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Modi,ig min Hilfen, gamle Odins Stad 

jcg tlrnktc kjarlig paa Dig, mens jcg fad 

og ordned moiefuld og dag saa glad 

Din Fortids dunkle Minder Dlad sor Dlad 

til. som en Krands sor Dig, min Tolk at virre.

Hav Tak sor hver en Gang Dn modtog mig 

r Ilngdoms Vaar, en kjarlig Moder liig, 

og sor hver Olcrde, Du har ldjenket mig!!

Den Tid svandt hen; — dog end ved Minder riig

og suld as Tak sor det jeg onsker Dig

Fred, Held og Kraft og Flor og Glands og Akreü!
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Hvad jeg har sagt om Mine Samlinger til LorgeneS 

Kistorie, gjelder ligeledes med Hensyn til disse Samlinger 

om (vdense Ly. M it üelbred tillader mig ikke mere 

at fuldende dem; og —  naar blive overhovedet Sam

linger fuldendte? Ieg udgiver dem derfor af Zrygt for, 

at de efter min Dsd skulle adspredeS og sdelceggeS eller 

falde i urette Homder, og derhoS r det äaab, at de mu- 

ligviiS i Fremtiden ved en tilstundende (vdense Lesrri- 

velse kunrre vcrre af en eller anden Nytte og selv nu for 

enkelte Lcrsere have et eller andet SlagS Interesse. Det 

er overhovedet ved flige Arbeider nsdvenöigt, at Een lige- 

som bryder Isen for de Andre; thi er Hans Arbeide end
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nok saa mlddelmaadigt, Ville dog Andre derveö fsranle, 

digeS til at gjsre det bedre og —  Lfslge det gamle Vrd- 

sprog: taeile est inventis aääere, —  ogsaa lettelig kunne 

gjsre det; og det saa meget lettere, som man t Almirr- 

delighed langt snarere opdager Zeilene i 2lndreS Arbeider 

end L sine egne. DeSuagtet erkjender jeg ret vel, ar 

disse Mine Samlinger (endogsaa Gprogform og Indklad- 

ning sraregnede, paa hvilke man vel neppe ved en Ma- 

terialsamling vil kunne gjsre synderlig Lordring) ingem 

lunde ere, eller ifoige min isolerede Stilling kunne vcrre, 

uden maaskee endogsaa vcrsentlige Mangler og Feil, 

dem ikke alene Enhver, hvem Archiver og Bibliotheker 

staae aabne, men felv enhver Leboer paa Gtedet selv og 

Lsirr enhver af ByenS Embedsmamd i sin LredS vilde 

have saare let ved at rette og supplere; men det er jo 

noksom bekjendt, at jeg for flere Aar siden saavel privat, 

som offentlig har opfordrct enhver denS Help, der baade 

künde og vilde hjelpe, eller, rettere sagt, tilbudt dem 

min äjelp til med liden Msie (enhver i sin RredS) ar 

udrette noget storr og godt for Landers äistorie; og jeg 

trofler mig alrfaa nu ved alle Mine SamlingerS mulige 

Mangler og Zell med den VverbeviiSning: non omnia
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PO SSU M U 8 S o l i  s :  vl kunne ikke ene og üben Andres 

Bistand udrette altlng selv. Imidlertid vil jeg Heller 

ikke ved denne Leilighed undlade at opfordre saavel en- 

hver Dprker af ZaedrelandetS Historik/ som enhverB^enS 

EmbedSmand eller Borger/ der maatte have Lyst eller 

Interesse derfor, til at vise mig eller Gagen selv den 

Velvillie at tilmelde mig (eller allenfals publicum) hvad 

de muligviiS til Mine SamlingerS Berigtigelse eller Zor- 

sgelse maatte have Lundskab om; da det jo dog var 

muligt, at jeg künde leve saa lcrnge/ at jeg künde af, 

lcegge i det mindste diöse Mine Mangler og Feil ved 

f. Ex. r et Supplementbind at rette det Urigtige og sup- 

plere det Manglende. Ligesom jeg derfor i dette Haab 

og i dette Diemeed har uddeelt Exemplarer af min 

Borghistorie til LandetS Herregaarde rc./ saaledeS skal jeg 

ogsaa besorge et Antal Exemplarer af denne min Odense 

Historie blandt ByenSEmbedsmcrnd og Borgers uddeelte. 

Thi det har aldrig vcrret min Hensigt, saavel ved det 

forst-/ som ved det sidstncrvnte af disse mine Arbeider/ 

at disse Gamlinger skulde gjelde for mere end en ufuld- 

ständig Haandbog og et GlagS ufuldkvmmen Peiledning 

til videre Zorsrning og Underssgelse paa egen Haand
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og for eget verkommende; L bet man nemljg her fandt 

samlet og chronologisk ordnet en stör Deel af hvad son» 

findes t trykte Lsger, samt et og andet af hvad der 

findeS t üaandskrifter og Documenter, og saaledeS lettere 

künde ledeS paa Spor til en mere udstrakt Zorfkning i 

sin egen Lreds og ved sin egen Zlid saavel med äensyn 

til Archivdocumenter, som til de locale Zorhold og de 

paa Gtedet selv vedligeholdte saavel skriftlige, som 

mundtlige Efterretninger, paa hvis Vcrrdi man neppe 

r den Grad vilde vcrre opmcrrksom, naar man ikke alt 

sorud ved en stig ufuldstaendig Haandbog i det mindste 

havde faaet et GlagS overfladisk Legreb om det Hele 

og hvad der manglede til sammeS Lerigtigelse og Zuld- 

stamdiggjsrelse. Dog, selv om endogsaa det Haab, jeg 

r denne Anledning ncrrer, skulde glippe, vil jeg med 

Rolighed kunne nedjcrgge min Pen i den trssterige 

OverbeviiSning, at jeg har gjort, hvad jeg som Enkelt- 

mand künde, og det er jo en gammel Regel: ultia ^osse 

»emo obUZstui-. Forresten har jeg blot den ene Le- 

mcrrkning at tilfsie, at disse mine Samlinger ogsaa i 

den äenseende sortjene N̂ avn af antiqvariske, at de sor 

stsrste jvelen hidrsre fra mit Ophold t Odense 1811, og
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naar jeg derfor i samme taler om den nuvcrrende Tid, 

da meneS som ostest 1811 eller den Tid, da jeg indsam- 

lebe min Localkundj?ab om Byen: en Bemcrrkning, jeg 

har striidet nsdvendig at gjsre, for at disse mine UdtryV 

ikke sVulle foraarsage Misforstaaelfe eller Zorvirring. 

Endelig maa jeg endnu (foruden de mange Andre, hvis 

venskabelige Meddelelser jeg fra tidligere Dage, nemlig 

fra mit Ophold i Byen 1811, bevarer i et taknemme- 

ligt Hjerte) afleegge min offentlige Takstgelse til Topisten 

i Geheimearchivet, Hr. Tand. Rnudsen, hvis Godhed jeg 

for en Deel Aar siden har N7eddelelsen af öet i dette 

Gkrist saa oste benyttede ecolebikv

0t1ionion5is at taVke; samt til Hr. Di-. paludanMül- 

ler i Odense, uden hvis Velvillie med üerrsyn til Torrec- 

tur og andet mere til Udgivelsen henhsrende neervcerende 

Skrist vel neppe vilde have kunnet fremgaae for Lyset.

Elvedgaard, den 2 Juli L81I.

Vedel Simonfen.



BperiS Mlde og Navnets Oprindelse ere wende 
meget ulige Meninger. Nogle — scrrdeleS tydste 
Skribenter — udlede begge Dele fra Keiser Otto 
den Store, som i det 10de Aarhundrede (nemlig efter 
Suhm 972-73) ved et Jndfalv i Danmark tvang 
Harald Blaatand til at antage Daab og Kristendom; 
efter hvilken Seier Han stal have stiftet Staden og i 
dens Navn sin Jhukommelse 8axon. 1̂ . 3
c. 25. (^kron. örunsvieens. p. 66. Hübners 
Geograph. B . 2 Pag. 21-22 rc.); eller — som og- 
saa Andre paastaae —  ̂ Kong Harald selv stal have 
gjort det til Keiser Ottos Erindring (V rinK  ALon. 
8eanen8. I.  p. 133. No. 1. D. H. 3 Pag. 235.) 
Men endstjont denne Keiser stal have navngivet Otte- 
sund mellem Harsyssel og Thpe, hvorhen Han Var 
troengt ind med sin Armee og hvor Han stal have 
kästet sit Spyd i Limfjorden, fordi Han nn, af Man
gel paa Skibe, ikke künde trcenge videre frem (D . 
H. 3. Pag. 109. 4 Pag. 492.); ligesom ogsaa 
en Oe sammesteds efter Ham stal have faaet Navn af 
Ottonia, hvilken sencre efter Dronning Thyra kaldtes 
Thprholrn (gl. Saml. 2, 2, 114) : er det dog paa den
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anden Side af alle Beretm'nger klart, at Han aldrig 
satte sin Fod oder Geltet eller havde det mindste med 
Fpen eller Odense at gjore (jfr. Montan. Ker. Dan. 
Iiis t. p. 271. Holbergs D. H. 1 Pag. 83 re.), end- 
fljondt det vel künde syneS rimeligt (forudsat at Be- 
retningen iovrigt er fand), at det ingenlunde Var et 
Oddesund ved Limfjorden, men snarere et Oddesund 
ved Fyen, der gjorde Standsning i Hans Marsch; thi 
ikke at tale om, at Oddesund ved Limfjorden allcrede 
ncrvneS lcenge for Keifer Ottos Tid (nemligAar 371. 
Snorro 1 Pag. 33. D .H . 1 Pag. 178. sfr. 3 Pag. 
109) og altsaa nmuligt efter Ham kan have Navn; 
ligesom man Heller ikke kan vide, hvad Han vilde ved 
Limfjorden og allerhelst ved Limfjordens vestligste 
Egne^); saa Var det jo deöuden hoist usandsynligt, 
at Han i 7 Dage (som det hedderD. H. 3 Pag. 109.) 
med sin hele Armee skulde kunne trcenge frem fra 
Slesvig til Oddesund i Limfjorden. Langt rimeli- 
gere maatte det altsaa have vcrret til det saa meget 
noermere beliggende Oddesund ved Fyen; thi netop 
paa den fyenske Vestkpst^) finde vi et Nces eller en 
Odde, som endnu kaldeS Tonnes Odde (maasiee

r )  Da Han paa denne Bei ikke engang kom til DendsySsel, 
som Adam af Bremen antyder, men til Thye; paa hvilks 
Distrikter Han dog selv gjor saa vcrsentlig en Forskjel, at 
Han kalder dem scerstilte Oer. cfr. NyerupS Kult. Hist. 
Pag. 76.

2) Og derhoS i Vendsherred, der ved sin Navnelighed saa 
let med DendSsySsel künde forvexleS; saa meget mere 
som de tillige have det tilfcrlledS med Hinanden, ät de 
begge ved et Sund blive adskilte fra äylland.
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oprindeligviis Ottonis Odde), og at Sundet ved samme 
L gamle Dage virkelig er kaldetOddcsund, see vi deraf, 
at den derpaa liggende Fonss (9 : Fyens-Ncrs) Kirke, 
der, vel at mcerke, tillige foregiveS at vcere den celdste 
Kirke r Landet (A tl. 6 Pag. 646), i gamle Dage (f. 
Ex. i et Afladsbrev af 1478 i Pont. Annal. 2 Pag. 
673) kalvtes OddesundS Kirke. *) Dette Passer ogsaa 
bedst til Theodorich de NiemS O rd, naar Han st'ger, 
at Keiser Otto den Store, da Han begav sig person- 
lig til Danmark, stiftede der en efter Ham opkalret 
Kirke, Leelesia ottoniensls in  Xi88in (9 : paa 
Fyens-Nces), og at Sundet der den Dag i Dag efter 
Ham bcerer Navn af fretuin Otten8eIie 9 : U lareO t- 
1oni8 eller Ottesnnd (jfr. PetersenS D. H. 2,1, 97). 
Hvortil endnu kommer, at netop her fra dette Sted 
var i gamle Dage det rette Foergcsted eller den sced- 
vanlige Oversart tilSydjylland, nemlig det saa kaldte 
FonSfore (A tl. 3 Pag. 495 formodentlig over det saa 
kaldte Oddesund eller Fons—odde— sund) t il Sten- 
derup Hage i Jplland; paa hvilket sidste Sted jeg

r )  Og naar derfor Adam af Bremen (cfr. D .H . i  Pag. 492) 
siger, at Keiser Ottos Dei gik lige til det Dderste af Ha- 
vet Vindele, hvilket endnu til denne Dag kaldteS Odde. 
sunt; da maae Han paa dette Sted, vm ikke mene, saa 
doq med det virkelige Vendsyssel forvexle vort fyenile 
Dendsherred, da Forskjellen mellem Hunts og detteS 
gamle Navn er saa ubetydelig; hiint nemlig Vcrndle og 
dette Vcendeslet (8. » . v . 7, 523) Vendelhuus (D . H. 
X. Pag. 127) og Vendelsherred (8. tt. v . I Pag. 289), 
ligesom endnu det ene bcrrer Navn af Vends-svöscl og 
det andet af Vends-Herred.
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altsaa formoder, at Otto den Store er standset. Bel 
gav nu bcmeldte Keifer Otto den Stores Sonne- 
son, Keifer Otto den 3die, Aar 987 et Frihedsbrev 
for Bistopperne i Odense, ligesom Han ogsaa alt forud 
havde privilegeret Bisperne i Slesvig, Nibe og Aar- 
huus, sor derved at antage sig den nye i Norden 
plantede Kirke, og kalder vcd denne Leilighed Byen 
Ottonesvig; men at desuagtet hverken Han eller Hans 
Farfader have havt Deel L Byens Stiftelse, er af 
trovcerdige islandske Aarboger klart, som tilloegge Nav- 
net Odense en henved 1000 Aars hoiere ZElve (A tl. 
3 Pag. 426-27.) Snorre Sturleson siger saaledes 
blandt andre i Anglingasaga e. 5, at da (den af 
Suhm saa kaldte sidste) Odin forlod Saren og drog 
mod Norden, udvalgte Han sig ved Havet en Bolig 
(Bolstadr) paa Oen Odins-ey i Fyen; hvoraf altsaa 
fljonnes, at det Var en Oe i Fyen og ingen Stad, 
langt mindre det heele Land (som P. I .  Resen for
moder), der fordum kaldtes saaledes; ligesom ogsaa 
samme har vedligeholdt sin oprindelige Bencrvnelse 
saavel i Byens som i Odense Amts og Odense Her- 
redS ncervoerende Navn, skjondt Bencevnelsen af Oe i 
Gründen ikke mere kan titkomme samme. Men at 
desuagtet den Deel af Landet, der normest omgav 
Byen, den Tid med Rette künde kaldes saaledes, 
stjonnes endnu af EgnenS ncrrvirrende Besiaffenhed; 
thi paa Byens sondre Side lober den störe tilforn 
seilbare og i Knptlingasaga saakaldte Kalveaa*);

i )  Det er forresten med Hensyn til denne Aa heel moerke, 
ligt, at i det mindfte den Deel af samme, der laa nor
den for Byen, j det lüde Aarhundrede syneS at have baa-
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og paa den vestre, nordre og ostre Side den saakaldte 
Byens Bcek, der begynder fta Roes Kilde og har sit 
Udlob i PLente Dam, og som vel nu er ubetydelig, 
men den Tid maastee kan have vaeret en betydelig 
Strom (A tl. 3, Pag. 428-23). Eller med andre og tyde- 
ligere O rd : paa ByenS sondre Side lober ikke blot 
den störe Aa, som tilforn Var bredere og storre end 
nu, hvilket den stade og brede Engbund paa begge 
denS Sider noksom udviser; men paa den vestre Side, 
hvor nu den saakaldte Heede er, Var tilsorn noesten 
Band overalt, hvilket de mange stde og sumpige Ste- 
der bevise, som endnu stroekke sig fra den saakaldte 
Roes Kilde eller Dam tvcers over Heeden t i l Dalum 
Mark, og som tilforn have forbundet samme medAaen 
og havt sit Udlob i samme ved Heedehuset, hvor end
nu en Deel af Bcekken udlober; men da bemeldte 
Kilde blev inddiget og indpcelet, og Vandet fra den 
igjennem Render blev Lndledet t i l Byen, forvandledeö 
denne Strcekning t il Engbund og fastere Land. Paa 
Byens nordre og ostre Side lober derimod endnu den 
saakaldte Byens Boek, som ogsaa har sit Udspring fra 
bemeldte Kilde og omkringliggende S um pe,^ hvor-

ret Navn af Ellemoseaa (Det litercere SelilabS Akt- 
stykker Pag. 26. 73.)

r) Det Sande af disse forskjellige Beretninger turde vcere, 
at de mange side og sumpige Steder omkring Roesdam 
og paa Heden, hvilke endnu forogeS ved en tillobende 
Bcek fra Sanderum Banker, har et dobbelt Udlob; det 
forste nemlig mod Osten, hvilket ved Hedehufet omtrent 
lige over for Assistents-Kirkegaarden falber i Aaen, og 
det andet mod Nord, som danner den saakaldte ByenS 
Boek og omgiver ByenS vestlige, nordlige og ostlige Side.
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fra den lober L Nordost mellem Vindegade og Vester- 
gade, derpaa mod Osten mellem Graabrodre og S . 
Hans til Norregade og der igjennem den gamle O luf 
Baggers Gaard (nuvcerende Amtstue), hvorved den 
afstcerer S . Hans Sogn, som ogsaa er meget yngre 
end detOvrige afByen og tilforn Var en fand Sump; 
lober dersra bag om Sortebrodre Torv til Pientedam 
og overstoerer atter her Bpen for at falde i den störe 
A a ; men ogsaa detteBcrklob er blevet betydelig for- 
mindstet ved det at Vandet fra Roes Kilde til Bpen 
blev afledet (Od. AdreSs. Cont. L ftr. 1772 No. 45). 
Desuden kan den saakaldte Odins Oe vel ogsaa have 
vceret storre af Omfang og Lkke til Pladsen, hvor 
Byen nu staaer, alene have vceret indstraenket; Stige- 
fjord, der stod i Forbindelse med Ncrsbyhoveds So, 
Somosen og andre Enge, som den Tid vare Strand*) 
og ligeledeS satte Heeden ud imod Bollbro til un- 
der Band, künde saaledes paa den eneSide^), og den 
störe S o , som i Folge Traditionen tilforn Var der, 
hvor Piente Dam og Sortebrodrelykke nu ere, künde 
paa den anden, ligesom den störe Aa paa den tre-

r )  Thi i Somosen fandtes for 50 Aar siden et Skibsanker 
af Steen med en Dolk, til BeviiS paa, at den i fordums 
Dagehavde vceret seilbar Strand. (Borg Ruin. 1 Pag.13.)

2)  Og det saa meget mere som man ogsaa paastaaer, at S t. 
Hans Sogn i gamle Dage stod under Band, og at det af 
Byens Torve, som nu stedse kaldes Flakhaugen, i7jondt 
alle crldre Documenter skrive Flachhaffn, og selv Pontov- 
vidan i A ll. 3 Pag. 431 Flakkehavn og 6 Pag. 575 Flac- 
havn, i Folge NavnetS Betydning i hine Dage maa 
have vaeret en stad eller grund Havn for den TidS stad- 
byggcde og kun lidet dybtstikkende Fartoier.
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die Side have dannet en Oe^). Jkke at tale om 
andre Aaer, Bcrkke og Strandvige, som den Tid 
knnne have dannet en storre Deel af LandetS nord- 
lige Egne til en Oe og nu — ligesom saa mangt et 
andet Sred, — kunne voere udtorrede og blot i Mo
ser, Enge og Dale have efterladt Mindet om dereS 
fordums TLlva:relse.

Saaledes fik altsaa Egnen, og siden per K^neelr- 
doeden eller i cengere Begreb Byen, Navn efter Odin 
og kaldes derfor i de oeldste Efterretninger stedse 
Odins Ey eller Odins Oe (Snorro 1. e. Knytlinga- 
saga. Rolfs Saga. I'orfsei Keries re§. van. p. 
103. 481. Leeard. or!§. §erm. ß V V H  p. 390). 
TElnothns kalder den Othensia, Adam af Bremen 
(ed. Mad. p. 140.) Odanse, Knytlingasaga snart 
Odinscy og snart Odinsve (Cr. Hist. 2 Pag. 689 
o: maastee Odins-Vig eller vel snarest, ligesom det 
sirives, Odins-Ve s. Hans Helligdom eller Hans Tem
pel). 2) Forst da Navnet af Middelalderens Munke 
blev latiniseret fik det et T  i Stedet for det blödere 
D  eller Th. og kaldteS og flreveS af dem saaledes 
Othonia (Sv. Aages. Pag. 17. Saxo Pag. 219.221) 
Ottonia, Ottonium, Othencr (Saxo og Crantz) O thi- 
nia, Ottense, Otthense, Ottensehe, Ottinse, Ottinsoe, 
OthineSviga rc. ei at tale om Odysscea, samt andre 
storre Fordreielser f. Ex. Othoniatz, Octonis eller Oc- 
tonie, som den ogsaa i Middelalderens Munkeopteg-

^) 3fr. Borg R. L Pag. 12-lS, hvor dette ZEmrre vidtlof- 
tigere findeS omhandlet. . . .

2) 3fr. 8. ». v . 3. Pag. 363, hvor man finder diLse Vyens 
oeldste Navne suldstoendigt opgivne.
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nelser bencevnes (Cr. Hist. 2 Pag. 11), ja ! i Xooi-o- 
1o§. I^im lens. kaldes den saagar Uthenshoe (D. H. 
4 Pag. 715) og i et Dokument af 1268 Hstonsoe 
(D . H. X  Pag. 996). Dog Var intet af alle dens 
Navne i Middelalderen saa almindeligt, som Otho- 
nia; maaskee fordi Munkene derved vilde ndrydde 
Mindct om den hedenske Afgud Odin ellcr Othin, 
hvis Navn den forhen, saaloenge den kaldtes Othinia, 
bar, og desaarsag omdobte den til Othonia efter de- 
res Velgjorer Keifer Otto, hvem deSuden mangen en 
baade da og i senere Lider (f. .E7 . Resen) maaskee 
virkelig i stn Vankundighed kan have anseet sor 
Bpens egcntlige S tifter. Men nagtet denne Navne- 
fordreielse nu lettelig fra Munkene, som den Lid i 
A lt angave Tonen, overgik i det danske Middelal- 
derö-Sprog, fortrcrngtes den dog senere igjen af det 
rette oprindelige Navn og kaldes og skrives nu Odense; 
et Navn, der ved en Forkortelse i Almuens Mund 
lpder som Oens eller Oense, ligesom OdinSdag end- 
nn paa samme Maade forkorteS t i l Onsdag.

Nagtet nu vel saaledes de Fleste ere enige i at derivere 
Byens Navn af Afguden Odins, saa har man dog ikkun 
sjelden vceret enig om, hvilken af vore nordifle Odi- 
ner (eller med andre O rd: hvilken af den Odinske 
ReligionS Hovedreprcrsentanter) der kan have givet 
Anledning til Stedets Bebyggelse eller i det mindste 
givet Egnen Navn. Nogle have saaledes med Snorro 
i Ham troet at gjenkjende vor sidste virkelige Odin; 
andre derimod vor M it-odin (Cr. H. 2 Pag. 315) 
og atter andre den saa kaldte saxiske Othin (ibid. 1 
Pag. 237. jfr. Pag. 507). Saxo siger saaledes
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(Pag. 13) udtrykkelig, at det var M it-othin eller 
den Person, der i den virkelige Odins Fravcerelse 
falsielig havde tilsneget sig Hans Navn og Hans Vcer- 
dighed, der nu ved den virkelige Odins Tilbagekomst 
flhgtede til Fyen for at stjule sig, men blev der i et 
Folkeoplob myrdet, og at der siden udbredede sig saa 
svcer en Stank fra Hans Gravhoi, at derover opstod 
en Pest i Fyen, hvis Jndvaanere derfor grebe til det 
Middel at grave Ham ud af Hoien igjen, hugge Ho- 
vedet af Ham og flaae en spids Pcel igjennem B ry - 
stet^), og dermed Var saaledes ogsaa Pesten til Ende. 
En Tildragelse, Suhms D. H. 1 Pag. 155 imidlertid 
henforer til Huglcik eller Angul, Dan M ikilla tisSvo- 
ger, som Han lader leve 330 Aar efter Christi Fodsel. 
Riimkroniken siger dcrimod, at det var den Othin, 
som drcebte den sjcrllandste Kong Balder (altsaa 
Hother?), siden selv blev Konge, men drcebteS i Fyen 
og blev der begraven. En anden dansk Kronike siger 
blot, at Kong Othcrn, som den lader regjere efter 
Friedleif (altsaa Odin, Friedleiss Son eller den sidste 
virkelige Odin?) dode hastig i Odense og blev der 
begraven (Cr. H. 2 Pag. 323); hvorimod 
Oätlenses lade den virkelige Odin, som den imidler- 
tid lader komme til Regjeringen 434 for Christi Fod
sel og regjere i 8 Aar, ihjelstaaes og begravcS L 
Odense (ibid. Pag. 869-70). Saa meget synes un- 
der alle Tilfcelde bist, at i det mindste en af disse 
Odiner er bleven begraven i en Hoi lige ober for vor

i )  En Drocedure, man ligeledcs, og det eodnu 1252, ssal 
have anvendt mod Kong Abels Liig i en Mose ved Got- 
torp. D .H . X. Pag. 211-12.
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Frue Kirke i Odense, men paa hiin Side Aaen; hvor- 
for ogsaa den garnle Riimkronike lader Ham sige:

Jeg lagdes i  en Hoi der hos en Aa, 
som Othens Stad Han monne nu staae; 

og L r .  I,Lbtu8 i sine Rer. dan. lib r. p. 142 sigcr 
fremdelcs:
---------- tum 6ives Otlinma re^em
csespilidus tex lt, memorandam ubi V ir§ in l8  redem 
0kri8 tipa rE  rapidum propter 8peetaveri8 amuem; 
saa at der ncesten ingen Tvivl er om, at den Banke 
i  Skriverlokken (mellcm Bispelokken og Munkemose), 
som senere af det derpaa opbygte Vor Frue Kloster 
kaldtes Nonnebjerg eUer Nonnebanke, *) jo derved 
maa forstaaes; hvilket ogsaa v. Haben i sine Alder- 
doms Levninger fra Fyen, i Folge det almindelige 
Sagn, udtrpkkelig bekroefter. Maasiee künde imidler- 
tid den bele Forvirring, disse forstjellige Eftcrretnin- 
ger om Odins Forhold t il Odense Bye foraarsage, 
paa den simpleste og letteste Maade lade sig oplose, 
naar vi antage, at den saa kaldte sidste og virkelige 
Odin omtrent 50 Aar f. Christus kom hen'nd fra Saxen 
og opslog sin Bopcrl paa den saakaldte Odins Oe L 
Fyen, opreiste der sit Tempel eller Offerhuus^) og

r) Zeg bruger som ostest i det Folgende den forste Bencev- 
nelse og har min Hjemmel saavel i et Doc. af 1352, hvor 
det kaldes Nonneberg (8. « . v . 1 Pag. 308), som i det 
dekjendte VerS:

Mellem NonnebjergetS Hoie 
dreves leite Bold for droie 
Slag; — og körte Sorg med den rc. 

r )  Ligesom maaffee hanS Drotter i sammeS ncrrmeste Om-
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foranledigede derved en Deel af Landets Jndvaanere 
til at opfore deres Stolpebode og Trcehuse i Ncerhe- 
den af samme, hvorved saaledes Grundvolden lagdeS 
til den senere Flcrkke eller By, som blev opkaldt efter 
den i sammes Tempel dyrkede Guddom; en Guds- 
dyrkelse, der naturligviis maa antages for at have 
vcdvaret, endsijondt Odin selv (efter ved Gefions 
Hjelp at have bemestret sig Sjcrlland) drog fra Fyen 
t il Sverrig og opflog sit Scede L S igtun, hvor Han 
ogsaa dode og blev begraven. Hvad derimod den 
Odin er angaaende, der paa Nonnebjerg ved Odense 
blev begraven, da kan dette ingenlunde have vceret 
hiin foromtalte eller virkelige O din, men maa enten 
efter Sa.ro have vceret en Mitothin s: en Bedrager, 
der i Odins Fravcerelse tittog sig Hans Vcerdighed, 
eller ogsaa — da den egentlige Mitothin eller Oller, 
som det synes, ikke i Fyen, men i Sverrig blev ihjel- 
flagen og der paa UllerSakker begraven (D . H. 1 Pag. 
22. 54) — maaskee snarere efter Suhm den nyere 
sarsisie Odin (altsaa Hugleik eller Angul), der flere 
Aarhundreder efter den virkelige Odins D od , nemlig 
330 efter Christi F., udgav sig for den crlvre og altsaa 
igjen oplevede Odin. Der ligger virkelig ogsaa 
i den Maade, hvorpaa Han i Folge Saxo blev 
begraven (nemlig heel og holden, uden forud at 
vcrre brcrndt), et Beviis for, at Han ikke kan have 
vceret den gamle eller af Suhm saakaldte sidste Odin, 
som Snorro egentlig tilsiriver ByenS forste og egent-

egn, f. Er. Thor paa Thorslunde i NoeSbyhoved Soe, 
Freir i Fraugde, Balder i Bcldringe, o. s. fr., jfr. Pe§ 
tersenS D. H. I, 1 Pag. 99.
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lige Oprindelsez thi netop denne Odin bar det -o, 
der indforte den saakaldte Brunna Old eller den Skik 
at brcende de Dode; medens derimod den saakaldte 
saxsiske Odin eller Hans Svoger Dan netop afskaffede 
sanrme (D. H. 1 Pag. 111), saa at den hele Fortcel- 
ling om den fta Hans Gravhoi udbredte Pest maaskee 
endogsaa kan ansees for en Folge af Folkets SEkkel- 
hed for denne nye Begravelsesmaade, hvorved man 
overlod Legemet t i l Stank, Orm og Forraadnelse, L 
Stedet for, at man for lod Jlden sortiere det Forgjcrn- 
gelige og Urene. Men fordi der saaledes omtrent 
ligge 400 Aar mellem 'den Odin, der forst opslog sin 
Bolig eller reiste sit Tempel i Odense, og den, der 
ved Odense Aa blev begraben, derfor kan begge Dele 
gjerne vcere fleete paa en og samme Plads, nemlig 
paa Nonnebjerget; thi man havde jo som ostest i den 
hedenske Tid ^) sin Begravelse L eller omkring ved 
LandetS Altere og Offerhoie, — de Fornemste normest 
og de Ningeste fjoernest fra samme; 2)  — og om 
man endstjondt i dette Lilfcrlde ikke tor troe, at den 
sidst omtalte Odin, — der maaskee endogsaa snarest, 
som en Forrceder mod den virkelige Odin, blev ofret 
paa den fortornede Guddoms Alter, — just ved

1) Naar man ikke selv havde sin scrrskilte Familiegrav, der 
dog, selv i dette Tilfcrlde, med et Alter var forsynet, og 
altsaa i det Hele taget künde lignes ved de adelige S tar
ters Huus- eller Familie-Capeller i den senere Middel- 
alder.

2) Omtrent som i de christne Tider, hvor de Fornemste be- 
groveS foran Alteret i Choret, de Ringers i Kirkens Skib 
eller Sidegange og de Ringeste paa Kirkegaarden.
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denne sin boldsomme Jordefoerd turde gjore Negning 
paa nogen udmcerket Begravelse af dem, der forfulgte 
ogdrcebte Ham, og altsaa Heller ikke tor antage, hvad 
Traditionen har foregivet, at nemlig Nonnebjerget fra 
Begyndelsen af ffulde have van-et en Kreds af Hoie, 
med den storste, der gjemte Odins Affe, L Midten, 
medens Hans Koemper hvilede i en Krands omkring 
Ham i Bankens mindre Hoie; saa er dog saameget 
vist, at dette Nonnebjerg i den hedenffe TidSalder ikke 
blot har tjent t il Begravelsessted for een, men for 
flere; og dette er saaledes Aarsagen t i l ,  at de Hun- 
derup Bymoend saa oste ved Ploining og Gruus- 
gravning have fundet Urner og andre hedenffe O ld- 
sager i disse moerkelige Hoie; saaledes f. Ex. om- 
trent 1730 (ved at grave Leer t i l at dcemme for 
Aaen med ved Munkemolles Reparation) to meget 
störe Steen og nogle S o l v - U r n e r ,  samt et Arm- 
baand af samme Metat; ' )  og atter 1775 foruden 
en Urne og en stör Kampesteen, der Var saa scelsom 
gjennemffaaren af hvive, gjennemsigtige Aarer, at man 
troede deraf ved Slibning at kunne frembringe de 
deiligste Bordblade, endvidere en oval Solvring, som 
til en Arm, temmelig tpk, men simpelt forarbeidet.

i )  Ester en Beretm'ng i et Mskr. af Landsdommer Badens 
Bibliothek No. 196, 4to, som nu eies af Hr. Casserer 
Hansen, og som har til T ite l: Adskilligt om Odense, oz 
uden Tvivl er af Jacob Bircherod, der levede 1735; hvor 
det findes bagi paa et Blad mellem Pag. 238 og 239. 
Forudsat, at det ikke er et senere tllfoiet Supplement og 
altsaa blot en leetio varians af den ncestfolgende Beret- 
ning. '
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hvis tilspidsede Ender ved nogle forhoiede Knopper, 
som ved Sloifer, tilsammenfoiedes, og som man na- 
turligviis antog for Odins egen Armring (Ad. Cont. 
Eft. 1775 No. 30 ), skjondt Odin vel ligesaa lidet 
tor tilegne sig den, >) som de opgravne Urner, da 
Han, som sagt, ikke blev brandt, men heel og holden 
begravet; og man formodentlig ved den Operation, 
man i Folge Saxo foretog med Hans Lüg, har stabt 
Ham ud i den tilstodende Munkemose, da det gjerne 
Var i Moser, Sumpe og andre Uforer, hvor man 
nedrammede sine Gjengangere med Pale. ?) Ved 
Christendommens Jndforsel (c. 887) tilfaldt Pladsen, 
— nemlig den gamle Odins Tempelhoi og den yngre 
Odins Gravhoi eller nuvarende Nonnebanke, — uden 
T v iv l, som en offentlig Eiendom, Köngen, og blev, 
formodentlig for sin dertil beqvemme BeliggenhedS 
Skyld og som det eneste hoitliggende Sted ved Byen, 
i Anledning af de norste Plyndringer fra 1043 til 
1064 indrettet t il et Slags Skandse eller Befcestning

^  Der maallee endogsaa langt snarere rar den helligeRing, 
der stedse laae paa Gudernes Alter i de hedenlle Titer, 
og hvorpaa man til Thinge svoer sin Eed, som ogsaa der- 
af kaldtes Baug-eidr eller Ning-Ceden.

2) Forresien er det markeligt nok, at der ogsaa i Iylland 
findeö en Gravhoi over en Kong Kuglet (D . K . I Pag. 
155); men Navnet var jo ikke ualmindeligt i Norden, 
thi der levede endogsaa paa samme Tid en Kong Hugleik 
i Sverrig (D .H . I Pag. 167), og man behover altsaa ikke 
med Suhm at antage, at Zyderne llulde have opreist en 
ZEreshoi over den samme Odin, som Fyenbverne ned
rammede med Pale i dereS Moser.
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for at beskytte Aalobet mod Soroveres Opseiling i 
samme; og saaledes blev da formodentlig ogsaa den 
pdre Krands af Hoie (forudsat at en saadan nogen- 
sinde har existeret) i denne Anledning formet t i l en 
ordentlig sammenhcrngende Skandsevold og den dpbe 
Grav uden om samme, som endnu 1811 saa tydelig 
var at see, den Tid anlagt; ligesom formodentlig paa 
den midterste Hoi selv opbygt et Slags Castell eller 
Borgfcestning, der maaskee fra den Tid af tjente vore 
Konger ved deres Gjennemreise til Residents; og 
derfra hidrorer det saaledes formodentlig ogsaa, at 
Knud den Heiliges Kongsgaard i Odense 1086 ikke 
syneS at have ligget paa den nordre, men paa den 
sondre Side af Aaen, og at Svend Grathe, — der 
maastee end mere i Anledning af Vendernes gjen- 
tague Plyndringer kan have befcestet Stedet (Ad. 
Cont. Eft. I. e.) — 1154 kalder sin Kongsgaard her 
paa Egnen en re§i3 a p n ä  Otllenns, eftersom samme 
vel laa ved,  men egentlig ikke i Byen. Thi at her 
paa Stedet virkelig i gamle Dage har vceret en Borg 
eller Befoestning, mener jeg, foruden af Stedets for- 
dums derpaa hentydende Uvseende, endvidere deraf at 
vcere indlyscnde, at da man scnere hen (dog i ethvert 
Tilfcelde for 1180) her paa Banken anlagde et Vor 
Frue Nonnekloster, kaldtes Stedet selv allerede L u r-  
ßum OtlioniLL (8 . H. I) . 1 p. 283, 7 p. 221) og 
Nonnerne, som en Folge deraf, fra Begyndelsen af 
stedse Xoniales <Ie üur§o s: Borgnonner eller Non
nerne fra Borgen (see i det folgende under 1175, 
1180, 1183, 1193), saa at man altsaa deraf kan 
Putte, at Stedet selv, allerede for denne sin Nonne-
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Periode, maa have baaret Navn af Odins Borg, 
Odense B org, LurZum Otlwnirv, Knuds Borgen, 
Svends Borgen eller andet deslige. Munkene havde 
nemlig i Almindelighed den politisk rigtige Maxime, 
at henlcegge deres Kirker, Kapeller og Klostre paa de 
hedenste Afgudssteder, deels for derved at doempe det 
dermed forbundne Afguderi, og deels for at tilvende 
deres Helligdomme den samme Anseelse og det samme 
Tillob, som Stedet i de hedenste Tider tilforn kan 
have havt. Kom nu dertil, at dette Sted havde 
voeret deres og ByenS Skptshelgens, Kong Knud den 
Heiliges, Nesidents, saa Var det saa meget mindre at 
undres over, om de ved et Nonneklosters Anloeg sogte 
at hellige det Sted, der for havde voeret vanhelliget 
ved Odin, og tillige at hcrdre den Plads, der som 
deresSkytspatrons fordumsBoelig maatte have vüesentlig 
Interesse i deres Dine. Klosterbygningen afbrcrndte 
imidlertid »den Tvivl 1247 og blev vel neppe op- 
bygt mere, ^) eftersom Klosteret ved den Tid til Da
lum blev henlagt; men Pladsen (der inden for Dol
den havde et Diameter af omtrent 150 Alen, samt 
Dolden en Brede af omtrent 50 Alen og en dertil 
svarende Hoide, saa at altsaa den hele af Graver 
indfluttede Plads omtrent havde et Diameter af 250 
Alen, og altsaa neppe künde anslaaes hoiere i Areal 
end t il en 2, hoist 3 Tdr.Land) vedblev naturligviis, 
nagtet Klosterets Forflytning t il Dalum, ligefuldt at 
voere dette Klosters Eiendom og Var formodentlig, 
som saadant, snart bortforpagtet, snart bortfcestet og

r )  Om Spor.ene til den fordums Klosterbygning stal jeg 
imidlertid under N93 give ncrrmere Forklaring.
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snart pantsat til en eller anden Lcrgmand; thi 1295 
fee vi allerede Klosteret at maatte pantscrtte adsiillige 
af sine Eiendomme (8 . tt . I). 1 Pag. 295, jfr. 300, 
301.) 1341 overlader det ligeledes adskittige af sine 
Eiendomme deels paa besternt Tid og deels paa Livs- 
tid til Private (ibid. Pag. 304), og 1352 hedder det 
udtrykkelig, at Prior Andreas af Dalum Kloster sijen- 
kede til Nonnen Margrethe Sunstorp det Gods 
( t to n a ) ved Nonnebjerg, fom B . Schermer havde 
havt, og som Var pantsat til Hennikin Fredce og A l
bert Grote (hvilken sidste Var Borger i Odense, 8 . 
14. 1). 1 Pag. 308-9), men som hun nu, tillige mcv 
mere, havde erhvervet sig (8 .  14. 1). 1 Pag. 308. 
D. H. X I I I .  Pag. 267.); ved hvilken Erhvervelse 
man imidlertid blot maa forstaae cn Jndlosning fra 
Panthaverne; ligesom man af 8. tt. I). 1 Pag. 312 
og andre flere Steder seer, at ved Priorenü Donation 
blot forstaaeS cn Overladelse af Stedets Jndkomster 
paa Livstid, da Nonnens Gods ved hendes Dod na- 
turligviis igjen tilbagefaldt til Klosteret; saa at alt- 
saa Meningen af det Hele er, at Nonnen ved sin 
Jndtrcedelse (thi efter den Tid havde hun jo ingen 
Privatformue mere) var riig nok til at indlose dette 
pantsatte Gods og gjorde sig en Fortjeneste af, paa 
Klosterets Vegne, at gjore det imod at nyde Renten 
deraf paa LivStiV. Og saaledeS vedblcv sormvdent- 
lig Pladsen gjennem hele den catbolste Periode at 
voere Klosterets Eiendom, indtil den ved Refor
mationen 1536 tillige med Klosteret hjemfaldt til Kro
nen; men Ihvorledeö den, — hvad som senere var 
Tilfcrldet, — kom til at ndgjore en Deel af Hunde-
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rup B-eS Marker, vilde v«re vansieligt at afgjore, 
dersom man ikke turde troe, at det Var skcet i Nnled- 
ning af at Hunderup Bye, som for havde henligget 
til S . Knuds Sogn, 1532 fik kongelig Ordre at 
henlceggeö til Hjallese s: Dalum Kirke. Neppe har 
der imidlertid i al denne Tid vceret Bygning paa 
Stedet, men Pladsen er uden Tvivl bleven afbenyttet 
mere til Grcrsning end tilP lo in ing ; thi endnu 1583 
stod, i Folge Byens gamle Grundtegning, den fulde 
Ring af ForskandSninger eller den fulde Voldkrands, 
og blot i Osten og Vesten dar der en Jndkjorsel 
gjennem samme; ja! hvad som endnn mere er mcerk- 
vcerdigt, det samme synes fast endnu 1775 at have 
vceret Tilfcrldet, saasom den ogsaa da kaldes en rund 
Jordvold, som en gammeldags Fcestning, med kjende- 
lige Spor til Graver omkring (Ad. Cont. Eft. 
No. 30). Men ved Udskiftningen blev den ene af 
disse halvmaaneformige Volde udlagt til Gruusgrav 
og Deifylding og iscrr anvendt t i l  at scrtte en Dcem- 
ning ved Munkemolles Stufe, og saaledes Var der 1811 
blot den nordlige, samt den sydlige Voldkams ostlige 
Ende, og nu blot den nordlige af disse Volde tilbage, 
medenS den spdlige aldeles er bortfert og forsvunden. 
Forresten har denne Plads i en lang Ncrkke af Aar, 
formedelst sin behagelige Udsigt, iscer over Aaen og 
Odense B y , tjent til Spadseregang for sidstncrvnte 
Bpes Beboere, men iscer vceret en almindelig Bold- 
spilplads for SkolenS Disciple, ja ! er i denne An- 
ledning, som en af Skuepladserne for deres Ungdoms- 
glcrder, endogsaa bleven besungen L Minerva 1788 Pag. 
404 af en af de dimitterede Disciple med folgende O rd :
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Mellen» NonnebjergetS Hoie 
dreveS lette Bold for droie 
S la g ; — og körte Sorg med den.
Tollerlund fornam vor glade 
Sang, som fjcrrne OLeade 
strax larvillig  tog igjen.

Nu har endelig Hr. Procurator Nasmussen (som 
jeg troer 1834) tilkjobt sig denne Plads og forstjon- 
net den ved et smukt Anlcrg og en smagftrld B -g - 
ning.

Jmidlertid er det, som sagt, ilke usandsynligt, at 
paa denne Odins fordumS Grav i de celdste Tider 
LandetS almindclige Offersted, BlothunS eller Tem
pel kan have va?ret oprettet; og da slige B lo t- eller 
Offer-Huse, maaskee deels for Gudstjenestens og det 
dermed forbundne Nctterthings, men iscer for Marke- 
dets Skyld, der ved de störe Fester i Ncrrheden af 
samme afholdteS, i Almindelighed lokkede Mange til 
at opflaae dereS Boder og Vaaninger i Nsrheden af 
samme, ^  saa künde dette ogsaa let have givet An- 
ledning til, at den Flcrkke, som blev Vuggen sor den 
scnere By, künde vcere bleven anlagt i en KredS om- 
kring denne Hoi og sammeö Offersted eller A lter; 
thi at Odin virkelig med Grund, som Sagnet tilhol- 
der, künde antages ogsaa her at have anlagt en 
Bp, er saa meget rimeligere, som netop Han Var den, 
der forst lcerte Nordboerne den Skik at flytte ncrr-

^) I f r .  om de forikjellige Anletninger til Kjebft<rderne6 
Oprindelfe NyerupS Kulturhist. Pag. 113 11.

