ad 
thet nw skal komme till en god ende.

Original i K. Danska Geh.-Archivet, har varit hoplagdt i brefform med 
O Krnmpes sigill och blott orden: »Cristiernus Bex Dascie» som utanskrift. 
Namnen egenhändiga.
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498.

Stilleståndsbref mellan biskop Matthias å Svenska Riksrådets 
vägnar oeh Otte Erumpen m. fl. Danska befälhafvare, 
dat. Strängnäs d. 22 Febr. 1520. (Dansk afskrift af 
originalet).

Yij Mathias, met Gudz nadhe biscop i Strengnes, göre 
wittherligt, ath wij paa Sweriges Rijges Radtz wægnæ haaffwe 
i dagh til samtals wærith met welbyrdighe mend Otthe Krwmp- 
pen, Key van Anefelt, Karll Knutzen, Syw[o]rt van Mællen 
Hans Sathemer (!), Beem, Dyrick Bramstat, wæpnere, och fuld- 
mectighe hötzmend(l) for högborne förstes koningh Cristierns 
&c. folck her vti Swerige paa hanss nades wægne, oppaa thet 
ath thenne schadellige feygde, som nw paa ferdhe ær, motthæ 
betages i nogen bætre madhe, thaa ære wij saa offwer ens 
worddhen, ath mellom oss paa bodhe sier skal standhe i friidt 
oeh vpslagh fraa thenne dagh och ind til fredag viij (8) daghe 
her nest effther kommendhe, i swa motthe, ath ther forindhen 
skal eth wenligt mödhe aaff for[skrif]ne Sweriges Rijkes Radh 
standhe her oppe i landit, hwar the belefïwe, och i medel 
tiid thaa och saa længhæ hænlinghen skeer och siden til hwer 
i syt behöll igen kommer, skulle the godhe herrer och mendh 
aft Sweriges Ryges Raadh, alle som i thenne henlinghen 
willie besluttes, ware frij, felligh oc ledigh for forme höborne 
förstes konningh Cristierns &c. hötzmend oc hans nades folck, 
och thee for oss, till personer och hwes thee och wij haffwe 
meth ath fare, och hwar samme hötzmend och folck, theris 
formand kesse theris legre eller fram draghe, skulle the ey 
brwkæ mord eller branth paa them, som til thennem komer i 
thet oc bywde for segh ræddelligh fordagtingen, men thææ, 
som thet ey wille göre, skulle ther om staandhe theres faare, 
och oppaa thet ath forme Sweriges riges raadh och menighe 
almwffen skulle thes yttherligen haffwe tröst til en god be- 
standelligh ændhe, loffwede forme hötzmend jtaa then fulle 
mackt, som forme höborne förstee(!) koning Cristiern &c. then
nem met giffuit haffwer, ath om hans nadhe worddher aff then
nem gönstellig aff annamet och hyllet i rygit fore fuldmectig 
herre oc konning, thaa skal hans nadhe thennem öffuergiffwe 
alle mysstycke, som the vti kommene ære for then offwer- 
hörilsse skyld, ther the vti nogen forledhen tiid vti sitthet 
haffwe, oc holle thennem weyt Sweriges laawff, hwar oc en 
weyt syn priwelegier oc frihet, som the andellighe och wertz- 
Iige bör ath nydhe, och aff ar[i]lt tiid nydit haffwe oc alle 
andre nyttelighe(?) stycker oc resesser holle, ther the oss hans 
nades besægledhe breffpaa skaffee loffwede. Thes [til] ytthermer
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wissze ath saa emellom oss forhanlet oc beslutthet er paa 
wore sidhe, wbrudellighe hollis skal weyt wore ære oc kri- 
8telli<ren troo, tröcke wij wort indzel paa ryggen paa thette 
breff.° Datum Strengnes feria 4:a in carnispnuio Anno Do
mini mdxx:m0.

Afskrift i K. Danska Geh.-Archivet, med spår af E sigiller, men blott 
de två Otte Krnmpes och Karl Knntssons, bibehållna; har vant hoplagdt i 
breffiorm, med samtida påskrift: Om dagtinghen och fredh mellom... myn 
herres folck ooh Sueriges Kaadh ; bilagdt föregående bref.

499.

Otte Krampen och Karl Knutsson till K. Kristiern ; berömma 
Gustaf Trolles osparda nit för hans tjenst, ooh skall svar 
lemnas vid ett möte af biskopar ooh adeln i Upsala d. 3 
Mars; tillstyrka, att konungen alltid skrifver dem vänligt 
till, ooh begära krigsförnödenheter, dat, Stäkes län d. 24 
Febr. 1520."

Vor ydmyge, vnderdanige ville, plictige tro tiemst eder 
nades högmectig[het] altid forsend met vor herre. Kere nådige 
herre, nw i dag var dhen vnge erchebisp hos oss och delde 
rad och dadh med oss, och brwger hans nade sig fhtligh nath 
och dag i eder nades tienisth, hans halss och velferd er vspard 
for eder nade med alle de vener, hand kand dher till drage, 
och skall eth herre möde sta i Vpsale i dag viij (8) dage, 
dher skwlle vij faa endelig swar, bisperne och störste parten 
aff ridderskabed söge dhet gerne golth paa eder nades vegne, 
dy bede [vij I eder nade och rade, ad eder nadhe altid skriwer 
dhem till och föger dhem med dhen beste lemppe och gode 
ord och eder nade strax skicker oss noger bemanned skib 
med peninge til knecten och fitalie, salth, krwdth och telle- 
bösser och ij (2) noth slanger med lod och krwd nogh, och 
anned grofft skytte. Om eder nade vill skicke oss peninge 
ofertöffwed, dha hobess oss innen kort fly eder nade .landhet, 
dher som de icke faa deris betalningh, dha rette vij mthet 
vd med them. Her var och er end nw skib i ekæren an Ste- 
derne. Her Per Kanseler er aff loben med samme skiff med 
sware peninge och syllff till de Dansker eff'ter folck, och her 
Stens höstru, Moenss Gren och Stochohns borgere med tens 
medhangere hawe skreffwed eff'ter kongen aff Polen. Hanom 
ville de nw hawe for herre och kwnge. Kere nådige herre, 
tencker her et sind till och läder oss faa slig wndsetning, 
som forsk[reffwe]t staar medh thet allre förste, dher ligger
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eder uade nw stör maath vppa. Her med eder nade Gwd 
befallendes ewindelig. Hastelig skriffwet i Stegx Ieen Sancti 
Matei apostoli & ewangeliste(I) afften.

Eder nades tro tienere 
Otte Krotnpen. Karll Knwtson.

I
Utanskrift :

Högboren forste koning Cristiern &c. vor kere nadio-e 
herre ydmygelige tillkommendes thette breff.

Original i K, Danska Geh.-Archivet, med båda sigillen tryckta å en 
pappersremsa.

500.

Fru Kristina Nilsdotter (Gyllenstjerna) till rådet i Dantzig; 
kreditiv för Hr Petrus Jacobi och Staifan Sasse, med er- 
inran, huruledes af hennes aflidne man, Hr Sten Sture, 
Sveriges rikes föreståndare, Hr Nioklas Sturtz blef före 
julen väl emottagen, då han väckte fråga om ett förbund 
mfd„ K. Sigismund af Pohlen; Hr Petrus Jacobi hade 
också af honom fått uppdrag att resa med bref om ett 
förbund både med Pohlen och staden Dantzig samt de 
Wendiska städerna; men då konungen af Danmark sedan 
under vintern inföll i landet med en här, blef Hr Sten 
sårad i en träffning och har derefter afiidit, och emedan 
innebyggarne icke haft någon anförare, drifvas de endast 
af nöd att göra något motstånd mot fienden, som ligger 
qvar i landet; men då de fått sig en ny höfvidsman. 
skola de nog bistå henne; ty jämte förmynderskapet för 
barnen vill det tillkomma henne att förestå riket; hon 
af sänder derföre jämte Hr Petrus Jacobi också StafEan 
Sasse, att öfverföra sa väl Hr Stens som hennes egna 
bref, och vill hon hålla, hvad de föira innehålla, lika 
fast, som vore han i lifvet; särskildt framhålles, att K. 
Kristiern, om han komme till väldet i Sverige, skulle un
derstödja Högmästaren mot Danzig och betunga Hanse- 
städerna med nya påhitt, dat. Stockholm d. 26 Febr. 1520.

Mynen treuntlichen gruess vnd was ich liebes vnd guts 
vormach zuuoren bereit. Erszamen, wolweysen herenn, be
wundere günstige, gutten freunde vnd nachpaur. Ich halt noch 
in gutter gedechtnus, wie das der edle vnd gestrenge her 
Nicklaess Sturtz vor den vorschinnen weynachten meynem 
lieben vnd gnedigen hern, hern Stein Sthwrenn, szeligeren 
etwan Schweden reiches Vorweseren, sambt Sfeiner] G[nade]
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folcke, als sie von E. W:t stadt gen Stockholm angekomen 
gantz freuntlichen, mit vielen freuntlichen vnd zwtetigen er- 
bietten, so alhie alles zuvorhalen, nicht von noten zw ge- 
schreiben hot, aus welchen freuntlichen vnd zutetigen schrei
ben meyn lieber vnd g[nediger] h[err] szeliger vormarckt, szo 
S[eine] G[nade] in bekentnus vnd vorbundnus mit dem durch
leuchteten, hochgeborn vnd grossmechtigesten furstenn vnd 
hern, hern Sigissmund, konige zw Polen &c. seyner gestreng- 
heit aller genedigsten hern zw komen gesinneth, als wulle 
seyne gestrengheit, szo viel im muglich vnd zu thun wulle 
geburen vnd gezynnen gedochtenn, meynem lieben vnd g. h. 
szeligeren bey seinem allergenedigsten hern den konig dar zw 
gerne hulflich vnd forderlich erscheinen, wie wol nw meyn 
lieber vnd g. h. szeliger zw solchem vorbundnus vorlangest 
wol gesinnet, szunder derwegen in diessen kriegen vnd orley 
vorfolgung zu thun vorhinderth, szo ist mein lieber vnd g. h. 
szeliger auf diss mahel vermittels gedochten hern Nicklaes- 
szen freuntlich vnd zw thetig schreiben meher vnd heftiger 
zu meher bemeltten vorbuntnus angeraitzet vnd bewegth vnd 
her von stundt an auf bemeltte maynung solchs vorbuntnus 
vnd freuntliche vorfassung belangende mit meher gedochten 
Ko. Ma:tt zw Polen &c. E. W:t aller genedigesten heren vnd 
eyner Erszamen Stadt von Dantzke sambt den vi (6) Wendi
schen Stetten zw machenn, fertigen vnd bereitten laessen, vnd 
kegenwertigen seyner genaden vnd auch meinen lieben vnd 
getrewen, den wirdigen hern Petrum Jacobi, der kirchen zw 
Westerarss Thumtechent vnd pfarrer zwm Stockholm, der- 
halbenn auf aller schirst abzwfertigen vorordent, als hot kö
nigliche wirden zw Danmercken in initier zeit abermals sein 
folck von diessen wintter alliier ins landt abgefertiget, mit 
welchen, so dieselbige ires hern befehel nach mit gewalt ins 
landt zw zyhen vnderstanden vnd sich vorgenommen, mein 
lieber vnd g. h. szeliger ein schirmutzel gehabt, dor vber 
Gotte geclagt S. g. auss ein sunderlichen vngefahel bis in 
den doet vorwunt, vnd ein zeit lang dor noch do von ster
bende seinen letzten tag beschlossen, des szele Got der al- 
mechtige genade vnd barmhertzigkaith erzceyggen wulle. Szo 
nu sint der zeit die vnderthan kaynen anderen heuptman, der 
innen vorgestanden gehabt, szo liggen die veiende noch alhier 
im lande viel mutwillens vnd vbermoeth gebrauchende, wie 
ewer E. W. wol haben ab zw nehmen, was nw die armen 
vnderthan auf diss pass thwn, werden sie durch noet dor zw 
gezwungen, szunder als bald sie eynen anderen heuptman 
vbirkomen, wollen sie in aller vnderthenigkaith dor zw vor
dacht sein vnd myr mit leib vnd gutte widerumb kegen die
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veiende beistaen. Noch dem myr nw von meins lieben vnd 
g. h. szeligers nach gelassenen kinderen wegen dem reich, 
bis lange sie erwachssen, vor zw stehen wil geburen, szo hab 
[ich] meins g. h. szeligers maynung vnd fürnehmen oft berurt 
vorbuntnusse betreffende nicht willen enderen, ader wissen zw 
vorbesserenn, sunder obengedochten heren Petrum Jacobi vnd 
Steffen Sasse, meyne lieben getrewen, brieffs zeigers, meher 
bemelt vorbuntnussen halben an vielgedochte Ko:e Ma:tz zw 
Polen vnd an ein Erszamen Stadt von Dantzick, sambt ein 
Erszamen Stadt von Lübeck vnd die andere Wendische Stette, 
sambt meines g. h. szeligers bud, ouch meynen brieffen abge- 
fertiget, welchen E. W. auf diss mahel yres anbringens gut- 
ten gelauben vnd getrawen gleich myr selber, ob ich persson- 
Iich zw stette wehre, geben wullen, dan alles wes obenge- 
dochte meine lieben getrewen auf diss mahel von des reiches 
zw Schwedenn wegen thwn, handelen, vnd zwsagen werden, 
dasselbige wil ich in der massen, wie mein lieber vnd g. h. 
in beigestaltten seyner genaden brieffen, an ewer E. W. lau
tende worwilliget hot, gleich ob seine genade noch am leben 
wehre, festiglich an alles geuerde, dem nach zw komen gerne 
haltten. Die schloesser, so dem Reich zw gehorich wil auf 
des Grossmechtigen meins g. h. koniges zw Polen &c, vnd 
der Erszamen Stetter, meiner besunderen gutten freunden vnd 
nachpauren gütlich antwort, was sie in diessem fahel auf be
melt mein maynung, wie E. W. bemeltten meine geschickten 
weitter fürbringen werden, bey dem reich vnd myr zw thun 
gesinnet, innen allen zwm besten mit aller macht auffhaltten, 
dem nach ein Erszamen Stadt vom Stockholm, so ewer E. 
W. auss beigestalttenn Irer Erszamen Weissheiden brieffen 
an einen Ersamen vnd WoIweysen Raedt von Dantzich lau
tende wol vorstendiget werden, gerne als gehorszame vnder- 
than sich richten vnd haltten wyllen, die weil es zw befurchten 
ist, szo viel gedochte K:e W. zw Denmercken alhier, das Got 
vorhutte, iren willen behaltten, das seyne wirden dem hoeme- 
ster in Preussen wider ewer E. W. Stadt Dantzick hulf thwnn 
vnd innen starcken nicht wurde vnderlaessen, vnd die Ersza- 
men Stette von der Hensse, so bey der szee kanth gelegen, 
des Reichs vnd meyne gutten freunde vnd nachpaure innen 
durch vngewonliche newe auflegung vnd fwnde abzwbrechen 
vnd anzwstrengen mit allem Heiss vnder sich zw bringen 
wurde nachtracnten, welches ich vngerne ansehen, das meynen 
besunderen gutten freunden vnd nachpauren, den Stetten, von 
vielgedochter Ko. W. zw Denmercken durch diss Reich etwas 
innen zw merglichen vorderbnus vnd schaden gereichende 
sulle bey gebrocht werden, auss sunderlicher vrsach, das in.
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g. h. szeliger in seinem letztten ernstlich von myr begert, das 
Tch es nach S. g. abgang alszo schicken, damit ich diss Reich 
den Erszamen Stetten S. G. gutten freunden vnd nachpauren 
zw vorfange nicht wulle, szo viel myr immer muglich vnd[er] 
vielo-edochte Ko. W. zw Denmercken kommen laessen. Hir 
med'e wil ewer E. W. die der almechtige in glückseligen 
regimentten lange gesunt enthaltten wulle, Gotte befolhen 
haben. Datum auf Stockholm am Sontag Inuocauit Anno 
&c. v° vnd im zwentzigesten. .

Cristina Niliss dochter, heren Steins Sthwren, 
etwan Schweden Reiches vorweszers, nachgelassene widwe.

Originalet i Danzigs Bädhus-Archiv. Utanskriften lika med föreg. bref 
af d. 2 Jan. (Nd' 493). Sigillet, tryckt å en papperslapp, är otydligt, men 
Gyllenstjernska sköldmärket, en sju-nddig stjerna, dock synbart.

601.

Gustaf Trolle till K. Kristiern ; tackar för befrielsen från Sten 
Svantessons välde, dat. Upsala d. 9 Mars 1520.

Min üdmyke troe tiæniste forscriffwen med warom herra. 
Högboren förste, kære nadwgste herre, med hwad wælwillig- 
het oc tillbörlig tack, gönst oc trohet jag, Wpsale domkirke, 
myne wenner och wndersathe schulle eller moghe eders hög- 
mechtelige konwngxlige maiestet tiil ödmykt, wiliie oc tienste 
falle for then mechtig forloszning oc hwghswalen aff then 
longlig bedröwilse, schade oc owerwoldt, wij wdi warid haffwe 
oc nw aff eders nadhe oforschuldelige kommen ær, weth then 
alzmechtig Gud i hymerige, aff hwilken besynnerlig inschu- 
tilsze, macht oc nade wtoffwer eders egens konwngxlige maie- 
statis' mildelige oc infödde dygdh oc godhet thet sa betaged 
ær, besynnerlige meden myn macht emoth eders högmechtige 
nade oc thes welgerninge szma oc ring ære, tog ligwel na- 
dwgesthe herre, at willien ikke schal fatis, ther machten er 
swag, takker jag eders nade oc mechtige maiesteth saa öd- 
myklige som börlige för eders wiliie, lösszning oc wmsorg 
för mig oc myne, oc ther jag kan med Iiff', godtz oc macht 
eders nade oc mechtige maiestet tiil troetieniste ware, schal 
jag med alle the myne mig ther tiil gönstig oc willig altiid 
fynne lathe, tiilsiendes hermed eders nade hulscap,^ troscap 
oc manscap, loffwendes oc takkendes alzwollogen Gud ther 
ofver förmiddelsth eders högmechtige nades macht oc welle 
sa sterkelige freist oc lösth haar ifraa thes hidzskelige oc
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omilde manss, dödde her Stens Swantessons, weide oc rege
mente, ther the helige kirke oc cristelige troe sa förtrykt oc 
föresist(?) hade i thet nemeste, at hon sznarlighe hade wnder- 
ganged, wtan eders nades folk oc macht hade kommid, som 
Gudi Ioff nw scheth ær, thetta fatige rike, kierken, mig oc 
thes inwanere tiil tröst oc lösen, then wi personligh migid oc 
storlige begerom, werdiges wele kome hiit tiil sidh rike, Swe- 
rige, med thet aldher förste, som eders konungxlige nade thet 
för sif* oc oss alle yterlige kan merke, best och bestendigest 
ær, Gud thet kenne, then jag eders konungxlige nade och 
maiestet her med befaler til ewig tid. Ex Vpsalia, solita 
archiepiscopali sede et residencia, die Veneris proxima ante 
dominicain Oculi anno &c. Millesimo quingentesimo xx:mo. 
Solito sub signeto.

E. V.(?) Majestatis 
humilimus capellanus 

G. inutilis archiepiscopus Vpsalensis Mp.

Utanskrift:

Illustrissimo, Serenissimo ac inuictissimo principi et do
mino, Domino Cristierno, Dei gracia Dacie, Norwegie, necnon 
ad Sweciam Electo Eegi, domino meo clementissimo.