2»
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mere sammen vg den Konst at bygge Byer (Cr. H. 
1 Pag. 23. 36); men Bygningerne vare naturligviis 
den Tid endnu kun af Trce, nemlig horizontalt paa 
Hinanden anbragte Bjelker eller Tommerstokke, omtrent 
som de nuvcrrende svenske og norste Stolpeboder eller 
Staburer. En flig Byens Oprindelse synes derhoS 
ogsaa saa meget rimeligere, som Sagnet ikke blot 
gaaer, at Frue Kirke skulde vcrre den celdste af Byens 
Kirker (jfr. D. H. 8 Pag. 36), og Nedergade (det 
v il sige: det nedre eller sydligste Qvarteer) den celdste 
af ByenS Gader og Qvarterer; men endydermere 
tilholder, at Byen i gamle Dage stal have ligget lige- 
saa meget paa den sondre, som paa den nordre Eide 
af Aaen, og at der skulle vcere fundne nmiskjendelige 
Spor t i l fordums Bebygning längs Aaens sondre 
Gredde; hvilket ikke blot har Rimelighed, naar man 
antager Nonnebjerg for, — som Odins Borg eller 
Hans Afgudö Tempel og Blothuus, — at have givet 
Anledning t i l Byens Anlcrggelse, men endogsaa let 
künde lede os til denFormening, at i den hedenske Tid 
havde blot den sydlige Side af Aaen, men ikke den 
nordlige vceret beboet, og at det forst Var de kristne 
Jndvaanere, der lidt efter lidt trak sig over paa den 
nordlige Side og saaledeö forst anlagde Byen paa 
det Sted, hvor den nn er beliggende: en gradviis 
Forflyttelse af Byens Bygninger fra den ene til den 
andcn Side af Aaen, der ligeledes ved Ribe (A tl. 5 
Pag. 604-5. D. H. 2 Pag. 5 l)  og maastee ved 
flere Byer i gamle Dage har fundet Sted.

Dog — det er ikke nok med at Traditionen har 
anviist Odin en Grav og et Tempel ved Odense, men
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den har endogsaa vovet at fremvise den Plads, hvor 
Hans Residents eller Hans Pallais i fordums Dage 
skal have staaet, nemlig en Gaard paa nuvarende 
Korsgade (der desaarsag ogsaa blandt ByenS Gaarde 
stal voere No. 1 eller den, hvorfra Numereringen be- 
gynder), og at angive sammeS oprindelige Architectur 
lige ved den, som paa Odense Byes nuvcrrendeNaad- 
stuesegl findes udgravet (A tl. 3 Pag. 426 jfr. Grund- 
tegningen), samt det Steenbillede, som endnu 1730 
(H iea tr. van. Pag. 152) stod L Gavlen paa denne 
gamle grundmurede, 1685 Naadmand Mule (nu, som 
man mener, Gjoestgiver Larsen) tilhorende Bygning 
paa KorSgaden, for Odins Billede (A tl. 3 m. 430. 
6 Pag. 575) og Byens Vartegn (ibid. 6 Pag. 600). 
Dette Billede sad nemlig, i Folge v. Hävens Alder- 
dommens Levninger fra Fyen, oder Deren til det saa 
kaldte HelliggeisteS Hospital paa KorSgaden, som siden 
blev forvandlet til Raadhuus og af Gaardens senere 
Eier, Naadmand Niels Mule, repareret og Billedet 
bag paa med folgende Jnscription forsynet: „Anno 
„1685 den 20 Aug. lod Niels Mule Naadmand og 
„Hans Hustrue, Gunder Fochsdatter W itt, dette Kong 
„Ottings Effigicö renovere og igien paa dette Sted 
„opsoette, hvor dette HuseS forste BygningS Begyn- 
„delse var, da dette Huus bygtes til Ottense Raad- 
„huus." Men da Billedet aldeles Lngen Lighed 
havde med den Forestilling, man scedvanlig plcier at 
gjore sig om Odin; da det desuden, vel at marke, 
var af Trce (og ikke, som fvrommeldt, af Steen) og 
desaarsag Heller ikke gjennem ret mange Aarhundreder 
kan have modstaaet Tidens Tand; og da det endelig,
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dersom man v ll troe v. Haven, stod paa et Sted, som 
for havde vceret Helliggeist Hospital, hvor altsaa Mun- 
kene umnlig vilde have taalt det, hvis det havde 
vceret et hedensk Afgudsbillede; synes Prof. v. Hä
vens Mening i Hans Alderdoms Levninger fra Fpcn 
(dem jeg tillige med en Tegning af Bitledet for flere 
Aar siden stjcenkede til den antigvariste Commission) 
at viere langt sandspnligere, naar Han formoder, at 
det enten har vceret Pave S ir t i den 4deS Billede, 
som paa Np lod hiint forommeldte Hospital (1476) 
opbpgge (saa at altsaa den ved Hans Foddcr liggende 
Stymper maastee har pullet ketegne de spge Pille
grimme, som til denne Pavens veldcedige Stiftelsc 
toge deres Tilflugt), eller ogsaa at det betegnede en 
eller anden af de om Petri S tol den Tid strivende 
Paver, paa hvis Parti Geistligheden i Danmark havde 
Paget sig, og hvis Contrapart deSaarsag foreftilledeö 
ved Hans Fodder, som en Pagen og ovcrvunden Fjende. 
Hvorhos jeg dog ingcnlnnde ncrgter, at dette Billede 
maapce ogsaa künde haveHenspn t il den danpe Geist- 
ligheds Patron Kciser Otto og Hans Scier over He- 
denpabet i Danmark; en Fortolkning, der i det mindste 
havde det Fortrin fremfor de andre, at den tillige 
forklarede os Gründen, hvorfor det kaldteS Kong O t
tings Billede (L lllS ies OtlZonis). Senere eiedeS 
forrcstcn denne Bvgning af Gorgemester Jens Niel
sen, og Billcdct blev formodcntlig 1740 ved Gaardens 
Ombygning nedtaget. Hvorhos jeg heel gjernc ind- 
rommer, at den Beretning, at det i gamle Dage havde 
vceret et Helliggeist Kloster, maastee endogsaa snarere 
maatte lade os formode, at det var nuvcrrende Mode-
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Händler MathowS end Gscrstgiver LarsenS Gaard, der 
herved meenteS; eftersom HLin ( i lang Tid under 
Navn af Grevinde Schecks Gaard bekjendte) Bvg- 
ning endnu i sin hele Architectur har saa meget Klo> 
stermcessigt ved sig, det den endnu i crldre Dage i 
langt hoiere Grad skal have besiddet. Ligesom den 
ogsaa foregives i gamle Dage at have vceret et Klo
ster eller, hvad som L Gründen er det samme, en 
Priors Boelig; og denS Bpgning dcrhoS er udmcer- 
ket saavel ved de tydelige Spor, den paa begge S i-  
der, — dog isoer ud imod Staalstrcedet til, — frem- 
viser paa smale og hoie Kirke- eller Kloster-Vinduer, 
som ved de forskjellige Helgenbillcdcr, hvormed den 
tilforn skal have vceret prpdet, og hvoraf endnu (1811) 
en qvindelig Steenfigur med Timeglaö i Haanden, 
som tilforn sad pda det sondre Hjorne mod Gaden, 
sidder indmuret i den Lndvendige Gaard. Og da 
derhoS denne Gaard en Tid lang Var Postgaard, og 
Kurrelbaum, som Postmester, paa Grund deraf beboede 
samme, foretog Han sig 1782 en Hovcdreparation og 
traf da ved tildeels at fylde de svoere, hvcelvede, men 
pderst fugtige Kjceldere paa mange hvcelvede Gange 
og kjendelige Spor til flere; da Han nedbrod en huul 
Steenpille i Vcrrelserne, fandt Han inden i samme en 
Drengefigur af Trcr; og da Han opbrod et Sted r en 
af de iykke Vagge, som forekom Ham huult, traf Han 
der paa et indmuret Skab, gandske fyldt med gamle 
Pergamenter og Brevskaber, som formodedes at have 
ndgjort Klostrets fordums Archiv; kun Skade, at 
samme Lkke noiere blev undersogt, og at man ei en- 
gang künde erfare, hvor det kom hen, da vel de Flehte



24

sagde, at Jnstitsraad Hedegaards Fader, men der- 
imod Andre, at Bpefoged Borring fik det. ' )

Hvad derncrst bemeldte saa kaldte sidste nordiffe 
eller virkelige Odins Ophold i Odense, som af negle 
Forfattere anslaaeS til 8  Aar (Cr. H. 2 Pag. 868-70. 
D. H. 1 Pag. 155), er angaaende, da syneS Han lin
der samme at have modtaget et Gesog af Hier paa 
LceSsoe og igjen at have aslagt Ham et lignende; men 
derpaa at have afscndt Gefion ^) t il Gplfe i Sver-

^) For noale Aar fiden lcrste man i de Odense Aviser, 
at der i Udlandet var vpdaget en Deel Danmark ved. 
kommende Documenter vg blandt disse vgsaa et heelt 
Klosterarchiv fra Odense, som formodes med Clirist. d. 
2den at vcrre emigreret, og som altsaa ingenlunde künde 
vcrre det ovenomtalte, saasom dette endnu 1782 var til- 
stede i Odense. Zmidlertid har feg dog vgsaa vcrret 
paa Spor efter Hunt Klosterarchiv, der hvad enten det 
saa angik det ene eller det andet Kloster i Odense, dog 
for ByenS Historie maatte vcrre af den vcrsentligste I n 
teresse; men alt hvad jeg derom har bragt i Erfaring 
er, at den hele Sämling, som blev forefunden i Baiern 
og havde tilhvrt Christ, d. 2 eller de med Ham Emigre, 
rede, blev vverladt den svenske Regiering, som siden 
igjen overlod en Deel deraf til Norge; hvilken sidste 
endnu >7al henstaae paa Universitets - Bibliotheket i 
Christiania; men om der er noget Odense Klosterar. 
chiv deriblandt, ffal jeg naturligviis ikke kunne stge.

2) Som ncrsten syneS at have vcrret en Personifikation af 
Fyen. hvis Navn i gamle Dage Breves Fion, og altsaa 
letlelig ved en blödere eller forkortet Udtale af Gefion 
künde vcrre bannet, ligesom Danzig af Gedanum, Ge. 
tania og Gdanss. Cr. Hist. I Pag. 18S91. D. H. I  
Pag. 301-2.
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rig (der lr'g?ledeS havde besogt Ham. D. H. 1 Pag. 
A4), af hvem hun fik Sjceland til Lcen, hvorpaa Han 
selv drog til S ig tnn , mederrs Hans Son Skjold gif- 
tede sig med Gefion og fik med hende i Medgift baade 
Sjcrlland og Fyen (D. H. 1 Pag. 42 46 .); saa at 
det altsaa er at undre sig over, at endnu ingen anti- 
qvarisk Svcermer har vovet sig til at antage, at be- 
meldte Skjold under dette stt Ophold i Odense knnde 
have boet i den Gaard for den ostlige Ende afKorS- 
gaden, som endnu (og altsaa efter Ham?) kaldes 
Skjolden, ligesom Hans Fader, L Folge det foregaaende, 
tillagdeS hiin Gaard for den vestlige Ende af samme 
Gade, hvorved saaledeS Fader og Son bleve Gjen- 
boer og kom til at boe v is  ä v is , ligeover for eller 
lige for Oinene af Hinanden. ^  M in Mening er 
derimod, som af det foregaaende fljonnes, at hverken 
Odin eller Hans Son have boet paa den nordre, men 
derimod bcgge i Noerheden af Templet selv og altsaa 
paa den modsatte eller sondre Side af Aaen. I  
senere Dage synes dernceft Skjold at have opsiaaet 
sin Boclig i Leire, som fra den Tid af blev Skjolv- 
ungcrncs eller de dansie OverkongerS Hovedscede. 
Jmidlertid synes dog ogsaa adskittige af disse for 
lcengere Tid at have valgt Fyen trl Opholdsted, ja !

i )  Hvad man i gamle Dage her i Norden kaldte: L »ux- 
nnstr^i-, og har formodentlig den urigtige Fortolkning 
af dette eller et lignende Ord forledet Adi7illige til at 
troe, at Hegen i DgdrasilS Top i Folge Eddas Udtryk 
fad imellem Oinene paa den i sammeS Grene placerede 
O rn; i Stedet for det uden Tvivl burde heddê  at hiin 
fad vis L vls o: lige for Oinene af denne.



dette Land endogsaa til forfljellige Tider at have 
havt sine scercgne Negenter; og fljondt man nn vel 
ikke med Vished tor paastaae, at disse just alle sknlde 
have valgt Odense, som Landets vigtigste Stad, til 
deres Residents, har jeg dog i Odense Byes Historie 
ikke villet undlade at gjore opmcerksom paa samme. 
SaaledeS flal f. Ex.,Fven i Kong Vermund den V i
fes Tid, altsaa fra 175 til 210 efter Christi F. have 
havt sin egen Konge i Sumble eller, som Han ogsaa 
kaldes, Humble (Cr. H. 2 Pag. 108.116), hvis Dat
ier den jpdfle Kong Gram bortforte (Saxo Pag. 8-9. 
Cr. H. 2 Pag. 102-3. 111-12. 139. D. H. 1 Pag. 
85. 97), og som selv skal ligge begraben paa Lange
land (A tl. 3 Pag. 608. 6 Pag. 8 2 5 ).')

e. 3 3 0  flal derncrst Don Mikillatis Svoger Hug- 
leik eller Angul, som ndgav sig for den saxifle Odin
og derfor kaldes Angeltheau eller Sarenote s: Ang
lerrieS Gud etter Saxernes Odin, vcere flygtet til 
Fyen og der, efter i 8  Aar at have behcrflet Landet 
(D . H. 1 Pag. 155), som jeg i det foregaaende har 
berettet, vcere bleven drcebt (I. e.)

c. 375 slpgtcde ligcledes Kong Hiarne til Fpen 
og fljnlte sig der paa et Stcd, som efter Ham meneS
at vcere opkaldt (^ leurs. I '.  1 p. 49» Cr. H. 3
Pag. 124), altsaa formodentlig Jcershange L Revninge, 
Jcerstrup i Grindlose eller Jcersore i Klinte Sogn

i )  Dog maa man vel hellere med Suhm D. H. I Pag. 
12!» benfore dette sidste til den Humble, der var Dan 
M ikillatis Sen.
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(dog omtaler D. H. 1 Pag. 165 aldeleS ikke dette
Hans Ophold i Fpen.)

e. 415 noevnes en Fpn, der var Fader t il 5 Kaem- 
per (Cr. H. 2 Pag. 522. D. H. 1 Pag. 205); dog 
tor det vel neppe tages i den Getpdning, som om 
disse 5 Kannper vare Fpenbocr, siden Skjoldmoen 
Nusla, de tjente, var fra Norge (D. H. 1 Pag. 234).

l'. 461  skulle Slaverne have gjort et Jndfald i 
Jplland og under dereS Konge Jsmar, eller maaskce 
rettere Vismar, tillige have bemeftrct sig Fpen (Cr. 
H. 3 Pag. 480. D. H. 1 Pag. 266.)

e. 4 7 5  maatte Kong HalfdanS Sonner Noe og 
Helge ftjule sig for dereS Farbroder Kong Frode d. 
5te hos dereS Svoger Soevil, som da var Ja rl i 
Fpen (Saxo Pag. 121 Cr. H. 3 Pag. 106. D. H. 
1 Pag. 275), og det er et SporgSmaal om den V i- 
filsoe, hvor de forhen sijnlte sig, itte snarest künde voere 
Bikkelsoe i Odense Fjord? samt om NoeS Kilde paa 
Odense Heed Lkke efter dcnne Kong Noe künde voere 
opkaldt, ligesom hiin Kilde, der gav NoeSkilde Navn?

e. 487 dode Ja rl Scevil og Hans Son Hroknr 
fulgte Ham i Jarldommet (D . H. 1 Pag. 311). 
Dennc Hroknr drog 506 med en anscelig Hcer sra 
Fpen til Brittanien (ibid. Pag. 320), hvor handroebte 
Leirekongcn Noe oz igjen blcv lemlcestet af dennes 
Broder Helge (ibid. Pag. 321), saa at altsaa her den 
cne Fosterbroder drcebte den anden og blev igjen af 
den trcdie lemlcrstet.

o. 509 var derncrst Guitlach eller Cochilach Undcr- 
konge i Fpen (Cr. H. 2 Pag. 404. 373. 381. 1 Pag. 
262. D. H. 1 Pag. 329) og gjorde et Tog til B r it-
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tarnen, samt et andet t i l Frankrig, paa hvilket sidste 
Han 512 tilsatte Livet.

e. 5 1 2 -5 4 2  var den ForegaaendeS Son Estilk, 
som krigede med Kong Arthur af Brittanien, fyenst 
Underkonge. (Cr. H. ?  Pag. 381. sq. 405. D. H. 
1 Pag. 337. 343.)

e. 585 blev den fyenste Underkonge Svend Seier- 
salig droebt af Hrok den sorte ög begraven paa Lyoe 
(Cr. H. 3 Pag. 317. D. H. 1 h)ag. 408-9.)

e. 5 9 0  drirbeS den fyenske Ja rl Thorir af V i-  
kingerne Sote og Sncrkol (Cr. H. 2 Pag. 254-55. 
D. H. 1. Pag. 406).

e. 625  erfarede den norske Prinds Sorle, at Kong 
Hogne af Ningsted (der var en Son af Leirekongen 
Halfdan d. 4de, som Sorle havde drcebt) var kom
men hjem fra et Sotog og laa med sin Flaade ved 
Odense i Fyen, hvisaarsag Han drog did for at byde 
Ham Bod for Hans Fader; men da Hogne afslog det, 
kom det t il et stört og blodigt Soslag i Odense Aa, 
hvor Sorle drcebte Hognes Broder og Hogne Sorles 
Fader og endelig Sorle sclv blev overvunden, hvor- 
med Hcevnen var flnkket, Fjendstabet ude og begge 
svore sig i Fostbrodrelag med hinanden (Cr. H. 3 
Pag. 245. 306. D. H. 1 Pag. 449-50. Ganske 
vist den samme Historie, som?orkvu8 8 er. p. 480-81 
henforer t il det 3die Aarhundrede og kalver Sorle 
Halfdan i Siedet for Halfdans Bane. Atl. 3 Pag. 
427.)

e. 6 30  var derrnrst Hane Konge i Fyen og slo- 
geS med den russiste Sorover Notho (Saxo. Pag. 
135. D. H. 1 Pag. 454-55.)
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o. 730 sattes Skjoldmoen Hetha t,'l at regjere 
oder Fyen og flere danste Provindser. D. H. 1 Pag. 
517.

e. 7 3 7 -4 5  var derncest den norske O ln f Regent 
saavel ober Skaane som Sjcelland og Fyen (ibid.)

e. 750  holdt Sigurd Ring et Slag „red Kong 
A lf af Thye, hvori den sidste faldt for Negnar Lod
broks Haand (D . H. 1 Pag. 525); og sieete dette 
«den Tvivl i det lille B e lt, som for hed Sotevog, 
men nu blev kaldet Alfasund (Cr. H. 3 Pag. 265). ^  

815 trcrngte Keifer Ludvigs Tropper, for at un- 
derstotte Harald Klak den ZEldre mov Godefrieds 
Sonuer, ind i Danmark, men maatte standse i Eg- 
nen af Haderslef (eller maaskee ligesom Keiser Otto 
den Iste paa Stenderup Hage), fordi de af Mangel 
paa Skibe ikke künde komme oder til Fyen, hvorhen 
Godefrieds Sonner havde trukket sig tilbage, og hviö 
Kyster de med 200 Skibe bevogtede; efter 3 Dages 
Ophold ved Haderslef saae derfor den keiserlige A r
mee sig nodsaget til med uforrettct Sag at vende ti l
bage (D. H. 2 Pag. 32.)

849 blev Gorm den Rige Konge i Jylland (D .

>) Thi selv naar det i det Nte Aarh. i Anledning af et 
Slag mellem Gyrdr Zarl og 2 Islcrndere kaldes M i-  
delfarsund (O. H. 3 Pag. 785) kan derved godt for- 
ftaaes M id—alfar—sund eller Alfasundets Midte, i?jondt 
Svend Aagesen Pag. 97 overscrtter det som Medel— 
farsund ved meaium tiLn^itum med Hensyn til at det 
laa, midt imellem de 2 andre Overfarter til Zvlland 
nemlig S trib  paa den nordre og det i det foregaaende 
omtalte Fnensfore paa den sondre Side af samme.



H. 2 Pag. 159 nernlig, som man mener, i Omunger 
Spssel.); 854 blev Han Leirekvnge (ibid. Pag. 193.); 
859 blev Han derfra fvrtrcengt (ibid. Pag. 223.); 
866  bekrigede Han England (ibid. Pag. 266.); 878 
blev Han dobt og derhos Konge i England (ibid. Pag. 
332), og endelig dode Han 890 (ibid. Pag. 414). 
Om Ham hcdder det nu ogsaa, at Han stulde have eiet 
en Borg ved Middelfart, der hcd Gormborgen, og at 
Hans Son Harald Klak den Angre med Tilnavn 
Gamp, som 895 blev (Norm den GamleS Svigerfad?» 
og 916 lod sig dobe, skulde have givet en anden 
fvenst Borg, nemlig Gamborg, sit Navn (sec mine 
Borg. R. 2 Pag. 83. 101; og om begge disse Kon- 
ger see mere i den christelige Periode under 878). 
Men .

8 8 3 -9 0 0  nndertvinger endelig Kong (Norm den 
Gamle alle de smaae Konger, der regjerede hist og 
her i de danste Provindser (D. H. 2 Pag. 399), og 
fra den Tid synee den bckjendte PalnotokkeS Forfcrdre 
at have vcerct Statholdere i Fven ellcr som Land- 
vaernsmcend og Jarler paa Overkongens Begne at 
have forestaaet Landet (min Udstgt 2, 1 Pag. 76 sq.)

Hvad derncest Odense og dens ncrrmeste Omcgns 
Udseende og Beskaffenhed i denneHedenstabets Periode 
er angaaende, da har jeg allerede med Hensvn til 
StrandenS storre Ncerhed og EgnenS storre Band- 
rigdom i det foregaaende ndtalt mig vidtloftig og kan 
endnn med Hensyn hertil tilfoie, at ncesten alle Eg- 
nens Stednavne ogsaa syneS at hentyde paa det 
samme; nemlig alle de paa den ostre Sive (hvor 
Aaen lobcr) paa det fwrste, og alle de paa den veil-
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stre Side (hvor Stranden lob ind) paa det falte 
Band. Saaledes f. Ex. paa den ostre Side eller 
Fcrrskvandssiden af Odense: det nu nedlagte Kaletorp 
af X ü l 2 : et Sole; Kilderup af ILeltla 2 : et Kjcer, 
Sump eller MoradS; Hunnerup, eller som det L gamle 
Dage ftreveS, Unitorp af 4Innur 2 : Vcede, eller I ln i l  
2 : Kildev.rld; Blangsted eller, som det i gamle Dage 
sirevcö, Blansvet og Blanstved (fee 1497) af blnna 
og svselli 2 : den blaae Sump, eller maastee rigtigere 
af blankst r  vse«1r 2 : det blankeste Band eller Vade- 
stcd, Eibp eller, som det i gamle Dage skreves, Eg- 
by af EKir og a§i 2 : los, siv og sumpig Jo rd ; 
Kvrup (nemlig Bis-Korup eller BispenS Korup) af 
X io r r  2 : MoradS og Sump, eller X orZ r 2 : grumset 
og plumret Band. LigeledeS paa den venstre Side 
eller Saltvandssiden Bollbro (hvor der, vel at mcrrke, 
ingen Bro er) af 8 )lK ia -b ro t 2 : Bolgebrud (fordi 
Strandvigen der ophorte eller standsedeö; Tarup af 
tlia ri 2 : Strandgrces eller Tarre; Somose af 8 1 0 - 
mosar 2 : Strandmoö; Kluset af L lusa  2 : en Sam- 
menfoining eller en Dcemning (men ogsaa en snoever 
Passage jfr. D. H. 3 Pag. 618); Scerflef af 8 ser- 
s le if 2 : Strandstum; Nisted af bnnsa 2 : et M ar- 
sviin; Tanggaard af U ninK  2 : Tang; Hauge af 

2 : en Havfrue, og Stige af 8 se-iliki eller 
8 tika  2 : en StranddLmning. Dog — foruden den 
storreVandrigdom tor man vel ogsaa her, som anden
steds, forudseette storre og toettcre Skove; endsljondt 
jeg blot derom veed at fortcelle, at Munkeriis bag 
Kragsberg ^) flal have staaet L Forbindelse med Hun-

>) E n  G a a r d ,  hviS g am le  N a v n  a f  R o t e g a a r d  m a a i l ee
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dernp Kohauge og have strakt sig langt Lnd mod 
Odense t i l ;  at Marienlunds Skove for den svenske Krig 
sinlle have vceret mange Gange storre end nu; hvil- 
ket formodentlig ogsaa rned AalykkegaardS og Ncrs- 
byhoveds Var Tilfceldet, siden den saa kaldte Galge- 
siov i Lumby Sogn, som ogsaa tilhorte S . Knuds 
Kloster, i den svenske Krig paa saa Trcrcr ncrr aldcles 
blev omhngget (see Lumby S . B . 1658. 1661). Om 
forresten de af Moserne opgravne Troestammer her, 
som saa mange andre Steder i Landet, bcere Vidne 
om, at disse Skove i hiin Tidsalder for en Deel have 
bestaaet af Fyr, Gran og Birk, tor jeg ikke med B is- 
hed afgjore; kun har jeg Hort den Formodning httre, 
at Tvllerlund ved Odense (som i gamle Dage aldrig 
flreves Tolderlund og Heller aldrig vives at have vcr- 
ret eiet af nogen Tolder), stulde have sit Navn af det 
gamle eller l ' lw l  o: Fyrretrce; en Formodning, 
der i det mindste vinder et Slags Medhold ved den 
Omstcrndighed, at det ligeover for samme beliggende 
Ncesbphoveds S lot paa den gamle Tegning, man har 
over samme, sindes omgivet af Gran- eller Fyrtrcker. 
Ogsaa t i l adstillige vilde D yr, som nu for lang Tiv 
siden, paa Grund af vore Skoves fra Aarhundrede 
t il Aarhundrede tiltagende Oplysning, har forladt 
vore Lande, v il man upaatvivlelig ligeledeS i Mo
serne päa Odense Omcgn have fundet talrige Spor; 
thi nagtet jeg blot med Vished veed, at der under

endogsaa kan hidrore fra de Oprvdninger af Skov, der 
vare nedvendige sor denS Anlcrg og fornsdne Ager- 
lands Opdvrkning.
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Kanalens Gravning blebe fundne ElsdprSbeen og Els- 
dprStakker, betbivler jeg dog ingenlunde, at der jo 
ogsaa ere fundne Levninger af den bilde eller saa 
kaldte U r-O xe, da samme paa andre Steder her L 
Fyen saa jevnligen ere opgrabne; og det saa meget 
mere som jeg i det mindste veed, at der L Ncerheden 
af Odense er opgravet et colossalt Nyghvirvelbeen, 
hvoraf jeg har Tegning, og som L Gjennemsnits-Vre
den er Tom. og i Hoiden 5 Tom. samt de ved 
Siderne fremstaaende Ribbeensstykker 3.  ̂ Tom. brede, 
hvilket formodentlig altsaa har tilhort en saadan Ur- 
Oxe eller et af Oldtidens ovrige Kjocmpedyr. Og
saa Nlbe og Björne rc. forekomme ofte i de celdre Pe
rioder af den danste Historie (f. Ex. D. H. 1 Pag. 
102. 173. 221. 271. 275. 285. 289. 293. 348. 441. 
rc. rc.); saagar Losser spnes i Valdemar d. Istcs Tid 
(D . H. 7 Pag. 443), og Björne saavel da (D . H. 
7 Pag. 443), som i Valdemar d. 2dens Tid (D . H. 
9 Pag. 50. Nyer. K. H. Pag. 195), at habe beeret 
her i Danmark. I  Graberne mellem BlangstedgaardS 
Borge- og Ladegaard v il man habe fundet ct heelt 
Lcrs Vildsvinekjoebebeen med deri siddendeHugtoender; 
og i det t il Odense grcendsende Aasumherred har end- 
nu saabcl Nabnet paa de saakaldte Ulbegrave som 
Sporet af samme vedligeholdt sig (Bendz Non. B . 
Pag. 123). Saabel af Frpgt for disse bilde Dhr, 
som paa Grund af de uigjennemtrcengelige Skove og 
ufremkommelige Sumpe, Moser og Lynghcder i samme 
sieete Communikationen den Tid for storste Deel til 
Soes og isoer paa BoigdenS den Tid fvrmedelst det 
stcrrkere Tillob storre og for hine Tiders Fartoicr scit-



34

bare Aaer; saa at Odense Aa omtrent künde ansees 
for ProvindsenS Landevei; og en anden Aa, der fra 
Vesterlandet falder ud i samme og som endnu barrer 
Navn af Stavis Aaen, fik formodentlig dette sit Navn, 
fordi den i hine Dage Var 8ta4veKr eller den almin- 
delige Kjobstcedvei for Landets vestlige Beboere. Hvad 
forresten EgnenS Beboelse af Mennester i den heden- 
fle Periode er angaaende, da kunne vi saa meget 
mindre derom vcere i Tviv l, som Byen selv jo inde- 
holdt Odins Tempel; ja! maastee endogsaa lignende 
Templer for andre Guder f. Ex. Thor, Freier, B a l
der rc. i Byens ncermeste Omegn vare oprettede (Pe- 
tersen I. e. Pag. 99). A f hedenste Gravhoie var 
der foruden Odins og Palnatokkes endvidere et Par 
i Tollerlund (Alm. npt. Saml. B . 27 Pag. 133. 
B . 15 Pag. 404) og uden Tvivl en imod Aasum til, 
en anden ved Bollbro og en tredie ved Rullekroen. 
A f Oldsager ere der adstillige herfra Egnen indsendte 
t i l den antiqvariste Commission (fee f. Er. Ant. An. 
2, 2 Pag. 331-35. 337-38. 347 (en sieben Glas
urne fra Killerup) 4, 1 Pag. 256 (en paa Nceöbye- 
hoveds Slotsbanke opgraven Kobberfigur, hvoraf en 
Tegning i Borg R. 1 Pag. 6 . jfr. 54-55.) Ant. 
An. 4, 2 Pag. 550 og N. Tidst. 2, 2 Pag. 262). 
Desuden havde Boghandler C. Jversen en Sämling 
af de ved Kanalens Gravning, og Möller Trolle har 
endnu af de paa NcesbyhovedS Slotsbanke, ligesom 
Procurator RaSmussen af de paa Nonnebjerg, og 
Proprietcer LüverS af de ved Blangstedgaard opgravnc 
Oldsager. — Hvad derimod Byen selv var angaaende, 
da bestod formodentlig Odins Tempel, som udgjorde
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en aflang Stcenkreds uden om samme, hvorpaa Tom- 
merhuset eller Brcrdesturet, der tildcekkede det Helligste, 
hvilede, og hvorpaa decls Afgudsbilleder vare anbragte 
og deels Prcesterne havde deres Soede; derncrst igjen 
uden om denne Lndre Kreds en ydre Steenkreds, der 
udgjorde Thingpladsen og tillige Kirkegaarden; thi de 
Fornemste begroveS ved Alteret, de Ncrstfornemme i 
Templet eller inden for den indre, og de Ringeste paa 
Tingpladsen eller inden for den ydre Kreds. Ogsaa 
en hellig Kilde og et eviggront, det v il sige binter- 
gront Trce turde sjoelden ved vore hedenste Offerfte- 
der savnes (jfr. D. H. 4 Pag. 523). De som nu 
enten i Anledning af GudStjenesten eller Thinget eller 
det dermed forbundne Marked opstoge deres Hyttcr og 
Fjcrlleboder i Ncerheden af samme, maae rimeligviiö 
have bosat sig paa den sondre Side af Aaen, hvor 
Templet var, og det saa meget mere som den nord- 
lige Side af Aaen udentvivl den Tid var Band eller 
Sump eller Ufore. Paa Bygningerne selv var der 
vel, paa Kongsgaarden noer, som dog ogsaa var en 
Rogstne (see min Borghist. Pag. 4. 5. 6), kun lidcn 
Forstjel; de vare samtlige af Trce eller Tommerstokke 
(ibid. Pag. 3), ja! endnu 1043 var Husenes Vcegge 
i  Fyen kun af Egetroe og Taget bekloedt med Noever 
eller Bark (D . H. 4 Pag. 100). Noeringsveiene be
stode L Fisken, Soroveri, Slavehandel, Tusthandel, 
Saltkogeri af Tang, Iernvirkning af Myrer eller 
Mose-Erts, Kulbrcending, Jagt, Foedrift (Heste, Koer, 
S v iin , Geder og Faar) B iavl og 'Agerdyrkning; 
men fremfor alt vare Jndbyggerne paa Grund af
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Landet- Bestaffenhed Sorrurnd og gik ogsaa idclig 
som saadanne klcedte (Nyerups K. H. Pag. 139-40 ;
og af dereS — som ostest af hele Trcestammer udhu- 
lede — Baade cller Kanoer, samt dertil hörende 
Steenankre, har man saavel i Canalen, som i S o- 
mosen og ved Nonnebjerg opgravet fuldsttrndige Exem- 
plarer. 2) Hvad endelig Jndvaanernes Bedrister til 
Lands og til SoeS er angaaende, da ere, som vi 
L det Foregaaende have seet, de histvriste Esterretnin- 
ger i saa hoi en Tidsalder kun sparsomme og derhos 
pderst uvisse, men det staaer os fr it for i Tankerne 
at lade dem tage saa megen Deel og indloegge saa 
rigelig 8Ere i de angelsariste og normanniste Tog, 
som Landet- ZEre eller egen Nationalforfsngelighed 
maatte udfordre.

Og saaledes -egive bi os da ned t il den christe- 
lige Periode og kunne derved ikke undlade at bemcerke

Ligesom man paa deres noksom bekjendte og i Folge 
Climatets Bar»7hed nodvendige Peltfe ogsaa her paa 
Cgnen har et Cxempel, i det der ved at skjcrre Torv i 
Roes Dam ved Odense omtrent 1800 er opgravet Liget 
af et ungt Fruentimmer, der bar en Kappe af raae, 
utilberedte Dyrehuder, der var sammensvet med Strim - 
ler af samme Slags Huder.

2) Lm  de ved Nonnebjerget opgravne haves udforlig Un- 
derretning i Hempels Avis 1836 No. 72 og i Jverseus 
ditto samme Aar og samme No. Forreften vare slige 
af et eneste Stykke Trce udhulede Kanoer endnu (og 
det saagar blandt vore Konger) i Brug Aar 1016. 
D. H. S Pag. 475.
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den gradvise Maade, hvorpaa Christendommen -derst 
langsomt og l̂igesom Skridt for Skridt rpkkede Den 
ncermere.

Fra 596 t i l 690 (jfr. D. H. 1 Pag. 484) antoge 
saaledeS de Danske, der havde nedsat sig i England, 
eller de saa kaldte Angelsaxer lidt efter lidt Christen
dommen (D . H. 1 Pag. 442); og strax begyndte MiS- 
sionoerer derfra at ville omvende det Land, hvorfra 
de selv nedstammede, eller hvorfra deres Forfcedre vare 
komne (ibid. Pag. 488), saa at allerede den angel- 
saxiste Willibrod fra

701 t i l  739 ikke blot prcedikede for Friserne og 
paa Helgoland, men ogsaa for de Danske i Sonder- 
jylland og forte Born derfra med sig tilbage, for, 
nanfcrgtet af de bilde Hedninger, i den christne Leere 
at kunne opdrage samme (D . H. 1 Pag. 489-90. 
492-94); og saaledeS vedbleve Angelsaxerne ogsaa i 
Fremtiden at fortsstte dette dereö Omvendelsesvoerk i 
dort Norden, deels af Jver for dereS T ro , deels 
af Kjcerlighed til deres oprindelige Fcedreland, og deels 
for at standse de idelige Jndfald og Plyndringer, som 
derfra steete paa deres npe Fodestavn, England (ibid. 
Pag. 490).

Fra 772 t i l 804 omvendeS derncest lidt efter lidt 
Saxcrne ved Elben af Keifer Carl den Store (D. H. 
1 Pag. 547 sq. 2 Pag. 6-7), og i denne Anledning 
blive nu ogsaa Frankerne ligesaa ivrige, som Angel
saxerne, L at udbrede Christendvmmen til dort Norden, 
hvor de hedenste Sarer forhen havde habt deres T il-  
flugt og en ikke uvcrsentlig Understottelse. Desaarsag 
see vi saaledeS allerede Christendommen



38

7 8 2  at vcere trcengt ind i'Dithmarsten (D. H. 1 

Pag. 553) og err Kirke i Meldorp ( i det mindste for 
789. D. H. 2 Pag. 36) at vtrre oprettet (D . H. 1 

Pag. 553).
7 9 0  omvendes Helgoland (D. H. 1 Pag. 561).
811 oprettes en Kirke L Hamborg'(D. H .2 Pag.23).
812  lover den jpdske Kong Harald Klak den SEl- 

dre at lade sig dobe (D . H. 2 Pag. 26).
8 1 8  prcediker Bisp Willerik for Nordalbingerne 

(D . H. 2 Pag. 36). Fra
8 22  ti l 824 prcediker Erkebisp Ebbo Evangelium 

i Sondcrjylland (D . H. 2 Pag. 45. 46. 47. 48).
826 dobeS den ovenomtalte Harald Klak, og Nor

dens Apostel Anschar tiltrceder sit Omvendelsesvcrrk 
her i Norden (D. H. 2 Pag. 57).

831 bliver AnschariuS Erkebisp i Hamborg (ibid. 
Pag. 69) og det med Hensyn t il Christendommens 
ttdbredelse og Grundfcestelse saavel L Nordalbingien, 
som i Danmark og Sverrig.

851 bygges en Kirke L Sleövig (ibid. Pag. 168).
855 en ditto i Nibe (ibid. Pag. 203).
865 tiltroeder Rimbert den afdode Anscharii Em- 

bede (ibid. Pag. 255), og det er aldeles ikke usand- 
syttligt-, at saavel ved Hans som ved Hans Formands 
Bestrcebelser allerede Christendommen kan have udbredt 
sig til Fyen; thi

878, eller da Vnlnoth Var Abbed for S . Albans 
Kloster i Herfordshire i det angelsaxiske Kongerige 
Mercien, flulle allerede de Danske, i Folge Mathias 
Parises Vidnesbprd (og som det synes under Kong 
Gönn den Nige, der tillige med sin Son Harald
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Klak den Zjngre eller Gamp, Thyre Daneböds Fader 
og Gorm den Gamles Svigcrfader, paa den Tiv, eller 
fra 866 af, plyndrede i England, og af hvilke Faderen 
netop 878 blev dobt, men Sonnen forst 016) der- 
fra have bortfort S . Albans Levm'nger og Helgen- 
been*) og have fort dem med sig t il Danmark (D . 
H. 2 Pag. 367-68), og, som det svnes, til Odense i  
Fyen (fee nedenfor under 967); ja! hvad end meere 
er, der er virkelig en Omstoendighed, der taler for, at 
denne Bereitung, — hvad man forresten mindst flulde 
have troet, — er sandfcerdig; thi da den engelske 
Munk, Guldsmed og Mpntmester Ankentil, ester at 
have opholdt sig 7 Aar i Danmark, omtrent 1129 
vendte derfra tilbage til England, forefandt Han vel 
i S . AlbanL Kloster denne Helgens Been, t il hvilke 
Han ogsaa forfcerdigede en pragtig Kiste af ophoiet 
Arbeide, men siger derhos selv, at de Danske havde 
Kroniker, hvori (allerede da) fortaltes, at dereS For- 
fcrdre L det Ode Aarhundrede havde bortfort S . A l- 
bani Been fra England og taget dem med sig til 
Danmark (D. H. 5 Pag. 655-56). Saaledes skulde 
man nu vel synes, at dette var et Beviis ikke alene 
paa Christendom, men endogsaa paa christelig Jver;

r )  Denne Helgen var fra Verulam, der siden efter bam 
blev kalbet S . Albans; Han lob sig, blandt flere Helgen- 
bedrifter, lilsidft endogsaa koröfcrste for en Anden og blev 
saaledes sin Cgns piotomar-t^i' (8. n . v . 3 Pag. 306); 
og Aarsagen hvorfor man i Danmark siden 826 gjorde 
saa meget af Ham, var fordi Han paa en vis Maade 
künde ansees som Patron for de kristnö Konger i Dan
mark. D . H. 4 Pag. 632.
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men de künde jo ligcsaa godt have gjort det for at 
berove England dets Skptshelgen og forhvcrve dereS 
eget Land den formcentligeLpkke, der fulgte med Hans 
Besiddelse; ja ! hvad endnu er mere, man har endog 
Erempcl paa hedenjke Sorovere, der have stjaalet og 
ranet Reliqvier i et Land, for at sarlge dem til de 
Christne L et andet (jfr. D. H. 2 Pag. 8 6 ). Derfor 
vilve disse hellige Been, — i det mindste efter Eng- 
lcrnderncS Foregivende, — Heller ikke blive i dort 
Land, men vendte atter, formodentlig i Anledning 
af Gorm den Gamles Christenforfolgelse (maaskee fra 
883 eller maaskee fra 016), tilbage til England 
igjen.

8 8 8  tiltroeder Adalgarius den afdode Rimberts 
Post som Erkebisp i Hamborg (D . H. 2 Pag. 406-7). 
000 bliver Hoger i Hans Sted Erkebisp (ibid. Pag. 
484), 016 Neginvard (ibid. Pag. 500) og endelig

0 16 Unni (ibid Pag. 510), som doer 036 og un- 
der hvem der nu ogsaa

034 anloegges en Kirke i Aarhuus (ibid. Pag. 
571); og endskjondt saavel Anscharius som Rimbert 
vistnok paa deres Reiser t il Sverrig af og t il have 
besogt de danske Oer, for der at forplante Christen
dommen, saa er dog Unni i dette Aar den forste, om 
hvem det bestemt hedder, at Han fra Jplland drog 
over til de danske Oer, for der at prcedike Evange
lium (D . H. 2 Pag. 571. 572). Det er derfor og
saa rimeligt, at der ikke alene da, men maaskee alle
rede lcenge for, kan have virret Christne saavel i Fpen 
som iscrr i Odense, og derfor hedder det ogsaa, at

037  skulle danske Soldater, der havde deeltaget i
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det Tog, den christne Underkonge Frode fra Jylland 
havde gjort t i l  England, atter paa sidstncrvnte Sted 
have stjaalet S . Albani Been og fort dem med sig 
til Odense, hvor maaskee en Deel af disse Fribyttere 
havde hjemmez men at Munken Egvin skal senere 
(som jeg formoder i Anledning af Svend TvestjcrgS 
Christenforfolgelse 964 til 96) have stjaalet dem der 
og fort dem tilbage t i l England (Pont. Annal. 1 
Pag. 198. D. H. 2 Pag. 590. jfr. 4 Pag. 589 5 
Pag. 356). Dog — saavidt jeg skjsnner er dette 
netop det samme, som ovenfor under 878 anfortes; 
thi begge Dele skulle vcrre skeete da Vulnoth Var Ab- 
bed i S . Albans; og Han Var uden Tvivl allerede 
dod 878; thi da omtales en dansk Mand Ulf, der fra 
878 t il 940 skal have vcrret Prior under Vulnoths 
Cftermand Lodfrid, der altsaa paa bemeldte Tid maa 
have vcrret Abbed i S . Albani Kloster (D .H . 2Pag. 
338. 596). Jmidlertid beviser saavel det ene som 
det andet (forudsat at Beretningen, som jeg formoder, 
er fand) dog temmelig sandsynligt, at der allerede da 
maae have vcrret Christne i Fyen og iscer i Odense; 
dog havde de endnu ikke deres egen Bisp, men stode 
under Overopsyn af de jydste Bisper, hvis Bispestole 
virkelig fra Begyndelsen af ogsaa udstrakte sig over 
Fpen (D. H. 3 Pag. 43. 45). Dog allerede

946 skulde i Folge Svanningii Beretning den forste 
Bistop voere bleven udncevnt for Odense S tift (Pont. 
An. 1 Pag. 134). Man behage imidlertid derom 
at eftersee hvad under 970 og 987 i  det Folgende 
desangaaende vil forekomme. .