Original i K. Danska Geh.-Archivet.

602.

Hemming Gadd tili Stockholms stad; försvar mot beskyllning 
för förräderi; uppmaning till snar uppgörelse med K. Kri- 
stiern, dat. Köpenhamn d. 11 Mars 1620. (Ej afgånget?)

Min ödmiwcke werdskiille helse altiidh foresendh medh 
war herre. Werdige herre, her borgmestere och radh siin- 
dherlige godhe wenner, then mene man och menehet i Stoc- 
holms stadh. Som idher wel fortenkier och klarlige wiither- 
ligith ær, hwrw opta och Here sin mijn kære herre, her Sten 
Stwre, Gudh hans siell nade, aff Eadzens samtickio och sin- 
derlich befellingh migh fatig ofornomstig man wt sendhe med 
erlige gode men Benckt Àrandsson, en aff Eijcksens Eadh 
och Erick Kwse, Sudhermanna lagman, her Anders Henrick- 
son, her Anders Olsson, borgmestare, Anders Karsson och 
Anders Ewth, idhers medhbrödhre, i narwara flere riidera oc 
swenna, tha tiil fölgis vth skickandis Sweriges edlingar och
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thro men, at höra, se oc förmerckia högboren förstes kong Chri
stie™ ærligha Radhz oc godhe men aff Danmarks [rike], her Nils 
Höks, her Mans Göiies, Danmarks riikes marsk &c. her Anders 
Bille, her Hans Bille, her Albrickt Ipsön, oc iblandh thöm Jwnc- 
ker Wellan(I) enkanliga, fürskreffna högboren förstes sendha- 
bodh, aluarliga tiill thalss om Sweriges rijkes crone &c. swa och 
war genswar, paa ware side, medh the articula och punctha, 
the tha diwpliga, merckeliga medh all fornwmsth framsattho 
pa theris sidhe &c. swa atli förteckia theres thall oc war gen
swar, ær ey behoff for reppes pa thenne tijdh i naghre matthe. 
Är noo-er iblandh idher mich kan haffwa förmerckth tiill thet 
minsta ordh mich annarss bewijsth haffwe i mijn genswar, 
thalandes eller scripteliga tiill biwdandes, en som mich bor- 
dhe myn thro thienesth mich bewijsa, wiill jach gerna lidha 
och vngella en fôrrædhare ræth, tvthan alle nadhe. Then er- 
Iig god man Kwse, han ær well swa snell i sin hwg och 
hiertha, han och i alle, tha medh wthe ware, hade tha well 
straffat mith genswar, och æ han öffwer alle, thij han lather 
eij thet minsta ordh wara obemerckth, æ hwar han i nagra 
dectinga tiil kallandis wardher. Nw ær mich forkometh, ath 
öffwer liwdh sægs i Stockholm blandh idher oc tess menig
het, ath jach mich bewisthe som en ereste(!) forrædhere bade 
i the saker, swa ath jach hemmelig forhandling hade med 
högboren förste kong Christie™, oc lath mich sielffwiliandes 
woll föra i hans ærliga folgie, med the ærliga dande swenna, 
i idhers nærwara med mich wtskickadhe waro. For tesse sak 
oc oærliga tiillegning schall hans nadh i tijd oc tima tiill- 
börliga mich orsacka, thet hans nadh mich tiillsackt haffuer 
wtan alla twekan, ho mich thet tiill lægger, ær han ridder, 
eller ridhermans man, knape, frijboren man eller swen, bi- 
schop eller domprosth, dækin, kirkeherre eeller swen, bor[g]- 
mestare, radman eller borgare, bonde, eller hwad Staat, grad 
eller condicie, han ær eller ware ka*, han haffwer thet. pa 
mich lwgit och sparth sanninghen, som inghen dandheman. 
Jach skiwter thet tiill Gud och högborin förste kong Chri
stie™, swa och alle i mith selskap ware, med hwad gladiskap 
jach och the fördes tiill forme högboren förstes skep aff flere 
o-ode men aff Danmarckes rijke, och hade jach ecke warith 
krenckelig i mith bristh(!), jach fwll aff en waghen, jach for i 
jacht med flere gode men aff Kalenborgh, hade jach well 
sielffwer komith op personliga tiill thaïs medh idher oc flere 
o-ode men, aff hans nades tiill lathfilse], at forclara mich sielff, 
liwrw mijn rese gangen ær, i alle matthe, oc hopass, at thet 
snarliga schall skee, tha thet mich litith bæther wardher, oc

Bidr. t. Skandin. Hist. V- 4(3
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flere godlie karla medh mich, hans nadh tha förlöff giffwen- 
des wardher. Her for innan ma jach lidha oc hetha f'orræ- 
dhere aff allom owennom, som eij bæther wetha, serdeliss aff 
thorn thetta spill regerat haffwa, nw for ögon ær medh then 
fatige mene man, thet Gud see for kærth, offwer Sweriges 
rijke. 0, hwrw offtha jach hörde aff idher alla, altid radh 
giffwa then tribut wth loffwad war altid förnöia, som bebre- 
wat, sackt oc wtloffwat war, oc i alle ther tiill hielpa wille 
medh en god willie, ho thet tha sægia wille, han motthe ecke 
leffwa, for glömsko dricka, wij withe. Jach hördhe optha aff 
mijns herres egin mwn, wara boneghfen] tiill all then dell, 
ther god och beqwemlighen war, oc togh aff ondha tiillskindara 
altiidh betagit war, sigiandes en ryther wara i hwarie stwgw 
i Swerge, thet affværiæ skulle. I see nw for ögon ær, hwat 
the wæria eller göra kwnno eller giorth hawa i thenne litzie 
forlidhene thima, högborin förstis folck tiill hest oc man inne 
i riiket warit haffwa, och nw innan pasca tiidh flere inkorna, 
och dreplegit folck insendes schall, badhe tiill land oc tvathn, oc 
wtan i tage tiil sinnes oc gripa tiill radh i tijdh oc thima, i 
som hwffudet ære for mene rijket, ær inthe twekandis, tha flere 
koma nw wndher wæghinn æro, tiill idher koma skwlo, om i 
sidhan williæ gripa tiill raadh oc dectinga, thet idher nw 
biwdz, wardher tha ecke sa gönsteliga wiidherfarandes, som 
nw well ske matthe, med hans nadh ær benegh[en] tiill alles 
idhers beste, gangn oc longligit bestond. Jach bidher mich 
swa Gud tiill hielp, tiill liiff' oc siel oc alt thet mich got wara 
schall i himerike oc jordrike, eij kan jach annat formerckiæ. 
æn hans nadhe ær i all sin ærende skælig, digdelig oc gön- 
stelige med allom, tiill nadhe falla willia, wtan argalist eller ny 
funder. Thet ær ingen mer brutit haffuer en jac i fiende wijss 
moth hans nades fadher, oc hans nadhe thesslikis, oc jac aff 
hans nades infödde edelhet latit mich widher fara all then 
dell tiill kost oc tering, ther god warit haffwer oc dageligie 
en gör aff sinderlig, personlig befelling. Jac hopas, nar med 
mich bæther wardha kan, at jach personliga schall koma tiill 
ordha och talss medh idher alla, oc tha göra hans nades hög- 
mectighet orsekt om all ærendhe, hwij wij optagne ware oc 
foldhe tiill Danmarc &c. oc swa om thet herrop offwer mich 
feriss, at jach mich forrædeliga bewijst haffwer moth mijn 
kere herre oc Swergis riike. Jach thror, at Kastelholm, jach 
opbigt haffwer, oc all then dell, jach atthe i werdhen tiil], 
ther oppe war, swa oc then fatige dell, jac hade i Stocholm, 
bade pa slottit oc pa Hellgandsholrnen, oc the iij° (250) rnarck, 
jach mijn herre lenthe, tha jac for wt, tiill köpa oxa medh, the 
haffwa giorth mich tiill en forræderæ, oc menthe mich aldrig
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igen koma skwla. Gud se Ioff oc alle helge Swerges patro
ner, jach haffwer en gönstelig herre wiidherfar[et]s, som kan 
sköne onth oc got. Jach twekar ther inthe wtij, recker jach 
honom mijn handh oc thro thienest, jach far well swa myket 
i wen, som jach haffwer misth. Jach schall swa flij at thiena 
en herre, mich ey schall swa löna igen mijn thro thienest, 
som nw mich wiidherfarid ær. Jach radher oc formaner for 
Gudz harda död skuldh, tager wiid jadh oc griper tiill 
sinnes i tijd oc thima, sæther ecke lit tiill olith pa the Lyb- 
ske, the gecke idher nw, som för skedde i her Swantes tijd, 
oc swa nw sist mijn döde herres tijd, Gud bægges theris 
siell nadhe. Man nw Romerske konghen wndher wæghin ær 
oc hit nidher komber i Österlandhen tiill Lybicke oc alle 
andre Yendiske stæder, faa the annat gôræ en löpa tiill siöss 
oc wnsætie idher. Jach hopass och inthe twiffiar, at inghen 
idher schall sægia eller öffwer tyga mich awag(!) skiöld fört 
haffua moth mijn rettha herra eller fædhernis rijke, wtan som 
en fatig kristen karll borde göra. Idher alle ær oc weter- 
ligth, hwad jach giordhe for mijn kære herre i hans intagilsse 
till Swergis riike. Her medh idher alzwoldoger Gud befol- 
landes, badhe medh lijff oc siell. Görer jac altiid gerna hwad 
idher. Iiwff ær, som mich [med] rætta bör, swa lengejachleff- 
wer. Hasteligha screffwit i Köpmannehafn, dominica Oculi 
anno Domini Mcccxx.

Hemingh
Gaadh.

Original, med egenhändig namnteckning, i K. Danska Geb.-Archivet.

603.

Biskop Ingemar m. fl. till HrJoachim (Jakob) Trolle på Lillö; 
då allmogen af Värend d. 26 sistl. Mars fick höra sig 
föreläsas K. Kristierns bref, att Kikets Råd erkänt ho
nom, begärdes att Hr Joachim, såsom bördig från deras 
land och der egande slägt och vänner, skulle anmodas att 
hos K, Kristiern utverka ett stillestånd för Värend till 
d. 29 Juli, så att man kunde göra sig underrättad, huru 
ärendena sig förlupit i Upland, och att derpå förskaffa ett 
öppet, besegladt bref, dat. Växiö d. 28 Mars 1620.

Vii Ingemar med Gudz naad biscop i Vexiö.

Venleg och kærlig helsæ försent medh Gud. Maa i ve- 
the, kære her Joachim, at nw varfrw dag næst förliden, naar
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vu Ingemar, med Gudz naad biscop i AVexiö, medh Thwre 
1 rolle forsamlath her i AVexiö medh noghra almogha her aaff 
Værendz land, som snarlegha waaræ hiidh stæmde, och lathom 
i Orky ii da högborens lörste kwngh Cristiærns breff, saa lydan- 
des,^ at the værdoghe fæder, biscoper, ærlighe och gode herrar 
i Rikinsens Raad medh meneghe almoga, waara gongne hans 
naad till handhe oc sacth hans naade hwlskap och manskap, 
hwilkith denne forsamladhe almoghe ey en weterligit war, 
hwre der vm ær, och gingo the offuer en sidho paa eth goth 
beraadh och kommo i gen och vaare begærendes aaff oss, 
ath vii skulde scriffua eder till, æftlier dy ath i ære her en 
infödh man och haffuer her eder slæcth och goda vener; dy 
sæther denne almogen stor tro och liith till eder, ath i vilde 
vethæ deras besthe, ythermera en tili naghon annan der vthe, 
ath i vilde göra for aldras waara skyld och kærlighe bön och 
foiueifïiicit med förnämda högboren forste kwniing Gristiern, 
ath vii och denna almoghe her i AVærendh mogho sitthia med 
fredh och roligheth, hwar veder seth hem, in tiill Sancti Oloffs 
dagh, her næst kommindes, saa ath hans naadh eller hans 
naades folk ey göra naaghoii skade eller fördärff i naaora 
mottha hær in paa Værend eller her sig inbiwdhe, daa haffue 
desse dannemen, meneghe almoge, som församlad var, loffueth 
och till sacth, ath the villiæ ingen opreesningh göra moth 
Lans naad eller moth hans naadz folk her fraan Vicrendh och 
till naaghon annan stædz in till den tiidh, ath thenne almoohe 
aaff meneghe Værendz landh ytermera forsambladh bliffuer, 
och de segh framdelis bespöria kwnna, hwre vm al ærende 
och dagtingningh segh förlupith ær i Oplandh. Daa haffuer 
denne almoghe saa sacth, deslikis vii och göre: kan förmenade 
högboren försthe kwngh Kristiærn all sin vilia fræmia i Op
landh, denne landzændhe faar hans naadh veil vthan alth kiiff, 
trætthe eller gensigelse i naagre motthe. Kære her Joachimj 
ær alles vaare bön till eder, ath i vilde viel göre, för den 
godhe tro, vii alle sætthie till eder, ath i vilde oss foruerffua 
eth yppeth beseglath breff paa desse terendhe aaff den godhe 
herre kwngh _ Kristiern, som vii bliffue alle beholpne medh, 
och som vii sidhen framdelis almogen kwnnæ giffuæ tillkänne, 
för dhy vii haffuom loffueth ath giffua dhem svar i gen, deth 
viliæ vii alle kærlegha med edher forskyllæ. Her medh eder 
dhen alzmæktogosthe Gud befalendes. Scriffuet i AVexiö Anno 
salutis Mdxx Odensdaghen næsth æffther Varfrwdagh i faste. 
Nostris sub signetis.

Thwre Trolle, Swen, domprosth i AVexiö, 
borghomestara och raadh ther sammastadz 

eder kerlige venner.
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Utanskrift:

Velboren man Her Joachim Trolle oppo Lilleö, strenghe 
riddare, sin kerligh godhe ven.

Original i K. Danska Geh.-Arohivet.

504.

Knut Skrifvare till K. Kristiern, med nyheter från Preussen, 
om Svenska kapare, med Fru Kristinas tillståndsbref, och 
Hr Peder Kanslers beskickning m. m., dat. Danzig d. 12 
April 1520.

Min ydmygeste, vveluillige, tilplichtuge tro tieneste ethers 
nades hogmectughet altijt tilforne sent met wor herre. Aller 
keriste, nadigste herre, Averdis ether nade wille vide, ath alle 
fremede schiib ere her mv lös giffuen at mwe segle. Nav 
ligge the SAvensche her, at Avachte pa ethers nades schib oc 
folk, paa the Hollender tesliges. The hadde taget wedt Heyll 
tre [Holjlender schiib, Avedderet dreff them poa vvigen, Rodet 
lod hente samme schiib fro them, [Hoch]mesteren loffuit mig 
i dag, the schulle fonge igien poa en, penning, huis the miste,
vti..........eluge hadde the taget en Öland schude. Jeg war
for burmesteren oc Hyde them gotzet igien........ider(?) met.
The haffue Frw Cristine, her Sthens, breff, at thage paa Hül
lender oc alle ethers........ strömme oc land bruge. Nw poa
mandag schall her rettis xiiij (14), som toge en Hollender po 
... men meg forwndrer storlig, at engen ether nades schiib
törffue komme soa ner Dansche, at.......... seet, the hadde soa
got köb som the Suensche. Jeg Avili giore all mijn flijt, at 
the Suensce.... bliffue her behindret, the schulle Avare for 
poa mondach. Jeg haffuer begeret, at se theres breff oc wide, 
met huat schell the tage till sues, effter the haffue engen 
herre. Her Per Canceller reyssde affstet i mondagx till Ko:e 
M:tt aff Polen, han fiich hans leyde tiid, han beger help mod 
E. N. oc Avili siige hanom landet till. Jeg formoder hanum 
soa god theden som tiid. Han bruger sin Iogen(I) frij, kündet 
noget helpe. Han giorde eet rychte, för han foor aff, at Dale- 
karlene hadde slaget E. N. folch alt samen, han bruger sine 
forredliche stucker huis hankan. Wäret tlier stedt, jeg kunde 
bekommet, jeg schulde betage hanum’et, at han icke mer 
schulde goret. Jeg Avili enthet apellere met honum her, thet 
er ey end tiid, for sag schult, jag e. n. sielff siige will. En 
Suenscher jacht ligger oc bidder, at Her Peder schall scriue
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Frw Cristine oc Stocholm stad tidinge, at the schulle fonge 
snart [undjsetting. Her gor stor ord om henne, then gode
qwinne will käste rompe till gorden oc wil verge........Hun
achter sende en swar schat vtaff landet, her Peder forwnder(l),
han ey kommer, ther warer(?)........paa Horingeholm [c:Hôr-
ningsholm] aller mest, nar ether nadt kommer i scheren. Jeg
haffuer offte tald met..............[o]m fetalie oc master, som e.
n. screff them till, i morgon, nar viij (8) siar, schall jeg IiafFue 
eet........ suar paa. Sibret werder at bestyret met the Hol
lender, hiid löber, at the tage them........ siig om e. n. them
nw behöuer. Jeg hafFuer tald met thesse Hoffender, the wille 
ey gifiret. [Jeg] hafFuer tald met Berent van Reysen oc Mi
chel Koseler, nar her kommer schiib....... will met ether n.
scriuelse, will the sende e. n. master nog, at the fonge theris 
. . ling i Schone fiischet, man fonger her ingen schiib them 
förer. Jeg screfF e. n. thet til uti.... Jeg schulde noget 
scriue e. n. till, hues tiden oc steden ey metbringe will, ther
han........meget for e. n. thet jeg fonger her at widde. Jeg
kan ey fange at wide, hure thet hiid kommer. Ider nades 
högmechtughet then alsomechtichste Gud befalendes tiil ewigh 
tiit. ScrifFuit vti [Danjsche torsdagen nest effter poschen aar 
efFter Guts burdt Mdxx.

Ether Nades 
tro tiener

Knut
Scriuer.

Utanskrift:

Hogeboren furste och mechtuge herre her Cristiern met 
Gutz nadhe, Danmarks, Norges, Wendis oc Gottis koning, 
utualt koning till Suerige, liertug vti Sleswich, Holsten, Stor- 
marn oc i Dytmerschen, Greffue vdi Oldenburg oe Delmen
horst, min aller keriste nadugste herre.

Original i K. Danska Geh.-Archivet, mycket skadadt.
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505.

Borgmästare och råd i Stockholm till rådet i Danzig; såsom 
°förut genom Hr Peter och Staffan Sasse blifvit medde- 
ladt, har en konungens af Danmark här infallit i riket, 
men hittills ej lyckats fullborda sina onda anslag; på 
långfredagen (d. C April) har en slagtning stått utanför 
Upsala, hvari fienden förlorade större delen af sin här, 
bland dem Junker Simon, Keye van Anefeldt och Sivert 
van Melen, och de som öfverlefde räddade sig i domkyr
kan och biskopsgården, man hoppas äfven hädanefter 
kunna göra fienden motstånd, och vill aldrig erkänna 
konungen af Danmark; af staden Danzig begäres att med 
lijelp och goda råd befordra Hr Peter och Staffan Sasse, 
dat. d. 25 April 1520.

Vnnnszenn gantz flitigenu denst vnndt fruntlickenn groth 
sampt erbedinge vele leues vnndt gudes vor an bereyt. Er- 
szamen, wolwiszenn herenn, beszunder gude frunde vnde na- 
bur, szo am jungesten hir beforen jw E. W. by vnnszen sen- 
debaden, den werdigen heren her Petter vnde Steffen Sassen, 
[wij] tho irkennen genen van der K. W. tho Denemarken vnss, 
den vnnszen, desses rikes inwaneren, myt roff, mordt, brandt 
van den synenn tho fote vnde to perde hir int rike geschicket, 
Gade dem almectigen ewig loff, eres qwaden willen ghen 
vortgank beth des her heb b en fullenkringen können. Sint 
gekamen tho Vpsal, sich dar gelegert, vnndt ame negeste 
,Stillefridagh sint, wij myt den vnnszen thor slactinge buten 
der stadt Vpsal in deme apenen fehle myt en gekamen, en 
dar aff geslagen tho fote vnde tho perde dat meistedel eres 
folkes, dar mede juncker Symon, Keye van Anefelt, Siwert 
van Melen myt felen anderen houetluden vndt capeteyners 
bij dem hupen gebleuen vnde geslagen, szo sint de ouerble- 
uino-en nicht feie in Vpsal vp den dom vnde vp des ertze- 
biscops hoff sich tho vordectinge geslagen, vorhapende tho 
Gude van den vnnszen noch werden vorsocht vnde angetastet, 
szo dat erer gar weynich sich scholen in Denemerken wedder 
benalen. Off Jw E. dorch andere bebodeskapet wurde, dar 
stellet Mienen louen tho, vnde offt wij hir nasth furder van 
der K. vV. to Denemarken eder den synenn angefoctet wer
den, wille wij myt der genade Gadee myt den vnnszen noch 
wedderstaen, dat sze eres qwaden willen nicht scholen skaffen 
eder fullenbringen vnndt nummer den koningh to Denemar- 
ken vor enen heren tho kennen. Hir vmme isz an jw E. W. 
alsz an vnnszenn besunderen, günstige heren, guden frunden 
vnde naburen, vnnsze gantz denstlich vnde demodigh biddent 
myt hulpe, trost vnde guden rade myt fordringe deine wer- 
digen heren, her Petter vnde Steffen Sassen willen gutwilligh
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ane alle fortogringe skinen laten, Jvv E. weclderume alle tidt, 
Jw vnclt den Juwen5 wor wij konen vnde mogen, tho denste 
vnde vvolgefall zin, den wij gantzligen gerne Gade alinectigh 
befalen. Datum thom Holme vp Sancti Marci ewangeliste 
dagh anno xvcxx.

Borgermestere vnde 
Katmanne to Stokholm

Originalet, som varit försegladt med stadens stora sigill (S. Eriks bildt 
i Danzigs Kådhus-Ai-chiv. '

506.

Fru Kristina Nilsdotter (Gyllenstjerna) jämte slottslofven samt 
borgmästare, råd och menighet i Stockholm till allmogen 
i Södermanland, med underrättelser om ställningen och 
uppmaning att hålla sig färdiga, att när de från Småland, 
Östergötland och Dalarne väntade härar komma, också 
infinna sig till fiendens förjagande och hufvudstadens. 
försvar, dat. d. 6 Maj 1520.

efterscriffue Cristina Nielse dotter paa Stocholm, er- 
j}}Ka "err*s ^er ^>ten Stwres, Sweriges rikis förståndares effter- 
hmueske, slodsloffwere ther samme stadz, teslikis borgeme- 
stere oc raadli och menighe borgere i Stocholm helse med 
eder cronone skatskylloge bönder, landbor oc menige almoge, 
som byge oc boo paa Kekerna oc i Swdermannalandh, ker- 
Iige oc ewinnelige med war herre. Kaere wenner, maa i 
wettha, at nw i thesse daghe finge wi hiit til Stocholm the 
gode mændhs breff wtaff Dalene, Koperbergsmen, Sylffbergs- 
men, Jærnbergsmen, bönder oc menighe almoge, som vppaa 
Twne landstingh wore forsambledhe paa menige landsens 
wegne, ondsdaghen næst epther Quasimodogeniti, saa lydendes, 
at them tykkis ganske ille oc ynkesamth ware, som wæl oc 
i sanninghen ær, at ingen godh man aff ridderskap vil siig 
vppa taghe at hielpe Swärigx almoge oc straffwe sadane fi
ender*, kongens folk, som hiit in i rilcit inkomne ære, mörda, 
braena oc röffwa, som the thés wær en nw daglige göre, Gud 
förlathe erchiebiskop Gödstaff, biskop Otte oc teriss medhiel- 
pere, som thet bestemplet haffwe, oc scriffwe the godhe men 
aff Dalene oss til iblandh annadh, at the haffwe senth bodh 
epther her Ture Jönsson, ath han skwlle komme hiit wpp, at 
ware oss alle tiil hielp oc tröst i moth tesse richesens oc 
waare fiender. Ther wppa scriffwe vi them swar igen, them 
vnderwisendes i sanninghen, som wi oc nw for ider vndervise
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oc kungöre, at wi strax epther waar kære herris dödh hadhe 
iiij (4) reser myndige bodh oc breff tiil honum, begærendes 
at han wille siigh thet forme omach oppa tage med Swärigis 
almoge, straffwe the fiender oc hielpe thette fatige rike tiil 
en bætre stadge vtaff sadane skade oc förderff, aff vtlænske 
mændss hender, som erchiebiscop Gödstaff med nagre flere 
biskopar oc teris medhielpare thet vtloffwat oc dagtingat 
hafwe, oc biwde vi tiil med förnemdhe her Ture at vtlæggie 
oc vage vile then enisthe peninge vi aatte afï Stocholms slot, 
oc Stocholms stadh staa honum oppen före, oc ville honum 
falle tiil mæder*) IiifF oc godss, skep, bysser oc værier, med 
then menige man, Stocholms slot oc stad förmaatthe omstadh 
[o:astadh] komme, thet förrördhe her Thwre ecke acthe wille, 
vthen lath siig vtaff erchiebiskop Gödstaff oc hans medhiel- 
pere bedrage in i dægtingen med them paa kongens intagelse 
oc beste, oc ær nw en hans man med them. Ther före sættie 
wi inghen tro eller lût tiil honum, oc haffwe wi the godhe 
mæn i Dalene oc saa aluerlige tiil scriffuit ther vitte [o:rette] 
siig effther. Saa bedie, raade oc formane wi eder teslikis, at 
om samme her Ture eller hans bodh komber til eder med 
naagen begær, at i honum inthe Iyde eller acte, ey heller 
nagen, som i kongens eller erchiebiskopens dægtingen eller 
bestæmplingli ære, tiil tess the opp sæye kongen hwlskap oc 
manskap oc giiffwe siig in till Swæriges almoge igen oc vare 
scriffwilse mæden fvlfölie, saa at baade i [oc] vi vthen swich 
förwaret ære. The gode men aff' Dalene scriffwe oc saa, at 
the wile holle thet förbwnd mellem them oc Stocholms stadh 
giort ær vid mact, oc vile vi (!) vederrede vare all tiidh, enær 
them varder timelige tiil sact, at aff værie richesens oc alles 
vara förderff, besynnerlige nw viid Erichsmesse tiidh. Thaa 
aether kongen liiit in komme epther tesse biskopers scriff- 
velse, oc vile the honum i Vpsala kröna, mot Swäriges Iagh 
oc then menige mans samtyckie oc godwilie, oc ther före vile 
the o-ode men, almogen vtaff Smaalandh oc Ostergötlandh eth 
mæktiicht tall folch hiit op skikke, eder oc then Oplenske 
almoge tiil hielp oc tröst, mot kongen oc hans parthy, at the 
ekke" fræmie teris vilie, som the aastwnda oc begære. Saa 
bedie [vi] eder oc, at i alle vile vare vedherrede, oc nar then 
almoge hiit op kommer, oc gode men aff' Dalene drage nider 
paa teris side, at i thaa med then yterste macht oc beste 
værie vtganghe vilie, ath göre en ændhe oc skilie eders fæ- 
dernes riche aff allis vaares fiendernis (!) hender, nar eder tiil 
sacth varder. Vi haffwe oc förnwmmit, at her Erich Abram-

*) Ordet är utskrifvet.
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son oc her Ture Jönson acte siig vtöffuer Tiffön [o:Tiveden] 
oc in i Næi'iche med eth tali folch oppa kongens vegne. Om 
i saadana förnimmendes vaarde, tha tagher mot them, thet 
beste Gud giffwer edher nadhen tiil. Saa IiafFwe vi oc faat 
god tidende aff’ Finland, ath the gode herrer ære nw hiit 
komne, richet oc os tiil gode hielp, tröst oc vndsæthningh. 
Saa linge vi oc vaar visse bodh fraa Tyslandh om gode vnd- 
sætningh annan Sancte Johans dagh, at kongen skal ekke 
befeste sig her i richet, oc skal honum aatlier lönth vara i 
hans land innan stacchuth tiid, thet han her bedrifFuit hafFuer. 
Ivære venner, varen velvilie oc [vid] en god tröst, oc stor faste 
med edert fædreniss riche, som fædre oc föreldre för eder oc 
i altiid her til giort hafFwe oc seer ekke oppa Stocholms 
slodz oc stadz förderff, thet vi med eder kerlige vel förskylle 
vile, thet Gud kenne, then vi eder befalle med liiff oc siel 
tiil evigh tiid. Scriffwet paa Stocholm söndagen næst epther 
hælie cors dagh inuencionis, vnder mit, Cristinis, oc naagris 
vaares med Stocholms stadz signeth oc insigle paa alles vares 
vægne, Anno Domini Mdxx.

Original i patentformat i K. Danska Geh.-Arehivet med lemningar af 
6 sigiller å baksidan, af hvilka 3 äro bibehållna, men blott Fru Kristinas och 
Johan Arendssons någorlunda tydliga.

507.

Biskop Matthias till Gustaf Trolle; emedan bönderna i Fjerd- 
hundra ännu stå under vapen, hade han föregående dag 
haft ett samtal med dem vid Näs kyrka, dit de på hans 
kallelse samlat sig, och hade efter uppläsning af K. Kri- 
stierns bref lofvat trohet, men uppeggas dagligen af Fru 
Kristinas utskickade, med falska nyheter och hotelser; 
de begära 'dessutom, att G. Trolle, som fått Trögden i 
förläning, skaffar dem och deras grannar värdiga fogdar, 
som ej blott uppbära skatt, utan ock kunna bidraga till 
försvaret, dat. Ängsö d. 23 Maj 1520.

TIumillima sui recommendacione, reuerencia pariter et sa
lute in Domino semper premissis. Keuerendissime pater, 
propter insultum populi hic in Federundia, qui adhuc in ar
mis se occupât, veni hesterno die ad colloquium cum illis, 
sigrianter cum illis de Treugboherede, Aaswnde, Torstwna- 
herede et Tiwrboherede, qui ad meam vocationem convene- 
runt circa ecclesiam Nessz, prope Hiwlista, quibus cum in- 
sinuassem serenissimi regis nostri voluntatem et erga eos be-
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niuolenciam, quam plenissime ex ejusdem sue majestatis literis 
ad ipsos directis intellexerunt, Hbenti animo se sub[j]ici ejus 
majestatis dominio affectauerunt. prout et tune stiplata manu 
fecerunt, sincerissimam eidem promittentes fidelitatem, vtinam 
longeuam, et quidem lamentati sunt quosdam Domine pristine 
vasallos apud eos quottidie commorari, qui aliquos simplices 
rusticos malis indies perturbant ac falsis nouitatibus et minis, 
vt a predicta fidelitate eos séquestrent,_ rogant preterea reue- 
rendissimam Paternitatem vestram, quj Treugden in feudum 
acceperat, vt velit illis ac eorum vicinis dignos preficere pre- 
fectos, qui non solum eorum tributa colligere possint, verum 
eciam ad eorum defensionem potentes essent opere et sermone. 
In hoc faceret P. V. R. pro certo serenissimo regi nostro rem 
vtilein et acceptam ac P. V. Rune sane nesessaidam. puni 
hiis in Christo felicissime valeat longe telix. Ex Enxiö feria 
4:ta infra octavam ascensionis Domini Anno &c. Mdxx, No
stro sub signeto.

E. R. P. V.
Matthias eadem gracia 
Episcopus Strengnensis.

Utanskrift:
Reuerendissimo in Christo patri et domino Domino Go- 

stavo, miseracione Diuina archiepiscopo Vpsalensi, Domino 
suo in Christo gratiosissimo.

Original i Eiks-Arcliivet.

508.

Biskop Hans Brask tili Gustaf Trolle; han hade under näst 
föregående dagar endast på det vilkor kunnat för sig och 
sina prester förskaffa trygghet mot den uppresning, som 
Erik Byning och andra Fru Kristinas anhängare uppväckt, 
att han lofvat icke å någondera sidan blanda sig uti stri
den, och hvartill han först kommit, sedan flera hans gårdar 
blifvit sköflade; derest icke Biksråden snart understödja 
provinsen mot Småländingar och andra, fruktar han, att 
också den skall affalla; han kan derföre icke komma till 
rådsmötet, så gerna han det ville, men hoppas det ursäktas; 
beklagar ärkebiskop Jakobs och biskop Ottes olycka, att 
råka i fångenskap, och yrkar tillämpning af Tclge mötes 
beslut, samt erinrar om Svenska kyrkans gamla friheter, 
dat. Linköping d. 26 Maj 1520.

Reuerendissime pater. Post sinceram nostri recommen- 
dacionem, reuerenciam et salutem. Nosce dignemini, quod
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proxime superioribus diebus acl nouam factionem ac sediciosam 
rasurrectionem per Ericum Ryningh ac alios, partes Domine 
Onstine fouentes, suscitatam finaliter pro nostra et tocius cleri 
nostri euasione minus euadere non potuimus, nisi data fide 
dicto Erico ac communitati suscitate, quod nos quomodolibet 
de presentibus bellis non ingereremus ex aliqua parte, ad 
quod difficulter prouenimus, tam clero nostro quam quibusdam 
curiis nostris spoliatis, et nisi huic patrie [orprovincie], que 
adhuc in parte anhelat pro pace ac priori Concordia, per do
minos consiliarios facta, breuiter succurratur, contra Smalan- 
denses ^ac alios predictam factionem fouentes, veremur earn 
cum aliis defecturam. Dignetur propterea Rana P. Y. apud 
iegiam maiestatem ac dominos consiliarios regni excusationem 
nostrum facere super nostra noncornparicione in hac instand 
conuencione, a qua inuiti, Domino teste, abstinemus, ac apud 
eandem regia m maiestatem efficere, vt per aliqualem subuen- 
cionem tantis periculis celeriter occurratur. Insuper ex totis 
precordiis condolemus aduersitati reuerendissimi patris nostri 
domini Jacobi ac domini Arosiensis, nec videmus aliquam 
majorera occasionem exequendi statuturn Telgense de prela- 
torum captiuitate, quam modo concurrentibus ad hoc fauoribus 
ac potentia regie maiestatis, credimusque vlteriorem dilacionem 
ecclesie Swecane ad luturum inestimabilia parituram dampna 
&c:ra. Atque P. V. in mente retineat, vt si ad composicio- 
nem perueniatur, quod regia majestas non euacuet jus aliorum 
dampnificatorum, nisi sue persone, et quod ecclesia Suecana 
suis gaudeat priuilegiis, libertatibus ac jurisdictionibus ad ccc 
(300) annos et vitra prescripts. Veremur, quod nisi P. Y. 
caute tractauerit Imnc articulum cum regia maiestate, ac in 
tempore preuenietur per miliciam, prout nobis suggeritur in 
odium ecclesie et ejus libertatum. Valeat cum liiis felix reue- 
rendissima P. V. nobis semper omni honore ac beniuolentia 
prosequenda. Citissime ex Lincopia 26 mensis Maij Anno 
Domini Mdxx. Nostro sub signeto.

Johannes E. g 
episcopus Lincopensis.

Utanskrift :

Reuerendissimo in Cristo patri ac domino Domino Go- 
stavo, Dei et apostolice sedis gracia archiepiscopo Vpsalensi 
&c. patri et amico nostro obseruandissirno detur.

Original i K. Danska Gck.-Archivct.



637

S09.

Ärkebiskop Jakob anmodar Gustaf Trolle att bos K. Kristiern 
lägga sig ut för Mariefreds kloster, att det erhåller ett 
hans skyddsbref, särskildt med af seende på hans truppers 
begär att få komma dit, att plundra, dat. Mariefred d. 
15 Juni 1520.

Sincerissimis nostris dilectione ac reuerentia et salute 
premissis. Keuerendissime pater, ex veridica relatione accepi- 
mus Iiac hora, quomodo familia Regis anhelat hue veniendi, 
ad spoliandum boues et alia bona istius loci, de quo pluri- 
mum dolemus, vellemus potius, si in tanta essemus abundan- 
tia, vti ante certos annos fuimus, omnia perdere, quam quod 
huic monasterio aliquid mali deberet euenire, maxime cum 
nos sumus hoc in loco. Quapropter, Reurendissime pater, 
affectuose rogamus, quatenus efficere velit P. V. R:ma apud 
Regem, quod serenissima sua maiestas velit intuitu nostre 
precationis et vestre P. R:me capere hunc locum in suam 
piam defensionem et integram protectionem, rogantes etiam 
majestatem suam, quatenus dare velit desuper huius mona- 
sterii procurari literas suas protectoriales. Non dubium, quin 
hoc remuneretur P. V. Rune et majestati sue ab omnipotent! 
Deo ejusque génitrice, virgine Maria, hujus loci patrona, in 
eternam retributionem. Quibus P. V. R. committimus per 
longeua. Citissime ex monasterio Pacis Marie die Viti et 
Modesti martirum, Anno Domino Mdxxuno. Nostro sub signeto

Jacobus miseracione diuina 
archiepiscopus pridem Vpsalensis.

Utanskrift:
Reuerendissimo in Cristo patri et domino Domino Go- 

etauo, Dei gratia archiepiscopo Vpsaliensi, amico nostro sin- 
cerissime dilecto. In ejus absentia Decano Lincopensi.

Original i Riks-Archivet.

510.

Biskop Hans Brask till Gustaf Trolle; hela landsorten är upp
rörd af Fru Kristinas anhängare, men kunde lätt stillas, 
om konungen snart ditsände några tusen knektar, i annat 
fall fruktar han, att ordningen ej kan uppehållas, dat. 
Norsholm d. 19 Juni 1620.

Reuerendissime pater. Post sinceram nostri recommen- 
dacionem, reuerenciam et salutem. Quemadmodum alias scrip-



simus Y. P.. non solum nos, sed et totus iste districtus in 
graui est periculo propter factiones et rebellionem hic susci- 
tatas per eos, qui partes domine Cirstine(I) fouent. Possent 
tarnen adhuc hujusmodi periculis de facili occurri, antequam 
morbus iste nimium inualescerit cum communitatis defectione, 
si regia maiestas aliquod millenarium cum primis hue mitte- 
ret pro patrie reformatione ac insolentium refractione. Diw- 
nemini igitur eadem Reuerendissima P. V. suis mediis apud 
eandem regiam maiestatem efßcere, ne tanta rei nécessitas tra- 
datur oblivioni. Veremur alias nos non posse diu conseruare 
cominunitatem istam in ea nouelle plantacionis fide, in qua 
eandem vsque modo tenuimus, propter multitudinem eorum, 
qui per falsa commenta et depredacionem clericorum et rerum 
ecclesiasticarum populum auertunt, nosque desuper, an ali- 
quem succursum vel quando sperare debeamus, reddere cer- 
tiores, cui nos iterum sincere recommendamus, optantes ean
dem per felicia incrementa in Domino diu viuere et valere. 
Citissime ex curia nostra Noor ipso die Sanctorum Geruasii 
et Protasii martirum Anno àc. Mdxx. Solito nostro sub siw- 
neto. °

Jo[hannes] E[adem] G[racia] 
Episcopus Lincopensis.