Fra 962 t i l 977 blev derimod Kronprindsen Svend
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Tvestjcrg opdraget L Fyen hos Palnatokke, der som 
Landets Statholder eller Landvcrrnsmand sandsynlig- 
viis i Odense havde opflaget sin Boelig (D . H. 3 
Pag. 141); men da Han derhos var en Hedning og, 
som det synes, en ret ivrig Hedning, viser det ingen 
synderlig Jver for den christelige Tro hos Harald 
Blaatand, at Han endnu, efter at baade Han og Hans 
Son 372 vare blevne dobte, ligefuldt lod denne sin 
Son forblive i Hnset hos Palnatokke. Jmidlertid 
tor det dog vcere temmelig sikkert, at den syenste 
Bispestol under Ham og, som det foregives,

370  (eller vel snarere 372-73 L Anledning af Kei
fer Ottos i det Foregaaende omtalte Tog, som havde 
baade Hans og Hans Sons Daab til F o lg e t, i Odense 
blev oprettet (Hvitf. Bisp. Kr. Pag. 36. Pont. An. 
1 Pag. 126; skjsndt D. H. 3 Pag. 185 har 376), 
hvorved Fyen saaledeS med Hensyn til Alderen kom 
t il at udgjore det 4de Bispedomme i Danmark; thi vel 
sandt, den syenste Bispestol fik, saavidt man veed, forst 
387 sine Privilegier af Keiseren; men jeg indseer in
genlunde Gründen, hvorfor her ikke künde vcere Bispe
stol, for Bispestolen havde keiserlige Privilegier (hvil- 
ket ogsaa, som mig synes, antydeS i det keiserlige 
Privileg af 387. Pont. An. 1 Pag. 82); thi Sles- 
vig, Nibe og Aarhuus Bispestole fik forst 365 det 
keiserlige Privilegium, og dog havde den forst eristeret

i )  Eftersom den hele Snak om Keiser Otto som Odense 
ByeS Stifter vel bedst forklareS ved at Han var Stift 
1er af Odense Bispestol, hvad naturligviis i MunkeneS 
Oine gjeldte mere end hiint.
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siden 851, den anden siden 855 og den tredie siden 
934. Der kan imidlertid saaledes have varet Christne 
i Fyen lange for nogen Kirke i Landet blev oprettet, 
og der kan ligelcdes have varet Kirke lange for der 
var Bispestol; thi fra Begyndelsen af vare, som sagt, 
Bispestolene i Jylland ikke indskrcenkede t i l noget vist 
S tift, ja ! ikke engang t i l Landet selv, men S ja le- 
sorgen i Fyen henlaa ogsaa under disse jydske 
BisperS Pleie, indtil de Christnes Antal i Landet 
selv blev saa stört, at en egen Bispestol for samme 
gjordes nodvendig. Forresten feer man af den Om- 
standighed, at det var Odense, hvori Landets Bispe
stol blev oprettet, ikke blot at Byen allerede da man 
have varet gammel og anseelig, da Bispestolene, som 
naturligt, bleve anlagte i Landets aldste, anseeligste 
og folkerigeste S tader; men man skjonner tillige, at 
der til den Tid maa have vceret een, om ikke flere, 
Kirker i Byen (hvilket ogsaa paa en vis Maade an- 
tydes i Keiser Ottos Privileg af 987. Pont. An. 
1 Pag. 82-83); thi Bispestol uden Kirke lader sig 
naturligviis vanskelig tanke; og da vi nu af det Fol
gende skulle erfare, at baade S . Albani, S . Knuds, 
S . Francisci og, kort sagt, alle Byens ovrige K ir
ker vare yngere, saa maa det jo naturligviis have 
varet Vor Frue Kirke, der allerede da, ja! maastee 
lange forud havde eristeret og altsaa fortjener Navn 
af Byens aldste eller tivligst anlagte Kirke; et For- 
trin, jeg desuden af folgende Grunde saa meget v il- 
ligere indrommer den, som det ikke alene er et almin- 
deligt Sagn (A tl. 6 Pag. 592, D. H. 8  Pag. 36), 

.der saa meget mere derved bestyrkeS, at vi, som sagt.
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« f Historien vide, at alle de andre vare yngre;^) 
Men den desuden ogsaa er indviet til Vor Frue eller 
Moder M aria, til hvem, som den fornemste af alle 
Helgene, i Almindelighed den forste Kirke i enhver 
stör By Var dediceret; ligesom ogsaa Odense Provsti 
stedse og fra Arilds Tid henlaa til denne Kirke (man 
fee derom 1162) og derhoS stedse Var i S trid  med 
KnudSbrodrenes Prior om, hvilken af deres Kirker der 
siulde vaere Domkirke og som saadan vcrlge Bisp: en 
Paastand, der vilde have vceret aldeleS »gründet fra 
Provstens Eide, dersom den ikke havde vceret stottet 
paa hanö Kirkes hoiere ALlde og at den oprindelig- 
viis havde vceret Dom- eller Cathedral-Kirke s: S tif-  
tets eller Bispedommets Hovedkirke. T il disse Bevi- 
ser for Vor Frue Kirkes hoie ALlde tor maastec end- 
nu dens eiendommelige Situation henregnes, saasom 
den ligger paa et af de hoieste Steder i B -en,^)

^) Hvilket naturligvn'S vilde have gjort ethvert andet Be
rns overflodigt, naar ikke Talen paa Ny »181 og »189 
rar om Vor Frue Kirkes Opbyggelse, hvilket Flere have 
antaget for Lens forfte Anlag, i Stedet for at det 
efter al Formodning blot var dens, i hine Aaringer saa 
almindelige, Forvandling fra en Trce- til en Steen
Kirke, og altsaa snarere er et Beviis for end imod 
dens fortrinlige ZElde.

2)  Z Odense Adresse-Contoirs Efter. for 1773 No. 22 
skal meddeles en interessant Udstgt over Forholdet mel- 
lem den hoie og lave Beliggenhed af forstjellige Steder 
i  Odense. Men jeg har forgjcrveS bestrcrbt mig for 
at erholde bemeldte Sämling tillaans og har altsaa 
Heller ikke kunnet afbenytte de dn i meddeelte Efterret- 
uinger.
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som altsaa, ikke blot fordi det Var det meest an- 
seelige, men ogsaa fordi den ovrige storste Deel 
af Bpen den Tid Var Morads og Sump, kan have 
foranlediget Geistligheden t il netop der (og altsaa 
ligeover for det fordums Odins Tempel hiinsides Aaen) 
at anloegge Byens forste til den christne Gudstjeneste 
indviede Kirke. Ogsaa med Henspn til dens Struc- 
tur künde man endelig (for saavidt det, — paa Grund 
af den scedvanlige Vedligeholdelse af den oprindelige 
Grundform, — er tilladt at flutte fra en saa mange 
Reparationer underkastet Kirkes Structur) maaftee 
ligcledes flutte til dens fortrinlige SElde, da den ud- 
mcerker sig ved en ioinefaldende Simplicitet, aldeleö 
har Formen af de almindelige Landsbpkirker, verho
rntet S p iir, men blot takkede Gavle, som endogsaa 
vende i Syd og Nord, hvilket ansees for en celdre 
Structur end den, hvor de vende L Osten og Vesten^) 
Hvad som r ovrigt ved denne Kirkes Historie iscer 
foraarsager Forvirring er det scelsomme Tilfcelde, at 
af Odense Byes 3 celdste Kirker har den sidste stedse 
optaget den foregaaendes Navn eller er, foruden sin 
egen soerflildte Helgen, tillige t il den foregaaendes 
bleven indviet; af denne Aarsag bar saalcdes Frue 
Kirke blot Navn af Vor Frue, men S . Albani saa*

r) Jmidlertid er bette altsammen Fortrin, den deler med 
S. Hans Kirke, hvis Bygning ogsaa er samtidig med 
Frue Kirkes Ombygning af Steen; da derimod S . 
Knuds Kirkes Arckitectur forst ffriver sig fra dens 
Ombygning under Bisp Gisico og altsaa er et heelt 
Aarhundrede yngre.
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vel af Vor Frue som S . Alban, og S . Knuds baade 
af Vor Frue, S . Alban og S . Knud; hvoraf i den 
crldre Historie ikke andet end Forvirring maatte op- 
staae. Fremdeles Var der, eller antages i det mindste 
for at have vLret, i celdre Dage 2 Slags Provster i 
Odense*); den ene Var nemlig Provst til Vor Frue 
og den anden Domprovst eller Provst i S . Knnds 
Domkapitel; af hvilke den forste havde sin egen Ne- 
sidents i nuvcerende Militoerhospital (davcerende Prov- 
stegaard), men den fldste formodentlig, ligesom de an
dre Domherrer, boede i S . Knuds Kloster; imidler- 
tid Var det forst sildig, at Kanikern^ eller S . Knuds- 
brodrene fik dem en Provst; thi 1288 Protesterede 
de endnu formelig mod Probstetitelen (D . H X t  
Pag. 40) som den, der aldrig i dereS Capitel havde 
eristeret; og det er et stört Sporgsmaal, om der no- 
gensinde L oeldre Dage har voeret meer end en eneste 
Domprovst ved S . Knud i Odense, nemlig Mag. 
Hans Urne, der 1475 fik denne Titel, fordi Han vica-

* ) Thi om de nyere Stiftsprovster, som boede lige over 
for Vispegaarden og hvis Vcrrdighed allerede 1672 fore- 
kommer, er her ikke Talen, ligesaalidet som om den 
geistlige Administration paa Landet, med Hensyn til 
hvilken der virkelig eristerede flere saa kaldte 
^piscopi, som künde ansees for et Slags Herreds- eller 
rettere Districts. eller Amtsprovster (thi i Fyen var 
der i det Hele taget tun 4. Pont. An. L Pag. 216, 
hvoriblandt s. Er. Provsten paa Langeland 1271 omta- 
les D. H. X  Pag. 662), men som derhos sjelden bare 
Provstenavnet og Heller ikke havde det mindste med 
Stiftet i Almindelighed eller Odense By i Scrrdeles- 
hed at gjore.
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riercde for Biflop Nonnow, eller rettere i Anledning 
af den ved S . Knuds Kloster 1474 foretagne Refor
mation, hvorved (^ononiei reguläres i de gamle 
Munkes Sted bleve indsatte; en Jndretning, der 
imiblerrid atter 1488 og 89 ophorte. Endelig er der 
endnu en Vanflelighed ved denne Kirkes Historie og 
det er nemlig den Beretning, at den fra Begpndel- 
sen af skal have baaret Navn af S . Pauli Kirke 
(A tl. 6 Pag. 592. D. H. 8  Pag. 36), hvilket Arndt 
Berntsen endnu (Fr. Herl. 1 Pag. 92) 1656 kalder 
den; og som derhos ingenlunde (hvad man har for- 
sogt) ved det Foregivende lader sig forklare, at den 
forst flulde have faaet denne Tilvcrxt i sin Titel 1555, 
da S . Jorgens Hospital, hvis Kirke flulde bave voe- 
rct indviet til S . Poul, med Vor Frue Kirke blev 
annecterctz thi deels forklarer dette ingenlunde den 
Omstoendighed, at den fra Begpndelsen af til S . 
Poul flulde have vceret indviet, og deels Var S . Jo r
gens Kirke neppe t il S . Pou l, men tvertimod t i l S . 
Laurentius indviet. Da nu derhos ikke engang noget 
eneste af Vor Frue Kirkes forfljellige Altre (A tl. 6 

Pag. 598) t i l S . Poul Var indviet, saa har man 
den störst mulige Grund t il at betvivle denne Beret
ning om S . Poul som Kükens oprindelige Patron, 
for hvilken Efterretning man desuden neppe har no
gen celdre Hjemmel end A. Berntsen; og det er der
hos hoist sandsynligt, at Gründen, hvorfor den sigeö 
strax fra Begpndelsen af t il S . Poul at have vcrrer 
indviet, ene og alene er den, at den fra Begyndclsen 
af Var en Cathedra! Kirke 3 : en Kirke, ved hvilken 
en Biflop var anstillet eller residerede, og som altsaa
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Var Hovedkirken i S tifte t; thi en flig Kirke, der 
havde sit Navn af BispenS ophoiede Scede eller Boenk 

kaldtes af samme Grund paa dort gamle 
nordiske Tungemaal en Pal-Kirke (p s l-L ) i-^ ia ) af 
Ordet palt s: et T rin , en Barnk eller et ophoiet 
Scede (hvorfor det ogsaa brugtes om det saa kaldte 
Hoiscede i vore gamle KongerS Borge; D. H. 6 Pag. 
248), og dette have formodentlig Munkene siden enten 
med Flid eller af Vankundighed gjort t il en PoulS 
Kirke, og deraf er rimeligviis den hele Snak om K ir- 
kens oprindelige Jndvielse t i l  S . Paulus opkommen.

9 8 4  falber derncrst Kronprindsen Svend Tveskjceg, 
svm tilligemed sin Fader Kong Harald Blaatand 972 
Var bleven dobt, fra den christne Tro, forjager sin 
Fader og forsslger de Christne (D . H. 3 Pag. 167. 
168), men flygter allerede ncrste Aar til England 
(ibid Pag. 173). Under denne Christenforfolgelse 
maatte ligeledes Odense forste Bisp (D. H. 3 Pag. 
185, som altsaa formodentlig havde beklcedt dette 
Scede siden 970 eller 73), Othincar Hvide den ALl- 
dre, som Var af kongelig Slcegt (Pont. An. 1 Pag. 
149; det v il vel sige, af den Palnatokkiste Slcegt, 
hvis Forfcrdre, i Folge Sagnet, skulle have darret 
Underkonger i Fyen), forlade sit Scede og slygte til 
Bremen, hvorfra Han blev beordret t il Sverrig for 
ogsaa der at udbrede Trocn (Pont. I. e.)

9 8 7  fik den Odense Bispestol anseelige Privilcgier 
af Keifer Otto den 3die, nemlig Skatte-Ledings ( 8«r- 
v iliu in ) og Told-Frihed for Kirken og dens Gods, 
dog naturligviis alene for keiserligt Vedkommende 
eller for saavidt dette GodS enten allerede til-
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horte eller allenfals i Fremtiden künde komme til at 
tilhore Keiseren (Pont. 1 Pag. 82. 135. D. H. 3 
Pag. 184, som henforer det til 988); hvilket P ri
vilegium formodentlig uvstededeS L Anledning af de 
Odcloeggelser, Svend TvestjcegS Forfolgelser havde af- 
stcdkommct, og dernoest udftededcS paa Biskop Folgi- 
bertö Anmodning, der dog neppe, — som Pont. Pag. 
83 formoder, — Var Biskop i Ovense, men tvertimod 
efter D. H. 3 Pag. 185 Bisp i Nibe, men som der- 
for gjerne kan havc ansogt derom saavel paa sine, 
som paa de ovrige Bispers Vegnc, hvorfor ogsaa 
Privilegierne ere almindelige for alle 4 Gispestole 
tillige.

931 blcv derpaa Svend Tvcstjceg Konge (D. H. 
3 Pag. 207), men vedblev endnu i de forste Aar at 
forfolge Christcndommen (Lbid. Pag. 243), og det Var 
forst fra 996 at Han igjen begyndte at begünstige og 
befordre sammc (ibid. Pag. 291). Det var altsaa 
ikke saa underligt, at der endnu vare mange Hednin- 
ger i Fyen, og at sclv den beromte Palnatokke, da Han

9 9 9, 1002 eller 1018  (min Uvsigt 2, 1 Pag. 
261. D. H. 3 Pag. 247) dode, lod sig i en Hoi 
mellem Odense og Aasum, altsaa paa Hedningeviis, 
begrave (Udsigt I. e. Pag. 262); ligesom det altsaa 
Heller intet Under Var, at Munkene lode Ham som 
Palle Joeger gaae igjen efter Doden. (Saavel denne 
Hans Grav, som dette Hans Gjengangeri omtalcS ud- 
forligt i Ant. An. B . 2 Pag. 193 sq.)

1005 var den Odense Bisp, Othincar Hvide den 
Wldre, som paa den T id , — eller efter at Ehristen- 
forfolgelsen var endt, — baade spncs at have funge-

4
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ret som Bisp i Skaane, Sjoelland og Fyen (Pont. 1 

Pag. 149. D. H. 3 Pag. 185), tilstede paa Con- 
cilium i Dortmund (D . H. 3 Pag. 361).

101 9  skal bemeldte Bistop vcere dod (Pont. 1 Pag. 
149. see om Ham i det foregaaende 984 og 1005), og 
i  denne Anledning Var det formodentlig, at Kong 
Knud den Store s. A. tilligemed den nye for S tif
tet besternte Bistop flulde have fort Benedictiner- 
munke med sig fra England og nedsat disse ved K ir- 
ken i Odense (D . H. 3 Pag. 519. jfr. 419. 775 samt 
8 . k .  I) . 7 p. 217, som dog nedscrtte det til 1030). 
Dog maa man derhos ingenlunde troe, at dette Var 
den forste Begyndelse til det stden saa beromte S . 
Knuds Kloster ( i Kammerherre Benzons eller senere 
Justitsraad Falbes Gaard) i Odense, men det Var 
tvertimod en Prcepositura eller et Slags Domprov- 
sti, bestaaende af Provsten og forstjellige Ham under- 
ordnede Prcelater eller senere saa kaldte Chor- eller 
Dom-Herrer (om hvilke see Daugaardö Klost. H. 
7-8), der (ligesom i Dalby. Daug. Pag. 4. 162) 
bleve ansatte ved den davcerende Dom - Cathedral- 
eller Stifts-Kirke o: Stiftets eller Bispedommets 
Hovedkirke, ved hvilken Bispen selv residerede; og 
altsaa rimeligviis, i Folge det Foregaaende, ved Vor 
Frue. Ligesom det tildeels ogsaa af det Foregaaende 
vil vcere indlysende, at ligeledes Bispen selv ogsaa 
den Tid maa have boet i Ncrrheden af denne Kirke; 
og det formodentlig Spd paa eller mod Aaen til (maa- 
fiee omtrent, der hvor Skolebygningen eller Klokkerbo- 
ligen nu er beliggende), eftersom den i gamle Dage 
saakaldte og hiin Sives Aaen beliggende Bispelokke
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formodentllg af denne Bispegaardens fordums Noer- 
hed maa have sil Navn; medcus derimod de npan- 
komne Munke under deres Provst toge dercö Bolig L 
den rnod Osten tcetop til Vor Frue Kirkegaard belig- 
gende endnu saakaldte Provstegaard, for saaledeS at 
forrette Tjenesten ved Vor Frue, ligesom siden, som 
det synes, ved den senere hen opbpgte S . Albani 
Kirke; bvorfor de ogsaa kaldes Marianer af hiin 
( 8 . tt . 1). 7 p. 326. Daug. Pag. 35-36) og A l
baner af denne ( 8 . k . 1). 1 p. 273. D. H. 5 Pag. 
580), hvisaarsag vi ogsaa endnu 1138 eller 30 finde 
Provster ved hiin og Munke ved denne omtalte, hvilke 
fidste ingenlunde med Knudsbrodrene maae forvcxleS. 
Og har virkelig Piente Dam, Bro og Molle, som 
man mener, Navn af S. Benedict (contr. Bendt og 
paa franst LLenM ), da har den, L Folge sin Belig- 
genhed, langt suarere disse end de senere Benedicti- 
nere ved S. Knud at takte for sin Bencevnelse; stjondt 
den derhoS gjerne, — hvorpaa jeg dog vil tvivle, — 
i det 13de Aarhundrede kan have tilhort disse (fee 
derom under 1242 og 1288).

1020  blev Engellcenderen Reiner Bistop i Odense, 
hvortil Han blev indviet af Erkebistop Ethelnoth i 
Canterbury ( 8 . tt . 1). 7 p. 217. Pont. 1 Pag. 135. 
D. H. 3 Pag. 574 siger derimod 1022); men naar 
det ved denne Leilighed hoS Poutop. heddcr, at s. A. 
blev den Odense Bispestol forst gjort uafhcengig, da 
den for den Tid havde sorteret under den roeskildste 
Visp, da vil dette aldeleS Lkke sige mere, end at den 
forrige fyenste Bisp, Othillkar Hvide, i de senere Aar 
havde fungeret som Bisp baade i Sjcelland og Fyen,

4»
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da derimod Sjoelland nu fik sin egen Bistop, som det 
ikke for havde havt; saa at man altsaa med storre 
Grund künde sige, at Sjcrlland i dette Aar blev gjort 
uashcengig af Fyen, end viee versa.

103 2 skal derncest Munkenes Skat i Odense voere 
bleven foroget med en hoist forsnstet Tilvoext, i det 
de enten selv hentede eller npankomne Benedictinere 
fra England igjen overbragte dem S. Albani og S . 
OsvaldiReliqvier,' )  dem de nu opstillede paa et kost
bart Alter i Odense (og altsaa naturligbiis i Vor 
Frue Kirke). Som oven anfort havde den forstncevnte 
af disse Helgene alt engang forud voeret i Odense; 
men da Han den Gang blev bragt did af Soldater, 
behagede dette tvungne Ophold Ham ikke, men Han 
-endte igjen tilbage til England (see 878 og 937), 
hvilket jeg, som sagt, toenker at voere sieet enten i 
Gorm den GamleS Christenforfolgelse 883 og 916, eller 
i Svend Tveskjcegs Christenforfolgelse fra 984 til 996; 
men da nu i indevcerende Aar Kong Knud den Store 
lod Ham ledsage ved en formelig Deputation af Be- 
nedictinermunke, tog Han tiltakke med at blive i Odense 
(Pont. 1 Pag. 198 jfr. D. H. 3 Pag. 775). Saa 
meget kan L det mindste siges i Medhold afdenneBe- 
retning, at Knud den Store virkclig i det mindste 
1030 eller 31 forte Benedictinermunke fra England 
t i l  Danmark ( 8 . N. 0 .  7 p. 217. D. H. 3 Pag. 
775); dernoest, at Han allerede 1027 havde tiltaget

r )  S . Alban har jeg omtalt under878; S . Osvald derimod 
var Konge i Northumberland 624 og blev martyriseret 
612. 8. R. v . 3 Pag. 368.
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sig Net til at bortstjcenke disse S . Albans Levninger 
(D . H. 3 Pag. 61), og endelig, at man allerede 1045 
ikke ret mere vidste, hvor de vare i England, stjondt 
man ikke vilde bekjende at have mistet dem (D . H. 
4 Pag. 132), hvilket ogsaa 1077 Var Tilfceldet (ibid. 
Pag. 589), ja! saagar 1129 (7). H. 5 Pag. 356). 
Jmidlertid spnes det Hele dog snarest, hvadReliqvier- 
nes Transport er angaaende, at gründe sig paa en 
Forvexling mellem Knud den Store og Knud den Hei
lige; thi Pontoppidan selv henforer det (Pag. 137) 
til 1073 og Suhm i sin Danm. Hist, snart t i l  1070 
(4 Pag. 401-2) snart til 1075 (Pag. 632) snart t i l  
1077 (Pag. 589) snart t il 1083 (Pag. 632) og snart 
t i l  1085 (ibid), altsaa snart t il Svend Estridsens, 
snart t il Harald Heins og snart t il Knud den Heili
ges Negjering. Saa meget er imidlertid under alle 
Omstoendigheder bist, at 1045 troede man endnu at 
have dem i England og det saagar paa 2 Steder 
(D . H. 4 Pag. 132), ligesom det samme ogsaa Var 
Titfoeldet 1077 (ibid. Pag. 589), og derncest, at M l-  
nothus (Cap. 29) siger, at forst Knud den Hellige 
selv, og det saagar kort for sin Dod, forte dem med 
sig fra England til Danmark (8 . LL. v .  3 p. 372. 
D. H. 4 Pag. 632). Men det Forste beviser (netop 
derved at 2 Steder i England laae i Tvist om Be- 
siddelsen) ligcsaa snart for som imod, og MlnothiUd- 
sagn, at det skeete kort for Hans Dod, tor man vek 
ikke tage saa aldeleö efter Ordene; thi hentede Han 
dem selv L England, som Mlnothus udtrpkkclig siger, 
da maa det enten vcere steet 1070 eller 1075 (altsaa 
som Prinds og derhos 16 eller i det mindste 11 Aar
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for Hans D o d ); ihr Han Var kun 2 Gange i England- 
nemlig 1069-70 og 1075, og den forste Gang veed 
man bestemt, at Han forte Neliqvier med sig tilbage 
(D . H. 4 Pag. 402. 404).

1043  havde Fyenboerne forresten i Kronprceten- 
dentstridighederne flaget sig paa Svend EstridsenS 
P arti; i hvilken Anledning Kong Magnus den Gode 
ogsaa sicendte og brcendte i Fyen, ligesom Han ogsaa 
der holdt flere Trcefninger med Svend EstridsenS 
(Snorro 3 Pag. 43. D. H. 4 Pag. 100. Og 
er der saaledes vel neppe noget SporgSmaal om, at 
denne Skcenden og Broenden jo ogsaa har strakt sig 
til Odense B y , som Dens fornemste og rigestcStad, 
der desuden den Tid saa meget lettere lod sig af- 
brcende, som Digteren Thiodolf leerer os, at HuseneS 
Vcegge i Fyen den Tid kun vare af Egetommer og 
Taget af Ncever eller Bark (Snorro 3 Pag. 43. 
D. H. 4. Pag. 100). Ester Magni Bortgang be- 
mcegtigede Svend sig imidlertid atter Fyen (Snorro 
Pag. 44), og

1044 plyndrede Kong Magnus desaarsag atter 
paa Den (Snorro Pag. 48. D. H. Pag. 117).

1045  rove og brwnde derimod Svend Estritsen 
og Hans Bundsforvandte Harald Haardraade eller

L) Til hvis Ophold i Fven man endogsaa har troet at finde 
Spor i et af Skovby Herreds Sogne; nemlig i Sted- 
navnene Svenstrup efter Ham selv, Eftriteboe efter Hans 
Moder Estrith, Ullerup efter hanS Fader Ulf Jarl, 
Slagstrup efter det holdte Slag og Scerülef efter den 
vundne Seier.



55

den Onde i Fyen og flache mange af Landete M e r  
som Fänger i B o lt og Jern ombord paa deres Skibe, 
saa at Almuen flygtede til Skoven for at fljule sig i 
samme (Snorro Pag. 74-75. D. H. 4 Pag. 134).

1048 maa Bisp Reiner voere dod (om hvem see 
1020); thi da (dog Pont. 1 Pag. 136 siger 1065) 
blev Erkebisp Adelberts Klcerk Eilbert, som havde orn- 
vendt Soroverne paa Farria s: Helgoland og der- 
for tillige kaldtes Helgolands Bisp (jfr. D. H. 4 
Pag. 435) besiikket t i l Biflop i Odense (D . H. 
4 Pag. 182, hvor det derhos ogsaa hedder, at dct 
forst Var ved denne Leilighed, at den Separation, som 
vi alt under 1020 have omtalt, gik for sig).

Fra 1048  af plyndrede forresten Kong Harald 
Haarderaade, som nu Var bleven Konge i Norge ( l i-  
gesom Svend Estridsen L Danmark), hver Sommer 
snart paa et og snart paa et andet Sted af de danske 
Provmdser (Snorro 3 Pag. 88. 30. 32. 33. D. H. 
4 Pag. 181. 187. 134-32. 201); og saaledeS gjorde 
Han blandt andet ogsaa

1054 Landgang i det nordlige Fyen og satte en 
fernem Mand, Kalf Arnesen, til Anforer for sine For- 
tropper; men denne blev angrcben af Fyenboerne, jaget

i )  Thi at Han virkelig skulde have vcrret Bisp paa Helgo
land og vcere vedbleven at vcrre det efter at Han var ble- 
vet Bisp i Fyen, er alt for usandsynligt t il at man kan 
begribe, hvorledes Sum har kunnet antage det. D. H. 
4 Pag. 183. Be,7rev Adam Brem. os ikke Stedet saa 
noie, maatte man desuden langt snarere ved Hans Farria 
(ligesom D. H. 5 Pag. 426 ved en anden Leilighed) 
tcrnke paa Foerroe end paa Helgoland.
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paa Flngt og selv nedsablet (Snorro 3 Pag. 111. 
D. H. 4 Pag. 239). og skal dette vcere skeet i Odense, 
for den TidS Flaader scilbare, Aa ^) og samme af 
denne Mands Nederlag have faaet Navn af Kalve- 
aaen, som den i Knptlinga bcerer; og hvoraf maastee 
en fordums Landsbye ved Odense, der Heed KalL- 
thorp, siden blev nedlagt og dens Jorder til Killerup 
henlagte, kan have arvet sit Navn. Forreften har jeg 
allercde i det Foregaaende yttret, at det efter min For- 
uiening Var i Anledning af disse Kong Harald Haar- 
deraadeS aarlige Plpndringer at Nonncbjerget blev 
befceftet, for at forhindre Ham fra längs Aaen at troen- 
ge dybere ind i Landet; ja ! maastee Var allerede denne 
Befcestning i indevcrrende Aar den fände Grund til, 
at Fyenboerne saa tappert künde tilbagestaae Hans 
Tropper.

Jmidlertid vedblev Kong Harald endnu som for 
hver Sommer at plyndre paa Danmark (Snorro 3 
Pag. 117. 119. 122. D. H. 4. Pag. 272. 279. 
263), indtil Freden endelig 1064 blev sluttet mellem 
Danmark og Norge.

1065 hedder det om den Odense Bisp Eilbert, at 
Han Var indviklet i mangehaande Laster (hvilke opreg- 
nes i 8 . tt .  v .  7 Pag. 217-18) og i 3 Aar havde 
vcegret sig ved at mode paa Spnodet (D . H. 4 Pag. 
322-23).

L) Thi af Snorros Udtryk, at Han drog til^önS) I„aa 
man ingenluude formode, at det var svd paa i Fyen Han 
gjv»de Landgang: nei! Han siger su<lr tU )<'.jnn8 ligesom 
8Nil, til !<>', fordi begge Dele vare Sydlande med
Hensyn til Norge.
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10 70 har muligviis Knud den Heilige allerede 
som Prinds fort S . Albani og S . Osvaldi Neliqvier 
til Odense (see 1032), dem vi maatte hente saa tidt, 
som vi vilde, saa smuttede de dog altid fra oö igjen; 
thi i bemeldte Aar Var Han ikke alene i England, 
men Hans Tropper plyndrede virkelig E ly, hvor S . 
Albans Neliqvier opbcvaredes (D . H. 4 Pag. 401), 
og maae ogsaa der have faaet fat paa S . Osvaldi 
Neliqvier, siden Munken Jvar künde stjoele Hans ene 
Arm fra dem (ibid. Pag. 401-2), ligesom de ogsaa 
virkelig forte Neliqvier fra England med sig tilbage 
til Danmark og nedlagde i det mindste nogle af dem 
der i en Kirke, som siden ved dereS SkjodeSloshed, i  
det mindste titdeelö, afbroendte (ibid. Pag. 404). 
1075 kom Han vel atter tilbage til England, men man 
Hörer intet om Plyndringer, ja ! som det syneS, ikke 
engang om Landgang (ibid. Pag. 440). Dog vil jeg 
hellere gjore denne Transport for ung end for gam
mel og derfor henfore den til 1075, tildeels af Grun
de, jeg i det folgende noermere skal anfore.

107 2 dode den af Erkebisp Adelbert for sin oven- 
omtalte Gjenstridigheds Skyld suspenderede Bisp E il- 
bert af Odense (om hvem see 1.048 og 1065) og dode 
derhos paa Reisen til Nom (8 . k .  v .  7 Pag. 218. 
Pont. 1 Pag. 137 som dog siger 1073. D. H. 4 
Pag. 418. 501). Ham maa formodentlig den cngelske 
Bencdictiner Hubald have fulgt i det Odense Bispe- 
sade, eftersom Han alt omtalcs der for Knud den 
Helligrs Dod (Pont. 1 Pag. 137) og siges (altsaa 
1070 eller 75) at have ovcrbragt S . Albani og S . 
Osvaldi Helligdomme til Odense; imidlertid Var det
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jo ogsaa muligt, at Han ikke strax Var blevcn Bisp, 
men at Han f. Ex. forst künde have vceret Provst til 
Vor Frue, eftersom 8. L .  v .  7 Pag. 218 siger, at 
Han forst blev indviet til Bisp strax efter hellig Knuds 
Canonisation af Erkebisp Adzer, altsaa efter 1103; 
men hvo Var da Bisp fra 1072 ti l 1103? og des- 
uden Var jo Hubald allerede Bisp da Han 1100 stk 
S . Knuds Kloster oprettet (D . H. 5 Pag. 66), og 
1101 administrerede Han jo ligeledeS som Bisp ved 
Kong Knuds Canonisation (ibid. Pag. 68); ikke at 
tale om, at Knud den Heilige selv siges at have gjort 
Ham til Bisp, hvilket altsaa maatte vcere steet mellem 
1080 og 1086. I  ethvert Tilfcelde maa altsaa Hans 
Jndvielse af Erkebisp Adzer, — om den ellcrS virke- 
lig er steet, — blot have vceret en eons^ernlio re- 
riovntL eller en tidligere, og ved en udenlandst Erke
bisp foretagen, Jndvielses Fornpelse af vor forste in- 
denlandste Erkebisp.

1073 stger Adam af Bremen om Danmark, at det 
Var kun lidet beboet; det Jndre for Skovenes, og 
Strandbredden for Sorovernes Skpld (see 1043-43, 
men isar 1048-64); men hvor Havet styder ind (alt
saa ved Enden af Strandvigene, hvor der var meest 
Sikkerhed for Sorovere), der ligge meget störe Stce- 
der; ligesom Han ogsaa tilfoier, at paa Fiun, som 
ligger i Udlobet af den barbariste Bugt (srOstcrsoen) 
der er den störe By (e iv itss  in^Knn) Odense 
(ligesom Gange Rolfs Saga siger, at Odins-ep er 
Hovedstaden i Fion, hvilket altsaa forudscetter flere 
Stader paa Den. D. H. 4 Pag. 401 sq. og isar
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Pag. 4 9 6 ). ')  Forresten staaer den sorgelige Skil- 
dring, Han gjor os af Landets Bcbpggelse, L et SlagS 
Modscrtning til hvad Han kort efter siger, at nemlig 
Fhen allerede da stnlde have havt 100 Kirker (D . H. 
4 Pag. 499), aldenstund vi iLandetsHovedstad endnu 
hidtil ikke have kunnet opdage mere end en eneste 
Kirke.

1075 bliver uden Tvivl det rette Aar, da Knud 
den Hcllige (altsaa som Prinds) forte S . Albani og 
S . Osvaldi Legemer med sig fra England ti l Odense 
(D . H. 4 Pag. 632); thi Knud den Heilige-Var, 
som sagt, kun 2 Gange L England, nemlig 1069-70 
og 1075, og dog hedder det (1. e.), at Han selv forte 
dem hid, 2)  ligesom ogsaa Hubald, der Var beskikket 
til Bisp i den 1072 eller 73 afdode ELlbertö Sted,

r )  Adam af B r. stal forresten ogsaa, i Folge Bircherod, 
sige, at Bispescrdet var der i Byen, og at det var den 
storste Handelsstad paa Den; men nagtet dette nu kan 
vcrre meget sankt, har jeg dog ikke fundet bisse Udtryk i 
Maderi Edition af Adam af Brem. Pag. 140.

2)  1070 forte Han virkelig Helgenbeen med sig tilbage (D . 
H. 4 Pag 402. 404); om Han gjorde det 1075 veed man 
ikke; men 1077 vidfte de i England ikke meer, hvor de 
egentlig vare (ibid. Pag. 589) rc., og stnlde disse Reli- 
qviers Hidflyttelse desnden nedscrttes efter Suhm til 
1083, og efter Bircherod og Langebek til 1085 (D . H. 4 
Pag. 632), eller gar efter Pontoppidan 1 Pag. 137 til 
1086, saa feer man ikke (selv SEtnothi Vidnesbyrd, at 
Han selv bragte dem fra England, aldeles uanseet), hvor- 
ledes Knud den Hellige fra den Tid af ikke allene künde 
faae Tid til at opfere en kostbar Trcrkirke vver dem, men 
ogsaa at lcegge Grund til deres Fremtids Steenkirke.
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ved samme Leilighed stal voere kommen til Fyen (Pont. 
1 Pag. 137). Om denne Landets nye Bisp hedder 
det nu i D. H. 5 Pag. 90, at Han Var en Engelsk 
Benedictinermunk, som Kong Knud den Heilige selv 
(maaskee allerede som Prinds) stulde have befordret 
t i l  Bisp i Odense (see 1072). Han varjen nidkjoer 
Bisp, der aarlig visiterede stt S tift og eftersaae om 
Proesterne forrettede dcres Embede forsvarligt; men 
derfor modtog Han ogsaa af hver Proest et saa kalvet 
Cathedraticum, der bestod i Halvdelen af deres O ffer; 
og kaldtes denne VisitatS og dette Gjoesteri Hospi- 
la lils s  Lpiseopi, og bemeldte Cathedraticum vedva- 
rede i 15 Dispers Tid indtil 1395 under Dronning 
Margrethe, da det blev afstaffet (H vitf. Pag. 598. 
D. H. 5 Pag. 90); jfr. 1291, hvor man erfarer, at 
dette Cathedraticum i Gründen Var besternt til Dom- 
kirkens Restauration og Vedligeholdelse.

1076 dode Svend Estridson, og af Ham har man 
en Mynt med Nuner, hvis Omskrift lyder paa G u n 
th o r L Atenso, hvilket man forklarer ved Myntmeste- 
rens Navn i Odense (Destr. over d. Mynter Pag. 50. 
D. H. 4 Pag. 569), og som altsaa synes at voere den 
forste rs bekjendte M ynt, der i Odense Var prceget; 
Skjondt man ogsaa har 3 Bracteater af uvis Alder, 
der stulle voere flagne af fyenste Bisper i Odense 
(D . Myntvoerk Pag. 27-8), hvoraf den ene synes at 
hedde O fv it (X ov. keeun. V n i. OsvUt), den anden 
Erik ( L r ic i  Lp . LotL), og den tredie Knud Ufsen 
(Lnu t iot ül. L 6  io ti) ; men Udtydningen af I n 
skriptionen synes at voere wegen Tvivl underkastet; 
og desuden har man blandt de fyenske Bistopper in-
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gen Ove (med mindre det stulde vcere Othviit eller 
Othincar Hvide; men i Hans Tid Var der jo intet S . 
Knuds Tempel, som dog afbildes paa Reversen med 
Omstrift: 8e. Xan.k7onlon. Ikempl.); og!af de an
dre 2 har man ingen Erik uden Erik Krabbe 1362, 
og ingen Knud uden Kuud Gyldenstjerne 1529; og 
desudcn hentyder Aversen paa dem begge paa et l^ion. 
oMeii 8. Olk (formodentlig O lavi m a r t) i ls ) , som 
Heller ikke vel v il passe paa vort Fpen. Endelig 
ncevnes ogsaa i det danske Selstabs Mpnt-Cabinet 
adstillige Bracteater re. af uvis Alder, som formeneS 
flagne i Odense (D . Seist. Tilv. Pag. 302. 303. 305. 
309. 311).

107 8  (H vitf. Pag. 92. Bloch f. Geistl. Hist. 1 
Pag. 581, altsaa endnu som Prinds), eller 1081 
(Pont. 1 Pag. 230. Bloch 1 Pag. 582), eller 1083 
eller 85 (D . H. 4 Pag. 632), ' )  stal dernoest Kong 
Knud den Hellige over S . Albani og S. Osvaldi 
Been, som hidtil formodentlig blcve opbevarede paa 
et Alter i Vor Frue Kirke (hvad enten de saa ere 
ankomne 1032, 1070 eller 1075), have ladet opfere 
en sceregen Kirke af Trce, den Han, formodentlig med 
Henspn til den Forbindclse, hvori den stod t il Vor 
Frue (af hvilken den rimeligviis Var at betragte som 
et Annex eller et Filiale), saavcl indviede til Vor Frue, 
som til S . Alban; lig?som Han ogsaa havde i Sinde 
at opsore en anden og storrc Kirke afMuur til samme

r) Af hvilke sorssjellige Angivelser jeg dog foretrcekker den 
forste, fordi det i 8. « . v . 3 Pag. 365, og 7 Pag. 218 
hedder, at Han byggede den 8 Aar for sin Dod.
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HelgeneS SEre, hvortil Han dog Lkknn fik lagtGrnnd- 
volden for sin Dod. Den gamle Troekirke laa der- 
imod paa den spdlige Side af Bycns störe Torv, 
hvoriPontoppidanS Tiv de PodebuscherS og iBlochs 
Tid General Ahlefelds Gaard Var beliggende (Bloch 
1 Pag. 580); eller rettere, denne Gaard laa paa den 
foromtalte Kirkes Kirkegaard, og Kirken selv stod der- 
imod ncermere ned imod Aaen (D . H. 5 Pag. 80). 
Eller med andre O rd: denne Kirke laa efter de Fle- 
stes Mening paa Odense nuvcercnde Torvs spdlige 
Side, hvor forhen Podebusch og Scebemester Mads 
Nielsen, men senere Frue Wind og Soren Mortensen 
boede; dog spnes den, eller rettere sagt denS Taarn, 
efter Odense Bpes Grundtegning af 1503, maaskee 
snarere at have ligget noget mere mod Vesten eller 
henimod Nectorboligen t i l ,  da derimod den ovrige 
Plads Osten for samme dcels Var Kirkens Skib og 
Chor og deels dens Kirkegaard, hvis Ningmuur man 
ogsaa ved TorvetS sidste Brolccgning vil have opda- 
get mod Norden i en Stroekning fra Spd for Skrce- 
dernes LaugshunS og omtrent hen til det nuvcrrende 
Frokenkloster; medenö derimod de, som ere af den 
forstncevnte Mening, antage Kirkegaarden at have 
vceret der, hvor Cancelliraad Lindved, Rector Heiberg 
og Kammerraad Holm (eller Dr. Rüge, Prof. Sar- 
rorph og Overlcerer Brohm senere) boede; hvilket dog 
Mindre stemmer med den KjendSgjerning, at man saa 
oste saavel i Soren Mortcnsens, som Frue Winds 
Gaard og Hauge har opgravet Dodningebeen. I  
alle Tilfoelde maa Kirken have staaet Aaen meget nar; 
thi Sagnet tilholder, at en af dens Klokker ved hcrf-
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tig Svingning af sig selb skulde vcrre udsloiet af 
Taarnets Lpdhul og ncd i Aaen (jfr. Thieles F. S . 
2 Pag. 29), hvor man siden vil have Hort den synge: 

Kobber og Messing kom i mig;
Solvet. som skulde vcrret deri, 
sijal Mester Cstild med lumi7e Svig; 
derfor miftede jeg min Lyd. i )

Da nu dette Sted L Aaen endnu kaldeS Klokkedpbet 
og det Strcede, der forcr til samme og lober ned 
mcllem Soren Mortensen og Cancclliraad Lindved, 
ligclcdeS, saa maa jo Klokketaarnet, som KirkenS vest- 
lige Deel, omtrent have staaet der og den ovrige 
Kirke altsaa have strakt sig Osten for samme (eller 
over S . MortensenS og Frue Winds Gaardsplads og 
Hange). Der Var deSuden ikke mindste Nimelighed 
i, at Oprorerne 1534 künde have brugt dette Klokke- 
taarn til et Blokhuuö mod davoerende Bispegaard 
(nuvcercnde Frokenkloster; see min Grevefeide Pag. 
22), dersom det endnu skulve have ligget lccngere 
mod Best end ovenncrvnte Strcede. At Albani Kirke 
forresten fra Begyndelsen af Var af Troe, derom spneS 
alle at vcere enige, ja ! saagar Saxo omtaler ud- 
trpkkelig Pag. 220 denS IiZneos pariete8; men Ad- 
skillige troe dog, at i det mindste Choret neppe kan 
have vceret af Trce, da Oprorerne 1086 beleirede 
Kong Knud den Hellige i samme; thi da det kostede

^) Det skulde dog vel aldrig vcere Erkebisp E,7ild (see 1139), 
hvis Minde paa en saa vancerende Maade er blevet ved- 
ligeholdt af S. Albani Munke, fordi Han 1139 betog dem 
Domkirkeherligheden og overdrog den til S. Knuds Klo
sters Munke?
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dem saa wegen Moie at bringe Köngen af Dage, 
habde de bist L dette Tilfcelde grebet til det simple 
Middel at stikke J ld  paa Küken,') hbis dette künde 
habe bragt dem lettere til Maalet. Saa meget er i det 
mindste bist, at den paa det af Dr. Paynk 1670 ud- 
givne Kobberstik ober Knud den HelligeS Drab fore- 
stilleö, som om den alt den Tid bestod af Steen; og 
ligesaa bist er det ogsaa, at den bcd sin Nedbrydelse 
1542 ikke Var af Trae, men af Steen; thi Borgerne 
forpligtedes i den derom udgibne kongelige Besaling 
udtrpkkelig til at aslebere Stcnene t il Lehnsmanden 
(Pont. 3 Pag. 273). Bel indskrcrnkcr Befalingen sig 
til Stenene af Choret; men neppe kan jeg troe, at 
Choret bar af Steen og den obrige Kirke af Trce; 
dog — det er jo ogsaa muligt, at Kirken sener'e end 
Knud den Heiliges Tid fra en Trce- t i l en Steen
Kirke kan vcere forbandlet, og at denne Forvandling, 
som noget til den Tid scedvanligt, ikke engang i An- 
nalerne er bleben anscet Optegnclse bLrd. Flere af 
de noestliggende Steder fik imidlertid Nabn af denne 
Kirke; saaledeS omtaleS i BpenS gamle Brebe et S . 
Manistrccde; ogsaa beholdt Sognet lcrnge efter K ü 
kens Nedbrpdelse Nabn af S . Albani, og bed Ne- 
luitionen noebnes saa gar en S . Albani Abildhauge. 
Hvad nu iscrr foromtalte S . Albanistrcede er angaaende, 
da strakte det sig fra Albani Kirke eller Kirkegaard 
(3: den sydlige Deel af nuvirrende störe Torb), eller 
rettere fra Adelgaden, der lob fra Oster til Bester

r )  Men det forsogte de jo ogsaa virkelig (D . H. 4 Pag 
6L9); dog Regnen forhindeede deres Forscrt.
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längs hen forbi S . Albani Kirkegaardsmuur, t il Kors- 
gaden, saa at det nu saakaldte Skomagerstrcrde nd- 
gjorde den nordligste Deel af samme (hvilket sees af 
det Brev, PriorenChr. Pouelsen 1544 meddeelte Skroe- 
derlauget paa dets Laugshuus). Dette Stroede bestod 
nemlig paa den venstre Side af Hunderup SkrcederS 
og Dalin Malers Hufe, samt Skomagernes og Skrce- 
dernes Laugshuse; hvilket sidste, som nu blot bestaaer 
af nogle faa Fag Huus, dog den Tid skal have strakt 
sig et godt Stykke lcrngere ned mod Magazingaarden 
3 : nuvoerende Rectorbolig og saaledes stal have havt 
en ligesaa stör Ndstrcekning, som Skomagernes nn. 
Hvorvidt nu dette Sagn indeholder Sandhed, sial jeg 
lade vcere uafgjort, men saa meget er vist, at der lige- 
ledes paa den ostre Side af Strcedet vare Bpgnin- 
ger, der strakte sig ligesaa langt mod Sonden, som 
de paa den vestre Side, og saaledes naaede Strirdets 
spdlige Ende den Tid, som sagt, lige til Albani K ir- 
kegaard, eller rettere til den forbi samme lobende Adel- 
gade; men da ForlehningShoitideligheden 1580 (alt- 
saa 38 Aar efter at S . Albani Kirkegaard Var nd- 
lagt tilTo rv) gik for sig, bleve nogle Gaarde af dem, 
der grcendsede ncermest op t i l Torvets nordlige Side, 
og saaledes ogsaa nogle af dette Strcedes sydlige Ende, 
efter kongelig Befaling nedrevne, for at gjore Plad- 
sen rummeligere (see derom mere i det Folgende), og 
derved fik Strcedet sin nuvcerende (iscer paa den ostre 
Side) forkortede Ndstrcekning. Hvad derimod Tvivl- 
raadigheden med HeÄsyn til det rette AarStal for S . 
Albani Kirkes Opbyggelse er angaaende, da troer jeg, 
at hele Striden derved kettest jcevnes, naar man nem-

5
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lig antager, at Kong Knud den Hellige, der havde 
udvalgt S . Alban t i l sin Skptshelgen (see Aarsagen 
dertil D. H. 4 Pag. 632), allerede sorn PrindS 1070 
ellcr 1075 bragte S . Albani Reliqvier med sig fra 
England til Odense (hvor de alt engang forud havde 
voeret); men da Han derpaa 1076 saavel af Faderen, 
som af Broderen Var erklirret for retmoessig Succes- 
sor, 1078 som Kronprinds har opbygt bemeldte Troe- 
kirke over Hans Veen, og da Han nu endelig 1080 
selv Var bleven Konge, 1081, 83 eller 85 har lagt 
Gründen ti l den Steenkirke, Han til Hans ydermere 
2Ere havde besluttet sig til at opfere. Hvad endelig 
denne nyopforte eller S . Albani Kirkes Bcstprclse 
er angaaende, da spnes det i hoiestc Maade sandsyn- 
lig t, at da der endnu den Tiv ingen andre Munke 
vare i Odense, end de til Provstiet henhorende, saa sor
terede Venne npopbpgte S . Albani Kirke vist ogsaa 
fra Begyndelsen af under Vor Frne og administrere- 
des saaledes af de til Provstiet henhorende Munke, L 
det den saaledes var et Annex eller et F ilia l af Vor 
Frue; men desuagtet see v i, at S . Knuds Munke, 
formodentlig fordi de ansaae deres Kirke de faetn 
for Domkirke, en Net den dog forst 1139 ilo )'urs 
erholdt, — allerede for 1138, ellcr i det mindste for 
1141, havde anmasset sig Patronatet over samme: en 
tiltagen Nettighed, de dog i bemeldte Aar mod en 
Godtgjorelse for beständig maatte frasige sig.

I  Anledning af denne S . Albani Kirkes Opbpg- 
gelse, som, uagtet den i Gründen var afhcengig af 
Vor Frue, dog stedse baade med Henspn til sin S to r
relse og Prägt, som med Hcnsyn til de Reliqvier, den
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gjcmte, maatte ansees for den fornemste Kirke i Byen, 
optoge nu saavel Provsten som Hans Munke Navn 
cfter samme (8 . tt . I). 1 Pag. 273. D. H. 5 Pag. 
580. jfr. 1138. 1141. 1162); ja! hvad endnu er mere, 
Bispercsidentsen blev endogsaa enten strax vcd denne 
Kirkes, eller maaskee forst ved S. Knuds Kirkes Op- 
bygm'ng 1093 eller 1162 (ja ! maaskee endogsaa forst 
i Anledning af ByenS Ilrebrand 1157 eller 1247) 
forlagt fra Vor Frue Kirkcgaard til ncervcerende Fro- 
kenkloster eller, som dct for sammeS Stiftelse kaldtes, 
Jorgen BraheS Gaard; thi da Bispegaarden der paa 
Stedet mellem Aarene 1466 og 1504 blev byggct, sy- 
ncs Talen ingenlunde at vcere om dens Opbyggelse 
af ny, men blot om dens Ombyggelse, Udvidelse og 
Forbedring; hvilket endogsaa er saa meget vissere, som 
man af et af Byens Dokumenter kan fljonne, at der 
allerede 1420 Var Bispegaard paa ncervoerende Torv 
(Actstyk. Pag. 68). Da jcg imidlertid anseer 1247 
som den rette Tivspunkt for ovenmeldte Forflyttelse, 
vil jeg ogsaa forst under dette Aar omtale Sagen no- 
get ncermere.

1081 (Pontop. 1 Pag. 230. Bloch 1 Pag. 582), 
1083 eller 1085 (D . H. 4 Pag. 632) lagde ifolge 
det Foregaaende Kong Knud den Heilige som Konge 
den forste Grnndvold til den Stcenkirke, ja! maaskee 
endogsaa til det Kloster, i Odense, som siden efter 
Ham blev kaldet S . Knuds Kirke og Kloster; end- 
skjvndt den forstncevnte af disse forst efter 12 AarS 
Forlob, altsaa 1091, 1093 eller 1096, og folgelig flere 
Aar efter Hans Dod, i alle Dele blev fuldfcerdig.

1083 synes den engelske Munk ALlnothus, der
5»
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siven, som man mener, blev Prior ober det ved S . 
Knuds Kirke anlagte Kloster, at vcere ankommen til 
Odense (D . H. 4 Pag. 633. 711 jfr. 1109), maaskee 
for at forestaae bemeldte Klosters forste Anloeg og 
Jndretning. Jmidlertid kan Han ogsaa voere kommen 
ct Par Aar tidligere t il Byen f. Ex. 1081, da Knud 
maaskee lod hente engelste Bygmestere t i l sin kostbare 
Steenkirke i Odense; i det mindste er Aaret 1083 
blot gründet paa, at man antager, Han havde strebet 
sin Bog 1109 og da efter sine egne Ord havde vce- 
ret 24 Aar i Danmark. Nu er bist nok denne Bog 
dediceret til Kong Niels; men Han kom allerede t il 
Regjeringen 1104; imidlertid er det vist nok, at Han 
kalder Kong Niels sit Klosters S tifter (Fundator) s: 
dets Hovedvelgjorer, og viser altsaa dcrved, at Bogen 
er streben efter 1107, da Kong Niels forst saa rigelig 
begabede S . Knuds Kloster; men deSmere maa man 
beundre Forfatterens Paatrangenhed, at Han saa kort 
efter en saa betydelig Velgjerning endnu paa en saa 
ncrrgaaende Maade soger at opfordre Köngen til for- 
eget Velajorenhed mod dette sit Kloster.

1086  d. 10 J u li bleb Kong Knud den Heilige 
selb med mange af sine Hosmcend i foromtalte S . A l- 
bani Kirke (hvis Helgen Han paa saa udmoerket en 
Maade og med saa störe Omkostninger havde hoedret) 
af oprorste Bonder, hvis Anforere bare leiede dertil 
ved engelste Penge,*) taget af Dage; og er ved Be- 
retningen om dette Mord (D . H. 4 Pag. 689 sq.

r) En Sag, der var saa bekjendt, at man endogsaa ,7rev, 
at det var Englcrnderne der havde drcebt Ham i Odense.
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jfr. Atl. 3 Pag. 438) isaer med Hensyn til Odense at 
msrke, at Odense Aa, hvor den oprorste Almue holdt 
Thing ') ,  kaldes Kalfaa (D. H. 4 Pag. 694), men at 
Köngen, saa loenge Han Var paa sit S lo t (som ncev- 
neS Pag. 699. 705 og afALlnothus kaldes euria re- 
ßalis L  reKia seäes), som det synes, Var paa den 
modsatte (og altsaa sydostlige) Side af samme (1. e. 
p. 6V6); men at Han nu, for at holde sin Astensang, 
begav sig til den Jomfru Maria og S . Albanus ind- 
viede Kirke (Pag. 697) og altsaa paa Aaens nordlige 
Side; at derpaa Almuen uden for Byen (eller uden 
at komme igjennem dens formodentlig spcerrede Porte), 
og altsaa maastee ved Dalum, gik over Aaen (ibid.), 
for at söge Ham paa Slottet (jfr. 8 . t t .  v .  3 p. 
32V «L 3651, ester hvilket forst citerede Sted det end- 
ogsaa synes, som om Han ikke Var flygtet t i l  Kirken 
for Oprorerne vare ankomne for S lo tte t); men da de 
ikke fandt Ham der, sogte de ester Ham til Kirken, som 
Var en stör Trcebygning med störe Glasvinduer i (D . 
H. 4 Pag. 698), og hvor der iscer var et stört V in - 
due over Alteret (Pag. 700). Desuden var der og- 
saa et Chor og en Chorsdor (Pag. 701), og saavel 
S . Albani, som S . Osvaldi Reliqvier vare opftilte r 
2 Skrin paa Alteret og midt imellem begge et KorS 
(Pag. 702). Blandt dem, der ved denne Leilighed

r) Hvilket formodentlig, — siden de rykkede frem fra Mid- 
delfart, — maae have vceret uden for Vesterport (eller 
som den rimeligviis den Tid kaldteS: Holfterthor, nuvcr- 
rende Holsedaare) og altsaa paa den nordvestlige Side 
af Aaen.
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stred og faldt for Köngen, ncevner saavel 8. I).
2 Pag. 324, som Pag. 373 en M ilo (et endnn i 
Odense bekjendt Familienavn), den daartigt afstrcvne 
Inskription paa S . Knuds Kiste ncevner ligeledeS en 
Noscnnulo (D . H. 5 Pag. 70): et Navn, der aaben- 
bar er en Sammensmeltning af 2 (nemlig Rosten og 
M ilo), saasom det sidste nu lo  meget let kan vcrre urig- 
tigt lcest for M ilo , da nu og m i habe lige mange 
vcrticale Streger, og Todler og Punkter den Tid ude- 
lodes; dcrimod lcrser D. H. 4 Pag. 705 Niels, hvil- 
ket dog ogsaa paa samme Maade lod sig forklare. 
En anden af dem, der faldt med Köngen, kaldes der- 
Lmod Blake eller Blak-mar (hvilke Navne begge betpde 
en blaktet Hest), og Ham (eller allenfalls en anden af 
samme Navn) er det, Saxo gjor til Hovedoprsreren 
og Hamöfort immer kalder Forrcrdcrcn (p iociilo r 
irialcko), og habe begge vistnok det for sig, at Ord- 
sproget: at rive paa den blakkede Hest, i gamle Dage 
stedsc betegnede Falsthed og Forrcederi, hvorfor man 
endnn i vore Dage brnger Ndtrykket: D in falste 
Blakke! — Da Oprorerne derpaa havde drcebt Köngen 
og Hans Mcend, samt odelagt Küken, ved hvilken 
Lcilighed S . Albani og S . Osvaldi Neliqvier bleve 
adsplittede og odelagte^) droge de, som det spnes,

i )  Thi Oprorerne nedkastede eller sondersloge ikke blot 
Skrinene, hvori de paa Alteret opbevaredes (8. ». v. 
3 Pag. 323. 368. D. H. 4 Pag. 702); men gjennem- 
segte og plyndrede siden efter den hele Kirke, ja! sparte 
ikke engang Alterne selv (8. k. 0. 3 Pag. 321. 373. D. 
H. Pag. 705); saa man altsaa kan vcrre sorviöset om, 
at de ogsaa bave sonderbrudt Skrinene, som sormodent-
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t i l Slottet (8 . 11. v .  3 p. 373 74), hvor de rime- 
ligviis (saavidt man af LElnothi Ord kan forstaae) 
mprdede PrindS Benedict, som efter Köngens Dod 
havde hugget sig igjennem (D. H. 4 Pag. 705). Da 
endelig Oproret Var stillet og Oprorerne havde ad- 
spredet sig, bleve Köngens og Prinds Benedicts Liig, 
— hvilket sidste dog Bonderne havde lemlcestet og 
splittet ad (8 . k .  v .  3 p. 324. 374) — af Mun- 
krne begravne inde i Kirken selv, men de 17 andre 
af Hans Hofmcend, der faldt i Jndgangen til Kirken, 
i det nordvestre Hjorne af Vaabenhuset (8 . H. I) . 
3 p. 324. 376. D. H. 4 Pag. 707-8). I  S . Pe- 
derö Kirke i  Ncestved stal fordum dette S . Knuds 
Drab, og som en Folge deraf ogsaa S . Albani Kirke, 
have voeret afbildet (D . H. 4 Pag. 715), ligesom

lig vare det Kostbareste i bele Kirken, vg at Benene saa- 
ledes ved denne Leilighed ere blevne adspredte og sonder- 
traadte. Z Odense Hörer man derfor stden den Tid in 
tet videre til disse Reliqvier; men foruden det, at man 
endnu paa 2 Steder i England, nemlig i S . Albans og i 
Ely, vedblev at prale af deres Besiddelse, blev der endnu 
I I 17 et S . Albans Kloster indviet af Bispen i Lincoln- 
shire (Nog. de viceto «pud ^viLilen Pag. 502); 1145 
nedlagdes Reliqvier saavel af S . Osvald som af S . A l
ban i Domkirken i Lund (D . H. 5 Pag. 625); i Noeskild 
roste man sig af at bestdde den hele S . Osvald (D . H- 
4 Pag. 702), ligesom i Colln S . Alban (Pont. 1 Pag. 
198. D. H. 4 Pag. 589. 622), og i Namur Hans Skul- 
derblad (D. H. 3 Pag. 619); saa at disse Reliqvier for
uden deres ovrige gote Egeni7aber ogsaa synes at have 
besiddet den, i det Uendelige at kunne mangfoldiggjore sig 
og ingensinde ganste at kunne sorgaae.
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man ogsaa har et italiensk Kobber ober begge Dele 
(D. H. 5 Pag. 74-75), hvilket jeg selb har eiet og til 
National-Museum indleveret. Sporger man nu, hvor 
det S lo t, som i S . Knuds Drabshistorie omtales, 
laa, da Var vist intet rimeligere end at antage, at 
det havde voeret den Gaard, som siden t i l S . Knuds 
Kloster blev forvandlet, og at man netop derved havde 
sogt at heilige Hans fordums Residents; men gjen- 
nemgaaer man Beretningen om Drabet ret noie, da 
v il vil man letteligen stjonne, at den maa have ligget 
paa den modsatte Side af Aaen; og da vi nu for 
1180 see et Sted ved Odense, der kaldtes Borgen, 
altsaa Borgen ved Odense eller Odins Borgen, t il et 
Nonnekloster forvandlet, hvilket Sted vi i det Fore- 
gaaende have viist at vcere Nonnebjerg, saa kunne vi 
ikke vel undlade ogsaa her at söge Knudsborgen, og 
det saa meget mindre, som ALlnothus, der ellers f. Er. 
8. tt .  v .  3 p. 371 kalder Bpen selv Othenfla, der- 
imod Pag. 363 siger, at det Var til Otliens "Wi o: 
Odins W i eller Helligdom, eller Hans Wiborg o: Hans 
heilige Borg r), at Knud den Heilige ved Ankomften 
tog sin Tilslugt (jfr. forresten 1154). Ligesom ogsaa

r) Dette ^V! er formodentlig en Contraction af Ordet vl-i, 
der baade betyder en indviet Helligdom og en Zndfrev- 
ning, Zndhegning eller Forskandsning, fordi disse, lige
som hine, i gamle Dage formelig bleve indviede (man see 
f. Er. Znllriptionen paa den bekjendte Zuull7ovS Stotte 
i Fyen blandt Nyerups Mindesmcerker fra Oldtid Pag. 
X X ) .  Forresten behage man at eftersee en udforlig For- 
klaring om dette Ords Betydning af F. Magnusen i An- 
nal. f. N. Old. 1839 Pag. 177 sq.
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Saxo ikke blot Pag. 219 siger, at Han sogte til 
Odense B p , men til Otkonieii8i8 ps§i prse8iäia, 
hvilket sidste Ord ikke blot betpder en Bescetning eller 
en Garnison, men ethvert trpgtTilflugtssted og frem- 
for alt en Skandse, en Borg eller en Foesining; hvor- 
for det ogsaa er muligt, at Saxo kan mene Venne 
Odense Borg, naar Han Pag. 220 siger, at Prinds 
Erik (Eiegod) tvar 8eor8im ab bo8te eone1u8U8, 
men flog sig igjennem; thi disseOrd kunne meget vel 
oversoettes ved, at Han var paa et fra Köngens Drab- 
sted (altsaa S . Albani Kirke) scrrsiilt og afliggende 
Sted af de oprorske Fjender beleiret; hvilket formo- 
dentlig netop var bemeldte Borg, som i KongenS 
Fravcerelse til Hans Varetcegt var overgiven. Forre- 
sten har man foruden mange andre Minder om Kong 
Knud den Heilige endnu en Mpnt, som man troer at 
voere flagen i Fpen, og paa hvis Revers Suhm i 
D. H. 4 Pag. 714 lceser L ^u ine il s: ln
k iu n -e i) maaflee 8en eller 8o6u paa Fyens Oe, 
medenö Mpntvcerket Pag. 62 loeser: 8eL-vin6i; hvis 
Betydning allenfalls ogsaa künde Deere Johannes 
ept8eopu8 in  k7onia, sijondt Johannes Jan i, som 
derved maatte menes, forst 1186 blev Biskop i Fpen.

S . A. Köngen dode, begav Enkedronningen Edel 
sig til Odense, for derfra at fore sin Mands Liig 
til Flandern, men hun stod fra sit Forscrt, da hun 
om Natten saae et uscedvanligt Lps opfylde Kirken 
om Graven. 8 . k .  0 .  3 p. 324. 376-77. D. H. 
4 Pag. 708).

S . A. blev O luf Hunger blandt flere Steder ogsaa 
paa Thinget i Odense udvalgt t i l  Konge (D. H.
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Pag. 721), og Ikort ester, da denne Korige drog om- 
kring paa Gjoesteri i Fpen, meldte Prcesten ved A l- 
bani Kirke Ham, at der oste saaes Lys brcende oder 
Kong Knuds Grav, og at der ved samme viste sig 
flere Tegn paa den Afsjceledes Hellighed, hvortil Kön
gen dog enduu den Tid ingen Lid vilde feeste, men 
svarede blot, at sieete der cndogsaa Tegn til Hellig
hed L Kirken, saa vidste Han dog langt sikkrere Tegn 
paa, at den Afvode ingen Helgen havde vcrret (ibid. 
Mag. 725); men

1087 aabenbarede Knud den Hellige sig selv (for- 
inodentlig paa den der tilstedevcerende Enkedronnings 
Amnodning) for de dansie Gidfler i  Flandern, son- 
derbrod dereS Loenker og aabnede deres Fcengsel (ibid. 
Pag. 738); og da nu tillige kort ester Köngens Drab 
ncrsten hele Danmark, — som en samtidig Skribent, 
der synes at have vceret Prcest i Odense, vidner, — 
var blevet hjemssgt af Negn, Hunger og Pest, som 
varede i  7 Aar, forskaffede Kong O lu f det sorgelige 
Tilnavn af Hunger, og naturligviiö af Geistligheden 
blev udtolket som en Gudsstraf for deres mprdede 
Velgjorers Drab (ibid. Pag. 732), og endelig derhos 
midt under alle disse Besvoerligheder, nemlig

1001 eller 1003, den af Kong Knud den Hellige 
1081 i Odense paabegyndte Steenkirke var bleven 
fcrrdig (Pont. 1 e. 230. Bloch 1. Pag. 582

1) Hvorhos det dog ved denne St. Knuds Kirkes forste 
Steenbygning er at bemcerke, at den ingenlunde var saa 
stör som den ncrrvoerende, men at den i Folge Bisp Ni- 
colfs og Bisp Gisicos senere Tilbygninger maa formodes
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trocde Bisperne og Prasterne i Jylland (som det 
Vand, fra hvis Beboere egentlig Kongemordet Var ud- 
gaaet), at det Var hoie Tid at forsone den fortornede 
Martpr og droge derfor

1094  over til Odense, hvor de med Kleresiet der 
astalte, at de, — den regierende Kong Otuf uad- 
spnrgt, — vilde optage den myrdede Kong Knuds 
Been og vise Ham den en Martyr og Helgen tilkom- 
mende LEre (8 . k .  I). 3 p. 321. D. H. Pag. 732. 
774). T il den Ende blev

1095 en tre Dages Faste udstreven, Benene bleve 
nnderkastede Jldprovcn, 3 Jertegn steete ved Graven, 
Legemet blev optaget af samme og i hoitidelig Pro- 
ccssion fra S . Albani Trcekirke henfort til den nye, 
herlige og af Mnur opforte Kirke, som laa sonder 
paa, og siden (da heUig Knuls virkelig af Paven selv 
var bleven canoniseret) foruden Vor Frue og S . A l
ban, som den alt forud var indviet, nu ogsaa til S . 
Knud blev indviet og senere i Almindelighed blot efter 
Ham benoevntes; saasom Han selv, som sagt, havde 
lagt Grundvolven dertil, stjondt den nu forst i disse 
Hnngersaar for storste Deel var blevet fcerdig. Her 
blev Liget nu nedsat i en Steenkiste under en Hvoel- 
ving og i en muret Grav i et lille Capel paa K ir- 
kens sondre Side, hvilket 1582 blev nedbrudt og 
Gymnasium paa samme Sted opbygt igjen. Ogsaa 
PrindS Benedicts Liig blev ved samme Leilighed for- 
flyttet. Men paa den Plads, hvor den gamle S . A l

ben Tid itt have savnet sit nuvcerende Chor og begge 
sine Sibegange (see ivfi-a LLl7 og 1287).
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bani Kirke, som ferst 1541-42 blev riedbrudt, havde 
staaet, fandt man endnu, omtrent 1730, ved at grave 
en Brond, en stör Hovedpande med et dybt Hug af 
en Ore i ;  og omtrent 1760 blev paa samme Sted, 
ved atter at grave en Brond, fundet 15 menneskelige 
Skeletter, som altsaa formodentlig vare Levninger af 
de tilligemed Kong Knud droebte Hofmcend, som i 
Kirkens Vaabenhuus — (der efter al Formodning 
maa have vendt mod Bpen til og altsaa, hvad som 
ellers er uscedvanligt, ligesom S . Knuds have ligget 
mod Nord) — kort efter det paa dem begangne Mord 
vare begravne (8 . k .  v. 3 p. 324. 322. 378. D. 
H. 4 Pag. 774-76). Forresten vilde det ovenanforte 
Udtryk, at Köngens og Prindsens Lüg bleve slyttede 
fra S . Albani Kirke t il den ny opforte Steenkirke, 
d e rla a  sonder p a a , vcere vanskeligt at forstaae, 
dersom det skulde rcferere sig t i l S . Albani, thi S . 
Knuds Kirke laa egentlig Bester for S . Albani og 
naar noget skulde voere. dog snarere i Nord- end i Syd- 
Vest. v r .  Paludan-Müller har villet forklare det af 
den Grund, at vore Forfcrdres Nord egentlig Var 
vort nuvcerende Nordost eller i det mindste N. N. O ; 
hvilket ogsaa, i det mindste tildeels, skjonnes af vore 
Thingkredse, Kirker og andre gamle Bygninger, og 
hvilket ogsaa Petersen i sin Sagnhist. 1 Pag. 7 bero- 
rer; men dersom dette, som maa formodeS, blot grun- 
der sig paa vore Fcedres Ubekjendtskab med Magnet- 
naalens Misviisning, da er Afvigelsen langt fra ikke 
saa stör, at dereS Nord künde blive vort Nordost, og 
selv om den Var det, künde S . Albani Kirke (helft 
hvis den, som jeg formoder, laa dybere ned mod
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Aaen til, end Torvets ncervcrrende Huuslinie i Syden) 
dog aldrig komme til at ligge i Nordost for S . Knud; 
Jeg formoder altsaa, at Udtrykket sydlig ikke stal ta
ges med Hensyn til Albani Kirke, men blot betegner, 
at den laa sydlig eller Syd paa L Byen; eller allen- 
fa ls, at det Capel i Kirken, hvori Liget blev bisat, 
laa Syd paa med Hensyn til Kirken selv, saasom det 
netop var en sydlig Udbygning af samme.

S . A. (1095) bleve allerede mange Syge helbre- 
dede ved S . Knuds Grav og mange begyndte allerede 
nu at paakalde Ham som en Helgen (D .H . 5Pag.8).

1096 blev ifolge Atl. 6 Pag. 600 Fundamentet 
forst lagt til S . Knuds Kirke; men da Hvitf. Pag. 
92 derved som Hjemmel anfores, maa det vcere en 
Trykfeil for 1086 og Meningen blot vcere den, at da 
Köngen dode var Fundamentet blot lagt, men Kirke- 
bygningen selv derimod ingenlunde fuldendt. Med 
mindre det skulde gaae paa det ved Siden af Kirken 
anlagte Kloster, som Knud den Hellige allerede pro- 
jecterede, men Erik Eiegod forst oprettede og Kong 
Niels forst fuldendte (D . H. 5 Pag. 65).

S . A. begyndte Benedictinermunkene ved Domkir- 
kerne at kalde sig Caniker, fordi de optoge S . Au- 
gustini Canon eller Regel (D. H. 5 Pag. 23); men 
snart blev Negelmcessigheden dem for byrdefuld, og 
allerede 1147 begyndte de at leve paa verdslig V iis, 
og kaldtes da verdslige Caniker, ligesom hine kaldteS 
regelbundne (D. H. 6 Pag. 8. 7 Pag. 191. 303).

1098 fik endelig Kong Erik Eiegod paa sin Ro- 
merreise Pavens Tilladelse til at flrinlcrgge Kong 
Knud som en legitim og formelig Helgen (D. H. 5
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Pag. 43. 47); men forinden dette endnu künde skce, 
dode Paven selv og Skrinleeggelsen maatte, som Folge 
deraf, for en Tid opscetteS, stjondt Jertegnene daglig 
toge til ved Hans Grav, og Tillobet som en Folge 
deraf voxte t i l en nv og ikke ubetydelig Judtoegts- 
kilde for Byen og Lscer for dens Geistlighed (D . H. 
5 Pag. 65).

Kaste vi nu et B lik tilbage paa Hovedmomenterne 
af Egnens Historie, for saavidt det Ute og den chri- 
stelige Deel af det 10de Aarhundrede er angaaende, 
og over-veie saavel det vi om Odense selv have er- 
faret, som hvad vi af andre danske Kjobstceders Er- 
empel tor flutte öS til ogsaa her at have vceret T il- 
fceldet, da fee vi Christendommen lidt efter l i l t  ind- 
fort og udbredt i Landet; Soroveriet, som ufordra- 
geligt med den christelige Religion, lidt efter lidt af- 
flasfet (Nperups Culturhist. Pag. 89); men deSaar
sag ogsaa (paa Grund af JndbyggerneS formindstcde 
Stridbarhed og sjeldnere Krigsovelse ^) Landet selv 
angrebet og plpndret af udenlandske Fribpttcre (man 
fee f. Ex. 1043-64 om Kronprätendenten og den 
norske Harald Haarderaade, samt 1073 hvorledes 
Adam af Bremen udtrpkker sig om Sjeellandsfarer- 
nes Soroverier; Nyerup l. c. Pag. 75), saa at 
Landets egne Jndvaanere tilsivst maatte trcekke sig t i l
bage i Skovene og der gjore Oprpdninger eller for- 
vandle Skov til Agerland, for nu at kunne lcvc af 
Jordens Afgrode, i Stedet for at Soen forhen havde

r )  Om disse ChristendommensDieknmgee see D. H. 2 Pag. 
88-9. 7 Pag. 256.
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vceret dem den rigeligste Naeringskilde. Herved steg 
imidlertid de sredeligc Spsler og iscer Agerdprknin- 
gen (som for kun havde vceret Trcellegjerning) alt 
meer og mcer i Agtelse, hvortil KlosterneS Anlceg og 
de vindftibelige Munkes Beftroebelser vel ikke bidrog 
uvcesentligt; helft da de tillige udsendte deres Em- 
misscerer paa Landet, for at varetage Christendom- 
mens Interesse; hvisaarsag de som Eremiter eller 
Capcllancr oprettede deres smaa Bedebuse eller Ca
peller ^) paa de forskjellige hist og her beboede og be- 
byggede Steder i Landet, 2) og det i et saa rigeligt 
Antal, at allerede Adam af Bremen 1073 künde an- 
flaae Kirkernes (det vil sige Capellernes) Antal i 
Landet til 100 Stykker. Forresten vare disse vore 
forste Landsbpgeiftliges Kaar bist lidet misundelses- 
voerdige, thi foruden det, at de maatte vove deres Liv 
og Lemmer ved at prcrdike for en toilelos, raa og 
halv hedenft Almue, have vi i det Foregaaende ogsaa 
seet (1075), at de vare hoitigen besvcrrede af BispenS 
Gjcesteri eller den mod Ham udovcde Gjoestfrihed 
(H osp ila litas), og at de end da maatte betale den 
dem derved beviste ALre med det saakaldte Cathcdra-

' )  Maaskee ikke sjelden af samme Slags som S. Thogers 
ved Destervig, nemlig af Riis og Qviste og tcrkket med 
Ror (D. H. 4 Pag. 377. Daugaard Pag. 831): noget 
der i det Itte Aarhundrede var gani7e almindeligt paa 
Landet i England (O. H. 4 Pag. 438).

2) Hvad Saxo Pag. 189 allerede i Svend Tveskjcegs Tid 
med Hensyn til hiint kalder ecNrv Eremitboliger og 
med Hensyn til dette saei-rn i» s: Capeller.
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ticum, der belob sig til det Halde af deres Offer. 
Hvad derimod Odense By selv er angaaende, da see 
vi den i ovenamtalte Periode lidt efter lidt (og for- 
modentlig iscrr i Anledning af Jldebranden 1043) 
forflyttet fra den sydlige t i l den nordlige Side af 
Aaen; ivet det Hellige trak det Profane efter sig, eller 
Borgerne tyede did, hvor Kirkerne bleve anlagte; 
desaarsag ogsaa Bebyggelsen i denne Periode formo- 
dentlig meest Var indskrcenket t i l den nedre eller svv- 
lige Deel af Byen og altsaa längs med Aaen, for 
saaledeS ikke blot at ligge det fersie Band desto rurr- 
mere, men ogsaa for at ligge desto beqvemmere for 
Sofart, Fisieri og Handel (cfr. OriZ. kafn. Pag. 
42); hvorfor ogsaa Nedergade, det vil sige, det nedre 
eller sydligste Qvarteer af Aaen (nemlig längs Aaen 
mellem Pjente- og Munke-Molle) ansees for det celdste 
og forst bebygte: et Sagn, der har saa meget storre 
Rimelighed, som alle Byens Bygninger, der ncrvnes 
for 1240, saa at sige laae längs med Aabredden i 
en fortlobende Ncekke, nemlig Pjentemolle, Provste- 
gaard, Frue Kirke, gamle Bisperesidents, Albani Kirke, 
Knuds Kirke, Knuds Kloster og Munkemolle; hvori- 
mod paa den ene Side Sortebrodre Lokke endnu, 
ifolge Sagnet, stod under Band, og paa den anden 
Flakhaven Var en Havn og S . Hans Sogn et ube- 
boeligt Sump og Ufore, hvorfor ogsaa Dominicaner-, 
Johannitter- og Franciscaner-Klosterne forst anlagdes 
1279-60; og Sagnet gjor saaledes med Rette S . 
Hans Sogn til den sidst beboede Deel af Byen, med 
Hensyn til hvis lave og side Beliggenhed man endnu 
har det Ordsprog, at Ligene, der begroves paa S.
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Hans Kirkegaard, i Gründen druknede i Siedet for 
at jordes, fordi der fast stod Band i hver en opkastet 
G rav*). Og da det desuden er noksorn bekjendt, at 
Hovedgaden i enhver Bye i gamle Dage kaldtes A l- 
eller Adel-Gaden (viapublica, platca eoinmuuis), saa 
behove vi jo blot at opsoge denne i Odense, for saa- 
ledeS at vive, hvor Byen L de crldste Lider Var an
lagt og i hvor stört et Omfang den i hine Dage ud- 
strakte sig. Men nu begpndte den oeldste eller oprin- 
delige Adelgade i Odense, som Skjoder af 1499, 1540, 
1681 og 1702 udvise, fra S . Jorgens Kirkegaard 
(eller Byenö davcerende Osterport), overstar, — idet 
den gik forbi Frue Kirke og davcerende Bispegaard, 
— den ostlige Ende af nuvcerende Nedergade, strakte 
sig derpaa omtrent gjennem nuvoerende Adelstrcede 
(fljondt i en mere krum eller boiet Direction), gik 
over Torvet, forbi den saakaldte Adelens Gaard og 
over S . Knuds nuvoerende Kirkegaard ^) gjennem den 
cndnu saakaldte Adelgade (jkjondt ogsaa her i en

r) En Spaadom om, atKirken, fordi den er bygget i Land, 
ogsaa engang skal nedsynke i samme, see Thieles F. S. 
2 Pag. 83.

2)  Thi der gik endnu 1420 et aabent Hcerstrcrde (s: en vi«. 
public« eller eomwunis og altsaa en Al- eller Adel-Gade) 
fra det Strcrde, der lob Nord for davcerende Bispegaard 
(altsaa Adelftrcrdet) og ind i S. Albani Strcrde (s: 
Skomagerstrcrtet), men derhos lige imod O  lige over- 
for) et andet Strcrde, der lob Sonden frem for davce
rende Raadhuus (o: Adelens Gaard eller nuvcerende 
Borgerikole, see 1280) og henimod (nuvcerende latinste) 
Stolen (see L. S. Aktstykker Pag. 68).

6
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knurr eller boiet Direction) og fatdt derpaa, som 
Skjoder af 1504 og 1564 udvise, ud i Vestergade 
omtrent paa det Sted, hvor Klaregaden nu nied Ve
stergade forenes eller, med andre Ord, noget oseligere 
end det Sted, hvor Holsedaare gjcnnem Smedestroe- 
det falder nd i Vestergade, paa hvilket sidstnoevnte 
Sted den Tid Holster Thor eller den Port, der forte 
ud imod Holsteen, altsaa Byens vestlige Port, havde 
Pladö. I  Venne efter AaenS Lob indrettede Direc
tion blev altsaa Byen i den christelige Periode oprin- 
deligviis anlagt; og stjondt vi vel alt i det 11 Aar
hundrede finde Adam af Bremen give den Navn af 
en stör S t a d ,  saa bestod dog de fleste Bpgninger, 
— paa Vaaningerne ncer, som dog endnu i denne 
Periode kun vare simple Stolpeboder med Bark- eller 
Ncrver-Tag (fte 1045) — afFiskerhytter, Kjobmands- 
boder, Pakhuse og Qvcegstalde; ligesom man Heller 
ingenlunde tor taenke sig Pladsen eller de endnu ubro- 
lagte Gader tcet bebyggede, men paa god Landsbpma- 
neer med störe Mellemrum, der tildeels udfyldtes af 
TornegjLrder og Plankevcerk, og bag ved samme Hau- 
ger, Kaalgaarde Oft. Orig. Pag. 42), Moddinger 
og Priveter (see Stadöretten). Derimod havde Bpen 
allerede i dette Aarhundrede, foruden et S lo t, der 
maastee endogsaa tor antages for paa en vis Maade 
og efter hine Dages Leilighed at have voeret befoestet 
eller rettere forskandset, endvidere 3 Kirker og der- 
iblandt en yderst pragtfnld Trcekirke med Glasvinduer 
i, samt en massiv og grundmuret Steenkirke * ) ;  frem-

i )  Om Steenkirker i det N Aarlmndrede see Nyecup- 
C. H. Pag. 67 og min Borgh. Pag. 9. 15 rc.



83

deleS en Bifperesivents og endvidere et ProvstL eller 
et SlagS klostermcessigt Kanike - Etablissement mcd 
sine Prcelater og Proebender, hvis Jndflydelse tor an
seeS for i slere Henseender at habe vcrret velgjorende 
for Byens og BorgerneS Opkomst. ^) Ogsaa vare 
hellige Reliqvier anskaffede og opstillede i Kirkerne, 
hvilke ikke blot antoges for at bringe Velsignelse ober 
Byen og afvoerge Odeloeggelse fra den, men som og
saa vare en fand Lcrgedomskilve, hvorhen saavel de, 
der vare syge paa Aand, som paa Legeme, sogte og 
ved dcres Offer og Gaver berigede Geistligheden og 
ved deres Ophold Dyen; saaledes tiltog Ncrringen 
saavel herved, som ved det blomstrende Silvcft'stdri 
(jfr. Nyerup Pag. 87. Orig. Pag. 28). Sorove- 
riet Var overgaaet L en fredelig Handel (iscrr mcd Fc- 
devarer Orig. Pag. 30. Nyerup Pag. 116. 62-63. 
85. D. H. 3 Pag. 239-40. 415. 4 Pag. 477-84. 
493. samt med Slaver, men iscrr med smukke S lav- 
inder D. H. 3 Pag. 240. 518. 4 Pag. 498), og saa
vel den, som Haandvcerkene (D . H. 3 Pag. 227, 
415. 4 Pag. 481), og af Konster Lscer Bygningskon- 
sten (Nyerup Pag. 67 iscer ved de mange for Guds-

r )  Om Klosternes for»7,'ellige Nvtte see Nyerup Pag. 88 
sq. D. H. 4 Pag. 485. 621 rc. Daugaard Pag. 96. 
98. 104. Ogsaa var dereS bekjendte Gjcrstfrihed alle
rede i det 11 Aarhundrede saa stör, at alle omvankende 
Pillegrimme (paa andet Danst: Landstrygere eller Los- 
gcrngere) bleve forede uden for Kirkedorene med Mad 
fra Klosterets B o rd ; D. H. 4 Pag. 478. Omtrent lige- 
som Sognemoeildene nu putte Maden i Munden paa 
deres dovne og orkeslose Dagdrivere.

6»
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tsenesten opforte Bygninger f. Ef. Provsti og Bispe- 
gaard 1019, S . Albani Kirke 1078 og S . Knuds 1081 
t i l 93) vare vistnok, ligesaafuldt som Agerdprkning 
(Nperup Pag. 53. 76. 87. W ) og Foedrift (S v iin  
ogGeder, Nycr. Pag. 41, OldensviinPag. 87, Koer, 
O.rer og Hefte Pag. 88) ^) paa Grund af den ved 
ChriftendommenS Jndforsel forandrede Levemaade L 
en betpdelig Grad tiltagne.

Det 12 Aarhundrede begynder dernoest paa en 
saare glimrcnde Maade sor Bpen; thi i Anledning af 
at Jertegnene ved Kong Knuds Grav, som sagt, Aar 
sor Aar toge t i l og Tillobet til samme dagligdags 
voxte (D. H. 5 Pag. 65), erhvervede Kong Erik Eie- 
god atter

1100  af den nye Pave Kong Knuds Canonisatiou 
eller Erkjendelse som retmcessig Helgen o: at Hans 
Legeme ikke alene maatte optages, ftrinloegges og paa 
Alteret oploftes, men at Han ogsaa maatte indftriveS 
blandt HelgeneS Tal og altsaa formelig canoniseres; 
hvorhos Kong Erik (foruden det S . Benedicti Prov
sti, som alt var i Odense) endvidere efter Bisp Hu- 
balds Tilskyndelse lod et nyt BenedictinerKloster eller 
Priorat for S . Knuds Tjeneste indr.tte, hvortilKnud 
den Hellige maaftee selv havde lagt Grundvold, lige-

r) 3>«r vandt Hesteavlen ved de christne Missioncrrers 
straenge Forbud mod den for faa almindelige Hestekjods 
Spiisning, hvormed der dreves en for Hesteracenö For- 
cedling fordcrrvelig LuxuS.
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som til Kirken, men hvortil nu Kong Erik Eiegod 
forstrev 12 Munke fra Evesham i England, dem Han 
gav Plads i den for dem opbygte (see 1096) Gaard 
toet ved S . Knuds Kirke, som cndnu kaldes S . Knuds 
Kloster og i lang Tid af Kammerherre Benzon og 
siden af Justitsraad Falbe Var beboet (D . H. 5 Pag. 
64-66; jfr. Pont. 1 Pag. 239); og saalcdes var for- 
modcntlig dette Kloster et af de 5 stjonne Monstere 
(M onasteria) af Steen, Kong Erik Eiegod ifolge 
Knptlinga S . lod forfcrrdige med trygge Vcegge og 
de bedste og smukkeste Tapeter (D . H. 5 Pag. 120).

1101 blev nu Kong Knud den Hellige (ifolge 
Pavens Tilladelse til Hans Lanonisation) ogsaa for
meligen strinlagt og oploftet; og til den Ende optagen 
af den Grav i S . Knuds, hvori Han stden 1095 havde 
hvilet, under Lovsang baaren omkring Kirken, ind- 
viklet L Silke og Linned og nedlagt i en fiirkantet 
Kiste, der var beklcedt med forgyldte og i Figurer ud- 
gravne Kobberplader, hvori blaae og gute ALdelstene 
vare indfattede (den derpaa anbragte og af Bistop 
Hubald forfattede Jnscription lcescs L Nyerups Fod- 
reise Pag. 63. jfr. D. H. 5 Pag. 705), og som der
paa blev opsat paa Kirkens Hoialter for der at til-  
bedeS. ^) Ogsaa PrindS Benedicts Legeme blev lige- 
ledes nedlagt i en mindre Prcrgtig Kiste (man har

^  At iovrigt denne Kiste eller dette Skrin ikke var uden- 
landst Arbeide, synes deraf at kunne stjonnes, at Kön
gen og Bispen selv lod den gjore, og at Dronning 
Edel blot sendte Ornamenter eller Prydelser og for- 
modentlig iscer LEdelstene dertil. (8. «. v. 3 j». 325. 
385).
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endnu hos Nyerup I. e. et Kobberstik af S . Knuds 
Kiste, og afBircherod ligeledeS baade a fS . Benedicts 
og S . Knuds), sorn derpaa ligeledeS blev opstillet paa 
Hoialteret ved Siden af Knud den Heiliges Skrin 
( 8 . k .  I) . 3 p. 324-25. 381 sq. 387 sq. Pont. 1 
Pag. 232-38. D . H. 5 Pag. 68). Fra den Tid af 
kaldteS Kirken forst med Rette S . Knud, til hvem den 
ogsaa ved denne Leilighed formelig blev indviet 
( 8 . 14. v .  3 p. 325) og maa tillige i denne Anled- 
ning tseito jure voere bleven Domkirke (hvad for- 
hen Vor Frue havde vceret); thi udtrykkelig noevnes 
det intet Sted ved denne Leilighed, og dog synes P ri- 
vilegiet af 1133 blot at voere en Stadfoestelse paa en 
Ret, som S . Knuds Munke strax fra Begpndelsen af 
synes at have tilegnet sig; thi fra nu af fordunklede 
dercs Kirke enhver anden af StiftetS Kirker og Ca- 
pcller; der skecte idelige Jertegn og Helbredelser ved 
denne dercs nye Helgens Kiste (D . H. 5 Pag. 71); 
der strommede aarlig Folk til med rige Gaver (f. Ex. 
ikke blot det soedvanlige Offer, men de ved S . Knuds 
Grav helbredede LemmerS Efterlignelse i Solv og 
Gulb), og Landet, men isoer Odense B y , fik derved 
cn ny og betydelig NoeringSkilde. Kirken blev aarlig 
berigct og forskjonnet; Gudstjenesten forrettedeS (alle- 
rcde 1103 ifolge M uoth i VidneSbyrd) under Lyd 
af Orgler, Flviter og Harper; og Byen, som skyldte 
Kong Knud den Hellige en Deel af sin Beistand, 
valgte nu ogsaa Ham til sin Skytspatron og til sit 
Vaaben og Segl Hans Billede, staaende i fuld Har- 
nisk med en Fane, hvori et KorS, L Haanden og en 
Svcerdlillie (o: den spydbladede og tvceggede Strids-
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oxe, hvormcd Han blev drcrbt) mellen» Benene (D . 
H. 5 Pag. 68-73). Hvorfor Veite Dillede ogsaa 
saaledes mev sine Couleurer fandtes indhrcendt L en 
Rüde paa vei gamle Naadhuus, den jeg, — esterat 
den fra sin Plads dar nedtagen, — 1811 forefandt 
hos en af Byens Glarmestere og Lndleverede til det 
Antiqvarisie Museum; ligesom det ogsaa saaledes 
fandtes broderet paa en af Borgerskabctö Faner (A tl. 
6 Pag. 609); ja! selv Symbolet i Stadens mindre 
Segl, nemlig de trendeSvcerdlillier (eller Spydblade) 
eller, som Atl. 6 Pag. 609 siger, den gute Lillie i 
det blaae Feldt, — saaledes som Naadsrueseglet og 
Guldsmedstemplet siulde voere, — havde ligeledes, som 
der med Grund formenes, paa dette Hans Martyrdom 
Henspn (Dänische B ibl. 7 Pag. 409. 421. Atl. 3 *)

*) Andre antage derimod denneLillie for at betegne et 
Spydblad mellem tvende Bispestave (D. H. 5 Pag. 73), 
i det de sidste ikulde betegne den ved det forste Myrde- 
deS Canonisation; ligesom det Hele lidt efter lidt künde 
have faaet Form af en Lillie for derved at betegne 
Hans Reenhed og Hellighed. Ved hvilken Fortolknings, 
maade man (eller i det mindste jeg) ikke vel kan und- 
lade at toenke paa en af Odense Skoles gamle Disciple 
Pastor Ostrups yndige, ssjondt i et andet Oiemeed ned- 
ffrevne Stropher:

Er D it Sind, som Kronen paa en Lillie, 
hvidt og reent; er plettefri Din V illie ; 
boer i Hjertet Kjcerlighed og T ro : 
o ! da have vi eet Haab, een Lcengsel, 
ere Iordens Pryd selv i vort Fcrngsel, 
og ved Banens Ende saae vi alter 
vore Vinger og vor tabte Ro.
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Pag. 434). Ogsaa var der ingcn Kirke i Odense, 
der jo med Tiden fit et Kapel eller et Alter til Hans 
M re ; og Kong Erik den Eiegode stiftede allerede i 
Odenses et S . Knuds Gilde t il Hans Hukommelse. 
Dette Gilde bestod saavel af Byens Borgere, som 
Borgersker, eller, som det ogsaa kaldtes, saavel af 
Brodre, som af Sostre, og — underligt nok! — blot 
Byens Vagere vare udelukte af Broderstabet, 2)  hvis 
Hovedhensigt det iovrigt var at understotte og forsvare 
Hinanden gjensidig, fremme indbyrdes Enighed og Sel- 
stabelighed, befordre, — som det hedder, — Maade- 
lighed og Hoviskhed, forhindre Slagsmaal, Drab, 
Drukkenskab og Skjorlevnet, uddele Almisse til de 
Fattige 0. s. v. (D . H. 5 Pag. 77) ; og hvis Medlem- 
mer derhos havde deres egne skriftlige Vedtcrgter eller 
Skraa, holdt foelleds Gudstjenefte ved et eget dertil 
Lndrettet Alter i Kirken, offrede og lode synge Messer 
for alle Gildets Brodre og Sostre, saavel levende, 
som dode, og troede derhos for S . Knuds Forbons 
Skyld desto lettere at blive bonhorte; begave sig dcr- 
paa, efter endt Gudstjenefte t i l deres Forsamlingshuus 
eller Gildestue, aade og drak der med Hinanden og lode

r ) Eller rettere, Borgerne synes at have stiftet det mellem 
stg selv indbyrdes og det saa tidlig, at ErikEiegod alle« 
rede H00 künde confirmere dets Vedtcegter (O. H. 5 
Pag. 77.)