Utan skrift :

Reuerendissimo in Cristo ... Gostauo, Dei et apostolice 
[sedis gratia] Episcopo Vpsalensi ...

Original i Kiks-Archivet.

611.

Bref från en Tnre Jönssons tjenare till Nils Olofsson (Vinge), 
angående strider med K. Kristierns trupper i Vestergötland, 
dat. Tingyalla d. 29 Juni 1620.

Venligh helsæ försent medh Gud. Maa ij wetha, kiære 
Nilss Olofsson, at jag fik nw strax myn herris scriwelsse, at 
jag strax wförtöwath skal komma til honum til Lindholmen, 
oc lyder hanss scriffwelsæ saa, at Bencth Dwn bleff grepen 
oc sytther paa eth stægel, och bleffwe slægnæ Ixxx (80) karle 
medh honum, och xxxv (35) bleffwæ stæijlldhe medh Torsthen 
Bwræ, som war höffuidzman pa(!) för eth parthij, oc wil jaw 
strax wföjrtöffwat til Lindholmæn. Tycker mik raadeligth
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wæra, at y komma til honum oc talæ medh honum. Tykkiss 
eder, ath ij willæ wære paa baadh medh mik medh iij (3) eller 
iüj (41 karla, tha kommer til mik strax ij morghan. Jag wil 
bydhe' edher ij morghen til middagh eller thet længxta jak 
kam Wile ij ikke siælffwæ fara tydh, tha kommæ ligewel 
til talss medh mik foræ mongæ hande ærindhæ skwl, soin 
magth paa liggher. Jagh sendher edher thet samma brett’, 
soni myn herræ screff mik til. Kiære Nilss Olsson, sender 
mich thet ij ghen medh drenghen eller giôrær wel oc haflwer 
thet siælffwa medh eder. Her medh eder Gud befallendes. 
Scriffuet Pederss messe dag ij Tingwalla anno domini Mdxx.

Thetta ær en wtscrifEth aff thet som hanss signethe staar före oc be- 
giæreth(!) han thet ij ghen, thij han wille ey til staa thet, om til talet
bliffwer &c. _ ,Thorsten Salmonsson.

Original i K. Danska Geh.-Archivet, med öfverskrift; Olaffs Wesgöte 
breff, hvilket antingen är brefskrifvarens namn eller möjligen syftar på den 
som uppsnappat detsamma. Å baksidan är antecknadt: Item bar jach stora 
skatthen aff SnsefEwiinghen xl xl(!) mark ok v mark.

512.

Biskop Hans Brask till K. Kristiern ; biskopsgården i Linkö
ping hade d. 27 sistl. Juni blifvit belägrad af Erik Ry- 
ning m. fl., hvilka dragit halfva Östergötland på sin sida, 
och borde konungen derföre hylla landet till sig med ett 
tal folk; tillstyrker i öfrigt, att han intager de öfriga 
slotten och uppbär skatten, sedan skall nog Stockholm 
falla till föga, dat. Linköping d. 20 Juli 1520.

Humili mei recommendacione cum débita reuerencia et 
honore premissis. Högmektig förste, kere naadige herre. 
Senast jak edher nade tilscreff vm alle legligheter i thenne 
landzende, var mit rad paa eder nades gode behagh, at edher 
nade haffde villet skikket nogon makt i thenne landzende, 
för en han edher nade platt fraagongit haffde. Saa verdes 
eder nade vilia vethæ, at nw dagen for Sancte Pedhers aff- 
then nest forliden vart myn gord i Linchepung bestalladh i 
edher nades fraawarw aff Erik ßyning, Suen Höök, Gunnar 
Weso-Othe, hustru Annes ,fogte paa Kalmarna, med Smaalen- 
ningana ok helfftena aff Östergylland, ther the till sig draged 
haffde moth then hylling ok degtingan, ther the med edher 
nadis folk i winterss giort haffde, i hwlken bestalling jak, 
myna kyrkior, clerker ok tienera haffwa tagid sworan skada 
paa alla sidor, som för ögon ær, med brond ok rooff, ok
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woi'dit ther offwer trengdir at sitia, tili mit hommod ok scada, 
saa well som eder nades, stilla, thet Gud kenne mik Iett ær, 
ok nödogt giorde, huar jak anners bætre kwnne. Ther füre 
bedher jak edher nades högmektighet en nw vilia verdhas 
förwarad, at landet oppo nyt hyllad worde med i [o:ett] tall 
folk, för en then ene deell med then nnnen edher nade platt 
fraa gongher, mik ok flere the gode mæn til förderff, ther 
gerna bætre saagw ok till fred ok rolighet benægde ærw, ok 
tykker mik aff mit föga förstondh paa edher nades fürbætring 
raadeliged, vm edher nad seg ey fulkomblig förwet vm Stok- 
holms stad, at edher nade latær“hylla landit ok taga in sloten 
ok skatten i riked. Edher nade komber altid sedan till med 
them i Stokholm, ther thaa skulle gerna ther vm bedia, thet 
them tillbiwdz. Bedher jach edher nade, ville verdiges biwda 
mik her till om, ther jak mik altid gerna effter retther, thet 
Gud kenne, then edher nades högmektighet verdes longliga 
beskerma till alle thenne iij (3) rikesens wellferdh. Citissime 
ex Lincopia xx mensis Julii Anno &c. Mdxx. Meo sub signeto.

Johannes efadem] gfracia] 
Episcopus Lincopensis.

Utanskrift:

, Illustrissimo ac serenissimo principi ac domino, domino 
Cristierno, Dei gracia Dacie, Noruegie, Slauorum Gotorumque 
regi, Suecie electo, duci Slesuikcensi, Holsatie, Stormarie et 
Ditmarcie,. Comiti in Oldenborg & Delmenhorst, domino meo 
clementissimo, reuerencia et honore.

Original i K. Danska Geh.-Archivet.

513.

Hans Witing till Otte Krampen ; det manskap som är samladt 
på Rymningen vid Örsundsbro är högst 3,000, deribland 
blott 150 man öfvadt krigsfolk; en styrka af 4 eller 500 
ryttare och 2 fännikor knektar bör skickas i tysthet öfver 
Staket, för att afskära dem från Vesterås, och 100 ryt
tare till Upsala, att förekomma det förenämnde skalkehop 
slår sig ned der, samt om en väpnad styrka nalkas, an
tänder staden; men för ärkebiskopsgården är ingen fara, 
dat. Upsala d. 25 Juli 1520.

Myn weluilielige, ödmiwge hilse försend med Gud. Kere 
Otte, som jag förstodh eder mening oc welie aff ider tienere,
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ther i nw hiit sent haffue till at wite for sanning, hurw marge 
heller huad tet er for folk, thcr forsambled är wid Orsundz 
broo paa Rymningen, swaa mage i wite for all sanning, ath 
the ære iij (3) twsend aller högxte, ont oc got, ij-c (150) ære 
ther gode wtwalde hoffmen, resenære, teth annit er en prac- 
kære hoop. Ner ider tyckiss bestelde, witendes then menige 
manssz beste, at myn herriss nadz kongen wille sende oflfwer 
Stäkit, tyst, wtin alt roop oc rychte, med hasticheth in till 
Rymningen iiij (4) eller vc (500) gode resenere, med ij (2) 
heller iij (3) feneker knichter, swaa at the drage dag oc nat 
igenom Stäches Ieen oc fram om Hielste i Laagwnd oc nogit 
ner intil Litzene, swa at the formaage trenge the skalke ifraa 
Westheraarss, ther the sethe theriss [lit] oc tilflycht till. 
Thenne weg wet well Larens Swencke raad till, ther tiente 
Her Eric Trolle. Ath i oc wile skicke hiit ic (100) gode re
senere paa same tiid, til at möte fornempde skalke med myn 
herris nadz folk, at the ey faa tilflycht heller wnsetning til 
skogin, er mykit nyttigt. Haffuer jag oc forstad, at hiit kom
mer ingen wntsetning, for en the komme hiit till byn, thet 
er for sent. Ner the komme, haffue the syne speyere wte 
fore byn paa idert folk, ner the ider könne fornimme med 
macht, sticke the eld pa byn, ryme til skogin, swaa er kyre- 
kie byn borthe, oc idert folkss möde oc tilkomilsse om intet. 
Kere Otte, witer fore all sanning, at bönder allmennilige 
haffue rychte oc segn, ath myn herris nad kongen haffuer 
lithen maeth, epther tet hanss nad haffuer icke raad till at 
nidertryckie oc fordriifue skalker, ther swaa forsamblede ære. 
Hwad sorg, roop, önke, skade oc dageliget forderff, then me
nige man lider allesteds aflf then for[skreff]ne hoop, som myn 
herris nade kongen haffue handgaat, oc gerne wille syn troo 
oc huldskap holle, er store jernmer at aahöre. Er oc frych- 
tendiss, om tet swaa lenge bliffuer stondendis moth höstin, 
reser alt landit [sig] paa nyge, bliffuir stort mord, oc om thetta 
forswmmis oc foredrögiss, som nw begynt er, epter almogen, 
ther troo wil holle, seer sig ingen wnsetning, haffue thee stoor 
tilfelle til at welwelielige rese alle the wergie kwnne röre, oc 
thet waare ille, ty thaa wmgeldir manger ther wskyld ær. 
Om gaardin haffue wij ingen fare, om the waare vi (6) heller 
vijM "(7000). Ider her med alzmechtig Gud befallindcs oc 
Sancte Jacop. Aff Wpsale Sancti Jacobi dagh.

Hans Witing.

Bidr. t. Skandin. IIist. V, 41
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Utanskrift:
Velbyrdig oc welfornumstig svven Otte Krwmpen höffuidz-

'nan................................. for waar nådige herres oc hogborne
förstes folch(?)

Original i K. Danska Geh .-Arch i vet. Utanskriften genom nötning svar-
läslig.

614.

Ärkebiskop Jakob till K. Kristiern; tackar för kallelsen till 
Stockholm, men ursäktar sig med ålderdom och sjuklig
het; dock vill han när konungen intagit staden, ej ute- 
blifva, om han blir kallad, »skulle han ock gå på knän» ; 
tillstyrker, att konungen ej är obenägen för dagtingan 
med Stockholmsboarne och deras medhållare. dat Marie
fred d. 27 Juli 1620.

Cum humilima mei recommendatione, débita reuerentia 
eL ^lonore premissis. Kære nadigste herre, wnfangede jak i 
a . , 8an.szffe_ ödmiwklige oc glædelige eder nades kerlige
scriiTuelse, i hwilke eder nade begärer min tilkomilse til Stoc- 
holm for nager serdelis merkelige ærende scull. Hwilkit 
Oud kenne, til at fulfölgie thenne oc andre eder nades ræde- 
hge begærilse, jak med alle störste ödmiwkt altiid redeboen 
ær. . Nw paa thenne tiid till at giffue mile wth nagen wægh 
ær icke mögeligit for min allerdom oc siwkdom scull, som 
thenne breffwisere weth eder nade yterligere wnderuise. Jak 
kan ildhe beredhe mik i hwsen, halffue werre paa markene. 
Ilierfore bider jach eder nade ödmiwkelige ecke wele tage 
till mystykkie, thet jak ecke nw kan komme. Nar Gud fö- 
ger, eder nad infaa Stocholms stad, ær eder nade tha begæ- 
rendes min tilkomilse, om Gud swa föger, will jak ingelwnde 
sitthie eder nades bud [offuerhörig], sculle jak gaa paa knæn. 
Mik tykkis raad ware, om eder nad swa tykkes, om Stoc- 
holms boor (?) oc andre theris medhollere wille haffuet till 
dactingen, som them ganszke raadeliget ware, at eder nade 
milleligen wille lathe siig ware ther benegd till for mange 
merkelige saker skull, hoppendes, thet ware mykit bestande- 
ligit paa eder nades wegna, thet eder nade kan ytherligere 
betrachte. Plder nade her med alsmectig Gud befalendis, öd
miwkelige, oc Sancte Erich kongh till ewig tiid. Citissime ex 
monasterio Pacis Marie die xxvij:ma mensis Julii anno Domini 
Mdxx:mo. Meo sub signeto.

Jacobus arehiepiseopus quondam 
Vpsalensis Dei gracia.
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Utanskrift:

Illustrissimo ac potentissimo Domino Domino Cristierno 
Dei gracia Datie Noruegie die. Iiegi ac ad regnum Suetie 
Electo cura débita reuerentia et humilitate.

Original i K. Danska Geh.-ArcM vet. Namnteckningen med darrande 
hand, nästan oläslig,

515.

Erik Svensson, (decamis i Linköping), till K. Kristicrn ; hade 
icke kunnat fullgöra hvad honom var befahlt att uträtta 
på silfverbergct (Sala), emedan Olof Valram ligger der 
med 400 man och låter smälta allt hvad kan kan; Nils 
Eskilsson är i Närike och predikar med ringa framgång; 
Anders Persson föreslås till fogde i Åkerbo härad; strän
gare ordning behöfs på slottet, dat. Vesterås slott d. 26 
Åug. 1520.

Mine ödmiw[geli]ge, vnderdanlige trotieniste altid med 
vor herre. Keriste nadighe herre, effter eder nades befalning 
saa hadhe jag gerne wariit paa Silffberget oc fwltgiordt then 
deel mik befahlt war. Nw ligger Olaff Walram ther oppe 
med iiij° (400) skalka, baadhe tiil hest oc foth, oc lather 
smeltha silff al[t] thet han kan, oc haffuer xiij (13) smeltara, 
som inthet annat göre nath oc dagh, wtan silff, oc ær her 
paa slothet ey sadana maeth, ath thet kan wedergöras. Thy 
wore thet gansca raadelighet, at eder nade skickede hiit Ix 
(60) reszenære. Bönderne her om kring wilie gerna hielpa 
tiil, hwar man aff hwsze, med theras weria at gripa samma 
Olaff Valrarn oc hans selscap, om the kwnne faa en god hö- 
widzman oc nagra faa tiil hest med them. Niels Eskilsson 
ær in i Nereche oc predicar ther innan, ther ære faa honum 
vilie effter folge. Nadigh kerre, ær raadt, at en god man 
skickcs in vdi Aakerbo herat, med thet aldra förste. Hwat 
thet hæredet gör, ther rætther feiich alt landhet effter. Paa 
eder naades behaag tha weth jag engen bætre ther tiil æn 
Anders Persson, som ær hoos erchebispen. Giaar her oc gan
sca sælsynt tiil paa slothet, inthet annat göre nath oc dagh, 
wtan dricka, oc hwar szin kona. Kort Pening ær god nogh, 
oc wiil gerna wetha edliers nades bedzsta. Wtan eder nade 
finner her annar lempa tiil, at sætia her annat folk wp, at 
her worthe eth annath regementh, tha kan thenne fetalie her 
ær ey længc staa wiidli. Eder nade then alszomechtigste Gud 
befallande oc Sancte Eric koningh. Snarlige aff Westeraars
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slot söndagen nest effter Bartholomei Mdxx:mo. Sub solito 
signeto.

Eder nades ödmiwke 
capellan M. Eric Swensson.

Item om eder nade tectis skicka hiit nogen fisk oc smör, 
thet ær her inthet aff paa slothet, oc en slotzscriffwara. Ther 
au en paa swarta krawelen, hether Maans Scriffware, som 
war paa Borcholm, om eder nade tectis skicke honum hiit, 
tha förmoder jag, han seal wara eder nade nyttogher.

Utanskrift:

. IHustrissimo principi ac potentissimo domino, domino Cri- 
stierno, Dacie, Norwegie regi &c. ac Swecie clecto, domino 
sno humiliter.

Original i K. Danska Geh.-Arckivet.

516.

Nils Eskilsson (Iianor) till biskop Matthias; svar å förslaget, 
att han skulle infinna sig hos K. Kristicrn, hvarifrån han 
hindras af brist på farkost, och möjligen af allmogen, 
men anmodar biskopen att låna sig en jakt, samt skaffa lojd 
bade för honom sjclf under besöket och för allmogen, under 
det han är borta; kan han ej komma till tals med konun
gen, önskar han skicka ett bud till Fru Kristina, dat. 
Viby socken (i Närike) d. 29 Aug. 1520.

Myne ödmywklig, kærlig, helse altiid fôrsænt med wor 
herra. Werdug fader, nadog herre. Som ider nade rörer i 
j ers scrifïuilsæ, ath jach nw strax skulle giffue mich tiil hög- 
Itorne första, kong Cristiærn, tiil orda oc samtal med hans 
nade, tha kwnne thet icke ske nw strax för then sak, ath 
wtegen ær lang och tidhen ter korth, och haffuer jach bryst 
wpa jaeter eller boother, för thy the stoo icke tiil ath faa her 
i Mtelaren, och wil jach gerna komma tiil hans nadz hög- 
m ,Lctoghet thet snarasta mich mögligith ær, wtan swa saka 
ter, ath thet blifiuer mich förmenth eller betagit wtaff mi[n]a 
medföliara eller wtaff then menege man heer wp i landit. 
Ivære nadog herre, wil jach och gerna withe mich förwarat 
lier wti, swa ath ingen del skedde in wpa almogan annat 
niera med breff eller annan stemplingh then tiid jach wore 
tin tals med högboren första kong Cristiærn, och begärer jach



645

hans nadz breff' ther wpa, win ider node tyctis ath forwærffua 
mich sadana forwarningh der wpa. Kære nadog herre, win 
ider nade tyctis at læna mich en jacth, ath ider nad wille 
latiit komme henne in tiil Arboga. Kære nadog herre, win 
nogen del skedde in wpa högboren förstas kong Cristiærns 
folk nw, mædan jach wore tiil tals medh hans nadhe, at ider 
nade wille latith förwarat mich i hans nadz breff, swa ath 
mich haffde inthet oreth sketh der wtöffuer, ath jach motte 
nytha hans nadz Iegdh och komma i mith frii behol igen. 
Kære nadog herre, kwnne thet icke och ske, ath jach skulle 
komma tiil tals med högborne första, kong Cristiærn, wtan 
jach kwnne faa mith bud in tiil then godha frwn, frw Cristin, 
och the gode mæn i Stocholms stad, och förscriffhe bud motte 
komma hiit tiil mich obehindrat ighen wupa(?) then legde, 
som högborne förste, kong Cristiærn, haffuer giff'uit mich. 
Kære nadog herre, ath thenne min tiænare motte obehindrat 
komma strax tiil baka igen. Her med ider node alzmectog 
Gud beffallandis med liiff och siæl tiil ewig tiid, Scriffuit i 
Wiby sokn decollacionis Sancti Johannis baptiste, Anno Do
mini Mdxx.

Niels
Eskilson.

Utanskrift:

Werdog fader i Gudi och herre her Matz, med Gudz 
nade biscop i Strængenes, sin synnerlig gode wæn, kærliga 
sendis thetta breff.

Original i K. Kiks-Arctiivet.

517.

Hemming Gadd till K. Kristiern; om underhandlingen i af- 
scende på Stockholms stads ooh slotts kapitulation, dat. 
Stockholm d. 3 Sept. 1520. Egenhändigt.