2) Hvortil ikke vel kan tcenkes nogen anden Grund end 
den, der saa tydelig af de forffjellige Stadsretter frem- 
lyser, at de andre Borgere nemlig stedse af Bagerne 
troede stg forurettede med Hensyn til Vcrgten og Pri
sen paa det af dem udsolgte Brod.
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deres Helgens Skaal i pceglemaalte Kruse gaae om 
sra Nabo til Nabo ved Bordet (D . H. 5 Pag. 73. 
76. 77. -fr. gl. Saml. 1, 1, 5 sq. hvor Gildeskraaen 
findes aftrykt). Ester Reformationen helligholdtes 
vel ikke mere noget Gilde eller nogen Festdag S . 
Knud til ZEre, men dog er endnu paa denne Hans 
Festdag (nemlig Hans Dodsdag, den 10 J u li)  et stört 
Marked i Odense, som varer i 3 Dage (D . H. 5 
Pag. 74); og det var i gamle Dage Skik, at 
de Kjobmoend og Haandvaerksfolk, som droge did, 
naar de kom forbi den Steen paa Assenbolle Mark 
mellem Gripsvad og Vissenberg, paa hvilken Köngen 
paa sin Flugt forOprorerne havde hvilet, og som der- 
ved af sig selv havde antaget Form af et Sirde, ka- 
stede en lille Steen til Köngens störe Steen for der- 
ved at tilvende sig Velsignelse og Held paa den Ham 
indviede Markedsdag; r) hvorved saaledeS Köngens 
Steen tilsidst kom til at staae L en stör Dynge mindre 
Stene (Pont. 1 Pag. 225-26); men nu er, i Anled- 
ning af Landeveisarbeidet, baade Stenen og Steen
dyngen borte, og man paastaaer, at forstncevnte skal 
sidde et Sted, — maastee klovet og sprcengt, — i en

i )  5 Gründen troer jeg, at dette var en fra ZEgypter, 
Graeker o. s. v. hidledet Overtro, hvilke uden Tvivl 
ligeledes troede ak hcedre deres Thott, Hermes o. s. v. 
ved at käste en Steen til Hans Stotte; i det de derved 
svmbolisk erkjendte, at ligesom Han var Videni7aberneS 
Gud, saaledes lkulde ogsaa enhver af hanS Dyrkere bi- 
drage sin Skjcerv til, at den Didenssad, Han dyrkede, 
stedse maatte voxe og formeres.
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Molledcemning. ^) Hvad cndelig S . Knuds Skrin 
er angaaende, da blev det, ester i marige Aar at have 
henstaact paa Alteret, forrnodentlig ved Neformatio- 
nen tillige med PrindS Benedicti Skrin indsat i det 
lille Kapel ved Kirkens sondre Side, som vendte ud 
til Gymnasium (altsaa omtrent der, hvor det for sin 
Oploftelse paa Alteret havde staaet; see 1095) og 
nedsat der i KapelletS Alterbord; der fandt Kantslcr 
Kaas det ogsaa 1582, da Han lod det brostfoeldige 
Kapel nedbryde. Da havde Skrinet endnu sine Pry- 
delser, og lod Han da saavel dette, som PrindS Bene
dicti Skrin indmure i den ostre Muur bag, eller ret- 
tere paa hoire Side af, Kirkens Hoialter; men uvist 
er det, om de da, eller forst 1649, da det npe Alter 
opfortes, eller 1678, da Gesandten fra Bistoppen af 
Münster ikke blot fik Lov til at undersoge disse Lev- 
ninger, menenrogsaa at medtage deraf hvad Han vilde, 
ere blevne deres Prydelser berovede; men vist er det, 
at 1696, da Vceggen i BispenS og Stiftamtmandenö 
Ncrrvcerelse aabnedes, stode de oder Ende uden 1!aag 
og noesten alle deres Prpdelser berovede (D. H. 5

r) Paa Grund af den fordums Beliggenhed af denne 
saakaldte Knuds Steen paa Assenbolle Mark maa man 
formode, at S . Knud paa sin Flugt fra Slesvig til 
Fyen er gaaet over fra Stenderup Hage til det oven- 
for omtalte Fonsfere, fordi Han af Frygt for Oprorer- 
nes Hidftimlen fra Norrejylland ikke turde reise orer 
fra Snoghoi til Middelfart (jfr. D. H. 4. Pag. 689); 
thi den crldste Sandevei fra Middelfart gik, vel at mcrrke, 
ikke, som nu. om ad Dissenberg, men langt nordligere, 
nemlig om ad Ruggaard.
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Pag. 75-76. Om den nycre Undersogelse af 1833 L 
denne Anledning behage man at estersee Dr. Paludan^ 
Müllers Afhandling i N. T. f. O. B . 2. Pag. 193 
sq., i  hvilket Tidsskrift ogsaa B . 3 Pag. 339 sq. fin- 
deö en Afhandling af P. W. Becker om Knud den 
Heiliges Dyrkelse i Rom, og Pag. 351 sq. en ditto 
af F. Magnussen om de indenlandfte HelgenerS Skrin- 
lsggelse blandt Nordboerne i Middelalderen).

1107 berigede Kong Niels S . Knuds Kloster i 
Odense og udvidede derhos i den Grad dets Byg- 
ninger, at man endogsaa, skjondt med Urette, anseer 
Ham for dets S tifter (Hvitf. P. 95. Pont. An. 1 
Pag. 137. 345), ligesom man ogsaa af samme Grund 
tilskriver Ham selb Klosterets Bygning (A tl. 6 Pag. 
588. 600. Bloch 1 Pag. 582. 587). Forresten be- 
stod ovenomtalte Hans Gavmildhed egentlig den, at 
Han

S . A. sijamkede til Odense Kirke 20 Mk. af det, 
der betaltes til Köngen (af Byen, og altsaa formo- 
dentlig dens saa kaldte Sommerflyld; jfr. 1180), og 
20 Mk. af den jydste Skat (D . H. 5 Pag. 158 jfr. 
1116. 1117 og 1231).

1109 (om denne Tidsbestemmelse fee 1083) skrev 
en af dette Klosters Munke, og som det syneS dets 
Prior, Engloenderen Wlnothus en Levnetsbestrivelse 
oder S . Knud (D . H. 4 Pag. 711. 5 Pag. 164-65), 
hvori ligeledeS Han kalder Kong Niels sit Klosters 
Stifter (ibid. Pag. 165 jfr. Pag. 220); men at dette 
desuagtet kun er et Slags Smigreri, og at Han der- 
ded kun mener dets prineipalis ckotatvr eller Hovcd- 
velgjorer, maa man flutte af Bisp Ricolfs Brev af
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1138, Kong Valderrrar den IsteS af 1174 og Kong 
Knuds af 1193, hvor Erik Eiegod udtrykkelig kaldcs 
dets fände og egentlige Stifter. Jmidlertid er ZEl- 
nothus os stedse moerkelig, fordi Han saaledes er den 
forste navngivne Lsrde i Odense, hvis Skrifter til 
vore Dage ere blevne opbevarede ( i  8 . N. v .  3 p. 
325 sq.), og som derhos ikke alene bcrre et eiendom- 
meligt Moerke af TidSalderenS devote Tone, svulstige 
Sprog og fordoervede Munkelatin, men tillige Lnde- 
holde et vigtigt Bidrag til Charakteristiken af Tids- 
alderens Klosteraand og Munkevoesen.

1116 stal derncest Kong Niels have stjenket S . 
Knuds Kirke og dens Munke 40 Mark af de fyenske 
og jydste Skatter (D . H. 5 Pag. 216). Jmidlertid 
er dette, som det synes, aldeles det samme, som alt 
under 1107 efter D. H. 5 Pag. 158 i detForegaaende 
er anfort.

1117 gav Kong Niels S . Knuds Kloster heel ud< 
strakte Privilegier isoer med Hensyn til dets Godser, 
i  det Han skjenkede dets Munke alle kongelige Rettig- 
heder oder samme, paa de 3 SlagS Boder ncer, der 
kaldtes ^vreelr ^), nemlig Ledings-Boder, Drabs-Bo- 
der og Fredbruds - Boder (D . H. 5 Pag. 218. 8 . 
ir .  v .  1 p. 271. jfr. Bloch 1 Pag. 582. 587. 588. 
Atl. 6 Pag. 588. 600. Daug. Pag. 286).

r )  De kaldtes saaledes, fordi de, der ikke betalte samme, 
bleve,vi-eek o: vragede, foriludte eller fredlvse s: ud- 
stodte af det borgerlige Samfund, saa at de ansaaes 
for alle Mands Fiende, ligesom ^Vai-x ! veom s: Ulven 
i Indfredningen eller Rceven i Faarestien.
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S. A. confirmerede Paven paa Bisp HubaldS An- 
mvdning S . Knuds Kloster og alle dertil skjenkede 
Gaver, ved hvilken Leilighed Han ogsaa kalder Kong 
Niels detö S tifter (Thork. Dipl. Pag. 244. 8 . k .  
v .  1 p. 271. 7 Pag. 218-19. D. H. 5 Pag. 220).

S . A. hedder det, at Grundvolden sorst blev lagt 
til S . Knuds Kirke af Biskop Hubald, men at Biskop 
Nicols, som sad fra 1138 til 1162 (og havdeenSon, 
der Heed Rudolf, som var den forste Prcest t i l S . 
Knuds Kirke) fortsatte Bygningen i Erik Emunds og 
Erik Lams Tid og blev endelig forsaavidt fcerdig med 
Choret, at der künde holdes Messe og Prcedikep i 
samme (ifolge Atl. 6 Pag. 600, hvis Forfatter dog 
ikke siger öS, hvorfra Han har denne alle Andre ube- 
kjendte Beretning). Da imidlertid Hubald, som vi 
vide, vedblev at opkrceve Penge i S tifte t t il KirkenS 
Bygning (see 1075), saa er det ogsaa rimeligt, at 
den endnn ikke har vcrret fuldkommen fcerdig 1091 og 
93, men at Han, skjondt det ikke i Annalerne omtales, 
efter Knuds Eanonisation kan have bpgget et og an- 
det derpaa f. Er. et Capel eller S ligt, og at Han der
t il sorst 1117 har lagt Gründen. LigeledeS Var det 
ogsaa vel muligt, skjondt det ligesaa lidet omtales, 
at Bisp Nicols, — efter at Venderne 1157 havde af- 
broendt Bpen, — igjen künde have begyndt at bpgge 
Kirken paa np og inden sin Dod 1162 med Choret 
künde voere bleven fcerdig; ligesom Hans Efterfolgere 
siden künde have fuldendt det Ovrige. Men Skade 
er det, at den ellerS saa noiagtige Langebek (th i det 
hidrorer vist fra Ham, skjondt det bcrrer HoffmannS 
Navn) ikke har opgivet os sin Hjemmel.
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1120 sial endnu Bisiop Hubald have levet, og kal- 
dcS Han da tillige Canonicus i Lund.

1121 sijenkede Kong Niels i Anledning af sin Sons 
Dod t il S . Knuds Kirke (sorn her kaldeS baade Christi, 
M a ris , S . Albani og S . KnudS) j  Deel af sin 
Fcedrearv i Fisieriet i Loneborg (8 . I I .  v .  1, p. 271. 
D. H. 5, Pag. 237), hvilket man antager at have 
ligget i Hesselager Sogn, Gudme Herred; men hvor- 
ved man dog let künde fristes t i l at tsnke paa det, 
netop for sit Fisieri beromte, Lonborg i Jylland 
(A tl. 5, Pag. 768), siden vi vide, at S . Knuds Klo
ster allerede 1171 havde Bcsiddelscr i dette Land.

1122  ti l 20 Var den engelsie Munk Ankentil 
Guldsmed og Myntmester hos Kong Niels og aslagde 
det under 878 og 037 anforte VidneSbyrd om S . 
Albani Reliqvier (D . H. 5, Pag. 355).

1134  spnes Bisiop Hubalds hoie Alder at have 
freist Ham fra at vcere med i Fodvig Slaget, hvori 5 
Bisher og 60 Prsster tilsatte Livet (,D. H. 5 Pag. 
438).

S . A. dode Kong Niels, og man har som et Minde 
om denne Konges Forkjsrlighed for Odense Kirke 
endnu en, maaskee der iByen Pagen, Mynt, som sore
stiller et Tempel, og hvorpaa staae de 3 Bogstaver 
V O V , sorn man i Almindelighed lsser: I'empluin 
Otllonien86 (D. H. 5 Pag. 458).

1136  dode uden Tvivl forst Bisiop Hubald (D . 
H. 5. Pag. 405. Om Ham see 1072. 1075. 1100. 
1101. 1117 og 1120). Man siulde nssten formode, 
at dette Hans forommeldte Dodsaar neppe künde 
vsre rig tig t; thi ifolge samme vilde Han have vs-
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ret Bisp t 64 eller i det mindste 61 Aar; men des- 
«agtet tor man dog ikke antage, at Hans Eftermand 
künde vcere bleven nogle Aar tidligere Bistop L Odense, 
end man i Almindelighed antager; thi hvis Venne 
virkelig, som det hedder, Var den roeskildste Bisp 
EstildS Capellan, da Han blev Bisp i Odense, saa v il 
der paa denne Maade ikke voere noget at vinde, siven 
Estild forst 1134 blev Bisp i Roeskilde og Hermann 
endnu 1135 kaldes Bispens Capellan (D. H. 5 Pag. 
485). Derimod kan Hubald (see 1072) maastee forst 
vaere bleven Bisp under Knud denHellige, altsaa mel- 
lem 1080 til 1086; men ogsaa dette er problematisk, 
saa lcrnge man ikke veed, hvo der da fra 1072 til 
1080 var Biskop i Odense.

S . A. blev, som det syneS, Hermann, der var Ca- 
vellan hos den roeskildste Bisp, L HitbaldS Sted, B i
stop L Odense (D. H. 5 Pag. 40ö); men allerede

1138 blev samme Bisp Herman af Odense igjen 
bestikket til Bistop i Stesvig, og Ham succederede 
den davoerende Prior Nicols L S . Knud, som var en 
Adelsmand fra Laaland (Pont. 1 Pag. 310. D. H. 
5 Pag. 542).

S . A. stal der ifolge D. H. 5 Pag. 543 have 
darret S trid mellem Albani Menighed og Knudsbrod- 
rene; men det Document, der angaaer samme, Herr- 
foreS uden Tvivl rettest efter Pag. 580 til 1141.

S . A., eller nachfolgende, stifter Bisp Nicolf og 
Prior B . en Confoederation eller et geistligt Broder- 
stab mellem S . Knuds Kloster og Klosteret Evesham 
r England og kalder ved samme Leiklghed Kong Erik 
Eiegod S. Knuds Klosters S tifter (D . H. 5 Pag.
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561-62). T il dette Broderstabs Egenheder henhorte 
det, at de gjensidigen flulde vedligeholde Hinandens 
Minde, og saasnart Mnnkene i det ene Kloster fik Ef- 
terretning om en Broders Dod i det andet, stulde de 
paae i Bordet (en underlig Maade at udtrykke deres 
Sorg paa!), lcese en Vigilie eller Sjirlemesse og lade 
Klokken (egentlig er (^lassleuin en Trompet) gjenlyde, 
samt Lndstrive Hans Navn og Dodsdag L deres Mar- 
tprologium og et heelt Aar igjennem holde Sjcrle- 
messe for Ham (I. e.). Lignende Broderstab havde 
eller fik S . Knud ogsaa med S . Laurentii Kloster i 
Lund (ibid. Pag. 487). Og disse Brvderstaber havde, 
ligesom de foromtalte GLlder, virkelig noget Rorende 
og tilligeOploftende ved sig, i drt en af deres Hoved- 
hensigter gik ud paa ikke blot L Livet at stifte en noiere 
og gjensidig Forbindelse med Hinanden, men ogsaa 
efter Doden at vedligeholde Hinandens Minde i en 
kjoerlig Erindring.

1138  stadfcestede og forogede Erkebisp Estild L 
Lund Knudsbrodrcnes Privilegicr og gav dem derhos 
Net til vcelge Bisp, fordi de tjente ved Domkirken (og 
altsaa udgjorde Stiftets Domcapitel; Dang. Pag. 
2 8 8 ) ') ;  tillige klages der i bemeldte Brev over, at 
Brodrene foruroligedeS af onde Mennester, og det

r) Da nu saaledes dervedDorFrue eller S. Albani Munke 
bleve degraderede fra deres oprindelige Herlighed, saa 
er det rimeligviis denne Erkebisp, de unter Navn af 
Messer Eskild have beikyldt for at have ftjaalet Solvet 
af deres Kirkeklokke (see W78), for derved at tilkjende- 
give, at Han havde besveget dem for det, der efter dereö 
Formening med Lov og Ret tilkom dem.
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fastscettes, at ingen tor formindske hvad Bistop Hu- 
bald (1072>1136) havde givet dem, som vg hvad 
Bispen fik for Enigheds Skyld tilbage i Kong Niel- 
ses Tid (1104-34). (D . H. 5 Pag. 553-60 jfr. 8 .
tt .  1). 1 Pag. 273). A lt tilhobe Omstoendigheder, 
som Historien i ovrigt med Taushed syneS at habe 
forbigaact.

1140 erholdt S . Knuds Kloster af Paben Stad-^ 
fcestelse paa dets Net til at udvcelge Bisper (8 . t t .  
1). 7 p. 213. Pont. 1 Pag. 364).

S . A. stjenkede Kong Erik Lam Klosterct de kon- 
gelige Jndtoegter af Den S y lt (Pont. 1 Pag. 366; 
hvilket dog efter Suhm forst stcete 1141).

S . A. Var Thomas, som for flal habe vceret Prior 
i Ningsted Kloster, Prior i S . Knud (D. Mag. 1 Pag. 
74. Bloch 1 Pag. 588. Atl. 6 Pag. 588. D. H. 
5 Pag. 574 (som dog mener, at Han s. A. stulde 
vcere dod, hvilket imidlertid er urigtigt; see 1151) og 
Daug. Pag. 235) og folgte derhos s. A. nogct 
GodS i Sjceland, som 8. N. I) . 1 p. 274 (der scet- 
ter det ned til 1145 og 46) kalder Svertetorp (maa
stee Sorterup i Slagelse Herred), hvilket Georg Munk 
og Grev Eliv af Vestorp (jfr. D. H. 5 Pag. 627. 
633. 641) havde stjcnket Klosteret, t i l Bisp Nicols i 
Odense, der igjen pantsatte det til Bispen i NoeSkilv 
(Hvitf. Pag. 103. 8 . N. v .  7 p. 213. D. M . 1
Pag. 74. Bloch 1 Pag. 74. D. H. 5 Pag. 558-53 
(hvilken sidste dog anforer det under 1133). Man 
stulde derhos fast troe, at det ovenansorte Vestorp Var 
Vistorp i Sollested Sogn ved Assens, som ifolge 
Atl. 6 Pag. 660 i gamle Dage var beboet af Adel;

7
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eftersom Saxo i Folge Suhur skal kalde benLvnte 
Greve Grev Eliv vieo ^sinKo (D . H. 5 Pag. 
559), som muligviis künde betyde: fra Egnen af As- 
sensz men i mm Saro staaer lle vieo VisinKo 
(Pag. 253), hvoraf formodentlig V istorp, eontraet. 
pro VisinKtorp, kan vcere kommet; derhos gjor 8 . 
14. I) . 1 p. 274 dem ogsaa begge t il Sjcelcrndere, og 
saa künde det jo godt nok passe, at Hvitf. kaldcr Ste- 
det Bistrup i Siedet for Vestorp; hvorimod Suhm 
gjor det t i l Veistrup i Nyborg Amt og Gudme 
Herred.

1141 Var det forst, ifolge Suhm, at Kong Erik 
Larn skjenkede t il S . Knuds Kloster 30 Mark aarlig 
af Den Sylts Jndtcegter. Var nu dette virkelig, 
som det 1140 hedder, den kongelige Jndtcegt afOen, 
da maa det have vcrrct 30 Mark puurt; thi 1231 
ydede denne Oe 40 Mark puurt Solv til Köngen 
(8 . II .  v .  7 p. 522); men desuagtet hedder det siden 
f. Er. 1180 og 1288, at Munkene kun fik 10, i S ie
det for her staaer 30 Mk., fra Oen. Forresten er 
Gavebrevet paa denne Jndtcrgt udstedt i S . Knuds 
Kirke og derhos derved mcrrkvcerdigt, at det er under- 
sirevet af flere Damer som VitterlighedSvidner (8 . 
N. I) . 1 p. 273. D. H. 5 Pag. 578-79).

Ved denne saaledeS Aar for Aar stigende Anseelse 
og Nigdom synes nu ogsaa Knudsbrodrenes Proe- 
tensioner at voere stegne, og som Domcapitel syneö de 
nu ogsaa at have villet tilegne sig S . Albani Kirke, 
L hvilken Anledning der opstod S ind  imellem dem og 
Provstiets Munke, eller mellem Knudsbrodrene og A l
bani Menighed; i Anledning af hvilken Kong Erik kam



99

S. A. ved et Brev til Provst Linus og S . A l
bani Sognemcend giverS. Albani fri fordert Net (— 1e- 
Aitimmn possessionis ju s , som Hamsfort. 8 . 1L. 
L). 1 p. 273 kalder det), Knudsbrodrene for havde 
havt dertil (eller i det mindste som Domkirkens Kani- 
ker tilegnet sig), hvorimod Han stjenkede disse (nemlig 
knudsbrodrene) 2 Pd. i aarlig Jndtcegt af Visse 
Jorder, som for bleve betalte t il Albani Kirke, samt 
aarligen 4 Mark af Midsommersgielden, som S . A l- 
bani sorhen oppebar af Köngen, og deöuden 16 an
dre Mark i Almisse, paa det de stulde afstaae deres 
Rettighed oder S . Albani Munke og holde Fred, hvor- 
t i l Han ogsaa formaner Provft Linus (D . H. 5 Pag. 
543. 580. 8 . L . v .  1 p. 273; ester hbilken sidste 
Knudsbrodrene dog kun i A lt fik 20 Mark, da de 
forst omtalte 2 Pd. syneo at vcere de samme, som de 
senere omtalte 4 Mk). D. H. 5 Pag. 543 henforer 
dctte Brev til 1138, men Pag. 580 dcrimod til 1141, 
hvilket sidste ogsaa syneö saa meget rimeligere, som 
man deraf vilde kunne siutte, at det forst Var efter at 
S . Knud 1130 var blcven Domkirke, at dens Munke 
tilegnede sig Ret over S . Albani eller i det mindste 
sogte at forvandle en usurperet Ret til en lovlig ; lige- 
som man ogsaa deraf vilde kunne forklare sig, hvor 
forbittrede S . Albani Munke maatte vcere paa S . 
Knuds i Anlcdning af den dem saaledes berovede 
Herlighed.

1142 stadfcestede Kong Erik Knudsbrodrenes Net 
til Fiskeriet i Lonebvrg So (8 . K V .  1 p. 273
74. D. H. 5 Pag. 585 jsr. 1121). En Markva-r-

7»
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dighed ved dette Diplom omhandles D. H. I. e. Pag. 
586-87.

1143 tilstred Köngen to Mcend (8 . N. v .  1 p. 
274 siger 2 kongl. EmbedSmcend eller prsefoeli), som 
voldelig havde tllegnet sig bemeldte Fisten, der til- 
horte S . Knuds Kloster, om at afstaae dcrfra under 
Hans Unaade og S tra f (8 . 11. 1). 1 p. 274. D. 
H. 5 Pag. 599).

S . A. stulle de Vendiste Sorovere forste Gang 
have hjemsogt Odense og have afbrcendt samme (Borg. 
N. 1 Pag. 18 jfr. 1141. 50. 51. 52. 57. I  det mind- 
ste forjoge de omtrent i dette Aar Kong Erik af Bel
let, D. H. 5 Pag. 623; hvad de alt 1114 havde gjort 
ved Kong Niels, ibid. Pag. 207). Jmidlertid grun- 
dcr hiin Tidsbestemmelse for Odense Brand sig blot 
paa det urigtige Foregivende af Hvitfeld (Bispekr. 
Pag. 38), at Bistop Nicolf i Odense, — om hvem 
Han siger, at Han saae Odense Bpes stemme og grum- 
me Odelcrggelse af de Bender og ByenS ynkelige J l-  
debrand, — allerede dode 1143, da Han derimod forst 
dode 1163.

1144  stadfcester Köngen S . Knuds Klosters Net 
tit Sagefaldsboderne af Den Splt (Bircherod. Mscr.), 
hvilket dog formodentlig er en Forvexling med det un- 
dcr 1141 anforte.

S . A. stulle Venderne bave afbrcendt Kirken, Klo- 
steret og Byen (A tl. 6 Pag. 600. Bloch 1 Pag. 582 
jfr. 1143. 50. 51. 52. 57), hvilket dog formodentlig 
er ligesaa urigtigt, som naar det hedder, at Elias

S . A. var Bisp i Odense (D. H. 5 Pag. 606); 
thi Han var ikke Bisp der, men siden 1142 Bisp iNibe-
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1145 spneS de svenste Bistopper at voere i Bc- 
siddelse af S . Atbani og S . Osvaldi Neliqvier og at 
nedlaegge dem i Lunds Domkirke (D. H. 5 Pag. 624).

S . eller nachfolgende Aar stulve Kong Erik Lam 
have stiftet et S . Mariae Kloster i Odense (fee 1147 
og 1150); men man er i' Uvished om derved det paa 
Nonnebjerget anlagte Vor Frue Kloster, som cllers 
forst naevnes1175, stal forstaaes, eller maaste snarere 
(da Köngen endnu 1154 besad sin regia apuä O llie- 
»38 (formodentlig Borgen paa Nonnebjerg), og det 
ommeldte Kloster desuden ikke blot spnes at have vae- 
ret et Munkekloster, men ogsaa at have voeret af Ci- 
stercienserordenen) — det senere (omtrent 1172) t il 
Trolleborg forflpttede in8r.1a v e i eller Holmekloster, 
stjondt man ikke veed, at ogsaa dette t i l S . Maria 
eller Vor Frue Var indviet.

1147 stjenkede den fyenske Bisp Ricolf störe Ga- 
ver t il S . Knuds Kloster og da Var endnu Linus 
Provst (D . H. 5 Pag. 641 jfr. 1163), men tillige en 
Hermann (8 . 11. v .  1 Pag. 274), der begge under- 
strive som Vidner og kaldes Provster; dog staaer der 
ikke, at de vare det i Odense, stjondt Brevet der er 
ndstedt; altsaa har den sidste formodentlig voeret den 
Provst Herman i Noeskilde, der 11 Aar senere brcendte 
sin Noese saa flcmt vcd at aabne Bistop Wilhelms 
Grav (D . H. 7 Pag. 11-12); og saaledes gaaer det 
her ligesom 1183, at der gjerne kan naevnes to Prov
ster paa cn Gang og paa et Sted udcn at de derfor 
bchove at voere Provster i samme By.

S . A. sagde Kong Erik Lam (som Var fodt i Fyen 
L. e. og formodentlig paa Hagenstov 1101 eller 1102,
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D. H. 5. Pag. 63-64) flg i Odense offentlig fra Re- 
gjeringcn, gav sig ind i det dervcerende S . Knuds 
Kloster,*) gjorde Klosterloste, lod sig rage og dode 
den 27 Aug. som Munk i dette Kloster (D. H. 5 Pag. 
641-42. Pont. 1 Pag. 366) og blcv, som en Folge 
deraf, ogsaa i S . Knuds Kirke begraven, nemlig, ifolge 
Traditionen, ved Enden af den sondre Rcekke körte 
MandSstole, under det andet Vindue fra den veftre 
Gavl, — ester eget Forlangende i en Munkckappe og 
uden Gravmcrle eller Liigsteen; og skal Aarsagen, 
hdi Han valgte dette Sted, have voerct den, at en 
muret Gang eller Hvalving den Tid forte fra dette 
Sted til S . Knuds Kloster, og at altsaa Stedet var 
det fo rs te , Han i Kirken betraadte, naar Han fra 
Klvsteret gik oder i samme. Og saaledcs maa man 
saavcl afdet Forste, om Klosteret, som af det Sivstc, om 
Kirken, flutte, at Lngen af Delene den Tid kunne vcrre 
brcendtc, og ar altsaa Lftcrretningen om VenderneS 
Mordbrand 1144 maa voere ligesaa urigtig, som den 
af 1143.

1150  stcete L Folge Pont. 1 Pag. 311 det under 
1143 og 44 omtalte Jndfald af vcndiste Sorovcre, 
hvorved Odense Llev brcendt (jfr. 1151. 52 og 57).

i )  Og ikke, som Henriqvez vil, i S . M a ris  Cistercienser 
Kloster i Fyen, som Han selv ikulde have bygget (D . 
H. 5 Vag. 613-11) og hvorved formodentlig, som sagt, 
Holmekloster maa sorstaaes (Pont. 1 Pag. 369. jfr. 
1115 og 1150); thi Vor Frue paa Nonnebjerg kan det 
vel neppe vsre, saasom dette baade var et Nonneklo
ster og desuden ikke af Cistercieirser-Ordenen.



S . A. Var Svend Grathe i Odense (D . H. 6 Pag. 
55 jfr. 4L)).

S . A. stal et Bernhardiner-Kloster vcere anlagt i 
Odense (Bloch 1 Pag. 595), hvor virkelig Pontop. 
An. 2 Pag. 311 omtaler et saadant. Heller ikke kan 
dette vcere nogen Forvexling med Holmekloster eller 
!n8ula v e i ved Trolleborg, som forst blev anlagt 
1 1 7 2 ;^  men snarere künde det vel vcere en Forvcr- 
ling med den Omstcendighed, at Abbeden i det franste 
Cistercium 1151 sendte Munke t il Klosteret Grana- 
dium i Danmark, hvorved dog uden TvivlHerisvad i 
Skaane forstaaes (D . H. 6 Pag. 105), som netop 
blev fcrrdigt 1150. Forresten vare jo Knudsbrodrene 
selv paa en vis Maade Bernhardinere, eller rettere, 
disse, som ogsaa kaldtes CLstercr'enser, vare kun en 
Underafdeling af Benedictinerordenen, t i l hvilken S . 
Knuds Klosters Munke henhorte; men neppe kanFor- 
virringen deraf vcere opstaaet, og Ingen tilstriver des- 
uden S . Knuds Kloster saa «ng en Alder.

1151 synes vendiste Sorovere atter at have vold- 
gjcrstet Fyen (stjondt det neppe Var ved denne Leilig- 
hed, at Bpen, som Hvitf. Pag. 104. Vkeatr. van . 
Pag. 162 og Atl. 3 Pag. 433 ville, blev afbrcrndt), 
men af Fyenbocrne tappert at vcere flagne tilbage i  
et S lag, der varede saa lcrnge, at Vcergerne (s: 
Svcerd og Landse) sted Kjodet af deStridendesHcen-
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^) Med mindre samme forst ,7ulde have vceret anlagt i 
Odense og siden vcere styltet til Trolleborg 1172. Man 
see derom 1115 og 1147.
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der (D . H. 6 Pag. 0 5 ) ; ')  og skal Svend Grathc 
derpaa, for at afvoerge deres idelige Tilbagekomst, 
have anlagt en Deel Kasteller längs Kysten (D . H. 
6. Pag. 04), hvoriblandt ogsaa, eftcr min Formod- 
ning, et paa den H o i, hvor Odins Grav Var og 
Knudsborgen siden havde vcerct; hvilket Sted dcrfor 
ogsaa i lang Tid hed Borg eller Burg (D. H. 8 
Pag. 06. 203), forend det af det derpaa anlagte Frue 
Kloster stk Navn af Nonncborgen og siden afNonne- 
bjerg eller Nonnebanke. (D . H. 6 Pag. 04-05. 
Borg. R. 1 Pag. 18).

S . A. blev Prior Thomas af Odense S . Knuds 
Kloster beskikket til P rior i Soro (D . H. 6 Pag. 
102. Daug. Pag. 205 siger dcrimod 1153).

1152  omtaleö atter et Gesog af vendiste Soro- 
vere i Odense (H vitf. Pag. 104. Bloch 1 Pag. 582. 
B . R. 1 Pag. 10); men da de ogsaa derved skulle 
have opbrcendt Byen (Bloch 1. e. Atl. 6 Pag. 600), 
maa det formodentlig voere en Forvexling med et af 
de foregaaende, eller maaskee snarest det samme, som 
under 1157 noermcre stal omtaleS.

1153 stgeS Venderne atter i den Grad at have 
huseret i Fyen, at der bleve kun faa Jndvaanere til-  
bage (D . H. 6 Pag. 163).

1154  forsamlede Svcnd Grathe sine Magnater i 
Odense, ved hvilken Leilighed et kongeligt S lot ved 
Bycn (UeZia apud Olllenn«) omtaleö (D. H. 6

0  5 hvilken Anledning Traditionen del-for ogsaa v il, at 
Vendsherred l?al have sit gamle Narn Vende-Llvt af 
dette Vendernes Slcett eller Nederlag; ist. 8 1 iU»-.
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Pag. 180. tt. I I .  1 Pag. 20). Dette bar imidler- 
tid reppe, som jeg forhen har meent, Ncröbyhoved, 
da dctte S lot sandspnligviis ikke kan voere anlagt, for 
Stranden e. 1240 var inddcrmmet, og desuden ferst 
navncS 1337; langt snarcre var dct dcrimod, som jeg 
i dct Foregaaende har viist, den saakaldte Odins-eller 
Knudsborg eller det senere saakaldte Nonnebjerg, der 
laa beqvemt for at formene dem längs Aaen at 
trcenge dpbere Lnd i Landet.

1156  stal Bistop Nicols med Flere have bekrceftet 
Fertiget mellem de 3 Kronprcetendenter Valdemar, 
Knud og Svend (8 . N. 1). 7 p. 220), endstjondt dct 
muligviiö er det samme Forlig, som ncestfolgende Aar 
omtales.

1157 steete forst, ifolge Suhm, det vendiste So- 
rovcrtog til Fyen, hvori Odense blev broendt (D . H. 
6 Pag. 233) ;*) ligesom ogsaa Svend Grathc, hvem 
Suhm, og det uden Tvivl med Grund, synes at t il-  
strive dette AarS vendiste Jndfa ld, L det Han lader 
Ham vcd dereS Hjelp söge at at indtrcenge sig i Niget 
paa np, (D . H. 6 Pag. 235) — kort eftcr skulde 
have forfoiet sig til Odense, for ved Fyenboerneü 
Hjelp at forsvare sig mod sine Fjender Knud den 5 
og Valdemar den 1 (D. H. I. e. Pag. 235-36.

^  Dog vilde jeg fast hellere henfore dette sidste til 1151, 
52 eller 53, siden det saa desteint 1157 hedder, at Han 
blev saa vel modtagen i Fyen og at Venderne, som led̂  
sagede Ham, lovede alle Hans Tilhcrngere, altsaa ogsaa 
Fyenboerne, Fred oq Sikkerhed (D. H. 6Pgg. 235): et 
Lefte, det vist ogsaa var imod Svents Politik, hviö de 
havde brutt.
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Saxo Pag. 272-73), af hvilke den Sidste ved denne 
Leilighed, ester at Stilstand Var fluttet, begav sig til 
Odense for at bade sig (formodentlig i en af de da 
brugelige Badstuer jfr. D. H. 1 Pag. 230. 231. 503. 
519. 6 Pag. 246. 7 Pag. 378. 8 Pag. 18 sq. 
see min Borghist. Pag. 125), og gik Svend Grathe 
Ham da i Mode i Procession med KorS, Faner og 
Reliqvier og ledsagede Ham til Sacristiet i Albani 
Kirke, for der at afgjore de ncermere Fredsbilkaar 
(D . H. 6 Pag. 236-37 Atl. 3 Pag. 439); hvorved 
man er tvivlsom, om ved bemeldte Kirke sial for- 
staaeS den virkelige S . Albani Kirke eller den ogsaa 
t i l  S . Alban indviede S . Knuds Kirke; thi antage 
tor lyan naturligviis Lkke, at Venderne siulde have 
broendt S . Knud, som Var af Steen, og derimod la
det den toetved liggende S . Albani, som Var af Troe, 
blive staaende. Maasiee tor man altsaa snarere antage, 
at Munkene i  S . Knud ikke vare Svend saa günstig 
stemte, som de a fS . Albani, og at Han desaarsag fore- 
trak dieses Kirke for hineS.

Senere hen paa Aaret gjor derpaa Svend Grathe 
Landgang i Jylland med fpcnsie og sjoelandsie Trop- 
per (D . H. 6 Pag. 263); men Sjcklcrnderne forlade 
Ham og blot Fyenboerne betale i Kolind Sund ved 
Grcnaa deres Trosiab imod Ham med Doden (ibid. 
Pag. 264).

S . A. maa man forundre sig over, at Bisp N i
cols ikke efter Svend Grathes Dod Var tilstede hver- 
ken ved Valdemar den Istes Hplding, Salving og 
Kroning (D. H. 7 Pag. 5), eller 1158 ved Udstedel- 
sen af et kongeligtDiplom, som de andre Bisper have
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undersircvct paa Synoden i Roeskilde (ibid. Pag. 8), 
eller 1159 ved Köngens i selve Odense By udstedte 
Diplom, som dog baade af Byens Probst og Prior 
findcs nnderstrevet (ibid. Pag. 47-48). Var nn 
Bispen spg eller bortreist i alle disse Aar, eller Var 
Han. hvad jcg snarest vil troe, i Unaade, fordi Fyen- 
boerne havde taget med al for stör Ibe r Sbend 
GratheS Parti? Det forekommer mig birkelig som om 
man turde antage, at Fyenboerne, — der Heller ikke 
bare med paa de vcndiste Tog for 1160 (altsaa forst 
paa det 4de af disse Tog, hbor de endda kun op- 
forte sig lcmpeligt nok (ibid. Pag. 58 jfr. 220, hbor 
de anfores af Prinds Magnus, der siden indlod sig i 
en Sammcnrottelse mod Köngen) — fra Bcgyndel- 
sen af havde vceret i et Slags Unaade for dereS mod 
Svend udviste Trvstab; thi det er saavel med Hen- 
syn til den foregaaende, som til den efterfolgende Tid 
paasaldcnde, hbor saare faa Benaadninger fra Kon- 
gerne, der under Valdemar den Iste, Knud den 6te 
og Valdemar den 2den, men iscrr i de forste 17 
Aar af Valdemar den Istes Negjering, falder Odense 
Kirke til Deel. *) Overhobedet syneS Kongcnabnet 
Svend ikke at habe beeret Fyenboerne gunstigt; 962
77 havde de saaledes opdraget Svend Tvestjeeg, og 
Han forfnlgte de Christne iblandt dem og foriog dereS 
Bisp; 1046 havde de taget Svend EstridsenS Parti, og 
det var Skylv L Odense Brand og Landets Plyn-

O Thi Kongebrevet af 1175 var dog i Gründen kun et 
Magestifte, det af 1180 kun Betaling af en Gjeld og 
det af 1203 kun en Godtgjerelse.
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dring; og nu havde de endelig fra 1147 af flaget sig 
paa Svcnd Grathes Parti, og dette var atterSkpld 
i Odense Grand og Kong ValdemarS Unaade. For 
ovrigt er det ret vel muligt og Passer rncd de fol
gende Efterretninger, at denne Jldebrand künde have 
givet Anledning til, at Kong Valdemar den Iste nogle 
Aar senere flyttede ind til Bpen og sik sig en curia 
Otlloniensis eller en KongSgaard i Odense, som i 
et Diplom af 1180 omtales; og at Han derimod 
(maastee i Mageskifte mod den Gaard eller Gaards- 
plads i Byen, Han fik) overlod Knudsbrodrene sin af- 
brcendte Slotstomt paa Nonnebjerg, som de derved 
fik Leilighed t i l i  et Nonnekloster at forvandle; thi 
den paafaldcnde Maade, hvorpaa Köngen fra 1174 
igjen trceder S . Knudsbrodrene ncermere, lader öS 
formode, at der er foregaaet en eller anden Forhand^ 
ling imellem dem, som atter har tilvendt dem en Deel 
af den kongelige Naade, de for den Tid synes at 
at have savnet. Maastee har denne Jldebrand ende
lig ogsaa vaeret Aarsag til S . Albanis og VorFrueS 
(sce 1184 og 1189) Ombygning af Steen eller 
Forvandling fra Trce- til Steen-Kirker, hvilken sidste 
Bygningsmaade netop i Anledning af disse, saa godt 
som fra Aar t i l Aar gjentagne, vendiste Mordbroen- 
derier alt mere og mcre kom i Brug.

1159  eller 62 holdt Valdemar den Iste en Nigs- 
dag eller ct Danehoff (O oinitia) i Odense (8 . 11. 11. 
1 p. 276) og udstedcde paa samme et Skjode (D . 
H. 7 Pag. 47), hvilket Stephanus understriver som 
Prior i S ..Knud og Lino som Provst i Odense 
(Pont. 1 Pag. 611. D. H. 7 Pag. 48).



109

1162 skal derncest den Odense Biskop Ricolf, — 
som har ladet den bekjendte og i saa lang Tid for 
Marsk StigS Liigtavle anseete Altertavle i Stubbe- 
drup Kirke forfoerdige (D. Mag. 3 Pag. 203. 194 
sq. D. H. 7 Pag. 131) voere dod, (8 . N. v .  7 p. 
220. D. H. 7 Pag. 131. 148; om Ham see 1138. 
1140. 1143. 1147 og 1156) og have testamenteret S . 
KnudsKlosterLOdensesine slesteGodser, saaveldem, Han 
havde kjobt, som dem, Kong, Erik Emund havde skjcn- 
ket liam (noget, hvorom Historien aldeles tier), og 
dcriblandt ogsaa Gielletoft paa Laaland (8 . 14. I) . 
7 p. 219. D. H. 5 Pag. 542. Dang. Pag. 285); 
men da Han for det 1120 udgangne pavelige Forbud 
mod GeistlighedenS Mglestab havde avlet en Son, 
der hed Rudolf, som paa denne Tid Var Proest, saa 
skjcenkede Han Ham 16 Pd. reent Guld (?), paa det 
Han frivillig skulde afstaae Knudsbrodrene sine forom- 
talte Fcrdrenegodser (D. H. I. e. Pont. 1 Pag. 310. 
Dog siger 8. ü . I) . 7 p. 220 kun 16 Mark puurt 
S o lv , som altsaa gjor en uhvre Forskjel). DcrhoS 
er det ogsaa hoist moerkeligt, hvad Langcbek eller Hoff
man om denne Bisp Nicols i Arl. 6 Pag. 600 for- 
toeller, at Han nemlig, efter at Venderne havde op- 
brcrndt Kirken, opbygte den igjen og kom endnn for 
sin Dod saavidt dermed, at Han fik Choret fcerdigt, saa 
at den künde holdes Proediken og Messe; og fristeS 
man saaledes virkelig til at bifalde den Formodning 
i Danffe Mag. 3 Pag. 201, at den stubbedrupske 
Tavle har vceret forfcerdiget og bestemt til Altertavle 
for S. Knuds Domkirke (da den spneS alt for pragt- 
fuld, — nemlig af forgyldt Kobber med emaillerede
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FLgurer og cn Jndfatning af ALdelstene, — til at 
passe sig for det 12 Aarhundredeö Landsbpkirker); 
men at den i senere Feidctid er bortfort dersra og 
formodentlig gjemt, som paa et afsidesliggende Sted, i 
Stubbedrup Kirke, hvor den ifolge Pag. 195 sor 
1586 fandtes indmnret under en Steen i Altcrbordet. 
Skade, at den ifolge Abildgaards Neisejournal af 
1760 og Atlas 6 Pag. 572 af 1774 nu ogsaa spnes 
at vcere forsvunden fra Stubbedrup Kirke. Den fore- 
stillede forresten den tornekronede Frelser, velsignende 
med den hoire Haand og oploftende Evaugelict i den 
venstre, samt omgivet af de 4 Evangelisters Spmboler; 
og i Randstriften omkriug samme lcrstes efter den 
sandsynligste GiSning: v e i earissimi eins nnti 
uniKenili ^esu «L ^esu mntri« oinnininqve 8ane- 
lorum llevotse r^oorclAlioni O ir is li 5»inulu8 ü ie - 
vo15 in Daci'a episeopus Otlliniensi«.

S . A. blev Linus, som Var Provst vcd Albani 
Kirke, L den ForegaaendeS Sted udvalgt t i l  Visp i 
Odense (Pontop. Pag. 311. D. H. I. e. Bloch 1 
Pag. 596) og S . A. indviet dertil og salvet af Mod- 
paven Victor (D . H. 7 Pag. 131) paa Concilium i 
Laune, som ogsaa Valdemar den Iste bivaanede; hvor- 
hos det künde synes bespnderligt, at Linus ved denne 
Leilighed kaldes Provst til Albani og ikke t il Vor 
Frue; men S . Alban Var et Navn, Vor Frue ogsaa 
med Rette künde tiltage sig, deels fordi S . Albani 
Been rimeligviis der havde vceret opbevarede, for de 
opstilledeö i den virkelige S . Albans Kirke, og deels 
fordi denne S . Albani Kirke de faeto, og siden 1139' 
og 41 endogsaa rle )ure^ henhorte under Provstiet cller
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Vor Frue; hvorimod det kun Var paa en indirekte 
Maade, at S . Knuds Kirke og Kloster künde tilegne 
sig dette Navn; thi ingenlunde lor man af den Om- 
stcendighed, at Linus, der er den Forste, der noevnes 
som Provst i Odense, ved denne Leilighed kaldes 
Provst til S . Albani, lade stg forlede til den urig- 
tige Slutning, at Provste-Embedet forst var opstaaet, 
da .S . Albani Kirke blev anlagt, og at alle Odense 
Provster i Gründen havde varret ansatte ved S . A l
bani og ikke ved Vor Frue: — en Formening, om hvis 
Urigtighed endogsaa ProvstegaardenS Beliggenhed 
uden videre kan overbevise öS, og endnu mere 
den Omstcendighed, at Odense Provsti og S . M ari«  
Kirke ved samme omtaleS i Forening 1261 (D . H. 
X  Pag. 429), ligesom ogsaa de under Provsten sor- 
terende Munke ligesaavel f. E. 1307 kaldes Marianere, 
som f. Ex. 1241 Albanere. Men den hele Aarsag saa- 
vel til ProvstcnS, som til Hans Mnnkes Titulatur af 
S . Alban bestaaer, som sagt, blot den, at S . Albani 
Kirke sorterede under Vor Frue, og at de altsaa ad- 
ministrerede saavel ved den ene, som ved den anden 
af disse Kirker, og altsaa og^a tituleredes snart ef- 
ter den ene og snart efter den anden af samme, alt 
eftersom de snart vilde have den ene og snart den an
den betragtet som Hovedsogn cller Annex.

1 1 6 8  blev imidlertid Linus forst indviet til Bisp 
af Erkebisp Estild, som hidtil havde forkastet Hans 
Valg, fordi Han var indviet af Modpaven Victor 
(D . H. 7 Pag. 259); og allerede

117 0 maa bemeldte Linus v«re dov (om Ham see 
1138. 47. 62 og 68); thi da var Simon Sunesen
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(D. H. 7 Pag. 324), der ogsaa

S . A. Var ncervoerende ved Hertug Knuds Cano- 
nisation L Ningsted (D. H. 7 Pag. 324).

S . A. stjenkcde denne Bisp Simon af Odense sit 
EiendomSsted W ir eller Bckstov i Skaane til Prcr- 
monstratensermunkene (D. H. 7 Pag. 323), hvis 
Kloster Erkebisp Estild havde stiftet; og at Han ikke 
gjorde dct for In te t, seeS deraf, at

1171 stadfcrftede bemeldte Erkebisp Estilo KnndS-
brodrene L Odense deres Eiendomme og Nettighedcr 
mod enhver den, der forfulgte og efterstra'bte dem 
samt derhoS dereS Net til at vcelge Bisp rc.; og seer 
man af denne Stadfcrstelse, at Klosteret alt da havde 
Eiendomme eller Jndkomster saavel af Ip lland, som 
Sjcrland, Laaland og stere Oer (8. I). 1 p. 278.
Pont. 1 Pag. 437-33. I'o rk . D ip l. Pag. 253-54. 
D. H. 7 Pag. 383-84).

1172 stulde derncest Hertug Erik af Jplland paa 
sit Aderste have erklceret sig for Medlem af S. Knuds 
Kloster (Dang. Pag. 234); men dette er aabenbar 
en Trykfeil for 1272.

1173 uuderstrioer Bistop Simon Erkebisp Estildö 
Confirmation paa Esrom Klosters Privilcgicr (D . H. 
7 Pag. 425).

1174  kom Munken Wilhelm fra Evesham i Eng
land ti l Odense og blev der Prior r S . Albani eller 
S . Knuds Kloster (hvoraf man altsaa seer, at S . 
Knuds Klosters Munke, uagtet de 1141 havde tabt 
Retten til S . Alban, dog vedbleve at fore Titel af 
samme), hvortil Kong Valdemar den Iste selv indforte
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Ham og udstedede i denne Anledning et Diplom, hvori 
Han siger, at Hans Farfader Kong Enk (Eiegod) hav- 
de stiftet dette Kloster i Othenesei ved Munke fra 
EvcSham re. (Pont. 1 Pag. 442. D. H. 7 Pag. 433
34. Daug. Pag. 295).

1175  skal allerede Vor Frue Kloster paa Nonne- 
bjerg ikke alene have vceret tit, men ogsaa af Bispen 
vcere blevet bcriget med Hiallese Kirke (see 1180); 
thi Talen er L det derom udstedte Brev aldclcs ikke 
om Klosterets Stiftelse, men om dets Eiendommes 
Forogelse; og den Omstcendighcd, at dets Eiendomme 
allerede da stodte op til Dalum Sogn, er ikke alene 
et Beviis paa, at det allerede den Tid L nogle Aar 
maa have existeret, men ogsaa et ikke ringe BLdrag 
t i l Beviserne for, at det virkelig Var Nonnebjerg, 
hvorpaa det laa; saa at man altsaa let künde falde 
paa den Tanke, at det Var det af Erik Lam for 1147 
i Odense stiftede Mariekloster, hvis dctte, som sagt, 
ikke kaldteS et Cistercienser eller Bernhardiner Kloster, 
og hvis Svend Grathe ikke endnu 1154 havde havt 
ro^ia  apuä Otkenss, eller sin KongSgaard ved eller 
uden for Byen, hvorved formodentlig ingen anden 
end det senere saakaldte Nonnebjerg forstaaes. Denne 
sivste er altsaa vel fo r  1175 bleven overladt tilN on- 
nernes Brug (see 1180), men desuagtet, som sagt, ikke 
alene e f t e r  1154, men ogsaa efter Jldebranden 1157 
og formodentlig, som ovenfor anfort, netop i sivst- 
noevnte Anledning; og dette Kloster er altsaa en Deel 
Aar yngre, end det eneste Nonnekloster af samme O r
den, vi havde her i Danmark, nemlig'Asmild Kloster 
ved Viborg, som allerede Var til for 1133.

s
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S . A., nl. 1175, lod KongWaldemar for Knuds- 
brodrenes Skyld (A tl. 6 Pag. 588) holde et Mode 
i Sollested (en Kirkebpe i  Baagherred; dog er der 
ogsaa paa Laaland en Kirkeby og en Herregaard af 
samme Navn. Atl. 6 Pag. 460), som Bisp Simon 
bivaanede (Pont. 1 Pag. 312. 442), og stadfcestede 
Köngen paa samme et Magestifte mellem sig og S . 
Knuds Kloster i Odense, angaaende den Landsby 
Hetbp (Heden?), som Han overlod Munkene tilligemed 
3 Boel (hvert af sin Bestaffenhed, nemlig det ene 
Ornum o: en Toste, det andet Rep o: Agerland og 
det tredie Gasetunge o: Gaasefoelled) samt mere; og 
vedfoiede tillige det Forbud, at Odense Borgere ikke 
maatte sore deres Korn til andre Möller end tilM un - 
kenes, — altsaa den saakaldte Munkemolle (8 . 11. v .  
7 Pag. 220. 1 Pag. 279. D . H. 7 Pag. 448; 
om disse ved Dcemninger anlagte Möller og deres 
Molledamme see forresten Nyerup Pag. 195); hvil- 
ket Forbud s. A. Bisiop Simon under BandStrudsel 
stadfcestede (D . H. 7 Pag. 449). Formodentlig tor 
man altsaa vel af denne Munkenes Frygt for, at Bor- 
gerne skulde lade male paa andre Möller end deres, 
drage den saare naturlige Slutning, at der allerede 
da maae have vceret flere Möller i Bpen; og hvilken 
stulve det da vel voere uden Pientemolle, som jeg i  
det Foregaaende har antaget for at have tilhort 
Provstiets Munke? thi man tor vel neppe antage, at 
Borgerne, for at stippe for Munkenes Molle, skulde 
have kjort ud af Byen med deres Korn; desuden 
existerede den Tid hverken Dalum eller Ncesbyhoveds 
Molle; og om Eiby Molle er det i det mindste saare



115

problematisk. Det kommer imidlertid herved an paa, 
om Munkene i  S . Knud allerede den Tid (ligesom 
1242) eiede 2 Möller, og om disse vare Munke- og 
Piente-Moller; thi i saa Fald menes ved Forbudet 1175 
bestemt Eiby Molle, som altsaa allerede da maa have 
existeret. Ogsaa er det i  denne Henseende mcerkeligt 
nok, at Stroedet fra Over- t i l Nedergade (nuvoerende 
Frue Kirkesircede) i gamle Dage f. Er. 1677 kaldteS 
Eibystrcrde, ligesom Porten for Enden af samme for- 
modentlig kaldes Mollebroport med Hensyn t i l  Eiby 
Molle, hvilket altsaa viser en noie Forbindelse i gamle 
Dage mellem Byen og Mollen. ^) I  modsat Fald kan 
derimod Pientemolle meneS, som da maa antages for 
ikke at have tilhort S . Knuds, men Provstiets Munke.

1176 holdt Kong Valdemar den Iste offentlig Taf- 
fel i Fyen, formodentlig paa sin nys indrettede og 
ovcnfor under 1159 omtalte Kongsgaard L Odense 
(see1180), og opdagede ved denne Leilighcd en Sam- 
rnensvLrgelse (D . H. 7 Pag. 457), hvis Mcdlemmer 
allerede Aaret forud vilde have drcebt Ham i Fyen 
(ibid. Pag. 443).

1177 omtaler D. H. 7 Pag. 494 nogle Frihcdcr,

i )  Det sidste Argument er imidlertid nu, som det synes, 
kuldkaftet ved et i Aktstykkerne meddeelt Document af 
1534, hvor Broen kaldes Moglebro (s: formodentlig 
den störe Bro) Pag. 72 og Porten Moglebro Port 
Pag. 73, altsaa Porten ved den störe Bro; desuagtet 
vil jeg dog ikke raade til, helst paa Grund af et eneste 
Document, at stole alt for udelukkende paa det 16 Aar- 
hundredeS Orthographie, der undertiden var vaklende 
nok.

8»
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som Erkebrsp Eskild siulde have givet S . Knudsbro- 
drene af Odense, og hvorved man flulde have formo- 
det, at de foromtalte af 1171 forstodes, hvis ikke et 
Diplom af 1255 leerte öS, at de bestode i en T illa- 
delse for S . Knudsbrodrene til aarlig at hceve en 
vis Afgift t i l Klosterbygningerne af Jylland, Sjcr- 
land, Laaland, Falster og andre Oer (D. H. 10 Pag. 
271).

1180  stadfcester Kong Valdemar fra Hiulby (ved 
Nyborg) alle den Odense S . Knuds Kirkeö Herlig- 
heder og Friheder; og det saa meget desto hellere, 
som Munkelevnet Var heel gammelt der og dets Reg
ler saavel for Munke, som for N o n n e r  derfra vare 
udspredte (ved hvilket sidste naturligviis ikke kan me- 
nes andet end det af Knudsbrodrene anlagte S . Ma
riae eller Vor Frue Kloster paa Nonnebjerg); giver 
dernaest Munkene fr i for alle kongelige Afgifter og 
Byrder (hvilket Hans Son Kong Knud den 6 1183 
kalder, at Hans Fader Kong Valdemar gav S . Knuds 
Brodrene fr i for alt Troeldoms Aag. D. H. 8 Pag. 
34) og skjenker dem endelig 3 og 40 Marks Sage- 
fald'; hvorimod de stulde overlade Ham 4.  ̂ Fjerding 
Jord i Qvarstathe (9 : Qveresta i Skaane, D. H. 
8 Pag. 34) og den Landsbye Sunderus (ligeledes i  
Skaane ^) og holde Ham 10 Hefte til Tjeneste, naar 
Han opholdt sig paa sin Gaard i Odense (propria

>) Den kaldes D. H. 8, Pag. 34 Sundrup og siges at 
vcere Munkene ssjenket af Saro Grus; altsaa uden 
Tvivl den Saxo, som N80 var Embedsmand i 
Skaane. D. H. 7, Pag. 585.
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euria Otliornenrsis, jfr. 1279); men dereS Foged 
(I 'u to r) stulde derimod aarlig hceve 10 Mark Solv 
af Den S y lt og Sommerskylden af Odense (k ro lex . 
Kaxttuis p. 16. 8 . 11. v .  1 p. 280. Thork. Dipl. 
Pag. 261. Pontop. 1 Pag. 453 55. D. H. 7 Pag. 
572. B . R. 1 Pag. 20). Ved dette Document er 
det forovrigt mcerkvcrrdigt, at Munkene altsaa, i det 
mindste ved denne Leilighed, afkjobte Köngen det dem 
forundte Privilegium, hvilket, saavidt sijonneS katt, 
heel oste var Tilfoeldet; men Munkene stode sig immer 
godt ved diese Handeler, fordi de som ostest vare be- 
dre Speculanter, end vore Konger. Forresten var 
hiin foromtalte A fg ift af Oen S y lt, der allerede var 
dem tilstaaet 1141, den TLd anslaaet t il 30 Mark, 
men bliver siden igjen 1288, ligesom her, kun an
slaaet t i l 10. Bisp Simon af Odense har, foruden 
Flere, underskrevet bemeldte Gavebrev, men med det 
Tillceg, at Han gjorde det propria manu s: paa sin 
egen Haand og uden at veere afhamgig af nogen An
den (D . H. 1. e. Pag. 573 hvor Suhm tillige gjor 
opmmksom paa Munkenes besynderlige Omgang med 
Seglet Pag. 574, i det de synes at have taget Kong 
Valdemar den 2dens Segl fra et Diplom af 1203 
og hcengt det under dette, hvis Segl enten var blevet 
borte, eller som maasiee ingensinde havde vcrret beseg
let). Eudelig maa endnu ved ovenmeldte Diplom 
bemcerkes, at naar Köngen ved denne Leilighed om- 
taler sin euria propria Ollioinensis, saa maa man 
formode, at Han allerede da havde en egen Gaard i 
Odense selv, og iste mere, som Svend Grathe 1154, 
en reZia apuä Otkenas eller en Gaard uden for
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Byen; hvoraf man altsaa atter tor formode, at sidst- 
noevnte (eller Odinsborgen paa Nonnebjerg) mellem 
1154 og 1180, og derhoö, ifolge det Foregaaende, 
rimeligviis estcr 1157 og for 1175, er bleven stjenket 
til et Nonnekloster; men Sporgsmaalet, hvor den 
forstnoevnte, eller den 1180 afValdemar omtalte, KongS- 
gaard L Odense selv kan have ligget, er saa meget 
vanskeligere at besvare, som den KongSgaard, Erik 
Glipping 1279 eiede paa Graabrodre, neppe Var bygt 
for 1240. Jmidlertid bilder jeg mig ind, at naar 
Köngen vilde resivere L Byen selv, saa valgte Han 
helft Torvet og den derover lobende Adelgade, saa 
meget mere som Han tillige der var baade Kirken og 
Raadhusct normest; og altsaa formoder jeg, at Han 
mellem Aarene 1157 og 1175 er slyttet ind fra Non
nebjerg og har opslaget sin Residcnts i nuvcrrcnde 
Frokenkloster (see 1179 og 1180), hvor Han formo- 
dentlig ved sine Reiser gjennem Byen og under sit 
Ophold i samme residerede indtil Jldebranden 1247, 
da Han forft flyttede nd paa Graabrodrepladsen og 
derimod overlod de fyenfte Bisper, der formodentlig 
gjerne vilde vcere S . Knuds Kirke nogct ncermere 
end dereS oprindelige NesidentS ved Frue Kirke, sin 
Slotstomt paa Torvet; thi da Bisp Erik Krabbe der 
paa Stedet opbygte Bispegaarden fra 1466 til 1474, 
var det, som det synes, blot en Ombygning og cn 
Udvidelsc af cn allercde lcrngst der paa Pladsen exi- 
sterende Bispegaard. (See mere deroui ved Slutnin- 
gen af 1157).

S . A. stadfcestede Erkebisp Absalon Kong Valde- 
marö ovenanforte Privilegium og siger ved denne
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Leilighed, at det Gods, Odense Munke besadde i Fyen, 
belob sig t il 30 Boel (8 . N. 0 .  1 p. 280. Thork. 
Pag. 263. D . H. 7 Pag. 574-75 jfr. 448), altsaa 
efter Beregningen i 8 . H. v .  7 p. 555 omtrent 60 
Tdr. Hartkorn eller 600 Tdr.Land. Formodentlig er 
saaledes dette de Privilegier, som D. Mag. 1 Pag. 
75 siger, at Erkebisp Absalon i dette Aar meddeelte 
Odense Kirke.

S . A. var vel allerede, som sagt, Vor Frue Klo
ster stiftet i Burg ved Odense (altsaa paa Nonne- 
bjerget, som uden Tviv l 1086 og 1154 havde vcrret 
Kongeborg); dog var det efter Nogles Beretning forst 
enten L dette Aar (D . H. 7 Pag. 575) eller 1i83 
(D . H. 8. Pag. 35, skjondt Thorkel. Pag. 257, som 
vi ovenfor habe anfort, figer 1175. D. H. 8 Pag. 
600), at den Odense Bisp Simon stjenkede disse 
Nonner Hiallese (nu Dalumö) K irke*) med denS 
Tiende, hvilken stodte op til deres ovrige Eiendomme 
(saa at de altsaa allerede da eiede Hunderup o. s. v .) ; 
dog Paa Vilkaar, at de skulde besorge Gudstjenesten 
i samme (jfr. om disse Nonner D. H. 8 Pag. 36. 
293).

1 1 8 2  stjenkede Kong Valdemar den Iste ved stt 
Testament (D . H. 7 Pag. 660, jfr. 1183 og 84) 
Halvdelen af sit Arvegods, man veed ikke ret om til 
S . Knuds Kloster allene eller til (RigetS) Klostere i 
Almindelighed; men da den Deel, der tilfaldt Odense

i )  Thi Dalum Sogn kaldtes i gamle Dage af sin celdste, 
men lcrngst nedlagte, Kirke i Byen af samme Navn 
Hjallese. See min GrevenS Feide Pag. 48.
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S. Knud Kloster, Var saa saare ubcipdelig (uemlig 
6 Tor. Hartkorn og nogle Enge), kan man vel deraf 
med Rimelighed flutte, at Han ikke blot har indsat 
det, men alle sit RigeS Klostre til Arvinger, og at 
disse saaledeS have declt sig i denne Hans halve 
Hovedlod.

1183  var Andreas Provst i Odense (8 . ü .  v .  1  

p. 281. 7 p. 221. D. H. 8 Pag. 35). Den Esger 
derimod, der tillige med Ham underskriver et Doku
ment og tilligemed Ham kaldes Provst, Var derimod 
Provst i Lund og ikke i Odense (jfr. 1147 og 1285).

S . A. skulde forommeldte Bisv Simon forst, efter 
Hvitfeld 1 Pag. 143, have stiftet Vor Frue Kloster i 
Odense og da tillige, som sagt, have skjenket dets Non- 
ner Hjallese Kirke (D . H. 8 Pag. 35. 630, hvor det 
derimod siges allerede 1175 at vcere stcet) Dctte er 
nu, hvad Stiftclsen angaaer. aldeles urig tig t; thi hvor- 
ledeö künde Bispeu i Donationsbrevet sige, at dcts 
Eicndomme allerede strakte sig til Dalum Sogn, da 
Han sijenkede dem dette, dersom Klosterct ikke havde 
varct stiftet en Tid lang for Gavebreret udstededes? 
Forresten Var dette Kloster af S . Auguftini Orden, 
spnes forst at have ligget paa Burg (eller det senere 
Nonnebjcrg), meu ko r t  e f t e r  (1183?) at vcere slyt- 
tet t il Dalum, hvilket sidste dog ikke maa tages strängt 
efter Ordene; thi denne Forflytning sieete formodent- 
lig forst L Anledning af Jldebranden 1247, eftersom 
Nonnerne endnu 1133 kaldes Borgnonner og forst 
1243 Nonner af Dalum. Der skal baade have vcrret 
Munke og Nonner i dette Kloster (hvilket dog neppe 
kan forstaaes anderledeS end forsaavidt det- ligesom
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andre Nonneklostre, ogsaa har habt sine bisse t i l 
GudStjenestens Besorgelse fornodne Munke. Daug. 
Pag. 310-11), og regnedes det derhos for det bedste 
(det v il vel sige rigeste) i Fyen (Pont. 1 Pag. 458. 
Bloch 1 Pag. 592. D. H. 8 Pag. 35-36). Om 
dets hele Jndretning v il man endelig bedst kunne 
gjore sig en tydelig Idee ved at loese hbad Daugaard 
saabel om dette, som om Asmild Kloster ved Viborg, 
der var af samme Orden, har samlet.

S . A. stjenkede Kong Valdemars Sosterson, Her
tug Knud (Prihlaus Son, som havde anlagt Nyborg), 
t il S . Knuds Kloster L Odense, hvor Han havde ud- 
valgt sin Begravelse lige ud for S . Mariae Alter, og 
hvor Han havde givet sig ind som Munk, 2 Boel 
(r>: omtrent 4 Tdr. Hartkorn eller 40 Tdr. Land) i  
Tandflette og alle sine ovrige Eiendomme paa Als, 
imod at de stulde holde Messer, uddele Almisser og 
gjore Tjeneste ober Ham som ober en afdod Med- 
broder; derpaa blev Han indklcedt t il Munk i Odense 
og dode kort efter af Toering (8 . k .  I) . 1 p. 281. 
Pont. 1 Pag. 459-60. Atl. 6 Pag. 588. D. H. 
8 Pag. 37-38. 690). I  Anledning af det ved denne 
Leilighed udstedte Diplom lcere vi endelig ogsaa S . 
Knuds Capitels derfor vedhoengte Segl at kjende 
(D. H. I. e. Pag. 38), som forestiller S . Knud paa 
sin Throne mcd ZEblet i hoire og Sccptret i  venstre 
Haand, samt Randffrift: 8iK iIIum 8anelL Kanuti 

«L martz rls äe Otkense.
S . A. stjenkede Kong Knud den 6te ved et Brcv 

fra Hiulby (ved Nyborg) til S . KnrwS Kloster, for 
at indlose den ha lb e  Deel af Kong Valdemars
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Gave (see 1182), adflilligt Jordegods, riemlig i UnL- 
torp 1 Mansio, i Astertorp 6 Fjerdinger og i Esetoft 
j  Boel (altsaa i  alt 6 Td. Hartkorn) af 20 Mark 
Gulds Vcrrdi (D. H. 8 Pag. 34; jfr. 8 . k .  0 . 1 p. 
281). Ved Navnet Uncetorp künde man let falde 
paa Tanken om det ved Odense beliggende Hunne- 
rup, dersom det ikke 1184, — t il hvilken Tid denne 
Jndlosning af Andre henfores, — kaldtes Vurotorp. 
Astertorp künde maaskee ogsaa findes i Ncerheden af 
Odense; thi mellem Skibhuusveien og Risingsminde 
er en Dam, som kaldeö Astrup Dam, hvorved flal 
have staaet en stör Gaard, som siges at voere sunken, 
og altsaa künde have voeret den fidste Levning af en 
Oldtids Thorp (Dorf) eller Landsbp. Men da neppe 
noget Ostofte findes i Fyen, er det vel bedre at söge 
dem alle paa Laaland, hvor man virkelig gjenkjender 
Unoetorp eller Vurotorp i Underup (Atl. 6 Pag. 482), 
Ourebpe (Pag. 475) eller Orrebye (Pag. 467), Aster
torp i Adserstrup (Pag. 454), Aadserup (Pag. 473) 
eller Osterby (Pag. 481), og Esetoft i OrStofte (Pag. 
474): alle, paa Adserstrup ncrr, i Ssnderherred. 
Andre flge derimod, at det forst Var 

1184  at Kong Knud den 6te erklcerede, at Han 
for at tilbagelose den ha lve  H o v e d lo d ,  som Hans 
Fader Kong Valdemar havde skjenket Knudsbrodrene 
i  Odense, herved skjoder dem fin Vaaning (mansio 
o: Boel) i Vurotorp, 1 ditto i Syndrup (her menes 
formodentlig Syndrus, som 1180 noevnes i  Forening 
med Qvarstathe), som Saxo Griis til sin Sjoels Frelse 
havde skjodet Munkene, og 1.̂  Fjerding i ByenQvar- 
state, som Munkene forud havde overladt Kong Val-
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demar (see 1180); eller i Siedet for samme, nemlig 
for de 2 sidste eller for Synderup og Qvarstate (ihi 
Qvarstate kan ikke ene meneS, da der kun Var 1 j 
Fjerding og der derimod giveS 6 Fjerdinger i Gjen- 
gjeld), 6 Fjerdinger Jord i Arstegtorp; dermrst ^ 
Manse (o: et z Boel) i Osetoft, samt endelig nogle 
Enge; Lalt 20 Mark Gulds V srd i (Thork. Pag. 200. 
Pont. 1 Pag. 461-63. D. H. 8 Pag. 601). 20
Mark Guld skulde efter soedvanlig Negning voere 160 
Mark Solv, disse igjen 1280 Ndl. Courant og disse 
Lgjen 1024 Specier eller 2048 Solvdalere; men hvor- 
lcdes künde dette passe med hine Tiders Priser, da 
den hele Gave kun Var 6 Tdr. Hartkorn? thi det 
vilde jo udgjore 341 Nbd. af vore Penge for 1 Td. 
H. K. og altsaa 34 Nd. for 1 Td. Land. Langt 
snarere maatte man derfor formode, at der burde loe* 
ses 20 Mark Solv og ikke 20 Mark Guld, eller, med 
andre Ord, at der er flrevet eller loest aur! i Siedet 
for pur! (se. arKenti), altsaa 256 Solvdalere i S ie
det for 2048; thi det vilde omireni udgjore iV» af 
vore NuiidS Priser, og vi skulle under 1231 erfare, at 
neiop dette (nemlig 1 mod 10) omtrent Var Forhol- 
det mellem DatidcnS og NutivenS Priser. DeSuden 
er det ogsaa af 8 . k .  v. 7 p. 555 indlpsende, at 1 
Mark Guld omtrent maa udgjore 3 Tdr. Hartkorn; 
og saaledeö vilde hine 20 Mark Guld omtrent blive 
60 Tdr. Hartkorn, i  Stedet for Diplomet udtrykkelig 
siger, at det Var kun 6 (nemlig 6 Fierd. og 1^ Boel) 
altsaa netop ligesom det soregaaende. Overhove- 
det kan der i de gamle Documenter meget let lcrses 
nur! for pur! og viee versa, da de skreve dereS p
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meget kort, hvorved det let fit Udseende af et o 
elLer a.

S . A. (Hoff. F. 5 Pag. 217), eller efter Andre 
1189 (A tl. 6 Pag. 596), flal Vor Frue Kirke L Odense 
forst vcere bleven bygt (D . H. 8 Pag. 68); men det 
er af det Foregaaende indlysende, at derved blot for- 
staaes, at den i  ovenmeldte Aar, maaffee fra 1184 
t i l 1189, fra en Troe- til en Steen-Kirke er bleven 
forvandlet; da det netop Var paa den Tid fligt fast 
i alle Kjsbstoeder steete (D. H. 7 Pag. 696. 702 re.). 
SaaledeS havde f. E. Aarhuus Domkirke, der allerede 
Var bygt 934, lige t i l 1197 voeret af Trce, da der 
forst i sidstnoevnte Aar blev begyndt paa at ombygge 
den af Steen (D . H. 8 Pag. 400), hvilket endnu ikke 
1209 (1. e. 9 Pag. 157), ja ! neppe engang 1216 
(ibid. Pag. 277) Var bragt t i l Ende.

S . A. var Andreas endnu Provst i Odense (Pont. 
1 Pag. 463. Bloch 1 Pag. 596. Atl. 3 Pag. 445. 
6 Pag. 592; jfr. 1183).

1186  dode Bisp Simon af Odense (om Ham fee 
1170, 75 og 83), forhen Canik og forste Provst i 
Lund, som skrev sig sauet« Otkoniensis eeelesi« 
Inrmilein m in is lrum , endstjondt Han Var en strceng 
og alvorlig Mand, crrgjerrig, overtroist, stolt og let 
t i l  at udelukke Sognefolkene af Menigheden. I  Hans 
S ig il forestilles Han velsignende med hoire Haand, 
havende Bispestaven i den venstre; paa Hans hoire 
Sidc forestilles et Kors, og paa den venstre en Kalk. 
Han satte Friserne i Sonderjylland (hvorved her sor- 
modentlig Jndvaanerne af Oen S y lt forstaaes, jfr. 
1140. 41. 80 og 1288) i Band, fordi de ikke svarede
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dereS aarlige Afgifter t i l  S t. Knudsbrodrene L 
Odense (8 . N. v .  7 p. 221. Pont. 1 Pag. 313. 
D. H. 8 Pag. 124). — Ham fulgte Johan Jani eller 
Jensen i Embedet, som 1180 havde bivaanet Thinget 
i Hiulby og kaldtes da Magister (D . H. 7Pag. 573). 
thi Han var artium inaKi8ter s: kündig i den carro- 
nifte Net, og havde forhen vsret Kanik i Lund (Pont. 
1 Pag. 313. D. H. 8 Pag. 124).

S . A. var denne Odense nye Bisp paa Concilium 
i Lund (Pont. 1 Pag. 466), eller 1187 ifolge D. H. 
8 Pag. 151, eller 1188 ifolge 8 . IL. 0 .  1 p. 282, 
hvor det hedder, at Han modte med de Prsster Peden 
og Godifred fra Odense, for at ordne Kirkesangen og 
Ritualet (8 . v .  7 p. 221); og blev ved denne 
Leilighed med Hensyn t i l det sidste et almindeligt 
L revia rium  eller den saakaldte Farebog  (s: Neise- 
ledsager) for DanmarkS Geistlighed udstedt.

118 7  (D. H. 8 Pag. 153), 1188 (ibid. Pag. 164), 
eller 1180 (Pont. 1 Pag. 477) holdt Kong Knud den 
6te en Rigsdag eller et Dannehof i Julen med sine 
Magnater i Odense, paa hvilken pavelige Gesandter 
opmuntrede t i l et Korstog paa det hellige Land, som 
ogsaa af en Deel Magnater besluttedeS og virkelig 
senere gik for sig. Om disse Forhandlinger i Odense 
og den der i denne Anledning af Esbern Snare holdte 
Tale, samt den der tagne Beslutning loeseS udforligt 
i  8 . k .  I) . 5 p. 346 8<i.

S . A. sirev Abbed Wilhelm et Brev til Bisp Jo 
hannes i Odense, hvilket efter Andres Tidsbestemmelse 
under 1108 skal anfores.

1188 underfiriver den Odense Bisp Johannes Erke-
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bispenS Privileg for den flesvigste Vispestol (D . H. 
8 Pag. 171-2).

118 9  synes Ombpgningen af Vor Frue Kirke L 
Odense forst at vcere bleven foerdig (A tl. 6Pag. 590; 
jfr. 1184).

1190 overlod Soroe Kloster Knudsbrodrene i 
Odense GodseL L Nimma (8 . I I .  I) . 1 p. 282. D. H. 
8 Pag. 211), maaskee Godset paa Nomoe; jfr. 1226, 
hvor denne Oe netop L 8. k .  v .  1 p. 286 kaldcö 
Nimo og svarer Afgift t i l  S t. Knuds Kloster i Odense.

1193  stadfcestede Kong Knud den 6te Knudsbro
drene i Odense det Gods, som Hans Oldefader, Kong 
Erik Eiegod, havde fljwnket dem, dog forbeholden den 
Herlighed, som Kong Valdemar havde udvirket af 
Brodrene i Odense for Nonnerne af Burg (cfr. 1180), 
som havde faae t  dereS Or den  og V i e l s e  
f r a  bemcldte M u n k e ,  at de nemlig 1 Time om 
Ugen maatte male paa MunkeneS Molle udcn Afgift 
i  Meel eller Told, men tvertimod af Munkene nyde 
en fastsat Kornindtcrgt, for hvilken Nettighed Non
nerne havde skjoenket Munkene deres By Jhuse (alt- 
saa formodentlig Eydshuse o: Hcdchusene, hvor Ban
det fra Roes Kilde og Heeden i det mindste tildeels i 
gamle Dage havde stt Udlob i Aaen) med hosliggende 
Band (altsaa Roes Kilde eller Dam) ved Odense (D . 
H. 8 Pag. 293-4. 699. jfr. 8 . k .  v .  1 p. 283. 
A tl. 6 Pag. 588). Den vcesentligste Jndvending, der 
mod denne Forklaring künde gjores, vilde allenfalds 
voere den, at Heeden, som vi have sagt, cfter al For- 
modning i gamle Dage stod nnder Band, og at der 
kun er liden Sandsynlighed for, at den for Jnddoem-
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Hingen 1240 flulde vaere bleven beboet. Kunde det 
altsaa ikke vcereL^rlskusin eller Heedehusene, damaatte 
det formodentlig voere ^ Z ls k u s in  eller Egbyhusene 
ved Odense og det derved omtalte Band voere det 
tilanlistr-vkvär eller blankefteVandsted, hvoraf vi L det 
Foregaaende have seet Blangstedgaard at have sit 
Navn, hvilket maaskee ogsaa l den Henseende bedst 
künde passe, at disse Steder laae Spdost for Aaen, 
ligesom Klosteret selv, da derimod Heedehusene laae 
paa den vestlige Side af samme. Man seer Lmidler- 
tid af det Foregaaende, at der virkelig har hersket en 
Slag- Forbindelse mellem S t. Knudsbrodre og Nonne- 
bjergets Sostre, hvilken Sagnet ogsaa, — til liden 
ALre baade for hine og disse, — i den Grad forhoier, 
at der endogsaa skal have gaaet en muret Longang 
under Aaen fra S t. Knuds Kloster og til Nonnebjer- 
get, stjondt Andre paastaae, at det Var fra Graabro- 
dre Klosterkirke t il Nonnebjerg ^ , hvilket med Hen- 
syn til Tvetydigheden omtrent kom ud paa eet. End- 
stjondt nu disse underjordiste Gange, der stulde have 
fort fra Byen til Nonnebjerg, sandsynligviis turde 
ansees for Fabel, antager jeg det dog for P ligt i 
Korthed at omtale samme. Det Sagn, at der fra 
Beldenaks (nuvoerende Kammerherre Holstens) Gaard 
paa Flakhaugen, eller, efter Andre, fra Grevinde

^  3fr. Thieles F. S. 2 Pag. 41, hvorved blot er den 
lille Omstcendigbed i Veien, at Graabredre Kloster ferst 
1279 blev oprettet, og da vareNonnerne allerede lcrnge 
borte fra Nonnebjerg og derimod i Dalum etablerede 
(see 1249).
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Schecks (nuvarende Mathows) Gaard paa KorSga- 
den, eller endelig efter Andersens O. T. 2 p . 164 fra 
S t Albani Kirke paa Torvet skulde habe gaaet under- 
jordiste Gange til Nonnebjerget, hidrorer vist ene og 
alene fra de dpbe Hvalvinger og ovrige hemmelig- 
hedsfulde Jndretninger i bemeldte GaardeS Kjceldere, 
som man ikke anderledes har vidst at forklare end ved 
at satte dem i Forbindelse med det fra umindelige 
Tider herstende Sagn om underjordiske Gange til 
Nonnebjerget. Sagnet om en underjordisk Gang mel- 
le»n S t. Knuds Kloster og Nonnebjerg havde allen- 
faldS dog storre Nimelighed, da man vced, at 
Klosteret paa Nonnebjerg Var stiftet af Brodrene 
i S t. Knud, der vistnok ogsaa forestode Guds- 
tjenesteu i samme; men t i l  vivere Beviis for Sa
gen har jeg forresten ikke fundet fjerneste Spor, 
og saaledes staaer endnu blot Gangen mellem Graa- 
brodre og Nonnebjerg tilbage at omtale; thi vel 
sandt, jeg har i det Foregaaende beviist, at den ikke 
har kunnet finde Stcd imellem Graabrodre, som Munke
kloster, og Nonnebjerg, som Nonnekloster; (da hiint 
forst blev anlagt 1279, og dette allerede 1249 dar for- 
flhttet); men derimod havde Graabrodre for 1279 
varet Kongeborg (hvor lange veed man vistnok ikke, 
dog neppe for 1247), og Nonnebjerg havde «den 
Tviv l fra 1086 eller i det mindste fra 1154, som det 
synes, varet Byens eneste Fastning og derncest om- 
trent fra 1175 til 1247 varet Nonnekloster. Har alt- 
saa Sagnet om denne underjordiste Longang nogen 
Historist Grund, da er den vistnok anlagt, da Graa
brodre 1247 blev KongSgaard eller en kongelig
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Nefipents og man muligviLs havde det Forfirt atter 
at forvandle det nn af Nonnerne forladte Nonnebjerg 
igjen til en Fcrstning, som det forhen havde vceret, 
og altsaa i dette Oiemeed dannede en underjordist 
Communication mellem hiint og dette, for L de den 
Tid saa jevnlige Ufredstider at kunne have en sikker 
Netirade fra det ene til det andet af disse Steder, 
eller for ved et pludseligt Overfald enten derigjen- 
ncm at siygte fra Slottet til Fcestningen, eller fra 
hiint Sted at forsyne dette med en foroget Bescetning, 
eller fra dette at gjore Udfald paa Fjenden gjennem 
hiint. Slige Longange vare nemlig den Tid heel al- 
mindelige (see min Borghist. Pag. 126-27), og da 
man ved dereS Anlcrg stedse afledeve Vandct, medenS 
man opforte Hvcelvingen under samme, havde den- 
Gang under Aaen Heller ingen uovervindelig Vanske- 
lighed; saa meget mindre som man endogsaa har Be- 
viiö for, at de i Tydstland have fort hen under for- 
melige Floder f. Ex. Neckar og Mulde (Gottschalks 
Ritterburgen 1 Pag. XL.I1I jfr. 2 Pag. 2W rc). 
I  alle Tilfcelde vil det ved ncrrmere Undersogelse be
finde-, at de fleste Sagn og de talrigste Spor af 
denne saa jevnlig omtalte Longang netop hentpde paa 
Graabrodre (jfr. Pont. Theatr. Dan. Pag. 157. 
Thiele 2 Pag. 44). SaaledeS formcerkedes engang 
for mange Aar fiden den af de sydlige P illcr L Graa- 
brodreS nu nedbrudte Kirke, der laa ncermest paa 
venstre fra Chorets Nedgang, ved en Kirkestolö Ned- 
brydelse at vsre huul, og ved Undersogelsen L denne 
Anledning befandteS den at indeholde.en Trappe, der 
forte op t il Hvcelvingen, men som dcrhos tillige mod
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venstre havde en (senere tilmuret) Dor ,  som aabnede 
Nedgangen til en Vindeltrappe, der forte tit en dyb 
underjordist Gang, som ifolge Traditionen strakte sig 
hen nnder Aaen til Nonnebjerget. For mange Aar 
siden lode engang 2 af SkolenS Disciple sig af Nps- 
gjerrighed forlede til med en Logte i Haanden at for- 
soge denne berygtede Nedfart; men, — formodentlkg 
qvalte af den usunde Luft, — de kom aldrig mere til-  
bage, og Doren blev, for at hindre flere Forsog, fra 
den Dag af tilmuret; i hvilken noksom kjendeligeTil- 
stand jeg ogsaa 1811 forefandt samme. Andre for- 
tslle derimod, at den rette Jndgang til Longangen 
(thi den forommeldte var blot fremstaaet ved at bryde 
Hul paa P illen), var et lille firkantet Hul eller en 
pderst lav og smal Dorsaabning udvendig paa K ir- 
kenS sondre Side og lidet osten for Vaabenhuset; 
den var knap af et MennesteS Hoide og derhos saa 
smal, at man flulde voere meget klein for at kunne 
trcenge sig derl'gjennem; inden for samme forte Veicn 
forst opad, derpaa lige ind og endelig nedad i Mu^ 
ren (hvilket ret godt kan forenes med det forst an
forte Sagn), og man foreviste da tillige en Liigsteen i Cho- 
ret, hvorunder 3 Studenter (formodentlig Skoledisciple 
eller Studenter in  futuro) stulde ligge begravne, der 
havde forsogt at gaae ind i den foromtalte Longang, 
men fandt der dereS Dod af den forpestede Luft, Ldet 
den ene dode strar og de 2 kort efter. Jkke at tale 
om, at en anden Gang og efter en anden Beretning 
ikke mindre end 12 Studenter (SkolenS Disciple?) 
forsogte at krpbe ind igjennemJndgangshullet, hvilket 
ogsaa lpkkedes for de 11, men ikke for den 12te, fordi
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Han ikke var lcerd rrok; det v il vel sige, athan havde 
det mere i Maven end i Hovedet og derfor var for 
tpk til at stippe i'gjennem, hvorved Han altsaa undgik 
den Risiko, som ellerS de, der gik i den sorte (s: la- 
tinste) Skole i Odense, ifolge Sagnet i gamlc Dage 
siulle have vceret udsatte for, nemlig at Fanden immer 
af hvert Dousin tilegnede sig den sidste, for at lade 
de 11 forste passere. Endelig fortalte de Karle, der 
vandede Heste i Aaen, endvidere, at der paa eet Sted 
i samme var et dpbt og rursten bundlost Hul, som de 
ved stige Leiligheder noie maatte Vogte sig for, og det 
var den Tid en almindelig Tro iblandt dem, at paa 
det Sted havde Longangen gaaet, og at Hüllet var 
opstaaet ved det at Gangens Hvcelving paa det Sted 
var styrtet ind; ligesom Andre igjen berettede, at 
Longangen ikke kom op eller havde sin Udgang i det 
forste Nonnebjerg (eller den endnu staaende nordlige 
Bold), men i det bageste eller saakaldte gamle Nonne- 
bjcrg (s: den nu afgravede og floifede sydlige Deel 
af Volden), hvilket — dersom det var rigtigt — end 
mere vilde svoekke Trovcrrdigheden af det Hele; thi 
da netop den ene Deel af Nonnebjergets Vvldkrands 
for lang Tid siden er afgravet og planeret, saa maatte 
man jo ogsaa vcrre truffen paa Spor t il Opgangen, 
dersom nogen saadan paa dette Sted havde eristerct. 
Ester at Klosteret iovrigt ved Forflptningen ti l Da
lum her paa Stedct var nedlagt, saaes der paa 
Bvggetomten, — der indtil vore Dage vcdligeholdt 
fit Navn af Nonnebjerg eller Nonnebanke, — endnu 
i lang Tid umiskjendclige Spor af den paa Stedet 
forhen voerende Bygning, ligesom den utrolige Marngde

v»
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Pore deels Kampe-, deels Muursteen, der samme Sted 
deelö opploiedes og deels opgravedeS, rioksom bare 
Bidne om en fordum betpdelig Bygning, pjondt man 
om sammes Struktur og Storrelse ingen videre Un- 
derretning deraf künde uddrage, end at Klosteret med 
sin Gaardsplads, Hauge og Kirkegaard omtrent havde 
Lndtaget den inden Volden indsluttede Plads, altsaa 
en Cirkel af omtrent 150 Alens Diameter. Naar det 
derimod hed, at de Hunderup Mcend, i Anledning asi 
at en af dem havde Hort som et Kistelaag slaae i un- 
der Banken, bleve eyige om at opgrave den Skat, der 
i  Anledning af dette Varsel der paa Stedet troedeS 
nedgraven, og virkelig ogsaa fik Kisten udgraven og 
opdragen ti l Randen af den i  denne Hensigt kastede 
G rav, men umulig künde faae den op af samme, og 
derfor efter mange frugteslose Forsog omsider maatte 
lade den synke tilbage i Jorden igjen z da troer jeg 
sikkert, at Munke og Nonner vare for forsynlige Folk 
t i l at glemme deres Pengekiste ved Flytningen, og at 
bemeldte Kiste, dersom Nogen igjen stulde voere saa 
heldig at komme oder den, snarere bil findes at have 
tilhort Odin end Nonnerne. Derimod fandteS der L 
Efteraaret 1834 i den, Nonnebanken i Vest-Nord- 
Vest omgivende, Grav eller Nende et saakaldet Chri- 
stuöbillede af B ly , der veiede 3.̂  Pd., var 7 Tommer 
langt og over Brystet 2 Tommer bredt, samt omtrent 
1 j Tomme dpbt fra Brpstets Forside t i l Rpggen, og 
som dcrhos havde den Sjeldenhed, at det var sore
stillet ikke alene med optrukne eller bagtil opboiede 
Been, men ogsaa med Armene paa en aldeles unatur- 
lig Maade, fast i Form af et 6 Tal, omdreiede, og
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havde det dernoest kjendelige Spor t i l at have voeret 
malet med hvid Oliefarve, men derhos med bruunt 
Haar, Skjcrg rc. (Dette Fund omtales kortelig i  
Hempels Avis for 1835 Ro. 21). Man har, som 
sagt, udgivet det for et Christusbillede, men da der 
hverken fandteS Spor t i l Tornekrone eller Sidesaar, 
flulre man dog snarest troe, at det Var en af Ro- 
verne, og at Nonnerne ved deres Forflytning havde 
taget Christus med, men ladet Noverne blive tilbage; 
imidlertiv formener en agtet Mand i Odense, der i  
Frankerig v il have seet over hundrede Christusbilleder 
paa forstjellige Maader korsfcestede, og blandt dem og- 
saa nogle med bagbundne og om Korset flyngede 
Arme, at det virkelig stulde voere et Christusbillede, 
og at det havde vceret anbragt paa et KorS af et 
Kistelaag, hvorimod dog den efterfolgende Beretning 
strider, der synes at bevise, at i  det mindste dette 
Steds Nonner ikke have drevdt Overdaad med Liig- 
kister. 1835 er der nemlig ved at planere en Vei og 
tilplante en Allee tvoers over Nonnebanken fra Best 
til Ost, omtrent midt paa samme opdaget 2 murede 
Grave for Enden af hinanden og den ene noget storre 
end den anden; de bestode af 3 Lag störe rode broendte 
Muursteen paa Siderne og med muret Gulv og Loft 
eller Hvoelving, netop störe nok t il at rumme Liget 
selv, hvis Skelet ogsaa fandtes med Hovedet mod 
Osten; men derhos, da de kun havde 3 Qvarteers 
Brede, ikke störe nok til ogsaa at kunne rumme en 
Liigkiste, hvoraf Heller intet Spor opdagedes; derhos 
Var den storre af disse Grave, der var lidt over 3 
Alen lang, med en slig i Oine faldende Oeconomie ind-
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rettet, at det indvendige Rum aldeleS Var afpasset 
efter Legemet, saa at den altsaa Var sncrver om Fod- 
derne, bredere oder Skuldrene og atter indknebne om- 
kring Hovedet (en Opdagelse, der kortelig omtales 
saavel i Hempels Avis No. 21, som i Tilloeget til 
Jversens No. 21). Da nu disse Grave vistnok an- 
tyde det Sted, hvor Klosterets Kapel eller Kirkegaard 
har voeret, og det derhos er bekjendt, at Klosterhau
gen soedvanlig laa mod Syden, saa maatte man egent- 
lig deraf stutte, at da Kapellet havde ligget midt paa 
Banken og Haugen formodentlig L Syd for samme, 
saa maatte den egentlige Klosterbygning have ligget 
Nord paa Bakken, eller imod Odense til, hvorimod 
dog den Omstoendighed strider, at man ved at planere 
den PladS, hvor Stedets nuvoerende Eier, Hr. Procu- 
rator Rasmussen, vilde opfore et af sine Udhuse og 
som laa tcet Sonden for den foromlalte, tvcrrs over 
Banken lobende, Allee, ikke alene har truffet paa störe 
Kampestene L Gründen, som man anscer for den forc- 
gaaende BpgningS Grundstene, men ogsaa fundet Jor- 
den paa dette Strog blandet med Muurstecnsbrokker 
og Kalk, saavel som ogsaa Teglsteenebrokker og en 
Mcengde smaa Beenstykker, samt et lille Stpkke Glas 
og hvidt Porcellainz hvilket sidste dog ogsaa künde 
vcere udfort med Gjodningen, da Pladsen i saa lang 
cn Ncekke af Aar havde vceret Ploieland; ligesom Been- 
stpkkerne muligviis künde vcere Levninger af Kirke
gaardens Skeletter og Stenene af KirkegaardSmuren. 
Jmidlertid turde det maaskee vcere rigtigst at antage, 
at Klosteret aldeleS ingen Kirkegaard har havt, men 
at Ligene ere blevne begravne i selve Capellet, og at
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delte har udgjort en af Klostereis Hovedfloie. Dog, 
vi vende fra denne lange Conversation med Klo- 
sterets Nonner igjen tilbage til Byen og Byens Bor- 
gere og have da med Hensyn ti l det 12 Aarhun
drede endnu blot at tilfoie, at 

119 8 (see 1187) tilskrev Abbed Wilhelm af Estild- 
so Bisp Johannes L Odense om en af sine Munke, 
der havde staaet sig til Verden og levet liderlig, der- 
paa givet sig til S . Hans Hospitals Brodre s: Jo- 
hannitterne og tilsidst vogtet S viin  i fremmede Lande 
efterat Han havde tilsat a lt, hvad Han eiede; og da 
nu Abbeden havde Hort, at bemeldte Munk opholdt 
sig i Odense S tift ,  saa bad Han Bispen om at an
holde Ham og sende Ham over til Erkebisp Absalon 
(D . H. 8 Pag. 437 jfr. 435-36).