Kereste, nadig herre, högborin förste. Jac hawer befell 
aff her Thomas, her Persberch, her Erik Abramsson, Johan 
Arandsson, Erik Ryning åc. idher nadhe til byudha, hwes i 
dag forarbedath ar, at ware the nw sa ilhördige som forsth 
oc hullo sig nogoth skeffth med thet, man her Persberch oc 
her Thomas ware henne*) oc mene radith gansth wel kompne

') Fru Kristina Nilsdotter.
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oc gladdis all alle hierta. Keriste nadig herre, tha ær beslut- 
ninghen, ath i nath göres hennes, slotzloffwares, borgamestara 
oc radets beslutning pa scripter oc articla, oc skulo i morgon bit
tida pa gillestwgun for then mene man forkynas och her Thomas 
oe Persberc(P) befellas, idher nade til handa styras, beleffwa 
idher nadhe hennes, alles theress articla, the idher sendha, th[aj 
ær ey twækan, ath jw gar aldelis epter ider nades begær ofor- 
töffuadh, vtan alle ilan oc ythermere forhalingh. The göras i 
nath aff Kusa och her Arentli &c. och nar jach far se artic- 
lana, om jac ær betrodh, tha wil jac wel se, om the ære be- 
standelighe. Man om Stækit, Arnön oc bispeners fengilsso, 
ther ropa the aldra mesth om, til alla största, högxta forwa- 
ringh. Kereste, nadig herre, idher nade straffar mik, ath jac 
ey rördhe om idher nades herberge forst ower alla. Kereste 
nådige herre, thet faller i sig sielffth. The andhre finghe 
inte ware idher nadhe ower alle som jw betæmeligith ær for- 
waradhe. The swaradhe alle medh en mwn, försth fru Kri
stin oc mene man her oppe war, ath the wilie ingelundh haua 
Mhers nadhe i stadhin, wtan strax aff kirkien in pa slothith. 
Thet wore tha en stor skensell theress rettha herre oc k[on- 
ung] leggia i borgaleger Ac. Sa sadhe alle. Kereste nadig 
herre, forarbeder med werdig fadher biskop Mattis, ath han 
haller til stedis rikesins klema, then ropa the om, item ath 
werdigiste fadher, her erkebiskop Göstaff's insigle ær tilstædis 
&c. Item pa myn dödh, the breff idher nade mik fik her, til 
then oc then, waro M (1000) g|yllen] wärdh. Iler med idher 
nadhe Gud befallandes til lift oc si el 1. Scriffwet pa Stocholm 
iij Septembris.

HIastllige (?)
H. G.

Utanskrift :

Sin aller kæreste nådige herre K. C. Danmarks, Sweriges, 
Norges konwngh med all ödmyktt.

Original i K. Danska Gek.-Archivet.
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518.

Hemming Gadd till K. Kristiem, med afseendc på Stockholms 
borgares bekymmer för de Tyska ryttarnes mqvartering 
i staden, dat. Stockholm början af Sept. 1520. Egen
händigt.

Myn ödmyuk thro thienst altidh forsændh med wor herra. 
Hogborin förste, kæreste nadig herre. Jacfornam i aptons 
aff borgmestare oc nagre aff radith aldelis benegdhe til idhei 
luules inkomilse, dog ropa. then mene man ofïwer the rytara, 
shdandes them ey kwnna hallas, ath the ey inkomma skulo, 
wtan stiæla sig in forklædd, somme til bathz, til watn, oc somme 
(renom porthen. [Jjac swaradhe, ath nar hans nadhe skal in
korna i staden, lather hans nad wt kriera ower all hären, ho 
sa fins her inkomber moth hans nades vilia, han skal straffas 
wtan alla nadhe. Tha ware the begærande aff mik sig for 
wetha wid nampn aff alle Tyske, ath the matthe [fa] betæmelig 
herberge liwar epther sith sta[n]dh oc welle. Jac sadhe gerna 
thet for arbeida wilia. Sa bidher jac idher nadhe om thet 
sama, sa wil jac med thö[m] besörgia herberge strax till godhe
nöye,.... ey skulo the........dag for æn the wetha hwar the
skulo inga. Jac sadhe............... adh jw wil scriffwa sin breff

...........................warffrw dag nw körnendes til Dala-
karlana i Westherors............ ey nekadhe wtan nagre som
finge strax swar ther oppa om........icke godh. Tekkis idher
nadhe, ath jac finghe hemeliga her swar oppa, sage jac gerna. 
Idhers nadhe Gud beffallandes til ewig tidh.

Postscriptum å baksidan:

Item jach kastadhe artfiklana] (?) op ... idhers godhe men 
til amynuelse, som sta i thenne skripth inne lyckth : Thewel 
til fridhz med alle Danske men &c.

Om idher nadhe beleffwar herbergh, jac far strax scrip- 
then igen oc alle [hjandhe huadh idher nadhe will.

Utanskrift:

Sin aller kœriste nådige herre her Cristiern, [Danmjarks, 
Swerigis oc Norgis konwngh &c.

Original, mycket skadadt af fukt, i K. Danska Geh.-Archivet. Acta 
Cbristierni II,
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519.

Bru Kristina Nilsdotters mcd Stockholms slotts och stads ka
pitulation, dat. d. 5 Sept. 1520.

Wii Christina Nielse dotter, Her Sten Stures effterleff- 
[wesk]a, Benctth Arendsson, Magnus Green, Mikel Nielsson, 
Bnk Kwse &c., Slotzloffware pa Stocholms slott, teslikes 
borgamestare, radmen ok menigheten i Stocholms stad, göre 
alle weterliget medh thette worth vpne breff, ath epter thet 
wi aff Gudz försyn ære kompne tiill en wenlig ok endeliga 
ende medh högburin förste ok herre, her Cristiern, Danmarks, 
Norges, Wendes ok Gotis konu[n]g, wtuahl konung tiill Swe- 
nges rike, hertugh i Sleswiik, Holsten &c. för alle the bröster 
ok försumelsse, wi haffue hafftli emodt högburen förste ok 
Sweriges rikes raad, i thet wi modt hans nade ok the gode 
herrer haffue samfelleliga saa lengie hollet welleliga Stocholms 
slott ok stad, teslikes om alle skade ok forderff, som her i ri
ket i thetta longliga örlig vthi koning Cristierns, koning Hans- 
ses tiid ok nw i forme högburin förstes tiid sketh ær medli 
mord, brand, roff, fengelsse ok e hwadt motthe thet sketh ær, 
vthan riket eller innan riket, tiill land eller vaten, swa thet 
skal wara aldelis en clar, afftalet sack, ok haffuer hans nade 
IofFuad ath holle oss alle fatige ok rike ved lagh, reth, priui- 
legier, friihether ok nader, som the breff hans nade ther vppa 
giffuit haffwer ytermera inneholle ok wtuiise; ther fore be- 
plicta wi oss vid wore gode troo, loffwe, ære ok redcli«hcth 
ath holle Stocholms slott ok stad tiill hans nades ok Sweri^es 
rikes radz troer hand epter thenne tijma ok samfelleliga off- 
wer antwarde vpp forme slott ok stad hans nade ok riksens 
rad pa freedagh nesth körnendes, naar klocken viij (8) slaar, 
intagendes tha strax forme högburin förste medh tilbörlhdi 
wördningh ok ære, som oss bör ath göra war retta herre ok 
vtwakl konungh tiill Sweriges rike. Thetta loffwa vij alle 
samfellelega vnder alles wore gode troo, ære ok redeligheth. 
Tiill vitnesbyrd haffue vij forme latith hengie alles wore ok 
Stoeholms stadz indsigill nedhen for thette worth vpne breff, 
som giffuit ær aar epter Gudz byrd tusende fem hundrad pa 
thet tiwgende Odensdagen nesth for warfrwe dag natiuitatis.

Original å pergament i K. Danska Geb.-Arch i vet, med 5 ännu bibehållna 
sigiller. N:r 1, vapnet, sjuuddig stjerna med bokst. C. N., N:r 2, Ulf eller 
panter, mcd tvärstreck å kroppen, omskr. S. Bent Arentsson, N:r 8 omskr.

‘S. Magnus Gren, N:r 4, half hjort och hjorthorn på hjelmen, omskr. otydlig 
Mikel Nielson, N:r 5 felas, N:i* G Stockholms med S. Eriks bild.
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Ort-Registe r.
Kursiverade siffertal utmärka bref utgångna, i kommunens namn.

Aabo................................................. 373.
Aaby i Norra Möre-------------   214.
Aars, nu Århus ................ ---- 46, 49.
Aase liærad................................... 432.
Adellöff s. Smål............................ 199.
Agershus............................... 203, 243.
Akerbo h. i Westmanl. 160, 321 o.

f., 323, 450, 542, 590, 643.
Alandh.................................  189, 287.
Albo h. i Sm. 63, 69, 71, 128, 163, 164.
Ale h. VG. ........... 37, 64, 105, 612.
Aleem, nu Ålhem, sokn, Smål. 114, 

139, 147, 183, 215, 253, 274. 
Alesten, i Mälaren, s. om Staket 10.
Algutsrum, Öland....................... 80.
Almarna stæk, Staket 299, 310, 321, 

325 o. f., 328. 377, 471, 500 o. f., 
556, 567, 569, 570, 577, 578, 579 
o. f., 581, 584 o. f., 589 o. f., 641,

646.
Almby, Söderm............................  335.
Alrekian, nu Arkö, ÖG..............  226.
Alsedha, Alsidhe sokn, Smål. 199, 

233 412
Alvastra kl..................  199, 335’, 524!
Ambyrdhs, Anbyrds, nu Handbörds h.

90, 122, 174, 177, 342, 364. 
Ampnahered, nu Amnehärad, VG. 435,

438.
Angermannaland........................... 174.
Anholt, ö i Kattegat................... 262.
Antwardskog, Anderskou, Antvorskov 

kloster på Seland 48, 171. 
Arboga 111, 174, 180, 233, 354, 355, 

358 anm.. 494, 500, 565 o. f.. 570, 
579, 615, 645. 

Arno 246, 320, 324, 339, 398, 499, 
516, 517, 527, 531, 646. 

Asbolands h. 90, 94, 122, 144, 174, 
177, 253, 364, 405. 

Aska h., OG................   591.

Askers h.............. ..........................  495.
Askersund.....................................  615.
Assens........... _.......................... ..... 48.
Asunda, Aasne h. 315, 316, 321 o.

t'., 443, 581, 634. 
Awaskær 81, 122, 137, 143, 145, 183, 

243, 249, 250 o. 1'., 274, 349, 41)6, 
603. 606.

Awes, Awss, nu Åhus............  9, 84.

Baahus se Bohus.
Balgards sijdha = Svenska skärgården

358.
Barkerstorp, gård nära Kalmar 70,

124.
Barneheret 59, 60, 105, 412 o. 1'., 416,

442.
Baye, söder om Loires utlopp .. 421.
Bech, gård på Öland................  534.
Beckeby s. Smål........................... 199.
Berga, Byerge, sokn, Smål........ 445.
Bergen, Berffwin, Barwen, Berwen 

172, 203. 366, 400. 
Bergqvara, Berqwara, Bergkwardh 6, 

61, 162, 425, 590.
Berkerom, Öland.................... 534.
Bevern, Braunschweig-Beyern... 47.
Birkevik, nu Björkvik, ÖG. 543.
Biskopstuna, Upl....................  320.
Biærka h., VG. .........................  ‘486.
Bleking 1, 2, 12, 53, 58, 60, 63, 71, 

72, 82, 84, 121, 122, 131, 137, 140, 
143, 164, 177, 190, 217, 225, 229, 
249, 252, 268, 348, 349, 405 o. f., 

424 o. f., 600, 603 o. f.
Bobergs h.. ÖG.,.......................... 590.
Boekholms sund i Mälaren 470, 471.
Bohus 37, 63, 106, 202, 243, 293, 334, 

426 o. f., 452, 459, 539, 612. 
Bolbodha aas, S. More............... 116.
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Bonoiiia, Bologna....................... 224.
Borckholm, Borgholm 41, 71. 74, 94 

100, 132, 134, 147, 150, 154, 199. 
207, 212, 215, 219, 223, 225, 232, 
255, 269, 274, 307, 357 o. f., 395, 
405 o. f., 421, 425 o. f., 427 o. f., 
440, 453, 495, 501, 515, 528 o. f., 
531, 535, 567, 601 o. f., 603 o. f., 

606 o. f.
Borendeholm, Bornholm....... 63, 108.
Borgehamn, Öland....................... 502.
Borga syssel, N............................. 81.
Bowns, Bokeness, nu Bogense.. 49.
Bringetoffta sokn, Smål............ 86.
Bro, nu Brokind, ÖG.,........ 515 o. f.
Brunkeberg ................................... 276.
Brunbäck ............................... 284 o. f.
Brunnskog ..................  264.
Bryniolfsbo, nu Brunsbo, VG. 430, 

438, 454, 570.
Bräviken ................................  52, 329.
Brömsebro ....................  60, 137,’ 183.
Burg på Fernem...........................  269.
Burglum, nu Börglum, Jutland 47. 
Bæcksædhe fierdungh, Smål. ... 235. 
Bæling, Upl. ... 329 anm., 431, 481.
Borstil hæradh.............................. 472.

» sokn.................................. 86.
Böteruni i Handbörds h.............. 214.

(Campen) Camperman........  532, 533.
Cronabæks kloster, se Kronobâck. 
Cureholm hamn, se Kuraholm.

Dal, Dalsland 8, 59, 
270, 330 o. f., 575,

Dalaborgs å............ .
Dalarne (Dalkarlarne) 

80, 82, 85, 91, 98, 
152, 158, 163. 172,
o. t'., 205, 240, 261,
o. t'.. 284 o, f., 290,
o. f., 498, 511, 522

Dalby kloster, Sk.......
Danmark (Danskarne) 

46, 52 o. f., 54, 56 
76, 77, 79, 81, 82, 
93, 94, 95, 100, 102 
140, 143, 149, 150, 
212 o. f., 215, 226, 
253 o. 1'., 255, 259, 
o. f., 266 o. f., 269 
284, 287, 295, 298, 
317 o. f., 323, 324

105, 106, 203, 
576, 591, 614.
..... .......... 270.
42, 50, 62, 72, 
120, 121, 144, 
174, 193, 194 
266, 273, 276 
408, 439, 473 

o. f., 615, 629, 
632 o. f., 647.
................ 48.

31, 43 o. f.,
, 61, 63, 72, 74, 
83. 84, 88, 89,
, 107, 112, 137, 
167, 174, 203, 
244 o. f., 252, 
260 o. f., 262 

', 271 o. f., 276, 
299, 303, 311, 

o. f'., 325 o. f.,

326, 328 o. f., 334, 335, 340 o. f., 
345, 350, 374, 378, 383 o. f., 387 
o. f., 388, 389, 391, 409 o. t'., 412, 
414, 425, 426, 427 o. f., 430, 434 
o. f., 435, 439, 442, 443, 455, 456 
o. f,, 463, 464, 465, 466, 476, 484, 
489, 496, 497, 499 o. f., 501 o. f., 
510, 514, 516, 518, 520, 523, 537 
o. f., 548, 577, 579 o. f., 586, 594, 
596, 597, 599, 613, 618, 626, 631 
o. fi, se K. Cristiern II och K. 

Hans samt Eiksrådet, danska.
Danmarks kyrka i Upl............... 483.
Danzig 17, 43. 66, 161, 224, 284 o. 

t'., 389, 547. 603 o. f.. 609 o. f., 
619. 620 o. f., 629, 631.

Dormsjö, gård i Dalarne,.......... 158.
Drammestad, by, Söderm........ 488.
Dæwensë sund, norr om Färingön 206, 

217, 233 anm., 245, 528.
Döderby, Dudherby (nu Dövby) sokn, 

Smål. 114, 418.
Dödherhult....................................  183.

Ebbleholts, Æbleholts kl........... 47.
Eckerö, se Ækrô.
Eeds sokn, på Dal....................... 106.

» sokn, Upl............................ 585.
Elfsnabben, se Ælsnabben.
Ekeberga qvarn........................... 248.
Ekesjö, hofgård, Smål. 3, 155, 249.
Ekholmen, gård i Upl....... 328, 555.
Elleholm, Bleking....................... 110.
Elfkarleby, se Ælwakarleby.
Elffsborg, Elsborgh 452, 600 o. f.,

612.
Eklöta, se Ökletta ting.
Em, kloster, Jutl........... ............... 46.
England (Engelsman) 108, 189, 191,

300.
Enköping 238, 240. 241 o. f., 244, 

262, 324, 325, 326, 328, 489 o. f., 
516 o. f., 517 o. f., 520, 528.

Enxiö, se Ængsô.
Eskilstuna kl................................  304.
(Estland), Ester (Iifegna).. 226, 435.
Esromkl........................  ........ 47.
Ettak, gård, YG. 36, 78, 102, 142, 

231, 238. 241, 243, 334, 335, 388, 
394, 416, 422, 447

Fagerholm, sätesgård, Danm__ 47.
Falem, Falun, sätesgård i VG. 59, 

106, 208, 293, 366, 397, 504.
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Falkenberg................. ......... 203, 263.
Fiædringalandh, Fedringaland, Fjerd- 

lmiidraland 174, 314 o. f., 322 o. f.,
634.

Fenedit, Venezia, Venedig....... 224.
Finland (Finnar) 23. 50, 91, 96, 176, 

189 206, 224, 259, 287, 289, 299, 
310, 326, 333, 352, 355, 357, 377, 

522, 523, 606 o. f., 634.
Flindre, Flandre h., VG............ 612.
Flötsund. Upl.......................   478.
Foboryg, Faburgh, nu Fäborg på Fyen

Forssa, Helsingland................... 581.
Frankrike, Frankarike (Fransmän) 

224, 589, 603 o. f. 
Fremendby, Främby, vid Falun o22.
Frotorp, Närike..........................- 28.
Frösberg sokn, VG. nu Fredsberg 436. 
Frösland, Frostland, gård i Anger- 

manl 568. anm. 
Frötuna, sätesgård, Upl. ... 553 o. f.
Furön i Smål. skärgård ........... 183.
Fyen............................................... 47.
Förlösa solm, Smål............. 252, 274.

Haddaliolmen vid Kalmar 167, 168,
272.

Gamla Lödöse....................  432, 612.
Gangnæff, Dalarne....................... 285.
Gedanum, se Danzig.
Genua.............................................. 224.
Girfaella, nu Järfälla s. Upl. ... 585.
Glöminge sokn, Öland___  14, 534.
Gotland, Gullandli 122, 150, 178, 200, 

226, 323, 402, 406. 563, 606, 609. 
Gråbrödrakloster, Stockholm 15, 221.
Gramunckaholm, Stockholm.....  478.
Gudhems h:d ... 412 o. f., 422, 459.
Gullbergs h:d....................... 82, 136.
Gydinge, Gidinghe, nu Göinge li:d 

72, 110, 137, 164, 401 o. f;, 425. 
Gæddeholm, nu Tureliolm 488, 553.
Gæfle......... ..................................... 57.
Gæstrikland 174, 439, 472 o. f., 498. 

Göksholm, Göyxliolm i Närike 567. 
Götsbech, Gössebäck, i Förlösa s.

218.
Götala, VG......... 105, 107, 293 o. f.
Gotha elf....................................... 539.

Haag............................................... 509.
Hageby i Lestringe sokn, Södermani.

488.

Hageby sokn, Smål...................... 462.
Halland 100, 102, 177, 239, 240 anm., 

241 o. f., 243, 262, 572. 
Hallerne, nu Hallanda, sätesgård VG.