Kaste vi nu et B lik tilbage paa Hovedmomenterne 
af Egnens og Byens Historie, hvad det 12te Aar
hundrede er angaaende, da see vi Christendommen be
fasstet, men derimod Landets Kyster plyndrede af he- 
dcnste Vendcr, — dem man künde kalde det 12te 
Aarhundredes nordiste Algkerere og Tunesere,^) — og det 
i en Rirkke af Aar fra 1143 til Aarhundredets S lu t- 
m'ng; som en Folge deraf Landets Kyster forladte, 
men derimod dets Jndre alt mcre og mcre ved Op-

r )  0i-!§. Iikfn. p. 4 3 .; ligesom man vgsaa, da Adam af 
Bremen kalder Dfterseen mLi-o daidLiieum, med Grund 
künde kalde dem hine Dages og hine EgneS Barbareiler.
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rydning bebygget og den ene Kirke (ikke blot af Tr<r, 
men selb af Steen, Borghist. Pag. 10. 16) opbygt, 
og den ene Thorp eller Landsby fremkommen eftcr 
den anden. Foruden Jagt og Fisken (om sidstmrvnte 
see Nyerup Pag. 124. 139) var saaledes ogsaaAger- 
dyrkningen i Tiltagende, Foedriften udvidet (Nyerup 
Pag. 139, iscrr ypperlige Hefte, ibid. Pag 168), B i-  
avlen slorercde^ og flere nu nedlagte NceringSveie 
den Tib i D rift f. Er. Kulbraending, Saltkogning af 
Tang, Jernvirkning af Mose-Ertö rc. (Nyerup Pag. 
168). Hvad derimod Odense selv er angaaende, da 
bliver samme (iscer paa Grund af at Landmoendene 
af Frygt for de plyndrende Vender, ja! endog af 
Frygt for Landets egne Rovere^) tye did som til 
et sikkrere Sted og en tryggere Botig) — alt taettere 
og tcettere bebygget, stjondt neppe meget — L det mindste 
imod Landsiden til — udvidet, hvilketskjonnes af et Do
kument, vi i det Folgende under 1285 skulle anfore; 
og ftjondt endnu selv AdelenS Hufe i denne Periode 
siges at vcere lave og stet bygte (Nyerup Pag. 139), 
beriges Byen dog lidt efter lidt med siere störe og 
solidere Bygninger, f. Ex. S . Knuds Gildeöhuus 
(1100), det udvidede S . Knuds Kloster (1107), Ca-

1) Thi Hönning og Vox, Mjod og Voxlys ere blandt an- 
det i S. Knuds Gildesssraa en staaende Artikel. Nye
rup Pag. 13L rc.

2)  Eftersom Landets Skove nu ikke engang vare sikkre 
mere; thi i S. Knuds Gildess7raa omtales saavel So- 
soin Skov-.Vovere og de, der flog sig i Ledtog med 
samme. Nyerup Pag. 131.
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pellet ved S . Knuds Kirke (1117), Badstuen (1157), 
den ombygtc S t. Knuds Kirke (1162), Vor Frne 
Nonnckloster og adskillige Vandmoller (1175), et nyt 
S lot (1180) og den ombygte Vor Frue Kirke (1184). 
Endelig omtales for forste Gang GaderneS Brolirg- 
ning (Nyerup Pag. 123); men endnu seer man Spor 
til de hcrslige R iis- og Torn-Gjcrrder längs med de 
tildeels ubebyggede Gader (ibid. Pag. 123). Der- 
ncrst begyndes der, i Anledning af VenderneS Plyn- 
dringer, at sorgeS bedre end hidtil for Byens Forsvar 
og Varetcegt; og stjondt Scheel L sin KrigenS Skuepl. 
Pag. 258 syneS at antage, at forst Christian den 4de 
havde ladet Odense befceste (1628), er dog vist mange 
Aarhundreder forud Byens Bcek bleven benyttet t i l  
Befastning af dens aabne Udsider mod Norden, hvor- 
forogsaa allerede 1477Byens B e r n  og H a f f v e l v e r k  
(Aktstykker Pag. 25) og dens B o l d  o g G r a v e r  (ibid. 
Pag. 70) omtales; og da dcrhos disse Befoestninger 
r gamle Dage kaldteS 5o88at«, fordi de kun -estode 
af en Grav (1o88a) og en derfra opkastet Grofte- 
volv (fo88atuin), hvilken sibste derhoS som oftest Var 
besät med et Vcrrn af PaliSsader, Stakttter, Planke- 
Bolvcerk eller andet deslige, som i gamle Dage kald
teS et Hagelvcerk eller Haffvelvcerk (et O rd , der dog 
egentlig betyder en Jndhegning af krydsviis nedsatte 
Pcele, i hvis oberste K loft er anbragt en Msngde 
Grcne eller Riis, omtrent som de nuvcerende svenste 
Gjcrrder): saa er der vistnok intet SporgSmaal om, 
at den Gade i Odense, som endnu kaldes Graverne, 
jo bcerer Navn af hine forvmtalte I?088atse eller 
Groftevolde; ligcsom man ogsaa igjen sinder Navnet
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Hagelvsrk i et Skjode af 1499, hvor der tales om 
„en Gaard inden den yderste Vesterport Sonden ncest 
„Adelgaden längs nd med detStrcrde ( 9 : Smedestrce- 
,,det) ncrst Hawelvsrket, som lober ud til Holstzedorcr- 
„Strcrdet," hvoraf man altsaa seer, at denne Befcrst- 
ning har begyndt i Vesten ved Aaen og strakt sig längs 
Holsedore- og Smedestrcedet til Vestergade. Og naar 
der derhos i et Skjode af 1588 bortscelges „en 
„Byenö Jord Lmellem Vindegade og B y e n s  G r a v  
„og et Fortog ved Hospitalets (o: GraabrodrcS) 
„M uur til Fcersel oder Byens Grav, dog med Forbe- 
„hold, at Kjoberen sig intet videre befatter med Byens 
„Grav eller Bold," saa vifer dette ogsaa tilstrcekkelig, 
at de nuvcerende saakaldte Graver have udgjort en 
Deel af denne Befoestning og den Tid itte blot be- 
staaet i en Grav, men ogsaa i en Bold og altsaa 
fuldkommcn svaret til Begrebet af de ovenomtalte 
lossatse, hvorfor vi ogsaa tor antage denne Grav at 
have staaet i Forbindelse med hiint foromtalte Havel- 
vcerk, der gik fra Aaen til Vestergade, derpaa formo- 
dentlig tcet uden om Byen og inden om eller Sonden 
for Graabrorre, og saaledes forenedes med hine for
omtalte Graver hvorfra den siden fulgte Byens

r) Skjendt andre mene, at Befcrstningen fra Vestergade 
af stulde have fulgt Vyens Bcrk, og at Vindegaden, (der 
maassee oprindeligviis ikke har havt saa stör en Dei
ning som nu, men mere indi7rcrnket sig til Bcrkkens 
Lob) saavelsom Vindegadesport 17ulde have sit Navn 
af den Dindebro, der her (eller omtrent paa samme 
Sted, hvor Broen mellem Slagterbodene og Amtstuen 
er), ftulde have vcrret over disse ByenS foromtalte 
Graver,
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Bcek indtil sammes Udlob i Aaen dag Piente Molle, 
idet den formodentlig blot har bestaaet af et Hagel- 
bcrrk i Vesten, längs Adelgade og Holsedore, men 
fiden, hvor den stodte til Byens B sk , er formvdent- 
lig längs sammeS vivere Fremlsb bemeldte Hagelvcrrk 
af en Grav og Groftevold aflost, hvorfor ogsaa i  et 
Document af 1495 Byens Bold ved Piente Molle 
omtaleS (Aktstyk. Pag. 69). Jmidlcrtid vil det af 
den indstrcenkede Plads, denne Befcestning saaledeS har 
omgivet, tillige vcrre öS indlysende, at bemeldte Be
fcestning ikke alcne 1477, 1495 og 1499 har beeret til, 
men at den maa hidrore fra den Tid af, da den nye 
By (det vil sige S . Hans Sogn), der laa udenfor 
samme, endnu aldeles ikke existerede, og altsaa fra en 
Tidspunkt, der er celdre end 1280; og hvad bar da 
vcl i dctte Tilfcrlde rimeligere, end at den allerede 
hidrorte fra Perioden af de vendiske Soroberier, i 
hbilken, som bekjendt, saa mangen anden af Nigets 
Byer ligeleder med Befcestning blev forsynet? (Nyerup 
Pag. 139. Borghist. Pag. 9. 10. 14. 19. jfr. Orig. 
Iialn. p. 57. 60). Derhos blev Byens Borgfcestning 
(üurKuin Olkonise), som paa den modsatte Side 
stnlde bestytte Aaen, uden Tvivl i denne Anledning 
stcerkere befcestet (see 1151), og Steenbygningerne be- 
gyndte derhos at trcede i Trcebygningerneö Sted, f. 
Ex. Vor Frue Kirke (1184), ja maastee endogsaa en- 
kelte af Steen opforte Privatbygninger (jfr. Borghist. 
10. 17); thi Vendernes Mordbrcenderier maatte na- 
turligviis tilsidst lcere dem at bygge af Steen; men 
disse Stecnbygninger bare fra Degyndelsen af blot 
Kirker og andre offentlige Bygningcr, og selb da det
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udstrakte sig t i l BpenS private Bygninger, Var det 
dog kun enkeltviis, og det gik dermed langsomt og 
gradviis til, ligesorrr senere med Straatagenes Afstaf- 
felse eller Forvandling til Tegltag. Kirkernes Guds- 
tjeneste vardernarst bleven pragtfuldere; Klokker (som 
vel allerede 855 vare indforte i Danmark, D. H. 2 
Pag. 203, men dog ferst i det 12te Aarhundrede bleve 
almindelige, D. H. 5 Pag. 77. 562. 584. 7 Pag. 
532. 8 Pag. 15. 259) vare anstaffede, og VoxlyS 
bramdte paa Alterne (Nperup Pag. 131). KlosterncS 
Prisilegier udvidedeS, deres Rigdom tittog, og deres 
Magt forogedes (ved indbyrdes Forbindelser og Eon- 
foederationer); og fljendt Munkene og de ovrige 
Geistlige just ikke altid levede saa aldeleS ordentlig, 
men stundom vare liderlige (Pont. 1 Pag. 247. 249. 
264. D . H. 7 Pag. 191. 8 Pag. 259), og stundom 
poges indbyrdes (D . H. 7 Pag. 303. 8 Pag. 287-8), 
hvorhos deres Anmasselser, f. Ex. Mollemonopolet af 
1 1 7 5 ,') ikke sjelden trykkede Borgerne, saa skaffede 
de dem dog ogsaa ikke blot ved deres Reliqvier og 
Prägten af deres Gudstjeneste, men ogsaa ved deres 
Driftighed og Vindstibelighed megen Noering og gavnede 
dem deöuden ogsaa paa andre Maader, f. Ex. ved 
Anviisning t i l Haugeanlceg og nyttige TrceerS og Ur- 
ters Opelskning (Nyerup Pag. 166). Handelen ^)

^) Af te stette Folger, en siig til en Klostermolle paalagt 
Molletvang künde medfore for Egnen, har man blandt 
andet en ret humoristil? Skildring i W. Scotts daS 
Kloster. B. 2 Pag. 66 sq.

2) Om SleSviqS Handel saavel i det 9de som Ute Aarh., 
der endogsaa dreves paa RuSland, see Nyerup Pag.
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var derhos, saavidt Soroverierne vilde tillade det, L 
Tiltagende (Nyerup Pag. 117. 149); flere NcrringS- 
veie (f. Ex. Slagteri, Bageri, Krohold, Viinsalg rc. 
Nyerup Pag. 122) og HaandvLrkere (f. Ex. Feldbe- 
redere, Skomagere rc. Nyerup Pag. 115. 120. 122. 
Vorghist. Pag. 9) ligeledeS; ja, selv Konsterne florerede, 
paa hvilket sidste man isoer har Beviser i S . Knuds 
Skrin af l  IOl og Bisp RicolfS Altertavle af 1163, 
ikke at tale om de mange ogsaa i denne Periode op- 
forte Bygi)inger (see f. Er. 1100. 1107. 1117. 1162. 
1175. 1180). Men hvad der isoer i dette Aarhun
drede gav Borgerstanden mere Sammenhold og vakte 
en liveligere Aand og et freivigere Mod i samme, 
var uncegtelig det til S . Knuds ZEre oprettede og t i l 
Ham indviede Gilde; thi disse Gilder var det egent- 
lig, der gjorde Borgerne t i l en egen Stand i Skaten 
(D . H. 5 Pag. 79. 112-22); og hvad disse havde be> 
gyndt, det fuldendte allerede i samme Aarhundrede de 
i det mindste paa flere Steder indforte Stads- eller 
Kjobstoedretter (D . H. 6 Pag. 58), hvorved Borgerne 
fik dereö egen Jurisdiction, ikke mere henhorte under 
det almindelige Landsthing, men under det specielle 
BythingS Forum, og saa at sige domtes af deres 
egne Jcevnlige eller Pairs. Hvorhos Gilverne tillige 
i saa raa en Tidsalder (hvor Magistrat og Natte- 
voegter — som dog alt noevnes i dette Aarhundrede, 
Nyerup Pag. 122. 123. — vxl ikke altid vare t il-

116. 117. D. H. 4 Pag. 493, ligesom om Vinetas, 
Disbyes og Borgens i det 12 Aarh., see Nyerup Pag.
117. 119.
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stroekkelige t i l at holde Orden) künde anseeö for en 
hoist gavnlig og derhos hoist nodvendig moralsk 
Tvangsanstalt eller borgerlig Politieindretning (Npe- 
rup Pag. 130. 133), der rensede Scederne i samme 
Grad fra de groveste Laster, som de L dette Aarhun
drede indrettede varme Badstuer (Borghist. Pag. 5. 
7. 10 rc.) rensede Legemet og befordrede den for 
SundhedenS Vedligcholdelse ikke blot gavnlige, men 
endog saa hoist nodvendige Udduustning, for hvis 
Pleie det L hiin Tidsalder blev saa meget mere for- 
novent at sorge, som man allerede i dette Aarhun
drede sinder Spor t il den paa Jndvaanernes megen 
Fistespise og deres forsomte Reenlighed baserede og i 
sine Virkninger saa frygtelige Spedalsthed her i Lan
det (D . H. 5 Pag. 65), hvoraf den norste og vest- 
jpdstc Nadespge endnu er en sorgelig Levning.

Det 13de Aarhnndrede begpnder derncest for Odense 
B p , ligesom det 12te endte, nemlig med forogede 
Privilegier for S . Knuds Brodres Munke; thi allerede 

1201 eller 2 stadfcestcde Erkebisp Andreas Kong 
Valdemar den Istes Privilegium for S . Knud (D . H. 
7 Pag. 575 jfr. 1175 og 1180).

1203 stadfcestede Kong Valdemar den 2den KnudS- 
brodrene i Odense det Privilegium, at alle deres Bon
der skulde vcere frie for kongelig Afgift og Tjeneste 
(jfr. 1180), samt bekrceftede dem Sommerstatten af 
Odense og 10 Mark Solv af Oen S y lt, som deres 
Foged (Vulor) stulde oppebcrre (jfr. 1180), og til- 
stod dem endclig, fordi de af K joer l i gheds  P l i g t
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vare forbundne tik at bevcerte NLsten alle dem, der 
reiste igjennem Niget (jfr. 1241. 1341. 1315. 1360), 
det dem af Valdemar den Iste (jfr. 1180) forundte 
3 og 40 Marks Sagefald, samt at Odense BpeS 
Vorgere ikke maatte lade male uden paa deres Molle 
(D . H. 9 Pag. 9. 775. 8. tt. v .  1 p. 284. jfr. A tl. 
6 Pag. 589. See 1175).

1206 holdt Erkebisp Andreas med sine Lpdbisper 
et Concilium L Odense og stadfoestede paa samme de 
Privilegier, Kong Valdemar den Iste og Erkebisp Ab
salon havde givet t i l Odense Kirke (D . H. 9 Pag. 
99. 775. jfr. 1180).

1207 tillod Paven ved sit Brev til Odense Bisp, 
at den Prcest i S tifte t, som havde mistet en Finger i  
et Slagsmaal, desuagtet maatte forblive i sit Embede, 
da Han var kommen uforvarende til sin Skade (D. H. 
9 Pag. 125. 741).

1210 (rettere 1213) dode Biskop Johan Jensen 
af Odense (om Ham see 1186. 87. 98 og 1207), som 
havde vcrret Kanik i Lund (D . H. 9 Pag. 182).

1211 blev, efter Pont. 1 Pag. 571, Lopuö i den 
ForegaaendeS Sted Bisiop i Odense; dog er det uden 
Tvivl rettere, som det paa et andet Sted hedder, at

1213 dode den Odense Bisp Johannes, og s. A. 
blev Abbed Loyus i Ringsted i Hans Sted udvalgt og 
indviet t il Bisiop (D . H. 9 Pag. 220).

1218  var denne Bisp, formodentlig med Landets 
ovrige Bisper, tilstede i Slesvig ved den unge Prinds 
Valdemars Kroning (D . H. 9 Pag. 309) og ligesaa

1222 paa Concilium i Slesvig, hvor det paa np
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blev Prcesterne forbudet, saavel at have Koner som 
Friller (D . H. 9 Pag. 407).

1 2 2 5  confkrmerede Paven KnudSbrodrenes P riv i- 
legier i Odense og gav dem navnligen gu« eller
deres Kloster Net til at vcere et Fristed for Gjeld- 
bundne eller andre af Loven forfulgte Flygtninge 
(Pont. 1 Pag. 641. jfr. 517. Atl. 6 Pag. 589).

1226.  T il dette Aar henforer 8. tt. v. 1 Pag. 
286, Thorkel. Pag. 101 og D. H. 9 Pag. 526 og 
766 det ncestforegaaende Privilegium, hvor Kirken 
bcerer Navn baade af S . Maria, S . Knud og S . 
Albanus, og Munkene stgeS at have Eiendomme baa
de i Fyen, Laaland, M rro , A ls , Jylland, Atomoe 
og Siland o: S y lt og deriblandt Viingaarde (v i-  
nose), hvorved formodentlig Mblehauger (af hvis 
Frugt persedes Most, den danste V iin  eller Cyder), 
eller maaskee rettere, ester Suhm, endogsaa Humlehau- 
ger forstodes; fordi Humlen netop, ligesom VLinran- 
ken, opbindeS til Stcenger og Humlehaugcn altsaa 
derved faaer en fjern Liighed med Viingaarden.

1227  udbredte Dominicanerne sig over Landet og 
byggede sig ogsaa i Odense et (saa kaldet Sortebro- 
dre) Kloster (Pont. 1 Pag. 642. Bloch 1 Pag. 594). 
Dog er dets Stiftelse her sat for hoit op i Tiden; 
thi det ncrvnes ikke blandt de danste Dominicaner- 
Klostere 1246 D. H. 10 Pag. 64, hvor dog Holme 
Kloster i Fyen opregnedes blandt Dominicanerne, 
(fljondt det Var et Bernhardiner og intet Dominicaner 
Kloster); deöuden Var der endnu 1268 kun et eneste 
Kloster i  Odense (D . H. 10 Pag. 996). B lot saa 
meget er vist, at bemeldte Dominicaner Kloster Var
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stiftet sor 1286 (vi<1e Infra), og Stiftelsen maa alt- 
saa falde mellern 1268 og 1286 (fee i det Folgende 
nnder 1280 og 1283).

1228 maatte Köngen jevne en langvarig S trid  
mellem Odense Bisp og Fyenboerne angaaende Hel- 
ligdagSbrode og hvo der skulde beedige samme (D. H: 
0 Pag. 572. 768), ved hvilken Leilighed Bispens O f- 
ficialis s: Herreds- eller Districts-Provst, omtales.

1231 hedder det i Kong Valdemar den 2vens Jo r- 
debog, at Byen Odense staaer sor 20 Mark puurt 
eller 150 Mark Penge ^), og Lumbye med sit Fang 
s: det senere Ncesbyhoveds Birk, sor 60 Mark Gulv 
(^8. 1). 7 Pag. 524 )*) **); og sammesteds Pag. 530
regneS Othamss atter blandt Konunglef eller de kon- 
gelige Domainer. Da nu 1 Mark pari arZ^nti ef 
ter almindelig Negning var 8 Nd. Courant og 1 Mark 
Penge kun 3 Mark Courant (8 . N. v .  7 p. 557), 
saa var det efrer den ene Opgave 160 Nd. Courant, 
men efter den anden kun 75 Nd. Courant; hvoraf 
man altsaa skjonner, at Ordet vel paa dette Sted ikke 
ftal oversoettes ved e l l e r ,  men ved endogsaa etter 
f remde les ;  hvorfor ligeledes8. t t . v . 7  p. 616 staaer 
begge Summer sammen til een, men regner desnagtet 
det Hcle kun sor 100 Mark Penge; fordi Andre kun

*) Om de forikjellige Beregningsmaader af Mark puurt 
Solo eller Mark Penge see 8. 11. I). 7 Pag. 557. D. 
H. 9 Pag. 415 (hvor hele Fyen med Smaaeerne 
siges at svare 4163 Nd.) 729. 9 Pag. 81. 13 Pag.
54. 773.

2) En Mark Guld var 8 Mark Solv. 8. n. v. 7 Pag. 
556.

w
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regne 2 Mk. Penge paa 1 Mark S olv, alt som de 
beregnede denne sidste ester pviulus insiu« (o: til 9 
Nd. Courant) eller ponüus inimis (o: 1 Nd.) jfr. 
8 . H. 1). 7 p. 557. 616. T il denne BeregningS- 
maade har Forfatteren formodentlig ladet sig forlede 
ved den Omstoendighed, at 1254 angives den konge- 
lige Jndtcegt af Odense kun for 167 mareas 6ena- 
riorum s: Mark Penge; men Sagen Var, at de 1231 
omtalte 20 Mark Solv s: 160 Rd. Courant, allerede 
1107 eller 1116 vare overladte t il S . Knuds Kloster 
og svaredes altsaa vel af Byen til Köngen, men kom 
deSuagtet ikke i den kongelige Kasse, hvorfor de vel 
1231 omtales, men derimod 1254 aldeles udeladeS. 
Altsaa svarede Byen i Gründen saavel 20 Mark Solv 
s: 160 Rd. Courant, som 150 Mark Penge o: 75 
Rd. Courant, altsaa ia lt 245 Rd. Courant eller 196 
Specier eller 392 Solvdalere t i l Köngen (uagtet S . 
Knuds Kloster igjen oppebar de Z Dele af disse kon- 
gelige Jntrader), og ihvor ubetydeligt dette endog- 
saa künde synes at vcere, maa man dog stedse erindre 
sig, at 392 Solvdalere ester den TidS Priser vm- 
trent vilde belobe sig til 3920 Rd. ester vore rurrvoe- 
rende Priser; thi 1107 kostede en almindelig Hest kun
3 Mk. Penge o: 9 Mk. Courant eller 2 Rd. 2 Mk.
4 ß. Solv, som nu i det mindste vilde koste over 20 
Nd., og 1295 kostede en stör Stridshingst 20 Mk. o: 
10 Nd. Courant, 9 Spec. eller 16 Nd. S o lv , som 
nu i det mindste vilde koste 160 Rd., altsaa begge 
Dele kun ^  af noervaerende Priser. Det samme Var 
ogsaa Tilfoeldet med Körnet; thi 1095 kostede under 
Erik Eiegod 4 Skjep. Korn 20 ß. Courant o: 2 Mk.
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i  vore Penge, men under O lu f Hunger 12 Gange 
saa meget (D . H. 5 Pag. 4. 115); og 1196 kostede 
under den hoieste Hungersnod (thi ellerS künde den 
kjsbes for ^  Deel), 4 Skp. Hvede 1 Mk. Penge s: 
3 Mk. Courant eller 77 ß Solv (D . H. 8 Pag. 
392-93), altsaa en Td. fra iz  til 9Mk., og nu koster 
den det 10-dobbelte eller fra 3 til15Rbd. Jeg veed 
derfor ikke, hvorledeS det skal forstaaes', naar det i 
Stadsretten af 1269 hedder (D . H. X  Pag. 637. 
Nyerup Pag. 213). at 1 Skp. Hvede künde koste 1 
M k., altsaa lige saa meget som ^ Td. kostede i den 
hoieste Hunger 1196; hvorfor jeg ogsaa formoder, at 
der 1269 i Stedet for Skjeppe bor lsses Skippund 
s: 2 Tonder, hvorved Prisen saaledes blev 38 ß. for 
hver Tonde, hvilket künde ansees for en MiddelpriiS: 
en Formodning, der rimeligviis ogsaa er anvendelig, 
naar det hedder', at 1273 kostede 1 Skp. Nug 28 ß. 
i narrvoerende Penge, altsaa Tonden 2 Rd. 2 Mk. o - 
havde forud under Hungeren kostet 8 Rd. (D . H. X  
Pag. 689), hvilket aldeles ikke vilde passe ti l de ov- 
rige Datidens Priser, dersom man ikke forklarede Sk. 
ved Skippund i Stedet for ved Skjeppe.

Ved denne Tid omtrent maa dernoest den Deel af 
Stranden, der gik ind t i l  Odense fra Fjorden af, 
voere inddannmet; thi i den foromtalte Jordebog rurv- 
nes aldeles ikke Stige Bp i Lumby Svgn, der, paa 
Grund af stn Beliggenhed, af det oldnordiste 8sei1iki 
s: et Stranddige, eller, om man hellere vil, af 8 tika  
s: et Parlevcrrk eller Bolvcerk af nedrammede Pcrle ') ,

r) HviSaarsag vi ogsaa af Privilegiet for S. KnudS 
Klosters Fisseri saavel af 1212, som 1288 erfare, at Ue.
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har faaet sit Navn og saaledes betegner et Slnseveerk 
etler en Doemning, som der L fordums Dage maa vcrre 
anlagt; hvorimod de brunsvigfte Hertuger allerede 
1300 havde denne By i Besiddelse (D. H. X  1 Pag. 
360) som en Arv efter Valdemar den 2dens Softer 
Helena, der blev gift 1202, omtrent 1233 havde op- 
rettet et Kavel L Lüncborg for Kong Knud den Heilige 
(D . H. 5 Pag. 74) vg dode omtrent 1240. Denne 
Prindseöse Helena kan nu hverken have arvet Byeri 
1182 ved hendes Faders Kong Valdemar den IsteS 
Dod, cller (hvad som dog allenfalds künde syncS rime- 
ligcre, D . H. X  Pag. 158) have faaet den med slere 
Godser i Udstyr, da hnn 1202 blev formcrlet; thi den 
noevnes i  hiint foromtalte brunsvigfte Skjode, L For- 
ening med Liungby o: Lumby, L hvis Sogn den lkg- 
ger; og dog tilhorte Liungby enin attinerneHs rsuis 
s: med dcns hele Fang, ifolge ovenomtalte Jordebog, 
endnu 1231 Köngen (8 . II . L). 7 p. 524). Den 
maa altsaa sorst efter Helenas Dod (omtrent 1240) 
vcere bleven hendes Arvinger udlagt, enten i Stedet 
for andet GodS eller for en Pengesum, der maaftee 
endnu paa det med hende udlovede Udstyr stod til Ne- 
stance. Men deraf er det, som mig synes, en tem- 
melig sandsynlig Folge, at den Dcemning, der ifolge

trykket; postes Nxei-e o: ramme Pcrle ned (som i det 
gamle Sprog kaldtes stLKa), var aldeles synonymt med 
at dämme for Vandet, gjore Dam eller opkasie Dcem- 
ning; ligesom ogsaa af dette Ord vort nu brugelige 
Sligbord har sin Oprindelse og altsaa egentlig betegner 
det Bord etter den Fjcel eller Planke, der dcrmmer for 
Vandet.
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det Foregaaende, gav Stige dens Ravn, maa voere 
sat mellem 1231 (hvor den cndnu ikke ncevnes) og 
1240 (hvor den rimeligviis blev udlagt t il Helenas 
brunsvigske Arvinger); thi habde den ikke voeret til 
i  Helenas T id , saa künde de brunsvigske Hertuger 
jo Heller ikke sigeS at habe arvet den ester hende, og 
desuden paatage vist ingen udenlandste Hertuger sig et 
saa bekosteligt Arbcide til Fordeel for en fremmed og 
dem uvedkommende B y , som Odense den Tid Var 
dem. Jeg antager altsaa, at dcnne Doemning er sat 
under Kong Valdemar den 2dens Negjering, mellem 
1231 og 1240 (da bun dode), og det saa meget hel
lere, som Jnddoemningsvcerket i Almindelighed under 
bemeldte Konge forst ret kom i Gang her i Landet, 
hvilket skjonnes af de mangfoldige Anordninger i 
flaanfle, sjcelandske og jydske Lov (af hvilke Han udvi- 
dede og forbedrede de 2 forste, Nperup Pag. 194, 
men fra nye af udgav den sivste) om Dcemninger og 
Sluser ved Mollevcrrker og inddcemmede Bande t il 
Fiskedannne; ligcsom det ogsaa forst er under Ham at 
de sonderjpdske Diger eller Jnddoemninger omtales 
(D . H. 9 Pag. 727). Dog hoad enten min Formod- 
ning med Hensyn t il Anl.rgStiden er rigtig eller ikke, 
saa er under alle Tilfcelde saa meget vist, at en pig 
Jnddcrmning virkelig engang i Tiden her ved Stige 
har fundet Sted, og at dens Anlarg for Odense By 
har vsret af den uberegneligste Jndslydelse og Nytte; 
thi nu maatte jo alt det slade Band, som havde over- 
svommet der Norden for Odense beliggende Lavland, 
lidt ester lidt forsvinde og Landet selyEUar för Aar 
groe op og til Ager og Eng forvandleS, medens blot
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det dybere Band blev tilbage og dannede sig til en 
fcrrst S o , hvis Levninger endnu ere tLlbage i Naes- 
byhoveds So, der vistnok den Tid havde et betydeligt 
Omfang og en vidtloftig Udstroekning, men siden be
ständig har astaget, deels ved NaturenS Kraft og deels 
ved Kong Valdemar den 4deS ved Kluset anlagte 
Dcemninger (Borg. R. 1 Pag. 24), men iscrr i vore 
Dage ved Kanalens Anlaeg og de derved foraarsagede 
Jndstroenkninger (Borg. R. 1 Pag. 13). Den umid- 
delbareste Jndflydelse, denne Jnddcemning imidlertid 
havde, og hvis Virkninger af denne Grund ogsaa sna- 
rest i Byen maatte yttre fig, var upaatvivlelig den, 
at Bpggepladsen eller Byggeleiligheden blev udvidet 
for den stigende Folkemcrngde, idet nu Flakhaugen, S . 
Hans Sogn og Sortebrodre Lokke, som for havde 
staaet under Band, bleve torre og lidt efter lidt be- 
byggelige. Ogsaa spore vi ret strax i Historien denne 
paafaldende Virkning; thi i Siedet for at alle ByenS 
i Historien forekommende Bygninger for den Tid laae 
mellcm Over- og Vestergade paa den ene Sive og 
Aaen paa den anden, saasom Piente Molle, Provstiet, 
Vor Frue Kirke, Bisperesidentsen, S . Albani Kirke, 
S . Knuds Kirke, S . Knuds Kloster og Munke Molle, 
saa fee vi nu i den sidste Halvdeel af nsrvcerende 
Aarhundrede baade Graabrodre, S . Hans og Sorte
brodre, tilhobe L de Egne af Byen, som efter al Sand- 
synlighed for den Tid stode under Band.

1232  kom saaledes Franciscanerne eller Graabro- 
drene allerede herind i Landet og nedsatte sig, som 
det hedder, i Odense (Bloch 1 Pag. 534); dog bor 
dette formodentlig blot hedde i Odense S tif t ,  nemlig
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i Svendborg, hvor de vtrkelig nedsatte sig 1236 (Dau- 
gaard Pag. 309); ligesom det ogsaa ved Svendborg 
i Odense S tift  maa forklareS, naar Odense 1260 an- 
fores som en af de 8  Cathedrer s: Laerestole eller 
Kirker, Franciscanerne t i l den Tid allerede havde i  
Danmark (D . H. 10 Pag. 417); thi 1268 var der. 
som sagt, kun et eneste Kloster, nemlig S . Knuds, i 
Odense (D. H. 10 Pag. 996), og Franciscanerne fore- 
komme ikke som bosatte L Odense for 1279, da dereS 
Kloster blev indviet.

Men endstjondt Graabrodrene saaledeS ikke bleve 
bosatte i Odense 1232, bilder jeg mig dog ind, at 
deres senere Bolig omtrent ved denne Tid (dog for- 
modentlig forst i Anledning af Jldebranden 1247) er 
bleven opbygt, Ldet uden Tvivl Köngen var den Forste, 
der benyttede sig af Jnddamrningens Fordeel til at 
bygge sig et S lot paa den Plads, hvor Gvaabrodre 
siden kom til at ligge, idet Han 1279 ftjenkede disse 
Munke denne sin Resident- t i l  den at anlcegge deres 
Kloster (see derom mere under 1247).

1235 blev et Mariebillede ved en Matrone baaret 
fra S . Knuds Kirke i Odense og lagt paa Brystet af 
en Syg, som derved blev aldeles helbredet (D . H. 9 
Pag. 652).

1236 dode Bistop Loyus (om Ham see 1211, 13 
og 28) og Jvar blev i Hans Sted Bistop i Odense 
(Pont. 1 Pag. 571), vm hvilken Sidste det hedder, 
at Han viste sig günstig mod Franciscanerne (ibid.), 
hvorved maastee stal forstaaes, at Han L dette Aar til-  
lod dem at opbygge et Kloster i Svendborg, eller 
maastee ogsaa derved menes Hans sor dem udstedte og
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i  det Folgende under 1240 anforte Aribefaling, ever- 
muligviis ogsaa andre af Historien rned Taushed for- 
bigangne Begunstigelser.

1238 . Under dette Aar anfores i det haandflredne 
Viplomatarlum Leelerrise Otlwniensls p. 71 det 
Brev fra Nibe Kapitel, sorn indeholder Prioren af S. 
Knuds Protest mod Provstetitelen, hvilket jeg efter 
Pontoppidan og Suhm i det Folgende under 1288 
flalanfore; thi da Diplomet aldeleS ingen Navne inde
holder, er det vanfleligt at bide, hvo der har last 
AarStallct rigtigst, entcn Langebel, som har ladet D i- 
plomatariet afflride ved Jon Mortensen, eller Bar
tholin, af hvis Annaler Pontoppidan formodentlig har 
hentet sin Kundsiab; thi Suhm citcrer blot Pontoppi
dan alene.

1230 gav Paven (viftnok paa Bisp Jvars Anbc- 
faling) overflodigt Aslad til Fraugde Kirke (8 .11. 1). 
1 Pag. 287. D. H. 0 Pag. 607), der formodentlig 
da til cn Steeukirkc flulde forvandleö og altsaa be- 
hovede alle de milde Gader, TiVSaldercnö Ovcrtro 
vildc pde.

12 40 givcr Hertug Abel af Sonderjylland B ro- 
drene af S . Knuds Kloster i Odense dcres Godö og 
Eiendele (forsaavidt samme laae L Hans Hertugdom 
Slesvig) fri for al Tjeneste til sig og Sine og for al 
anden Nettighed, saa at de ei flulde staae under Hans 
Fogeder rc. ŝ D. H. 0 Pag. 707. 770); hvorhos det 
imidlertid tillige er at marke, at denne Hertug ogsaa 
ciede Svendborg, Arrefiov og mere Gods i Fyen 
(D . H. X  Pag. 1 ), der i  det mindste 1232, som
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Fcrdrenearv Var blevet Ham tildeelt (D . H. IX  
Pag. 617-18).

S . A. bekjendtgjorde Visp Jvar af Odense en 
pavelig Bulle til hele Landets Geistlighed, ved hvilken 
Paven paa det bedste anbefaler dem Minoritterne eller 
Franciscanerne (D . H. IX  Pag. 708).

S . A. Var bemeldte Bisp tilstede paa Herredagen 
i Vordingborg, hvor jydste Lov blev givet ( 8 . k .  O. 
1 p. 288. D. H. 0 Pag. 713).

S . A. blev der holdt et geistligt Concilium i Odense, 
paa hvilket Erkebisp Uffo prcesiderede(Bircherod); dog 
er dette maaskee blot en Forvexling med 1245.

1 241 skjenkede Kong Valdemar den 2den i fit Te
stament enhver af sine Domkirker en essula pretiosa 
o: en kostbar Chorknabe (Pont. 1 Pag. 655. D. H.
0 Pag. 722); og fortjener det derhos ogsaa at bemwr- 
kes, at Fyen i Hans Tid Var inddeelt i 2 Sysler (D. 
H. 9 Pag. 735), hvoraf der siden seeö tydelige Spor
1 Landets Pantscetning til de holstenske Grever i det 
14de Aarhundrede, under hvilken dct f. Er. 1330 hcd- 
der: Hinsgavl med det halve Land og Nyborg med 
den anden Halvdeel (Borg. N. 1 Pag. 22), hvilket 
endnu 1348 noget noiere bestemmeS, saa at man scer 
af Borg. N. Pag. 23 eller isoer Pag. 83, at til Hins
gavl horte Mivdelfart, AssenS, Faaborg og Svend- 
borg, altsaa det Sydvestlige; men til Nyborg: Ny
borg, Kjerteminde, Odense og Bogense, altsaa dct 
nordostlige Fyen; saa at den gamle Sysselinddeling 
ikke ganste synes at have svaret hverken ti l det 17de 
AarhundredeS Lcensinddeling, eller til den narrveerende 
Amtsinddeling; thi 1656 indbekattede Nyborg Slots-
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l<eri, ifolge A. Berntsen: Rybotg, Svendborg, Kjerte- 
minde og Faaborg; Odense Gaards Leen: Odense; 
Hagenskov S lo ts lsn : Assens; Hinsgavls Slotslcen: 
Middelfart, og Rudgaards Loen: Bogense; og efter 
den nsrvoerende Amtsinddeling indbefatter Svendborg 
(eller forhen Nyborg) Amt blot Nyborg, Svendborg 
og Faaborg, men Odense Amt saavel Odense, som 
Assens, Middelfart, Bogense og Kjerteminde.

S . A. (1241) stadfoestede Kong Erik Plougpenning 
de Odense Knudöbrodres Friheder og Rettigheder og 
deriblandt 3 og 40 Marks Sagefald, fordi de ncesten 
maatte bevwrte alle dem, der droge igjennem Riget 
(D . H. 10 Pag. 4. 861-62. jfr. 1203).

1242  stadfcestede samme Konge atter i Odense 
Knudsbrsdrenes Privilegier, men isaer med Hensyn til 
de dem tilhorende Möller (molenilina) samt Fiske- 
riet i Aaen mellem begge disse Möller; med Hensyn 
t il hvilket det samme bestemmes, som 1288 gjentageS 
( 8 . k .  v .  1 p. 288. Thork. Pag. 135. D. H. 10 
Pag. 20. jfr. A tl. 6 Pag. 588); og seer man altsaa 
heraf tydeligt, (hvad som i Diplomerne af 1175 og 
1183 ikke er fuldkommen klart), at S . Knud eiede 
begge Möller ved Aaen, altsaa formodentlig saavel 
Munke- som Pientemolle; hvad enten de saa selv havde 
anlagt denne sidste eller af ProvstietS Munke tilkjobt 
sig samme. Og naar de altsaa endnu vilde gjore Brug 
af dereö gamle Privilegium, ifolge hvilket de künde 
forbyde Byens Borgere at lade male paa andre M öl
ler end dereS, saa maatte det jo nodvendigviis voere 
den under 1175 omtalte Eiby Molle, de derved meente; 
(dog lyder noervsrende Diplom blot paa, at de skulde
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habe deres Möller ab omni impetitione libera og 
Fisteri mellem begge) med mindre man bilde troe i  
Diplomets Udtryk at finde Grund ti l den Formening, 
at begge deres Möller stulde habe ligget umiddelbart 
bed selbe Aaen; HL i dette Tilfaelde maatte det alt- 
saa habe vcrret Munke- og ELby-Molle, de eiede, og 
altsaa künde Provstiets Munke endnu som for habe 
vcrret i Besiddelse af Piente-Molle.

S . A. gjorde ogsaa Hertug Abel af S . Jplland 
KnudSbrodreneS Bonder frie for al Tjeneste rc. (Thork. 
Pag. 136. D. H. 10 Pag. 20); altsaa ganske det 
samme Diplom som det uuder 1240 anforte.

1244  bekrsstede Paven alle S . Knuds Klosters 
Friheder og Jndkomster og gjorde derhos detS Kirke 
t il en .Cathedralkirke (8 . « . v .  1 p. 288), hvilket 
sivste bel ikke v il flge andet, end at Han ogsaa bekroef- 
tede denS Rettigheder som Cathedral- eller Domkirke, 
hvad den alt fiden 1133 havde vcrret.

1245 holdtes et National-Concilium L Odense af 
Erkebispen i Lund (8 . v .  7  p. 2 22), hvor alle 
danste Bisper bare noervcerende og der udgave nogle 
Constitutioner, som det af 8 . k .  v .  1 p. 288 syneS, 
med Hensyn t i l Kirkeritualet og Ceremoniellet (jfr. 
D. H. 10 Pag. 47), men efter Suhm for at true dem 
med Band, der forfordeledeKirken og KirkenS Godser: 
en Trudsel, der ogsaa paa alle Provstemoder (Spno- 
dal-Concilier) stulde forkyndeS, og som Suhm endog- 
saa mener at stulle figte til Fordringer, Köngen gjorde 
paa GcistlighedenS personlige KrigStjeneste og KrigS- 
stpr af KirkenS og Geistlighedens Tjenere (Hvitf. Pag.
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213. Pont. 1 Pag. 571. 657 sq. D. H. 10 Pag. 
45. jfr. 12 Pag. 277, Akt. 6 Pag. 585).