51,
Halmstad, Halmsthada 196, 203, 263, 

312, 552, 569, 571, 574, 575, 614 o. f. 
Hambre, nu Herrhamra, Södertörn 449.
Hamburg...............................  409 o. f.
Hammer, Hamar i Norge........... 47.
Hampnede, Hamneda sokn, Smål. 195,

378.
Handbörds h:d, se Ambyrds h:d. 
Hannes, Hananæs, nu Hannäs sokn i 

Tjust 103, 338. 
Hansestäderna, se Wendiska städerna. 
Hassleby i Loffta sokn, Tjust 594.
Heddinge på Seland..................- 49.
Hedemarken i Norge................... 88.
Hedensö, Hedhensöö, sätesg. i Söderm.

283, 450 anm.
Hellekis, VG.......................  294 anm.
Hellgandsholmen, Stockholm.... 626.
Helsingborgh....................... 110, 345.
Helsingaland .... 151, 174, 493, 577.
Helsingöör ....................................  48.
Herrhamra, se Hambre.
Hesthön, nu Köpingsön, ang. ... 590. 
Heyl, nuvarande Hela utanför Danzig

629.
Hielste, Hiælesta, s. Upl..........  641.
Hijsinghen ..................................... 539.
Hiordzberga, Hiortbære, Hiortebergha 

tingsplats i Bleking 58, 236, 401 o. f.
Hiulista, gård i Upl................... 634.
Hoa. Hå i Hamneda s........  ... 151.
Hoff, nu Hofgården, ÖG. 75, 395, 540. 
Holawidh 215, 276, 395, 440, 451.
Holbek på Seland....................... 49.
Holland (Holländare) 81, 374, 504, 

507. 509, 531, 533, 608, 629 o. f. 
Holm, se Stockholm.
Holm sokn, VG. Dal........... 591 o. f.
Holstein.................................. 23, 140.
Holtsby, Hultzby, norr om Kalmar

268.
Horsness, nu Horsens................ 49.
Hosseme, Husamo, Hosmo kyrka i 

More 58, 60, 69, 70, 71, 85. 90, 96, 
97, 104, 108 o. f., 111, 112, 119.

Hunghe1 i Trosa sokn............... 488.
Hurffvva1 Sk.............................----- 232.
Hwetalande, Hwetlanda tingställe, 

Smål. Östra h. 24, 235. 
Hyrningh, Söderml., Mörkön .... 449. 
Hå, se Hoa.
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Hændelo, sätesgård i ÖG. 451,

Hærskær, Häradskär, ÖG.
Högaasa gård i Villstad s.___
Ilögsby sokn, Smål. 114, 116. 

139, 144, 182 o. f., 199, 214, 
292,

Hurningsholm 273, 288, 429, 449 
o. f., 548, 553, 

Höryngk, Hjörring (Danmark)

Isagærdlie, Ysegærdhe, Öland 219,
534.

Italien, Valland........................... 224.

Jomfrun, klippa i Kalmar sund 73, 
135, 599.

Julettha, Juleta, kloster........... 615.
Jutland........................................... 334,
Jämtelandh...................................  568.
Jöneköpung 130, 133, 134, 240, 241 

o. f., 244, 412, 414, 427, 437, 440, 
442, 451, 540 anm.

Kaakind, Kokindh, h. VG. 459, 467, 
514 anm.

Kallefors, qvarn........................... 87.
Kalniarna län 21, 52, 54, 60, 70, 95 

104, 117, 120, 137, 150, 176, 184, 
252, 260, 252, 352, 363 o. f., 383 

o. f., 427, 533 o. f.
Kalmarna slott 1, 2, 28, 38, 41, 71, 

73, 94, 122 o. f., 132, 139, 140, 
149, 163, 171, 172, 199, 216, 225, 
234, 241, 251, 257, 269, 281, 284 
o. t, 290, 291, 300, 323, 340 o. f., 
347, 349, 352, 358, 359, 363 o. f„ 
381, 395 anm., 401, 405, 408, 440, 

449, 515, 531.
Kalmarna stad 2, 3, 4 o. f., 6, 7. 11, 

13, 18, 19, 21, 23, 26 o. f., 29, 31, 
38, 39, 43, 45, 46, 52 o. f., 54, 56, 
58, 71, 72, 80 anm., 84, 86, 93, 98, 
110, 114 o. f., 118, 123, 124, 125, 
127, 150, 154, 162 o. f., 165, 167, 
170, 172 o. f., 174, 177 o. f,, 189, 
194, 197, 198 o. f„ 209, 210, 217, 
218 o. f., 228, 229, 233 o. f., 236, 
238, 240, 252, 253, 255, 256 o. f., 
259, 268 o. f., 272, 276 o. f„ 280, 
283 o. f., 285, 286, 287, 288 o. f., 
290, 295, 300, 302 o. 1'., 306, 308, 
310, 317, 321, 327, 329 o. f. 331,

334, 338, 339, 340 o. f., 342. 345, 
350, 351 o. f., 356, 359, 363 o. f., 
370, 381, 388, 411 o. f., 424, 455 
461 o. f., 464, 471, 501 o. f„ 531, 
534. 535, 536, 567, 586, 599, 601 

o. f., 603 o. f„ 606 o. f. 
Kalmarna sund 90, 114, 119, 120, 

122, 172, 253, 271, 341, 351, 404, 
417, 462, 465, 476, 501, 606. 

Kalundeborgh, Kallingborge 49, 387, 
596, 613, 625.

Karlsö............................................  372.
Kastelholm................. 194 anm., 626.
Kastelöse, Öland.......................... 148.
Keelsta, by i Vagnhæred, s., Söderm.

488,
Kerthemyndhe, på Fyen........... 48.
Kiill, Kiel..............................  117.
Kind, Kijn hæradh, VG. 412, 427, 

433, 447, 452 0. f. 
Kinda, Kynda hærad. VG. 40, 45, 

59, 293 0. f., 297, 412 0. f. 
Kindavatz, Kijndewals h., Smål. 86, 

108, 128, 163.
Kiöge.............................................. 48,
Knarderup, kl. på Seland........ 47.
Knarrahamn vid Kalmar 130, 168
rr , , 291.
Kolands, Kolens h. nu Kullings h

VG. 452, 459, 612.' 
Kollen, Kaallen, nu Kållands h„ VG.

40 , 45.
Kolstada, Oland 80, 148, 149, 154, 156.
Konga hærred....................... 86, 590.
Kongsäter, VG., på Hallandsgränsen 

240 anm.
Königsberg, Königsberg............  598.
Kopparberget 42, 158, 174, 273, 498, 

511 0. f.
Krogerum, Kråkerum, sätesg., Smål.

38.
Kronobergh, sätesg,, Smål. 108, 128, 

216, 414, 424. 
Kronobäck, Kronabeck, kl., Smål.

54, 56, 63, 304. 
Kumla, i Vagnhærad sokn, Söderm.

488.
Kuraholms hamn, Ölands östra kust 

269, 280, 298 anm. 
Köpenhamn 9, 21, 49, 62, 94, 140 

153, 196 0. f., 205, 244 anm.. 246 
0. f., 259 0. 1'., 280, 287, 373,' 426 
485, 522 0. 1'., 530, 533, 539, 545^

552.
Köpingh.................  ... 400, 589, 615.’
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laalandh........... 311, 346, 411 o. f.
Lagaholm1 Laholms slott------  569.
Laggahsereds prestgård, Upl.... 337.
Landtzkrone................................... 48.
Langarydh1 Laangaridt1 nu Längared 

i Vestbo h., Smål. 537. 
Langgylto1 Långhylta, Ilögsby sokn, 

Smål. 90.
Lantoholsen1 se Holstein.
Leckio1 Lecköö 40, 45, 433, 436, 438, 

448, 505.
Leksand ........................................  285.
Leggista1 Torsåker s., Södenn. 488. 
Lideköping, Lydeköpungh 211 o. f., 

366 o. f., 412 o. f., 415, 442.
Liffland.........................  161, 608.
Lindholm i VG.................. 575, 638.
Lincöpings, Lyndköpinghs domkapitel 

92, 137 o. f., 181, 525.
» stad 26, 189, 287, 307,

358, 364, 382 o. f., 440, 566, 639. 
Lincöpings stift (och biskopsstol) 124, 

172 o. f„ 395, 524, 525.
Lithauen........................................  546.
Littleby i Vesterljunga sokn, Söderm.

488.
Littestygh, Letstigen................... 614.
Litzene, nu Lislena, Upl............. 641.
Liunga sokn, Smål....................... 86.
Liungby, Lywngby sokn, Smål. 114, 

116, 128, 248, 250 o. f., 363.
Lolfta sokn i Tjust........... 593 o. f.
Loholm, nu Grätsnäs, VG. 558, 559,

560.
Longengen vid Upsala............... 26.
Longerydh, VG...........  282 anm.
Lund 46, 48, 63, 82, 83, 110, 209.
Lübeck 91, 107, 117, 118, 120, 142,

144 161, 217, 220, 224, 260, 323,
370, 372 o. f., 375 o. f., 383, 387,
388, 391, 403, 405 o. f., 409, 410 
o f., 414, 416, 417 o. f„ 425 o. f„ 
442, 455 o. f., 457 o. f., 461 o. f„ 
462, 464, 465, 466, 476, 484 o. f.,
504, 505, 507, 508, 509 o. f., 531,

551, 571, 627.
Lüneburg............................... 409 o. f.
Lyckaa, slott vid Lyckcby i Bleking 

12, 122, 204 o. f., 209, 405.
Laesö....................................... 484 o. f.
Lödhaese, Lödiilse, Lösso 35, 202, 334,

505, 572, 575, 591 o. f„ se Ny-
Lödöse.

Losings h:d, ÖG................. 579 anm.
Löstha, Upl..................................  326.

Madasiö sokn....................... 115, 178.
Malmöö....... 48, 246, 311, 312, 387.
Mariefreds kl....................... 687, 642.
Mark, h., VG. 241, 412, 423, 427, 433, 

434 anm., 484 o. f.
Markaryd....................................... 328.
Markastada, i Södra Vedbo___  361.
Marstrand, Malstrande 504, 505, 507. 
Meckelborge, Mecklenburg 269, 596.
Medelpadh .........   174, 568.
Melfar, nu Middelfart................ 48.
Misterhults skär, Smål...............  183.
Mora................................  82, 88, 285.
Moratorp, nu Mortorp, Smål. 174, 178, 

302 o. f.
Munkaboda, ÖG. ........    112.
Munkaholmen vid Kalmar....... 144.
Munketornit (Kalmar)............... 405.
Mykletorp i Östra h:d, Smål._.. 233. 
Myrisio, Möresiö, Myresjö s., Smål.

235.
Mökleby, by i Vesterljunga sokn, 

Söderm, 488.
Mölleholm, vid Kalmar.............. 405.
Mölstada-ass, Mönsterås 52, 104, 183, 

210, 253, 274. 
More 12, 42, 54, 58, 90, 91, 94, 

97, 104, 114, 118, 120, 121, 124, 
137, 143, 145, 163 o. f., 174, 177, 
204, 272, 347 o. f„ 350, 351, 363, 
381, 383, 401 o. f„ 418, 462, 600, 

se vidare Norra, Södra Möre.
Mörebo, innebyggare i M.........  149.
Mörkön ....................... 289, 449, 488.

Naehtskov, Naskov...................... 48.
Nafleeme sund, vid Naglum, VG. 427.
Neshult, Smål. Östra h............... 172.
Nesthwedt, Nestvod .... 49, 597 o. f.
Noor, nu Norsholm, ÖG.............  637.
Norasokn........ .............................. 314.
Noraskog ....................................... 495.
Norberg, misskr. f. Axaberg?... 495.
Norbo Ii., Vestm.........................  581.
Nordlanden ................................... 265,
Nordmarken h.............. 263, 264 o. f.
Norge 31, 52, 56, 61, 74, 81, 88, 105, 

106, 142, 172, 176, 202, 259, 261, 
262, 263, 264 o. f., 266 o. f., 270, 
276, 287, 321 o. f., 334, 366, 415, 
434 o. f., 442, 452, 484 o. f., 592, 

se Riksrådet, norska.
Norköpung ..........................  287, 364.
Norra Mothet, Öland 80, 148, 348, 

402, 461, 529.
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Norra Möre............... 213, 218, 303.
Norra Yedbo h._........ 122, 340, 361.
Norrebotn...............   108, 207, 289.
Norlanden, Norrland.......... 108, 523.
Norunda h., Upl........ 472 , 479, 554.
Norvidunge h............. 163 o. 1'., 183.
Nya Vestervik ............................... 593.
Nyborg på Fyen............................. 49.
Nydung, Njudung 90, 94, 116, 122, 

137, 144,' 177, 213, 253, 364, 405.
Nyköbing på Falster..........  48, 168.
Nyköpung i Moors......................... 49.
Nyköbyng i Ods härad........ . 49.
Nyköpingh i Sverige 102, 119, 165, 

286, 287, 310, 396, 460, 465, 500, 
553, 559, 563, 565, 593. 

Ny-Lödöse 413, 504, 507, 509, 539,
612.

Nystade på Laaland..................... 49.
Ny-Vardbergh 259, 267, 276, 285, 287, 

289, 311, 312, 552 jmf. Wardhberg. 
Nærdhevi, gård i Viby s., Narike 65. 
Nserike 65, 111, 408, 440, 634, 643. 
Nass, Ness, kyrka nära Enköping 634.
Næs kyrka, vid Staket............... 273.
Næsen, gård i Medelpad........... 568.

Oland h......... ...................... 472, 480.
Olborigh = Ålborg....................  374.
Oplanden, Opland, se Uplanden, Up

land.
Opvidinga h., se Upvidinge.
Ornes, nu Årnäs i Kinne h. VG-. 294.
Otthens = Odense....................... 48.
Owansiö, Ofvansjö sokn, Gästr. 498. 
Oxlo, Opslo, Oslo 81, 142, 173, 293.

Paabodanäs, gård i Möre........... 424.
Patha, nu Pataholm, Smål. 52, 90, 96.
Pctsnäs sokn, Öland................... 402.
Pohlen 95, 102, 118, 224, 546, 609 

o. f., 619, 620, 629. 
Preussen... 547, 608, 609 o. f., 629.

Ramdala sokn, Bloking 122, 204, 209.
Randers................................... 49, 312.
Raumo ........................................... 57.
Redvegh h., VG,.......................... 422.
Reffwel, Reffle, Reval....... 161, 608.
Rokarne 65, 160, 298, 301, 329 o. f., 

335 o. f., 337, 353, 460, 632. 
Rolle, nu Rälla, Öland .... 148, 157. 
ltibe, Rype..................................... 47.

Riga....................................... 455 o. f.
Rodhon 34, 174, 273, 479, 585, 589. 
Rom 360, 365 o. f., 395, 489, 517, 

518, 520, 546.
Roma kloster, Gotland............... 608.
Romerike, Norge.......................... 415.
Roskylde ......................................... 48.
Rostok................  202, 388, 409 o. f.
Rotneby, Ronneby 2, 3, 84, 122, 123, 

140, 143, 145, 165, 190, 209, 237, 
249, 253, 349, 425, 599. 

Rumblaborg, Rwmelborg 78, 350, 491.
Ryd, Smål.....................................  156.
Rydaholm, Smål..........................  467.
Rymningen, Upl. skog................ 641.
Ryngstede..................................  49.
Ryssby sokn, Smål. ... 90, 147, 157. 
Ryssland (Ryssar) 54, 176, 391, o. f., 

206, 359, 522, 546 o. f., 557, 606
o. f.

Räftile, Refftile....................  245 o. f.
Ræplinge, by, Öland................... 566.
Rättwik, Rettwijk..............  285.
Rüdeholm, se Rydaholm ........... 350.
Rödehäll, på Öland_____  154, 155.
Rönö, s.-gård, ÖG. 23, 92, 225 o. f., 

359, 361, 365, 370, 395, 440, 540,
574.

Saleberget 475, 481, 490, 494, 503, 
501 o. f., 643. 

Salista, s.-gård i Upl. 479 o. f., 483, 
553 o. f.

Sanct Gertruds k:ka vid Kalmar 225.
Sandön, Svenska........................... 180.
Sarpsborg....................................... 444.
Saxekiöbyng................................... 49.
Schell skyör, Skelsör................... 49.
Schow kloster, Danm................. 47.
Sexdrsega s., VG........................... 282.
Siende h., Vestm.........................  581.
Silfverberget Dal. 159, 174, 193, 273, 

498, 511.
Siwedhe, Sigwidhe h., Smål. 42, 90, 

94, 122, 177, 236, 253, 342, 364,
405.

Sigtuna, Siotwna........................  497.
Simtuna, Symtwna hæradh...... 315,
Siæland, stift........................  46, 171.
Skaffwen, Skagen.........................   49.
Skane 12, 60, 71, 83, 120, 121, 130, 

132, 134, 137, 143, 153, 177, 217, 
241, 248 o. f., 312, 334, 339, 388, 

407, 414, 424 o. f., 426, 600.
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Skara 82, 35, 39, 40, 45, 51, 76, 95, 
101, 142, 189, 192, 202, 243, 431, 
433, 435, 436, 520, 521, 522, 539,

544.
Skefftingsholmen i Mälaren....... 324.
Skeninge......... - 191, 287, 364, 566.
Skog kloster, XIpl....... -................ 324.
Skonings h„ nu Skånings, VG. 40. 
Skottland (Skottar) 81, 140, 189, 203, 

341, 434, 613. 
Skordala, Skårdal, by gent emot Bo

hus 539.
Skæggianæss, vid Kalmar sund 168,

219, 462, 502, 534. 
Sködhve, nu Sköfde ... 87, 433, 434.
Slaffwelsze, Slagelse................... 49.
Slangerwp, Seland....................... 48.
Smaland 33, 98, 117, 120, 121, 129, 

198, 199, 213, 273, 276, 394, 415, 
495 499 o. f., 537, 599, 632 o. f., 

635 o. f.
Smediaby sokn, Öland............... 534.
Snæffwinglien, Snævingia, nu Snäf- 

ringe, h„ Westm. 160, 174, 322, 
323, 581, 639.

Solentuna sokn, Upland ........... 585.
Solör, Sollöer, Norge 81, 263 o. f.,

265.
Sorunda s., Söderm.....................  449.
Soro ........................................  47, 171.
Spanga sokn, Upl......................... 585.
Stege, på Möen........................... 48.
Stegelholmen vid Kalmar.........  300.
Stensöö, Smål..............................  119.
Stenæ, by i Trosa socken....... 488.
Stockholms stad 15, 21, 22, 26, 39, 

42 49, 52, 56, 58, 65, 67, 68, 70, 
72 79, 84, 87, 97, 99, 107, 117,
146, 158, 161, 165, 174, 180, 187, 
191 o. f., 194, 198, 203, 205, 207, 
213, 214, 217, 221 o. f., 223, 227, 
245, 273, 276, 277, 284 o. f., 287, 
288, 293 o. f., 298, 299, 310, 324 
o. f., 326 o. f., 355, 363, 371, 375, 
377, 378 o. f., 380, 385, 393, 396, 
397 . 400, 405, 415, 417 o. f., 419 
o. f., 427, 439, 442, 447, 449, 458, 
464 471, 475, 474, 483 o. f., 487, 
501, 502, 507, 519 , 532 , 548 , 555, 
583, 586, 588, 614, 616, 619, 624 
o. f., 630, 651, 652 o. f., 639 o. t'., 

642, 645 o. f., 647, 648.
Stockholms slott 57, 222, 315, 396, 

474, 493, 648.
Stora Frö, Öland........................  533.
Stordha, nu Stola, VG.............  297.

Stralsund 388, 409 o. f., 418 o. f., 
461 o. f.

Strængenæs 15, 179, 193, 353 o. f, 
470, 471, 519, 562, 615, 618. 

Strömsrum, gård i Smål, ... 90 o. f.
Stubbekiöpyng............ ................. 49.
Stækeborg 27, 165, 310, 327, 357, 

477, 496, 579 o. f., 583 o. f. 
Stsekeholm 69, 70, 130, 183, 310, 338, 

340, 514 o. f., 573, 582, 587, 593 
o. f., 595.

Stæket, se Almarstäk.
Sudheraker s., Smål. 249, 250, 363. 
Sudherköping 19, 26, 91, 99, 287, 

291, 357, 364, 365, 368, 404, 419, 
496, 540, 565 o. f., 584, 595. 

Sndhermannaland 174, 240, 273, 632
o. f.

Sudhra hærad (i Möre)............... 251.
Sudhra Mothet, Öland 148, 156, 348, 

529, 599.
Sudhra More...................    303.
Sudhra XVedbo 122, 130, 198, 234, 

235, 254, 340, 437, 467 anm., 574.
Sudrem, Norge............................  415.
Sundals hærad...................  271, 550.
Sunderbo, Synderbo, h., Smål. 131, 

134, 151 o. f„ 164, 166, 195, 196, 
281, 313, 407, 442, 445, 467 o. f.,

515
Swartesiö g. 10, 158, 322, 469, 495.
Swinagarn s., Upl........................ 518.
Swynneborg, nu Svendborg på Fyen

49.
Synderenge i Flisby s. S. Vedbo li. 199.
Systhra ström, vid Kalmar.......  14.
Systhra holm, vid Kalmar....... 167.
Sæm s.-gård, VG................. 202, 614.
Söboryg, Syöborg, Söborg på Seland

48.
Sölvesborg, Silvisborgh ... 110, 279.
Sömmershaffn, Simrishamn....... 49.
Sönder-Jutland.............................. 388.

Telemarken N................................ 265.
Tierp soken, Upl......  160, 472, 493.
Tingwalla............................    638.
Tinxrydh, Värend....................... 63.
Tiiffwedhen.........  28, 614, 617, 634.
Tiurbo h., Westm................ 581, 634.
Tofftahohn, Smål....................  446.
Torrem, Torrum sokn, Bleking 131.
Torsaas s. i Möre....................... 209.
Torsaker sokn, Södermani......... 488.
Torslunda s., Öland........... 535, 536.



Torsselie, un Torshälla .............. 87.
Torstuna hærcd____ 468, 581, 634.
Torson, i Yänern....................... 435.
Travemünde ............... 411 o. f., 508.
Trelleborryg, Trelleborg............ 48.
Trollabodha, Bleking-................... 250.
Tlirondhiem................................... 366.
Tryggevælde, kungsg., Seland ... 48.
Trysernm sokn, Smäl......... 103, 338.
Tröbo, Trögdhbo, Trögdli, h. Upl. 443, 

634 0. f.
Tnlmndare h., Vestm.................  581.
Tummathorp, Thömmerup, stad i 

Skane 49.
Tun, sätesg., VG................... 64, 211.
Tuna, se Biskopstuna.
Tuna län, Smål__ 41, 94, 130, 233.
Tuna sokn 0. tingst., Dalarne 240, 

267, 488, 632.
Tuna sokn, Helsingl..................... 151.
Tuwyn, Lestringe sokn, Söderm. 488,
Tveta h., Smål.....................  361, 437.
Tynnelsö............ ......... 301, 527, 549.
Tyskland (Tyskar) 77, 189, 259, 327, 

387 0. f., 393, 463, 518, 576, 589, 
613, 634.

Tyska krigsfolket 1, 2, 3, 4 0. f., 6 
10, 12, 102, 110, 125, 126, 133, 
135, 141, 184 0. f., 219, 250, 256, 
268 0. f., 271 0. f., 278, 303, 319, 
341, 342, 356, 411 0. f., 453 , 647. 

Tyska städerna, se Wendiska städerna. 
Tyust, Tiust, Smål. 90, 102, 338, 339 

0. f., 349, 378, 395. 
Tælgliia, Tälgie 194 anm., 266 0. f., 

276 0. f., 297, 300 0. f., 370, 391, 
392, 393, 501, 543, 552, 574, 635 0. f. 

Törneby n. Kalmar....................  534.

Ulfasa, Ulfåsa, ÖG.............  313, 590.
TIlfsby, stad i Finland............... 57.
Upland = Öfre Sverge 76, 173, 208, 

212, 222, 240, 261, 288, 349, 434, 
441, 444, 616. 

Upland = landskapet 152, 165, 222, 
268, 273, 314, 442 0. f., 457 0. f., 

480, 498, 582, 587, 628, 632. 
Upsala 34, 174, 179, 214, 276, 315, 

344, 385, 398, 431, 480, 481, 483 
0. f., 497, 499, 500, 548, 577 0. f., 
584, 589, 619, 623, 631 0. f., 640 0. f. 

Upvidinga härad, Smål. 130, 164, 514.

Vadsbo h., VG. 241 0. f., 293 0. f., 
420, 433, 585 0. f.

Vadstena 76 0. f., 102, 105, 134 197 
0. f., 199, 244 0. f., 245, 246 247, 
248 0. f., 260, 266 0. f„ 283, 287, 
294, 335, 359, 440, 489, 516, 517 
0. f., 519,„520, 521, 522 0. f., 527, 

545, 566 , 590.

Wagnhärad sokn........................... 488.
Wala, Wolla, h:d, Upl......... 314 0. f.
Walland, se Italien.
Wallen, sätesg. i Halland.......... 569.
Walmundsön, Djurgården vid Stock

holm 469.
Walstad, sätesg. i Westmanl. 540 anm.
Wardhberg 194 anm., 203, 241, 263, 

269 0. f., 281, 282, 284 0. f., 293, 
297, 335, 427, 433, 572, 575, jmf.

Nya-Wardberg.
Wardbo, nu Valbo h., VG. Dal 330.
Wartopta, Warthofftha h. 142, 422, 

433, 585 0. f.
Wasmerlösa, Wasmolösa, i Möre 204.
Waxsala h., Upl.........................  115.
Wedbo, Widhbo h:d, Smål. 155, ,jmf.

Norra W., Sudhra W.
Wedens h:d, Wenn, VG.............. 51.
Wendiska hansestäderna 100, 172, 202, 

208, 217, 224, 247, 250, 260, 262, 
287, 326, 370, 387, 388, 404, 410, 
425 0. f., 461, 462, 464, 473 0. f„ 
476 , 499 0. f., 507, 571, 576, 616, 

619, 620, 627.
Wendsyssel, Danm........................ 46.
Wernamo, Smål.................... 350, 491.
Wesby i Trosa socken...............  488.
Westbo h:d, Smål. 103, 134, 151 0. f., 

196 0. f., 205, 442, 467, 500, 596.
Westerars 42, 50, 65, 82, 121. 158, 

159, 160, 174, 180, 192, 240, 284 
0. f., 301 anm., 309, 314 0. f., 322, 
344, 362, 385, 397, 400, 408, 415, 
439, 447, 469, 473 (stift), 475, 484, 
489, 503, 511 0. f., 518, 540, 541,
556, 562, 570, 584, 615, 640 0. f.,

643, 647.
Wester-Garne, Gotland....... 372 0. f.
Westergötland 28, 51, 102, 105, 117, 

130, 132, 134, 163, 172, 173, 188,
202, 240, 270, 293, 299, 397, 426,
434, 436 , 439, 443 , 448, 451, 457 
0. f., 485, 498, 499, 518, 521, 528, 

558, 586, 613, 638.
Westerlunge, nu Westerljung sokn, 

Söderm. 488.
Wostersjön............................... 81, 485.



657

Westcrwyg, Jutland..................... 46.
Westerwick, jmf. Nya Westervik 100.
Westmannaland.......... 174, 278, 323.
Westra h., Njudung 130, 165, 198, 

235, 254, 340, 437, 467 anm., 574. 
Westra li. Bleking, nu Bräkne h. 209.
Westre Sleet, Öland...................  148.
Weygle, Veile................................ 49.
Wiborg, Danm.............................. 47.
Wiborg, Finland...........................  489.
Wiby sokn, Närike.............. 65, 644.
Wiby, Akerbo Ii., Vestm.............  540.
Widby i Förlösa sokn, Möre 351 o. f.,

356.
Wika grufva, Dalarne................  158.
Wiken, Wyghen, N. Bohuslän 8, 59,

270.
Willstad, Smål......................  24, 119.
Wimarby, Wimmerby.................. 215.
Winäs, sätesgård i Smål. 555,“562,

578.
Wisborg.......................................... 371.
Wisby .........................  120, 345, 374.
Wismar...................................  409 o. f.
Wist Ii., Smål.....................  361, 437.
Wiste, Wijste, h., VG.................  612.
Wytskölle, Withskyfle, kl. i Jutl. 47. 
Wleningh, Utlängan, Bleking ... 406.
Wreta kl...................   525.
Wæ, Wææ, stad, Sk.... 84, 249, 259.
Waedö, Väddö, Upl................. 379.
Wamdel s., Upl. 472, 479 o. f„ 482.
Wane, Wenne h., VG................... 612.
Waerend 9, 33, 54, 58, 60, 61, 63, 72, 

84, 150, 162, 212, 216, 229, 235, 
236, 254, 346, 348, 401 o. f., 424

o. f., 627 o. f.
Waermaland................  434, 613, 614.
Waerendöen, Waermdö........  188 o. f.
Wærnemônde, Warnemünde....... 373.
Waetle h., Vetle lieret, VG. 484, 612. 
Wæxior, Wäxjö 61, 63, 70, 82, 88, 

99, 110, 128, 162 o. f„ 165, 295, 
348, 414, 424 o. f., 628.

Tdre h„ Smål...................... ......... 361.
Ystad.......................................... 48.
Ysagærde, se Isagærde.

Æbleholltz, kl. i Danm............... 47.
Ækro, Ekerö i Mälaren.... 549, 550. 
Æleliolmen, Elleholm, Bleking 110.
Ælsnabben, Elfsnabben........... . 165.
Ælvekarleby, Elfkarleby........... 472.
Ængso....... .............   634.
Æplaholm, Småland..................... 247.

Ökletta tingsplats, Åkerbo h., Westm.
450.

Öland (Öninge = Öländing) 3, 38, 41, 
80, 82, 94, 116, 122, 125, 129, 130, 
134, 138, 140, 147, 148, 149, 154,
156, 157, 168, 190, 199, 210, 213,
215, 218 o. f., 225, 233 o. f, 237,
241, 250 o. f., 255, 269, 272, 275,
344, 347, 348, 352, 380 o. f., 383 
o. f., 416, 418 o. f., 421, 425 o. f., 
440, 449, 455 o. f., 461 o. f., 464, 
465 o. f., 515, 528 o. f., 533, 535, 
536, 599, 600, 601 o. f., 603, 606 

o. f., 629.
Orby, VG.............................. 423 , 433.
Orebro 2, 34, 36, 65, 111, 121, 134, 

211, 226 o. f., 230, 231, 238 o. f., 
242, 262, 360, 408, 419 o. f., 422 

anm., 440, 509, 541, 544.
Oregrund.......................  57, 107, 481.
Öresten..................................  614.
Örsundsbro, Upl.................... 641.
Osmo s., Söderm.................. 449.
Östbo h., Smål. 134, 151 0. f., 183,
.. 318", .Î5T)', 445 anm., m, 515, 587.
Östergötland 54, 98, 113, 123, 152,

240, 273, 287, 368 0. f., 440, 451, 
456, 465 0. f., 470 anm., 477, 498, 

.. 500 0. f., 528, 595, 632 0. f., 639.
Östhammar ..................................... 57.
Östra h:d, Bleking............... 204.
Östra hærad, Njudung........ 24.

Bidr. t. Skandin. Ilist. V. 42
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Personal
Kursiverade siffertal utmärka bref,

oxu.
Abraham Eriksson (Gyllenstjerna) 31, 

407, 467 o. f., 541.
Abraham Pedersson, se Habram Pe- 

dersson.
Age Anderssen (Tott), D. R. R,. 47,
Age Claesson (Tott) ................... 544.
Agnes Knutsdotter, g. m. R. R. Jo

han Arendsson 594.
Ake Hansson (Tott) r. R. R. 25, 28, 

31, 30, 45, 54, 62 o. f., 64, 65, 78 
87, 100, 101, 102. 105, 106, 1Ï7, 
134, 142, 196, 197, 202 o. f. 207, 
208, 211, 226, 227, 230, 231, 238, 
240, 241, 243, 246, 248, 256, 262, 
282, 292 o. f., 334, 335, 346, 361, 
375, 380, 388, 391, 394, 407, 408, 
412 o. f., 416 , 422 anm., 423, 454,

523.
Ake Jöransson (Örjansson, Tott) r.

R. R. 330, 362, 409, 545.
Albrecht, Högmästare för Tyska Or

den 564. 598, 608, 609 o. f.
Albreekt Ipson (Ravensberg), r. D. R.

R. 625.
Alexander, K. af Polen 97, 118, 546.
Anders, prest hos Svante Nilsson 217.
Anders Eriksson, väpn., (Hjorthufvud 

på Brandstorp?) 31.
Anders Eriksson, unge, väpn. 142.
Anders Eriksson, prest, ledamot af 

Skara domkap. 397, 435.
Anders Henriksson, borgm. i Stock

holm 474, 624.
Anders Jensson, sven................  495.
Anders Jeppeson, småsven hos Hem.

Gadd 189, 269.
Anders Jeppeson, bonde........... 534.
Anders Joensson i Ornes 294 anm. 
Anders Jonsson, borgm. i Strängnäs
* , 16- Anders Jönsson...........................  475.

Register.
'gångna från den angifna personen.

Anders Karlsson....... 420, 450. 624.
Anders Knutsson, bonde........... 534.
Anders Knutsson i Elgshult... 205. 
Anders Knutsson till Sjögerås 228 anm. 
Anders Månsson, tjenare hos H. Gadd

7.
Anders Olsson, borgm......  427, 624.
Anders Pedersson, väpn. af Dansk 

härkomst 362, 643.
Anders Skrifvare......................... 402.
Anders Svensson, borgm. i Stockholm 

30. 68, 506.
Anders Vestgöte......................   251.
Anevelde, Keye van, dansk befälhaf- 

vare 617, 618, 631. 
Anefeldt, Ditlef van, höfvidsman på 

Bohus 612.
Anna (Trolle), g. m. Nils Boson 219. 
Anna Eriksdotter (Bielke) g. m. Jo

han Månson 639. 
Anna Hansdotter (Tott) g. m. Erik 

Eriksson 102 0. f., 247 0. f. 
Anna Turesdotter (Bielke) 62, 515. 
Arenth, herr, Dansk (?) sekreter. 646.
Arvid Gunnarsson, fogde ...... 422.
Arvid Siggeson, kyrkoherde i Mora 

42, 82 anm., 88, 262 anm., 489.
Assar af Glöminge, bonde.......  534.
Axel Laurensson (Tott) 463, 487, 488,

548.
Axel Matsson af Vinstorps slägten, 

R. R. 101, 293 0. f. 530, 558, 560. 
Axel Nilsson, se Posse, Axel.

Bagge, Cristiern.................... . 47.
» Henrik, dansk fogde i Bergen

172.
» Olof................................... 34.
» Tord ........................  229, 268.
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Benkt Abiörnsson (Liljesparre) .R, 
R. 3, 7, 82, 96, 113, 247, 326, 329, 
335, 362, 369, 370, 375, 401, 437, 

4SI, 456, 499, 530, 543, 545.
Benkta Andersdotter af Tyby, IOJ, 

187, 227 o. f.
Benkt Andersson.... ..........  228 anm.
BenktArendsson (Ulf el. Panter) väpn. 

R. R. 15, 97, 194, 207, 248, 301, 
439, 530, 624, 648.

Benkt Benktsson, väpn. 101, 294, 297.
Benkt Brunsson 274, 302 o. f., 305, 

306, 331, 364.
Benkt Eriksson (Slätte?), fodermarsk 

157, 168, 174, 178, 185, 190, 214 
o. f., 229, 233, 236, 302 anm., 314 
o. f., 333, 378, 387, 428, 429, 483,

486.
Benkt i Hwalstadha, kanik i Skara

39.
Benkt Knutsson, fogde i Vestbo o.

Sunnerbo . 81, 196, 313, 376, 407. 
Benkt Knutsson af Ställö 5, 41, 93, 

96, 99, 133, 1.48, 178, 215, 292. 
Benkt Laurensson pä Frötuna 482, 

483 o. f., 486, 556.
Benkt Månsson........... 75, 294 anm.
Benkt Stensson (Oxenstierna)... 565. 
Berendh, Svarte 229, 236 o. f. 251. 
Bese, Kils, slottsfogde i Stockholm 

67, 68, 79, 100, 191, 369, 370.
Biil, Nils ............ ................  202, 452.
Biille, Anders r. D. R, R. 200, 625. 
Bild, se Byld.
Bille, Bylle, Claus, äfven kallad Norby

601.
« Hans, r. D. R. R. ... 47, 625.
» Sten, r. D. R. R.......  63. 399.
» Torbern, D. R. R............. 48.

Biits, Henrik, r. R. R................. 87
'Birger, ärkebiskop i Lund 134, 167, 

209, 243, 325 o. f., 326 o. t, 328 
o, f., 378, 399, 415, 425,447, 454, 

526, 527 anm. 
Birger Olsson, landsfogde på Öland 

533, 535, 536. 
Birger Skräddare, tool. dens.... 529. 
Birgitta (Bielke) till Letlöö g. m. Ar

vid Trolle 61 o. f. 
Benktsdotter g. m. Sigge 
Larsson (Sparre) 228 anm, 

BirgittaHansdotter (Tott) g. m. Folke 
Gregersson 179, 419. 

Biscop, Mattis, borg. i Kalmar 529.
Biugh, Michel............................... 285,
Björn Andersson.......................... 48.

Birgitta

Björn Benktsson........  ...............  387.
Bodeker, Hans............................. 95.
Bomhauer, Berndt, rådm. i Lübeck 

371, 373, 390, 426.
Boy, Klaus...................................  502.
Bragde, Sten................................. 120.

» Tyke........................  445, 544.
Brahe (Brade) Axel................... 1.
Brakall (Brakel), Otto...............  360.
Bramstat, Didrik, dansk befälhafvare

618.
Brask, Hans, dompr. 0. bisk. i Lin

köping 82, 96, 182, 224, 326, 329. 
335, 378. 382, 525 anm. 530, 537, 
540, 543, 545, 569, 576, 583 0. f.,

599, 616, 635, 637, 639.
Brede, Hans.................................. 612.
Broek, Assar...............................  48.
Brun, Cristiern....................... ..... 48.
Brynolf, bisk. i Skara 32, 37, 39. 46.
Brynte Bertilsson (Liljeliök)___ 387.
Bryske, Eyler...............................  48.

» Karl ................................   48.
Bröms, Erik....... 251, 306, 331 0. f.

» Mikel...........................  37, 63.
» Nils, 3, 137, 146 0. f., 148, 
149, 154, 156, 157, 168, 177, 179, 
194, 201, 236, 283, 291, 300, 302 
0. f., 317 0. f., 321, 333, 343, 351

0. f., 362.
Bure, Torsten.. .........................  638.
Busken, Henrik v. dem.... ......... 162.
Butephage, Berndt, från Lübeck 508. 
Byld, Nils se Biil.
Bylldhe, Hans, se Bille.
Byllde, Torbern, se Bille.
Bæren, Langhe ............................... 58.

Carl V, kejsare ...................  627.
Casper, Tysk kapten i Kalmar 599,

600.
Claus Åkesson (Tott)...................  544,
Claus Bysseskyttare........... 251, 356.
Claus Hansson............................ 239.
Claus Henriksson (Horn) R. R. 375. 
Claus Pedersson, dansk skeppare 404.
Cristiern, fodermarsk................... 25.
Cristiern I, K. af Danmark ... 360.
Cristiern II, prins, sedan K. af Dan

mark 106, 142, 202, 260, 265, 282, 
293, 368, 427, 432, 434, 435, 437 
0. f„ 440, 442, 443, 444, 451, 452, 
459, 527, 537 0. f., 539, 546, 552, 
557, 559, 569, 574, 579 0. f., 586,



660

588, 589, 596, 597, 599, 601, 603 
o. f., 606 o. f., 609 o. f., 612, 613, 
614, 615, 618, 620 o. f., 625 o. f., 
627 o. f., 631 o. f., 634, 637, 638, 

639, 642, 643, 644, 645, 648.
Cristiern Andersson______  48.
Cristiern Benktsson (Oxenstjerna), r. 

R, R. 15, 21, 73, 97, 187, 207, 
227, 247, 299, 362, 375, 488, 530,

545.
Cristiern Clausson.......................  239.
Cristiern Henriksson........  157, 441.
Cristiern på Tryggevælde....... 48.
Cristina, jungfru, Svante Nilssons 

styfdotter 75, 192, 283, 390. 
Cristina Nilsdotter (Gyllenstierna), fru 

g. m. Sten Svantesson Sture 488-, 
614, 619, 620, 629 o. f., 632, 634, 
635 o. f., 637 o, f., 644, 646, 648. 

Cristoffer, domprost i Dpsala R. R.
375, 489, 530, 545. 

Cristolfer Olsson, bergsfogde vid Kop
parberget 15. 

Cristoffer af Scliydloniecz, polsk vice- 
kansler 547.

Dancfartk, Kasper, från Lübeck 374.
Daniel............................................. 362.
Danskar, se Danmark.
David, van Koran, mäster....... 601.
Didrik Guldsmed, borg. i Lödöse 426.
Dionysius.......................................  157.
Domkapitlet i Linköping, se Linköping.
Dorothea, drottning ...................  360.
Drake, Olof 153, 166, 195, (,jämför 

Galle, Olof) 196.
Dun, Benkt...................................  638.
Dyre Per Andersson, af Bech1 bonde

534.
Dæn = Dansk.

Ebbe Strangesson, D. R. R......... 48.
Electus af Hammer, se Karl,__ 47.
Eleetus af Linköping, se Gadd, Hem

ming.
Electus af Oslo, se Torkel Jonsson. 
Eleetus af Åbo, se Fadher.
Else, fru, abbedissa i S:t Clare kloster 

i Roeskilde 48.
Erik, herr, se Trolle................... 414,
Erik, bonde...................................  483.
Erik, prest................  102, 367 o. f.
Erik, mgr........... ............................ 224.
Erik Abrahamsson (Lejonhufvud) r. 

R. R. 339, 362, 421,' 441, 488, 522

o. f., 535, 539, 543, 545, 558, 559 
560, 570, 585, 600, 616, 633, 645.’

Erik Eskilsson ............................ 47,
Erik Johansson (Vase), r. R. R. 15 

22, 227, 375, 530, 549, 550, 582.
Erik Jönsson, borgm. i Stockholm 30, 

68, 506, 548.
Erik Jönsson (Tre Rosor) R. R. 101,

142.
Erik Knutsson (Tre Rosor)....... 487.
Erik Larsson, underlagman....... 568.
Erik Nilsson (Gyllenstierna), r. 488.
Erik i Nærdhevi, kallad konung Erik, 

bonde i Närike 65.
Erik Persson...............................  444.
Erik Skrifvare, prest 324, 368, 370,

379.
Erik Svensson, dekan i Linköping 91 

anm., 92 0. f., 119, 167, 349, 643.
Erik Truedsson, (fogde i Elfsborgs 

län) 484, 507, 509.
Erik Trugelsson, möjl. dens. 541 0. f.
Erik Turesson (Bielke) r. R. R. 22, 

62, 67, 68, 91, 143, 172, 206 anm., 
207, 268, 355, 375, 459, 543.

Erland Esbjörnsson, fogde i Åkerbo 
h., Vestm. 322, 323, 554.

Essens, Simon zu, i K. Cristierns tjenst
613.

Fader Nilsson (Sparre) ... 487, 488.
Fadher, Johan, electus 0. biskop af 

Åbo 207, 355.
Falsther, Ololf............................. 48.
Filippa, fru, g. m. Bengt Ryning 69.
Finne, Marcus.............................. 503.
Finne, Sten..... .............................. 462.
Finved...........................................  537,
Folke Gregersson (Lilje) r. R. R- 15, 

21, 22, 73, 97, 179, 181.
Franciscus, prins af Danmark... 74.
Fransmän, se Frankrike.
Fredrik, hertig af Holstein....... 388.
Fugel, Laurens, fogde .............. 449.

(Jadd, Hemming, utvald (electus) bi
skop i Linköping 1, 4, 6, 7, 13, *8, 
19, 21, 23, 26, 54, 74, 15, 80, 85, 90, 
92, 98, 99, 107, 111, 112, U*, U8, 
119, 120, 121, 124, 127, 129, 130,
132, 135, 136, 137, 139, 140, 143,
145, 146, 148, 149, 154, 157, la,
169, 170, 172, 174, 176, 177, 181,
182, 184, 189, 194, 198, 199 0. f., 
201, 202, 204, 209, 210, 212, 213,
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214, 218, 225, 229, 2.13, 235, 236 
O. f., 238, 241, 248, 249, 250, 252, 
253, 256 O. f., 208, 271, 275, 276 
o. f., 278, 280, 284, 290, 291 o. f., 
300, 302, 317, 321, 331, 333, 344, 
345, 346, 347, 349, 351 o. f., 357, 
359, 365, 368, 370, 382, 395, 396, 
409, 411, 414, 418, 455, 456, 461 
o. f., 509 o. f., 529, 530, 540, 551, 

624, 645, 647. 
Gagge, Henning, fogde â Örebro slott 

34, 186.
Galle, Ip....................................... 47.
Galle, Olof................  195, 214, 216.

» , Olof till Tomb, N. R. R. 81. 
Ganzow, Johan, ärkedjekne i Linkö

ping 382, anm. 
Gaute, ärkebisk. i Trondhjem 265, 367. 
Gedda, Nils, r. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

29, 33, 38, 73, 104, 122, 123, 143, 
330 o. f.

Geredes, Henrik, rädm. i Rostok 410. 
Getingh, Erik, Th. Doktor 395, 581.
Giermund Jonsson....................... 38.
Gille, Joen, fogde hos Erik Trolle 

237, 590.
Giordh Benktsson, tjenare hos Hem

ming Gadd 136.
Glob, Dansk, v.................. .......... 47.
Gravius, Idzard, päflig nuntius 490 

anm., 520 anm.
Greger Ipssen, Dansk, v............. 48.
Gren, Magnus, R. R. 167, 362, 417 

anm., 421, 487, 488, 530, 543, 545, 
563, 565, 578, 593, 616, 619.

Gripeklow, Jakob.......................  531.
Grön, Nils.................................... 47.

j Per ................................... . 47
Gudmund, kyrkoh. i Döderby ... 114. 
Gudmund Jonsson, borg. 2, 114, 529, 
Gunhild Johansdotter, g. m. Erik 

Turesson (Bielke) 543. 
Gunnar Einkelsson, Norsk fogde 81,

88.
Gustaf, se Göstaff.
Gylta, Benkt, R. R. 416, 419, 447, 

487, 542, 572.
Gyord Nilssen......................    4g.
Gödertli, skeppare....................  364.
Göstaff, Erik Trolles tjenare pä Berg- 

qvara 62, 424. 
Göstaff Cristiernsson (Vase) 472 0. f., 

482, 582 0. f.
Göstaff i Daglösa....................... 15.
Göstaff Eriksson, ärkebiskop, se Trolle. 
Göstaff Eriksson (Vase), sedan K. 582.

Göstaff Torstensson, slottsfogde i Öre- 
bro 239, 420, 440, 509-

Göyo, Eskild, r. D. R. R......... 48.
> Mogens, r. D. R. R. 48, 625-

Habram Pedersson, rädm.........  529.
Hack, Nils, D. R. R................... 48.
Hakon, mgr, abbot i Alvastra 524.
Hakon i Löfstad v........................  364.
Hans, bardskärare......................  421.
Hans, biskop i Linköping, se Brask.
Hans, K. af Danmark 4, 11 0. f., 17,

18, 20, 21, 23, 26, 31, 43, 46, 52, 
53, 56, 58, 66, 71, 72, 73, 74, 77, 
79, 80, 82 0. f., 90 0. f., 93, 95, 
97, 98, 99, 100, 102, 117, 121, 124. 
134, 140, 153, 164, 170, 172 0. f., 
174 0. f., 179, 183, 185, 189, 196, 
197 0. f.. 205 0. f., 209, 211 0. f.,
214, 215, 216 0. f., 224, 229, 232,
236 0. f., 240, 244 anm., 252, 254, 
258, 259, 260 0. f., 266 0. f., 269,
271 0. f., 276 0. f., 279, 282, 287,
310, 311, 312, 321. 326, 327, 334, 
335, 343, 344, 345, 346, 350, 351 
0. f., 357 0. f„ 359 0. f., 365, 372 
0. f., 377, 378, 387, 388, 389, 395, 
397, 399, 402-, 405, 409 0. f., 419, 
425, 427 0. f., 455, 456, 461, 466, 
467 0. f., 473 0. f., 484 0. f„ 491, 
499, 505 0. f., 509 0. f., 526, 527, 

543, 546, 580.
Hans, målare...............................  147.
Hans Andersson, sekreterare ät kon.

Cristiern 552.
Hans Engilbrekthfson?]............  130.
Hans Eriksson...............................  85.
Hans Hermansson, tjenare hos Svante 

Nilsson, 212, 314, 327, 429, 430.
Hans Jeppesson, domare...........  15.
Hans Persson, fogde................... 8.
Hans Ragvaldsson, kanik i Linköping

525.
Hans Skrifvare, borg. i Linköping 

23, 236, 358 anm., 380.
nans Öriansson, sven....... 109, 111.
Hardh, Benkt, v............................. 448.
Hase, Simon, befälh. för Tyskarne i 

Kalmar 278.
Hasselbeke, Arenth, borgm. i Rostock

410.
Henrik, hertig af Meklenburg... 269.

« mgr..................   93.
» (Krummedike) r.............. 81.
» Agessen (Sparre) D.R.R. 48.
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Henrik Erlandsson (Bât), R. R. 530, 
543, 545.

Herman............................................ 274.
Hermelink, Klaus..........................  411.
Hillebrant.......................................  390.
Hiorth, Mâns..........................   536.
Hogenskild, Clemens, väpn. (Hvitfeldt) 

5, 309, 362 o. f. 
Holger Karlsson (Gera) r. R. R. 73, 

154, 156, 157, 191, 252, 268, 316, 
362, 369, 370, 375, 409, 410, 433, 
437, 440, 451, 456 o. f., 471, 530, 

543, 545, 578, 583, 593. 
Holländare, se Holland.
Holm, Mäns...................................  456.
Holsten Abram&son ................... 80.
Holvid Nilsson............................ 80.
Huitte, Erik................................  154.
Hük, Högh, Nils, r. D. R. R. 47, 625. 
Hök, Sven, fogdo pâ Ulfåsa 590, 639.

Ingeborg, fru pâ Eskeberg....... 47.
Ingeborg Akesdotter (Tott) g. m. Sten 

Sture 10, 15, 128. 
Ingeborg Ragvaldsdotter, g. m. Nils 

Bröms 450 anm.
Ingegerd, g. m. Knut Pik .......  362.
Ingegerd Månsdotter pâ Äppleholm 

247 o. f.
Ingemar, biskop i Växjö 19, 61 o. f,, 

85 o. 1'., 99, 108, 128, 140, 162, 
167, 177, 179, 206, 214, 216, 255, 

414, 424, 530, 545, 62 7. 
Ingemar, kyrkoh. i Stockholm 385.
Ingemar Pellesson v..................... 101.
Ivar Axelsson (Tott) r. R. R. 212,

590.

Jaap i Sviderboda....................... 89.
Jakop Anderssen....... .......... 47 o. f.
Jakob Gregersson, borgare....... 428.
Jakob Ulfsson, ärkebiskop 10, 15, 21, 

22, 39, 80, 93, 97, 123, 160, 170, 
180, 186, 188, 206, 208, 216, 217, 
220, 221 o. 1, 227, 233, 238, 245, 
246, 299, 310, 320, 324, 325, 328, 
332, 337, 339, 355. 358 anm., 359 
o. f., 375, 377, 378 o. f., 380, 385, 
393, 395, 396, 398, 431, 447 o. f., 
460, 465. 471, 483 o. f„ 486, 489, 
493, 496, 500 o. f., 516, 517, 519, 
521, 526 o. f., 527, 530, 531, 543, 

545, 580, 635 o. f., 637, 642.
Jens Andersson, svensk student 95.
Jens Engelbrechtsson................  383.

Jens Gudmundsson, borgm. i Stock
holm 548.

Jens Holgerssen (Dlfstand), D. R. jj 
12, 49, 58, 62, 63, 90, 91, 94, 95' 
108, 114, 116, 170, 172, 210, 225, 
256 0. f., 261, 272, 357 0. f., 365,

374.
Jens Jonsson, borgm. i Stockholm 

548, 585.
Jens Jonsson, mgr, scanceller», före

slagen till dekanatet i Skara 39 0. f.
Jens Laurensson, i Hemming Gadds 

tjenst 121, 331, 333, 356 0. 1'., 449, 
453, 462, 501 0. f., 528 0. f.

Jens Matsson....................... 542 , 606.
Jens Nilsson, munk i Vadstena 75.
Jens Pedersson ........................... 99.
Jens Torbjörnsson, i K. Cristierns 

tjenst 432.
Jeppe Cristersson............... 424 0. f.
Jeppe Nilsson på Pagerholm ... 47.
Jesper, tjenare hos Ture Jönsson 443.
Johannes Olaui, biskop af Åbo, se 

Padher.
Johan, K. se Hans.
Johan, ärkebiskop af Gnesen ... 546.
Johan Arendsson (Ulf el. Panter), 

väpn. R. R. 21, 178, 207, 375, 
439, 488, 530, 545, 573, 587. 594, 

595 anm., 597, 634, 645.
Johan Magnusson (Månsson, Natt och 

Dag) R. R. 207, 215, 241, 251, 252, 
254, 2.55, 268, 272, 275, 278, 285 
0. f., 288, 291 0. f., 295, 300, 351, 
356, 363, 371, 380, 383. 401, 405 
0. 1'., 416, 418, 448, 455, 157,459, 
461, 476, 501, 514 0. f., 515, 530,
531, 533, 536, 545, 567, 599, 601.

Jon Eriksson, mgr, kanik i Upsala 
246, 489, 585.

Jon Haraldsson i Östra Husby 364.
Jon Jönsson af Gladö, R. R- 2.3, 30, 

50, 56, 132, 158, 160, 194, 221, 
228, 273, 315, 344, 362, 375, 379,
404, 408, 439, 471, 487, 506 , 517,

528, 580, 531, 543, 548.
Jon Mikelsson, landsfogde 490, 541

o. L
Jon Nilsson...................  82, 136, ^34.
Jon Pedersson .....  ........... 408. 444..
Jon Persson...................................
,Ton Trugotsson............................. “*28.
Josef Pedersson, fogde °91 anm.
Jude, Cristiern, pâ Nyborg....... 47.
Jute, Lasse ...............   419.
Jute, Lasse, borgare 1 Lodöse... 575.
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Jute, Ulolt.............................. f“'™0:
Jute Peder, i ärkebisk. Jakobs tjenst 

337, 366,
Jute, Per i Vadsbo ....................  420.
Tntp Per, i Sten Cristiernssons tjenst 

563, 571 o. f„ 596. 
Jöns Hollingersson.se Jens Holgerssen. 
Jöns Laurensson, se Jens Larensson. 
jöran Nilsson, ärkedjekne i Strängnäs 

21, 22, 397, 469, 519, 530. 
Jörgen (Parsberg), r. D. R. R. 47. 
Jörgen, »koppare».......................  429.

Kafle, Matts 51, 101,105,107,386,452. 
Karin Siggesdotter (Sparre), g. m.

Lindorm Brunsson 228 anni. 
Karl, biskop at Hammer 88, 261, 293 

o. f., 367.
Karl (Knutsson), K.................... 35.
Karl Knutsson (Tre Kosorl at Giske 

487, 541 o. f., 593, 595, 601 o. f., 
607, 617, 618, 619. 

Karl Larsson af Frötuna r. R. R. 15,
21, 22.

Kempe, dräng hos Hemming Gadd 
92, 121, 133, 167, 177, 178, 235, 

271, 273, 275. 
Knut Alfsson (Tre Rosor) r. N. R. R.

88, 266, 389 o. f.
Knut Andersson............................... 554.
Knut Arvidsson (Stenbock) 166, 195, 

445, 446. 467. 
Knut Benktsson 354, 487, 488) 615. 
Knut Eskilsson (Banér) r. R. R. 15, 

21, 22, 34, 97, 123, 186, 207, 227 
o. f., 247, 299, 362, 375, 479,488, 

497, 530.
Knut i Gylle, fogde i Dalarne 15,42,322.
Knut Håkansson .....  412 o. f., 454.
Knut på Högen............  42.
Knut Knutsson (Baad) r. N. R. lt. 415. 
Knut Lindormsson (Vinge) R. R. 413,

416.
Knut Månsson i Stymble........... 364.
Knut Skrifvare...........................  629.
Kock, Jörgen.......................  48, 280.
Kock, Lasse................................. 421.
Koller, Johan1 mgr, sekret, från Lüne

burg 410.
Koppe, Ebbe........... 12, 19, 20, 215.
Korth, Grote.....................  225.
Koseier, Mikel............................  630.
Krabbe, Mikel............................... 47.

» Tyge, D. R- K- o. Marsk 47,
110, 143, 544, 565, 569.

Krach, Karl, se Krok.
Kristiern, Kristina, se Cristiern, Cri

stina o. s. v.
Krok, Karl...........................  219, 234.
Krome (Krumme), Nils 27, 105, 313 

o. f., 330 o. f. 
Krompen, Otte1 se Krampen. 
Krummedike, Eggert, r. R. R. 350 o.

f„ 491.
j Henrik, r. D. R. R. 81, 

196, 202 o. f., 569.
Krampen, Jep...............................  47.

» Otto, r. D. R. R. 615, 618, 
619, 640.

Kruse, Algot, fogde öfver Dal 591. 
Kuse, Erik 61, 19fc, 302, 335, 362, 

450, 460, 624, 646, 648.
Kyle, Klaus, v.....................  178, 584.

» Pawel, v. R. R. 8, 69, 70, 71, 
75, 99, 114, 115, 119, 124, 139, 
140, 144, 145, 146, 174, 177, 216 
o. f., 241, 248, 250, 268, 284, 301, 
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