S . A. havde den Odense Bisp Jvar en Coadjutor 
vcd Navn Mag. Petrus DacuS (Pont. 1 Pag. 571. 
D. H. 10 Pag. 45). Vistnok riLvnes en saadan 
M . Petrus Dacus Coadjutor i 8 . ü .  v .  1 p. 288; 
men da Han ncevnes foran den Odense Bisp og bag 
efter den stesvigste, maatte Han dog snarere vcere den- 
neS end hiins Coadjutor. Jmidlcrtid kan dct ikke 
ncegtcs, at ogsaa den Odense Bisp enten allerede 
havde eller i det mindste attraaede en Coadjutor; thi 

S . A. forbod Paven ved en Bulle, at den Odense 
Bisp ikke uden PriorenS og Capitelets i S . Knuds 
Klosters Samtpkke maatte antage stg nogen Coadjutor 
(Thork. Pag. 148-51, som dog henforer det til 1244. 
Pont. 1 Pag. 661. D. H. 10 Pag. 52).

S . A. meddeelte Paven S . Knuds Kloster sin Be- 
skpttelses-Bulle (II. ee.) og 

S . A. maa ogsaa Bisp Jvar (om Ham sce 1236 
og 1240) vwre dod (D . H. X  Pag. 51); thi 

1246 bereiter Paven i sin Skrivelse, at Provst 
NicolauS i Odense (som formodentlig paa Grund af 
sin Kirkes hoicre SElde endnn stedse troede sig beret- 
tiget t il at stpre for Bispevalget, som ellerS siden 
1139 blot tilkom Knudsbrodrene; jfr. 1300), havde 
efter Bisp Jvars Dod med mange Loegfolk trsngt sig 
ind i (S . Knuds) Kapitel og vcd mange Trudsler 
tvungct Kanikerne t il at vcelge sig til Bisp, ja ! at 
Erkebispen endogsaa havde ladet sig true til at indvie 
Ham, endskjondt Han var fodt af en Concubine, blev 
ved verdslig Magt ndvalgt paa en ucanonisk Maade



1L7

vg ritt holdi offentllAen Focaria (s: egentlig en Kokke 
pige, men betyder her en Frille, af det Slags man 
ellers L Almindelighed kaldte Munkedeier) ^  og begik 
mange andre utilladelige Ting, hvorfor Han eiheller 
turde straffe sine Undergivne, som Heller Lkke bivaanede 
Messen, naar Han holdt den (D . H. 10 Pag. 66-7). 
Dette Brev er r'soer ogsaa derfor moerkvcrrdigt, fordi 
det, saavidt jeg veed, er det forste Sted, hvor Bene- 
dictinermunkene i Odense kaldes Kaniker (maastee paa 
Grund af Pavebrevet af 1244), nagtet de Benedicti- 
uere, som havde deres Klostre ncer ved Domkirkerne 
og i mange Dele assisterede Bispen, allerede her i 
Danmark fra 1096 af skulle have begyndt at kalde sig 
^anonie i reAiiIares (eller Kaniker folgende S . Au- 
gustini Regel), eller, hvad som er det samme, Dom- 
herrer (Pont. 1 Pag. 230-1. D. H. 5 Pag. 23).

S . A. blev derfor ogsaa, ifolge den foranforte 
Klage, Bisp Nicolaus fortroengt og i Hans Sted Ja- 
cobuS Biffop (Pont. 1 Pag. 572. D . H. 10 Pag. 
67 har dcrimod 1247).

S . A. opregnes Dominikaner-Klosterne i Danmark 
(D . H. 10 Pag. 64); men der ncevneS endnu intet 
saadant i Odense, nagtet Holmekloster i Fyen ved en 
Feiltagelse opregnes blandt samme.

1247  faldt Kongenö Brodre, Hertugerne Abel og 
Christopher, ind i Fyen, og den Forste afbroendte ved 
denne Leilighed Odense (8 . H. U. 7 p. 222, eller 
som 8 . H. V . 1 p. 289 ndtrpkker sig: Veulnne»

^) Ifr. om dette Slags Vcesener Pont. An. 2 Pag. 27
28 og Giessings Zubellcerere I Pag. 81.
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miNtes exiirim t O lllin iam ), hviS S . Knuds Kirke 
alt kort forud ligeledes Var afbroendt (D . H. 10 Pag. 
78. Atl. 3 Pag. 433) ' ) ;  og er det derhos, sonr 
mig synes, Heist mcerkvsrdigt, at Odense By saale- 
des er afbroendt 3 Aarhundreder i Rad og stedse ved 
eller i det mindste henimod Aarhundredets Midte, f. 
Ex. rnellem 1042 og 54, mellem 1143 og 57 og en- 
delig nu 1247. Skjondt man nu med Grund künde 
sporge, hvad der egentlig, paa Taget noer, künde 
braende af en Kirke som S . Knuds, der beviislig var 
af Steen (thi Midtergangen kan dog vel neppe have 
voeret af Steen og derimod Sidegangene af Tommer), 
saa er det dog derimod vist, at den ovrige Deel af 
Vpen, der formodentlig endnu fvr storste Deel bestod 
af Trcrbygninger, desto lettere künde antoendes og for
tares; og formodentlig er det saaledeS disse Byens 
forstjellige Jldebrande, der have foraarsaget, at den 
nuvcerende By ligesom staaer paa sin odelagte og 
nndcrjordifte Forgjcrnger, og ligesom en Phoenix er 
fremvoxet af disse sine ForfoedreS Aste, idet man ved 
enhver Jldebrand, — sor at forhoie den i sig selv 
lave, side og fugtige Grund, — blot synes at have 
udjoevnet de broendte eller brandlidte Materialier paa 
Pladsen og derncrst oven paa samme at have lagt 
Grundvold til den nye og solidere Bygning: en Frem-

r) Altsaa formodentlig ved Daadeild, der saa let i de ca- 
tholî e Kirker künde opkomme formedelst dereS mange 
Lamper og Lys, deres megen Rogelse, deres mange Ta- 
peter og deres mange tikdcels af Trcr forfcrrdige og 
saavel med Klcrder, fom med Flitterstads udzirede Hel- 
genbilleder.
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gangsmaade, hvorpaa jeg i Aaret 1811 horte mange 
Beviser anfore ^ ); thi da saaledeS Soren Mortensen 
paa det störe Torv grov 7 Alen ned, sor at lede Ban
det t i l sit Branden, traf Han paa et heclt Torn- 
gjarde og derunder et dpbt Lag af Koflam; da Orn- 
strup i Vestergade grov sig en Brond ud tmod Staal- 
stradet, traf Han paa en eller flere Tonder med Men- 
nestestarn o. s. v . ; da man grov ved Landsthingshuset, 
traf man paa en Trappe; da Borgermester Bendz ved 
Magelos grov i Jorden, traf Han under den forste 
Brolcegning en anden, og en Alen under den en tredie 
Steenbro; da Han grov 6 Alen dpbt i sin nnvce- 
rende (1811) Gaard paa KorSgaden, traf Han paa 
en heel Modding eller Mogdpnge, som künde stikkes op 
med Spader, og uden om den et Tornegjarde, som 
halv var brandt til Kul, samt derhos Enden af en 
Postestang; da de grove iLahns Stiftelse, traf de paa 
en Bagerovn, hvori Ovnredstaberne endnu laa, samt 
ved Siden af denne Ovn, men flere Alen L Jorden, 
en Smede-Esse; da de grove iBispegaardenS Hauge, 
i Bisp RamuS'S T id , traf de et Par Alen dpbt en 
Steenbro, og da Cancellieraad Hempel grov 6 Alen 
dybt i sin Gaard paa Vestergade, traf Han paa 3 
Steenbroer og under dem en Hestemodding med en 
Deel Kjabebeen af Faar og Heste, samt et gammelt 
Trakrus rc. rc. (Lignende Ting fortalleS ogsaa om 
Kjobenhavn, fee OriK. Iiafa. Pag. 34-6).

r) Hvoraf imidlertid flere naturligviiS fra senere TiderS 
Lldebrand kunne hidrore; hvilket ogsaa de mange Bro- 
lagninger synes at bevise, da GaderneS Drolaegning 
neppe kom i Brug for i noestforegaaende Aarhundrede.
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' En af de boesentligste Folger af denne Jldebrand 
(1247) formoder jeg forresten at habe boeret den, at 
den reZalis euriu Otlwuionsis, som omtaleö 1180 
(altsaa Valdemarsborgen paa Tvrbet), brcendte af, og 
at Köngen L den Anledm'ng (nu da Egnen bed Dcern- 
ningen af 1240 bar bleven fast og tor) sipttede ud af 
Bpen og bpggede paa Graabrodrepladsen en Gaard, 
som Han 1270 stjcenkede til et Kloster for Graabro- 
drcne, efter hvilke den endna bcerer Nabn. Maastee 
oberlod Han tillige bed denne Leilighed sin gamle 
Gaard eller Slotstomt paa Torbet til Bispen, som 
rimeligbiis onskede at boe midt imcllem Kirkerne, 
eller i det mindste S . KnudS Kirke ncennere, end hid- 
t i l  bar Tilfceldet: en Formodning, der er saa megct 
rimeligere, som man allerede 1420 sinder Bispegaard 
paa Torvct, hbor Frokenklosteret nu er beliggende 
(Aktstyk. Pag. 6 8 ; jfr. 1078), ligesom ogsaa Gaarden 
paa Frue Kirkegaard, hbor Han uden Tbivl for havde 
resideret, allerede 1008 til en Skole bleb forvandlet.

S . A. (1247) stulde ogsaa Prioren i S . Knud, 
Jacob G rip , habe tilladt Prioren bed S . Mittels 
(nuvoerende S . Hans) Kirke, Offo G rip , at holde 
Skole, imod at Han Ingen optog i samme af S . A l- 
bani Sogn, og Heller Ingen, der bare pngre end 1) 
Aar, samt dcrncest ikke tillod dem Dands eller Faste- 
labnSloben; et Brev, Borgermesteren (proeonsul) i 
Odense, Johan Mule, stulde habe understrebet (Pont. 
1 Pag. 662-3. Bloch 1 Pag. 231-2. D. H. 10 Pag. 
86) ;  men der er stcerk Formodning, ja! endogsaa V is- 
hed om, at Aarstallet bor lceses 1447, Lstedctfor 1247 
(see Paludan-MüllerS S. Hans Kloster).
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1249 ncebneS Dalum Kloster for forste Gang L 
Anledm'ng af en Stridighed, det havde med nogle 
Adelsmcend, der vilde forurette det (8 . H. v .  1 p. 
289. Daug. Pag. 311), og hvoraf man tillige seer. at 
disse gode Klosterdamer allerede da eiede Gods i  
Bends Herred, Baag Herred, Vinding Herred, Sunds 
Herred, Taasing, Langeland, Laaland, ZEroe, Als og 
Femern. Da iovrigt dets Nonner for den Tid stedse 
kaldes Xoiriales cle Lu r^o , og da man derhos veed, 
at dette Kloster forst efter 1183, ja ! saagar forst ester 
1193 blev forflyttet fta Burg t il Dalum, saa er vel 
intet sandsynligere, end at det steete L Anledning af 
Odelcrggelsen og Jldebranden 1247.

1251 Var Bisp Jacob af Odense paa Herreda- 
gen i Nhborg (D . H. 10 Pag. 193).

S . A. indstoevnede de pavelige Commisscerer Foge- 
den og Borgerstabet af Lybek t il at mode eller mode 
lade i Odense Tirsdagen efter Sondagen Lcrtare, at 
svare for stg imod Bispen af Roeskildes Klage ober, 
at de havde plyndret og brcendt Kjobenhavn med om- 
liggende Landsbyer (D . H. 10 Pag. 195).

1 2 5 2  dode Bistop Jacob af Odense (8 . k .  v .  1 
p. 289. Pont. 1 Pag. 572; om Ham fee 1246 og 
1251), hvorpaa Kanikerne udvalgte Franciscaneren Pe- 
der til Bisp i Odense; men Kong Abel tvang dem til 
i  Hans Sted at udvcelge Hans Capellan, den tydste 
Franciscaner Reimer, Reiner eller Regner, — en af 
Tilstynderne t i l Erik PlougpenningS Mord (D. H. 10  

Pag. 141.164), — tilBistop, daPeder, som Han fore- 
gav, Var Hans Uven (8 . H. v .  1 p. 289. Pont. 1 
Pag. 572. D. H. 10 Pag. 202). Og viste denne Reiner

n
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sig siden meget günstig wod sine Ordensbrodre Franek- 
scanerne (Pont. I. e.).

S . A. gav Kong Abels Enkedronning Mechtild stg 
i Kloster og aflagde sit Loste t i l Bispen L Odense 
(D. H. 10 Pag. 218).

1253  havde Bistop Reiner en S trid  med denVL- 
borger Bisp (hvorom, vides ikke), som stulde afgjoreS 
paa Concilium i Nyborg (D. H. 10 Pag. 234).

1254 hedder det, at Köngens Jndtoegter afOthoenso 
By den Tid vare 167 Mark (8 . L . 0 .  7 p. 542), 
som stulde synes at voere noget mindre end 1231 (idet 
det kun udgjorde 133 Solvdalere, da det derimod 
1231 udgjorde 152); men i Gründen er det en For- 
ogelse af 17 Mark (see 1231) o: 8 z Rd. Courant, da 
de 20 Mark Solv, som svaredes til S . Knud, ikke 
her, som under 1231, ere anforte.

1255 tog Paven S. Knuds Kloster i Odense un
der sin Bestyttelse; stadfcestede, at dets Brodre alene 
stulde haveMagt til at voelge Bisher i Odense (see 1139); 
at t il Klosterbygningen, efter Erkebisp Eskilds Forord- 
ning (see 1177), aarlig stulde hceves en Afgift af Jy l- 
land, Sjceland, Laaland, Falster og de andre Oer; 
at de Frihedcr, som Erkebisperne Eskild og Absalon, 
samt Konzerne Valdemar og Knud havde givet veres 
Kirke, stulde opretholdes, og at endelig deres Prior 
stulde have samme Voerdighed og Rang som en 
Abbed (D. H. i0  Pag. 271).

S . A. synes Bisp Reiner at voere bleven fortroengt 
af Kong Christoffer (hvorfor det ogsaa hedder om 
Ham, at Han blev sorfulgt saavel af Kong Christoffer 
som af Kong Erik Glipping. D. H. 10 Pag. 363.
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556), og Jens Bang i Hans Sted at vcere bleven 
valgt til Biskop i Odense; men da ogsaa dette skeete 
med verdslig Magt, rnaatte derover baade Odense 
S tift og By oder hele Riget höre Llde (Pont. 1 
Pag. 573 710. D. H. 10 Pag. 271). Fra denne 
voldsomme Fremgangsmaade hidrorer saaledes ogsaa 
den Forvirring, at Reiner kaldes Bisp i Odense paa 
samme Tid som Jens Bang (f. Ex. D. H. 10 Pag. 
517-8. 556. 599); thi Reiner dode forst samme Aar 
som Jens Bang, nemlig 1267 (Lbid. Pag. 599. 604), 
og maaskee fungerede Han endogsaa medens Jens 
Bang fra 1259 dar i  Landflygtighed.

1257 flog Bispen Jens Bang af Odense sig paa 
sin Morbroders, den mod Köngen oprorske Erkebisp 
Jacob ErlandsenS, og sin med Ham samvirkende B ro- 
derS, Bisp Peder Bang af Roeskildes Parti (D . H. 
10 Pag. 327), og det nagtet Köngen, som det synes, 
havde seet igjennem Fingre med, at Han ved Magt 
havde indtrcengt sig i  S tiftet (see 1255) og siden i  
ingen Maade havde fornoermet, fladet eller forulempet 
Ham (D . H. 10 Pag. 429), hvorfor Han ogsaa ved 
Sagenö endelige Afgjorelse hverken findes at have 
gjortFordring paa, eller at have erholdt, den mindste 
Godtgjorelse, saa at man altsaa kan sige, at Han 
gjorde A lt for Slcrgtflabs Skyld, uden Hensyn t il 
Troflab eller Taknemmelighed mod sin Velgjorer og 
sin Konge.

S . A. tilstod Tuko Lukki, Hans Son Peder og 4 
Andre (som vare Raadmcend i Odense. 8 . kl. 0 .  1 
p. 290), at Akismath s: Akis Eng (pratum ^Iconis) 
ved Aaen (altsaa uden Tvivl nuvoerenve Munkemose)

l i *
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tilhorte Knudsbrodrene (D . H. 10 Pag. 342), og 
künde denne Eng saaledes muligviis habe Navn ester 
Palnatokkes Son og altsaa Svend Tvesijcegs Foster- 
-roder Aki, om hvem see D. H. 3 Pag. 242. 248 rc.

125 8  lod Kong Christoffer den Iste forskrive et 
Danehof eller en Nigsdag til Odense, for at kröne sin 
unge Son Erik; men Erkebispen udeblev ikke alene 
selv, men forbod ogsaa de andre Bisper, under Bans 
Straf, at mode, hvilket ogsaa Bisperne af Roeskilde 
og Odense, som Erkebispens Kreaturer, adlode (D .H . 
10 Pag. 357 sq.), skjondt det dar i  den Sidstncevntes 
eget S tift, at Kroningen skulde holdes.

1259  lod Bispen Jens Bang af Odense, i An- 
ledning af Erkebispens Foengsling, Banbreve udgaae 
imod Köngen over sit hele. S tift, hvorved Han forbod 
al Gudstjeneste i samme, idet alle Stiftets Kirker 
bleve lukkede og paa dereS Dore Banbrevet opslaget; 
ingen Gudstjeneste fandt Sted, ingen Prcediken blev 
holdt, ingen Messe jungen, ingen Klokke ringet og 
intet Orgel lod; blot Born maatte dobes og de 
Doende bereites, men de Dode ikke engang i kristen 
Jord begraveS (Pont. 1 Pag. 696. D. H. 10 Pag. 
369). Denne Ban, eller dette Jnterdict, vedvarede i 
hele 16 Aar, indtil 1275; dog syneS Dominicanerne 
i Landet, saavelsom Prioren af Dalum, ikke at have 
holdt sig samme efterrettelig (Pont. 1 Pag. 726, jfr. 
D. H. 10 Pag. 561-62. 597-78).

S . A. forlod Biskop Jens Bang sit S tift og be- 
gav sig t il sit S lot paa A ls , hvor Han vedblev at 
oplcegge Raad imod Köngen og at anvende sin Kirkes
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Skat til at hverve Fiender imod Ham (Pont. 1 Pag. 
573. 696. D. H. 10 Pag. 373).

1260 udstedte Kong Enk Glipping en for Klo- 
sterne i Almindelighed og isoer for Odense Kloster (see 
1175. 1203 re.) vigtig Forordning, der vel egentlig 
Var stilet mod Luxus L Klcededragt og Udsalget af 
tydfl O l^ ) ;  men hvori Han tillige befaler, at ingen 
mcre, som hidtil, maatte söge Herberg hos Kloerker 
(see hvad Odense S. Knuds Kloster angaaer 1175. 
1203. 1241. 1315) eller Lcegfolk, men at K ro e r L 
tilstroekkeligt Antal flulde anloegges, hvorEnhver künde 
faae det Fornodne for Betaling (D . H. 10 Pag. 
402-3) ' ) .

S . A. Var Bisp Jens Bang igjen kommen tilbage 
t i l  sit S tift (D . H. 10 Pag. 404).

S . A. noevnes et Franciscaner Kloster i  Odense 
(D . H. 10 Pag. 417); men jeg har i detForegaaende 
under 1232 gjort det sandsynligt, at derved ikke me- 
rres Odense B y , men Odense S tif t ;  og at Klosteret 
ingenlunde laa i  Odense, men i Svendborg.

1261 tog Hertug Erik af S . Jylland (ligesom 
Hans Formand Hertug Abel 1240 og 42) med Hen- 
syn t i l  den Deel af dereSBesiddelser, der laa L Hans *)

*) Fordi dette havde viist sig saa fordcrrveligt i sine Dirk, 
ninger (Nyerup Pag. 222); men allerede 1269, astsaa 
9 Aar efter, var dets Salg igjen ved Stadsretten for- 
melig sanctioneret.

2)  Denne priselige Anordning blev imidleriid kun daarlig 
efterlevet (N . T. S . f. O. B. 3 Pag. 239), hvilket 
synes at varre en Skjcrbne, ncesten alle priselige Anord̂  
ninger have tilfcelledS med Hinanden.
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Hertugdom, Knudsbrodrene i  Odense under sin Be- 
styttelse og gav deres Brydier, Bonder og Gaardsoe- 
der frie for Leding og al anden Udgist og Tjeneste 
t i l  sig og sine Fogeder ( 8 . H. 0 .  1 Pag. 291. D. 
H. 10 Pag. 434).

S . A. giftede Enkedronning Mechtikd sig, stjondt 
hun Var gaaet i Kloster og havde aflagt sit Loste til 
Odense Bisp (D. H. 10 Pag. 430. jfr. 1252).

S . A. udstedte Kong Erik Glipping fine Besvce- 
ringer mod Bisp Jens Bang af Odense, hvori det 
blandt andet hedder, at Han havde afsat dem af Prce- 
steembedet, som allerede dertil vare besiikkede, hvilket 
künde sees af Odense Provsti og S . Maricekirken ved 
samme (Pont. 1 Pag. 710. D . H. 10 Pag. 429), 
t i l  hvilken Köngen havde )us patronatus (8 . H. D. 
5 p. 614). Om nu ved denne saakedes, som det sy- 
nes, af Bispen fortrcengte Provst sial forstaaes den i 
det Foregaaende under 1246 omtalte Provst Nicolaus 
eller den i  det Folgende under 1272 omtalte Provst 
Johan, er ved Historiens Taushed heel vansieligt at 
bestemme.

1263 (D . H. 10 Pag. 470) eller 1264 (ibid. 
Pag. 517) var den Gisico, deo siden blev Odense 
Bisp, tilstede i Rom, da Paven stadfoestede det af 
Prindsesse Agnes i Roeskilde stiftede Kloster (seo 1296); 
dog er det uvist, om Han allerede da Var Dominica- 
nernes Subprior: et Embede, Han, da Han blev Bisp, 
1286 bekla-dte.

1264  opholdt Bisp Reiner sig paa Orkel^) og

i )  Der den Tid enten tilhorto Junker Abel — en Sen qf
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kalder sig endnu som for Bisp af Odense (D . H. 10 
Pag. 517-18); dog angaaer Hans derfta L dette Aar 
udstedte Brev blot Hans egne Privatanliggender.

1267  gjorde bemeldte Bisp Reiner (om hvem see 
1252, 53, 55, og 64) sit Testament og dode: begge 
Dele, som det syneS, paa Orkel (D .H . 10 Pag. 509. 
604).

S . A. dode ogsaa Bisp Jens Bang (om hvem 
see 1255. 57. 58. 59. 60 og 61) i Landslygtighed 
(Pont. 1 Pag. 573. D. H. 10 Pag. 599).

1268  blev den samme Franciscanermunk Peder, 
som alt 1252 var valgt, bestikket ttl Biskop L Odense 
(Pont. 1 Pag. 573. D. H. 10 Pag. 599).

S . A. Var der endnu kun et eneste Munkekloster 
(nemlig S . Knuds) i Odense, hvilket Esbern Vogn- 
sens Enke L sit Testament begavede med 2 Mark Penge 
s: 9 mk. 9 ß. i vore Penge (en lignende Sum gav 
hun ogsaa til Klostret i Dalum og til Minoritterne 
eller Franciscanerne i Svendborg); og kalder hun ved 
denne Leilighed S . Knuds Kloster blot elaustrum 
monaelwruin ln  Uötönsön, fordi det,' som sagt, 
endnu den Tid ikke med noget andet der L Bpen künde 
forvexles (D . H. 10 Pag. 996). Var nu den gode 
Frue endogsaa sparsom i  Penge mod Klosteret, saa 
var hun det ikke mod Bpcn med Henspn til dens

Bispenshoie Patron, den afdode Kong Abel (see 1252),— 
eller af Ham til Bispen og Bispebordet var overdraget; 
hvilket sidste man snarest maa formode, da man ogsaa 
feer senere Bisper paa Orkel residere (see 1290 jfr. om 
endnu senere Tider Borg. R. L Pag. 87 sq.)
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Navns Bogstavering; imidlertid kan man ikke und- 
pylde hendes Orthographi paa den Maade, hvorpaa 
man undskyldte Kong Christian den 4de, da Han havde 
flrevet ^ceallem ia 8 oi-ana i  Stedet for ^eacle- 
inia, i det man nemlig sagde, at Han havde viist sig 
saa gavmild mod Academiet i Penge, at det ikke Var 
at undre sig over, at Han hellere vilde give den et 6  

(som betegner 100) for meget end et for lidet.
1269 synes den Odense Bisp Peder at have vce- 

ret i Clarevalle og der bivaanet Cisterciensernes (man 
veed ikke, om de levendeS eller de dsdes) Forslytning 
(D . H. 10 Pag. 628).

S . A. blev den for Kjobstoedernes Opkomst saa 
vigtige Stadsret given, som kaldes almindelig for hele 
Landet, nagtet den blot gjeldte i Fyen og en Deel af 
Nsrrejylland (D . H. 10 Pag. 636-37). Der tales 
blanvt Andet i samme om Byens Frihed s: den Jnd- 
fredning, som udgjorde Byens Enemcerke ^), og for- 
ovrigt S tra f for dem, der begik Bold indenfor samme, 
eller brod den saakaldte Byfred. Ingen Borger turde 
dernaest bortsijenke eller bortscelge sit urorlige Gods i  
Bpen til Kirker, Klostre, Bisper eller Riddere, men 
blot til Byens egne Borgere; derncest Lndeholder den, 
foruden Politilove (hvoriblandt den, at Ingen maatte 
bygge Svinesti eller hemmeligt Mag narmere Gaden 
end 5 Fod, og Ingen lagge sin Msdding paa menige

r) De Bcrkke, jom udgjorde dette Byens Enemcerke, eller 
som det ogsaa kaldtes, ByenS Birk etter Vibeld, opreg- 
neS i et Dokument af 1477 i Aktstvk. Pag. 26. jfr. 
vm Enemcerke i min Borghist. Pag. LI sq.
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Strcede s: A l- eller Adelgade), fremdeles Anordnin- 
ger angaaende Kjobmandstab (isarr med Skind, Korn, 
Flcest og Hönning), Fisten, Bageri, Bryggeri, VLin- 
salg, Mjod- og Olstjoenk ^), Overfljcrrere (pannieiäse) 
s: Klcede- og Lcrrredshandlere, Kjodmangere s: Slag- 
tere, Haandvcrrkere, saasom Sudere s: Skomagere (a f 
det latinste sutor), Skindere s: Feldberedere o. s. v., 
og endelig om Byfoged, Magistrat, Nattevcegter, 
Torvedag o. s. v. Ved denne Leilighed falder man 
altsaa lettelig paa det Sporgsmaal, hvor vel Byens 
Torv L hine Dage kan habe ligget? et Sporgsmaal 
jeg under 1280, hvor Raadhuset omtales, noget noer- 
mere stal besvare; her vcrre altsaa den Bemcrrkning 
tilstrcekkelig, at Raadhuset og Torvet stedse havde dereS 
Plads paa Adelgaden og derhos som ostest i Ncerhe- 
den af Kirken, og hvor der vare flere Kirker, da i 
Ncerheden af den Kirke, der laa midterst i Byen, alt
saa rimeligviis her i Odense i Ncerheden af S . A l- 
bani og S . Knud, og folgelig omtrent paa sin nuvce- 
rende Plads; og vilde man endog herimod indvende, 
at den nordre Deel af noervoerende Torveplads i gamle 
Dage (nemlig for 1580) Var mere indstrcenket af Bhg- 
ninger, og at derfor Albani Kirkcgaard, som man for- 
mener, laa Nord fox Kirken, saa hindrer dette dog 
ikke, at der paa den forbi samme lobende Adelgade jo

r) Og det saavel danst som tydsk Ol, hvorved det er at 
mcerke, at de, der holdt Kro eller havde Udskjenk af 
Mjod og Dl, som det synes, stedse vare Koner (Kroer- 
ster), men derimod de, der folgte Dun, Mcettd (Viin- 
tappere) Nyerup Pag. 123. 214 rc.
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künde voere PladS riok t il et Torv, da Kirken bist laa 
langt dybere ned imod Aaen til, end man i Alminde- 
lighed antager. Desuden er det, ester hvad under 1280 
bil blive anfort, endogsaa rimeligt, at Torvet i gamle 
Dage har ligget mere vestlig end nuomstunder, nemlig 
mellem davcerende Naadhuus (nuvoerende Borgerstole) 
og S . Knuds Kirkegaard eller Kirke; og netop derfor 
bar det formodentlig, at Köngen 1542 stjenkede Byen 
S . Albani Kirkegaard til et Torv, fordi den laa i 
Flugt med det davcerende Torv og altsaa desto lettere 
künde tjene t il sammes Forogelse og Udvidning.

1 2 7 0  var en scerdeles agtet og anseet Mand ved 
Navn Valdemar Prior i S . Knuds Kloster ( 8  14. 1). 
7 p. 223-24. Bloch 1 Pag. 589. Atl. 6 Pag. 589), 
da en Borger i Odense, Henrik Crember (formodent
lig Krcemer eller Kjobmand) *), tilligemed en Kamt 
i  Ribe overleverede noget Gods t il Dalum Kloster, 
som af Nicolai Kammermesters Enke var det legeret 
(D . H. 10 Pag. 648. 8 . k .  0 . 1 p. 292).

S . A. vil Hamsfort i 8 . H. 0 . 7 p. 224, at Bisp 
Peder af Odense stulde VKre dod; men rimeligviis er 
det forst steet 1276.

1271 gjorde Prioren Hennikin i Odense sig meget 
fortjent af Bornestolerne (8 . k .  V . 1 p. 292. D. H. 
10 Pag. 661). Dog maa dette voere ansat nogle Aar 
for holt op i Tiden; thi 1270 var Valdemar, og 1274 
Wilhelm Prior, og Hennikin forekommer forst som 
Prior 1277.

,)D e t Milde dog vel aldrig voere Ham, af hvem Kroemerr 
marken har sit Navn? ?
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S . A. vilHamsfort i 8 . k .  v .  7 p. 224, at Jo 
han den 2den blev Bisp i Odense; men rimeligviis 
er ogsaa dette forst sieet 1276.

1272  dode Hertug Erik af Sonderjylland som 
Munk og Convers i  S . Knuds Kloster i  Odense, 
hvilket Han heiligen elskede og 1261 havde givet et 
Besijermelsesbrev (D . H. 10 Pag. 667).

S . A. sijodede Ulf med Tilnavn Sab paa Odense 
Thing til Johannitterbrodrene af Antvorskov den Halde 
Deel af det Gods, Hans Hustrue havde arvet efter sin 
Broder i Kirketorp (maaskee Kirkenvrup i  Noesbyho- 
Ved-Brobp) og Eseholt (maaskee Hoisholt i Tomme- 
rup Sogn) D. H. 10 Pag. 671. jfr. 13 Pag. 210. 
Laa nu dette God virkelig i Fpen, da bilde det vcrre 
et Beviis for, at Johannitterne endnu t i l den Tid in
tet Kloster havde i Odense, da Han i modsat Fald 
snarere havde sijodet Godset t il disse end t i l  hine; 
men jeg maa tilstaae, at den Omstoendighed, at det 
ifolge de citerede Steder skulde sijodes til Johannit
terne paa Flakkebjerg Thing, leder os paa den For- 
modning, at det maa habe ligget i  dette Herred i 
Sjceland, og denne Formodning bliver Vished, naar 
man af Atl. 6 Pag. 274 erfarer, at der ligger et 
Extzholt L Kirkerup Sogn, Vesterslakkebjerg Herred og 
Antvorsiov Amt.

A. A. Var Johan Probst i Odense (D . H. 10 
Pag. 671).

S . A. udfcerdigede Biskop Johan af Borglum i Odense

r )  Som, mcerkeligt nok, ogsaa paa Hebraist og maastee i 
flere vsterlandste Sprog bemcrrker en Ulf.
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et Vidnesbyrd om Prindsesserne Agnes og Juttas 
Klosterloste (D . H. 10 Pag. 671); og dette kan saa- 
ledes muligviis habe forledet Hamsfort t il at troe, at 
Johan allerede 1271 Var blevet Bisp i Odense, hvil- 
ket imidlertid ingenlunde Var Tilfoeldet; thi

S . A. Var Disp Peder af Odense endnu ilive og 
udstedte et Brev paa Capitelet i Cistercium (D . H. 
10 Pag. 674).

1273 indbod uden Tviv l Paven Bisp Peder af 
Odense, der, som sagt, var i Frankerig, t i l  at bivaane 
Eoncilium r Lyon (D . H. 10 Pag. 691).

1274  siges Kong Valdemar (?) at have introduceret 
en Munk ved Navn Wilhelm fra Evesham i Engel-? 
land med egen Haand til Prior L S . Knuds Kloster 
(Bloch 1 Pag. 589); men af Pont. 1 Pag. 442 er- 
farer man, at dette ikke stete 1274, men 1174, paa 
hvilket ogsaa Kongenavnet bedst künde passe. Jmid- 
lertid Var der virkelig 1274 en Wilhelm Prior i 
Odense, som da var tilstede paa Eoncilium i Lyon 
(D. H. 10 Pag. 704. D. Mag. 1 Pag. 144).

1275 blev forst Jnterdictet, som havde varet L 17 
Aar, ophcrvet over Landet (Pont. 1 Pag. 737).

1276 dode Bisp Peder af Odense (Pont. 1 Pag. 
574. D. H. 10 Pag. 732, om Ham see 1252. 68 . 69. 
70. 72 og 73).

1277  blev Johan Bisp i Odense (et Ba lg , hvor- 
paa Kong Erik Glipping enten paa en positiv eller 
paa en negativ Maade maa have Lndvirket, see 1286). 
Han gav de Danste, der studerede i Paris, Underhold- 
mng eller Stipendier af S . Knuds Klosters Jndkomster, 
eller anvendte maaflee en Deel af dets Jndkomster
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derpaa, tildeeis dog af Godser, som de gudfrygtige 
Moend Torkil Bonde, Carl og Jacob i dette Oiemeed 
t i l  Klosteret havde sijenket (8 . k .  v .  7 p. 224. jfr. 
1321; om disse de DanskeS Studeringer i Paris 
see forresten D. H. 8  Pag. 310-11. Nyerups Littera- 
turhist. Pag. 252-55, samt en egen Afhandling af En
gelstost i Stand. Museum for 1802). Dernoest an- 
lagde Han ogsaa efter Prior HennikinS Forlangende 
en Skole L Odense (som dog forst kom i Stand un- 
der Hans Esterfolger Gisico. Daug. Pag. 202. jfr. 
1287). Han holdt ogsaa Prcesterne t i l anstomdige Scr- 
der, gjorde Knudsbrodrene meget Godt og afflaffede 
adsiillige unpttige Skikke (8 . R. v .  7 p. 224. Pont.
1 Pag. 574. D. H. 10 Pag. 744).

1278  tilsirev Paven Bisp Johan af Odense (og 
ikke af Borglum, som Suhm v il) om at bringe igjen 
t i l S . Agnetis Kloster i Roeskilde alle de Eiendele, 
som derfra vare komne ved Prindsesserne Agnes og 
Juttas Udgang af samme (D. H. 10 Pag. 775. jfr. 
1290).

1279  (jfr. 1232) blev Franciscaner- eller Graa- 
brodre-Klosteret i Odense forst oprettet og af Bisp 
Tucho i Nibe d. 9 Aug. til Jomsrue Maria indviet 
( 8 . H. I) . 1 p. 292). Kong Erik Glipping gav der- 
til sin egen Kongsgaard eller si't kongelige S lot (cu
ria  sua rcKalis. 8 . k .  v .  5 p. 515) i Odense 
(rimeligviis opbygt i Stedet for den 1180 omtalte 
Valdemars Borg paa Tervct; dog neppe for Jnd- 
dcemningen 1240 og rimeligviis forst i  Anledning af 
Jldebranden 1247) med tilhorende Plads og Byg> 
niuger; ligesom Han ogsaa lod bvgge vet störe Alter
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med en muret Grab derunder t i l fln egen Begravelse 
(see 1283); hvorhos Enhver, der paa Alterets Jnd- 
vielses Dag besogte denne Kirke (med Gaver) blev 
lovet 40 Dages Aflad (Pont. 1 Pag. 751. 755. 
D . H. 10 Pag. 790-91).

Som det nu er saare vanskeligt at bestemme vore 
KongerS Residents i  Byen i de forskjellige Tidspe
rioder, saa er denne Vanskelighed iscer paafaldende i 
det 12te og 13de Aarhundrede; thi man finder ikke 
et eneste Kongebrev i Perioden fra 1175 t i l 1279, 
hvoraf man künde slutte, fra hvilket Sted i Odense 
Konzerne havde udstedt samme (naar undtages Kong 
Valdemar den Istes Diplom af 1180, som er dateret 
fra euria propri'a Otkomensis o: Kongsgaarden i 
Odense, uden at man derfor veed, hvor den laa). 
Man künde altsaa let falde paa den Formodning, at 
Konzerne her, ligesom i England, paa dereS Gjen- 
nemreiser havde hospiteret hoö Munkene, indtil de setv 
fik stg en Bolig i Byen; saasom de fleste af disse 
Breve (maaskee netop med Hensyn dertil) blot ere 
underskrevne: 6 atum Otdonise. Da man imidlertid 
dog af Diplomet fra 1180 feer, at de allerede da 
havde deres egen Gaard i Odense, har jeg under 
1157 og 1180 vovet en anden, skjondt maaskee derfor 
ikke paalideligere, Formening. Forresten Var det en 
Folge af, at Köngen (see 1285) saaledes bortgav sin 
Gaard til Graabrodrene, at Han nu maatte söge sig 
selv en anden Leilighed, og nu bygtes uden Tvivl 
forst Ncesbyhoreds S lo t, som allerede ncevnes 1336.

S . A. (1 2 7 9 ) var endnu Nicolaus Probst i 
Odense (8 . N. I>. 1 p. 292. D. H. 10  Pag. 790).
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Dog kan det ikke vsre den Nicolaus, der 1246 narv- 
neS som Probst; thi siden Hans Tid ere alt 2 Prov- 
ster i  Odense omtalte, nemlig en ubenoevnt 1261 og 
Johan 1272.

S . A., og maaskee lcenge forud (see 1076. 1086. 
1134), synes Odense Bp at habe habt stn egen 
Mpntmester, nemlig Henrik Somar (der, stjondt Han 
1285 kaldes qvonciain monetarius Otkoniensis, 
dog neppe den Tid endnu Var dod, men blot forflpt- 
tet; i  det Han formodentlig erden sammeSomar, som 
1293 Var Myntmester i Roeskilde. D. H. 11 Pag. 
139), som boede Osten for de Franciscaner Munkene 
eller Graabrodrene s. A. af Köngen inden for Bpens 
Hegn eller Befcestning overladte Grundstpkker, der 
mod Norden begroendsedes af Bpens Bcek og mod 
Spden af den saakaldte Adelgade (see 1285), saa at 
Han altsaa, som det synes, maa habe boet paa den 
Plads, der L flere Aarhundreder var bekjendt under 
Navn af Mpntergaarden, og om hvis Tilvoerelse endnu 
Navnet paa et Strcede fra Overgade t il Sortebro- 
dre Torv (det saakaldte Mynterstroede) bcerer Vidne. 
Denne Gaard, som Erik Pommer 1428 bortskjenkede 
eller bortsolgte fra Kronen, laa nemlig isolge Re- 
sens Atlas af 1677 for Enden af bemeldte Mpnter- 
stroede paa Sortebrodre TorvS spdlige S ide , saa at 
den spoerrede Stroedet aldeles paa en Port noer, der 
fandtes paa Midten af Gaarden.

1280 NLvnes for forste Gang Bpens Magistrat 
in  pleno og det bliver derved en Nodvendighed

^) Skjondt vi allerede 1269 have seet Köngens Foged i
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for os at undersoge, hvor Raadhuset omtrent den Tid 
kan have ligget. Fra Reformationen af laa det for 
den vestre Ende af Korsgaden (som 1478 havde vceret 
Hellig-Geisthuus, og hvor Kagen eller det saakaldte 
foi-uin justitLarium ogsaa 1539 Var beliggende); men 
for den Tid maa det, som en Folge af BygningenS 
fordums Beftemmelse, der ikke for Catholicismens Af- 
siaffelse künde ophore, paa et andet Sted have vaeret 
beliggende; og finder jeg da ingen rimeligere PladS 
for det end Torvet, som midt i den Deel afByen, der 
den Tid var bebygget, og paa Midten af Adelgaden, 
som Byens fornemste Gade. Paa den sondre Side 
af Torvet kan det imidlertid ikke have ligget, thi der 
laa S . Albani Kirke; paa den ostre vel Heller ikke, 
thi der laa foruden det Eloende Huus eller Udlirn- 
dingenes Hospital (fee 1593), formodentlig ogsaa den 
foromtalte Kongsgaard eller senere Bispegaard, som 
dog i det mindste mellem 1466 og 1504 (altsaa for 
Reformationen) blev opbygt; paa den vestre kan det 
Heller ikke have ligget, thi vel var der neppe som nu 
S . Knuds Kirkegaard, men dog aaben Gade; i M id
ten af Torvet Heller ikke, thi der var S . Albani 
Kirkegaard, som fsrst 1542 blev udlagt til Torv; alt
saa maa det have ligget enten paa TorvetS nordlige 
Side og ligeoverfor S . Albani, eller der, hvor nu

Byen s: Byfogden, og 1257 ByenS Raadnroend om- 
talte; ja, allerede i S. Knuds Gildesskraa saavel Kon« 
gens Ombudsmand o: Foged, som Byens Skriver o: 
Byikriveren vmtalte (gl. Saml. 1, 1. 13. D. H. 5 Pag. 
442-3).



177

Borgerstolen (forhen LandSthinget yg Adelens Gaard), 
altsaa ligeoverfor S . Knud (hvilket künde voere saa 
meget rimeligere, dersom det 1283 saakaldte Lands
thing splaeitum ^ionikkl paa samme Sted afholdteS); 
etter endelig mellem begge Kirkerne, hvor nu Nector- 
boligen er, som tilforn kaldtes Magazingaarden. Nu 
er imidlertid denne Tvivl omsiver bleven hievet ved 
et i Aktstpkkerne meddeelt Document af 1480, thi deri 
hedder det, at 60 Aar forud, altsaa 1420, lob Hcrr- 
strcedet (o: A l- etter Adelgaden, v ia  vubliea 8. eom- 
muni8) Norden sor davoerende Bispegaard (altsaa i 
Flugt med nuvcrrende Adelstrcrdc) og ind i S . A l- 
banistrcede (nuvcerende Skomagerstrcede) lige imod 
(etter lige overfor) det S trafe, som lob Sonden frem 
sor Naadhuset og henimod Skolen (Aktstyk. Pag. 68) ;  
thi derved beviseS, at Naadhuset den Tid og maastee 
loenge sor samme laa mellem nuvoerende Skomager- 
strcede og den latinste Skole, altsaa hvor Adelens 
Gaard og LandSthinget forhen laa og nu Borgersto- 
Lcn ligger, endstjondt maastee vel (sor at give desto 
storre Plads t il det da formodentlig foran etter Son
den for samme beliggende Torv) noget mere tilbage 
etter noget hoiere mod Nord, hvilket jeg deraf flutter, 
at det ifolge et andet Document af 1487 (ibid. Pag. 
69) endogsaa spnes at have strakt sig nd til Vestergade.

S . A. (128ll) har man det forste sikkre Vivncsbyrd 
om Johannitternes Etablissement i Odense (thi 1268 
vare de der, som sagt, endnu ikke etablerede), nemlig 
et Diplom, hvorved Odense Magistrat meddeler T illa- 
delse paa Fcegang i Aalokken for S . Hans Brodreö 
Kreatnrer (Dr. Palndan-Mullers S . Hans Kloster i

»2
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Odense Pag. 14 *). Ester Dr. Paludan-Müllers 
Formodning fluide Kirken, som L arldre Dage kaldteS 
S . Michael, vcere crldre env Ordenen og altsaa, som 
det synes, vcere bleven dem ved deres Ankomst over
ladt, hvorfor ogsaa Klosteret selv undertiden kaldes S . 
Michael (Lbid. Pag. 7. 32). Ester min Formening 
have derimod Johannitterne selv indviet deres Kirke 
(som jeg ikke for 1295 finder omtalt) t i l  S . Michaels 
med Hensyn til Hans bekjendte S trid  med Dragen, 
der Var et saa aldeles talende Symbol for NidderneS 
hellige Oiemeed og deres mandige Fcerd til sammes 
Opnaaelse. Forresten findeS folgende ELendommelig- 
heder ved denne Kirkes Bygning; udvendig sees nem- 
lig paa det nordre Capel mod Vesten de Gyldenstjer- 
ners formodentlig senere anbragte Vaaben, nemlig en 
Stjerne; men mod Osten Johannitternes eget Sym
bol, nemlig et i Enderne tvekloftet Kors. Paa K ir- 
kens ostlige Gavl sees mod Norden en rund Steen 
med en deri Lndhugget Figur, der ligner et Hjul, der- 
hos mod Sonden en 8 -kantet morkegron Steen uden 
Billede eller Jnflription ^), og tcrt ved Siden af den 
en lille Steen med en Figur, der synes at skulle fore-

1) Et lille Skrift, i hvis histori,7e Efterretninger jeg har 
nogen Andeel, som findes omtalt ibid. Pag. 15.

2)  Som bekjendt sad der ogsaa en lille gron Steen ind. 
muret i Muren paa Nielstrup ved Hvidkilde, men den 
forestillede en Mand, der kncelede under et Tr« (maa- 
skee Christi Kamp i Gethsemane Hauge); jfr. Atl. 3 
Pag. 577. S. Hanfes gronne Steen er derimod for
modentlig et Slags Reliqvie, nemlig en Steen fra 
Christi Grap, l̂iebjerget eller andre hellige Steter.
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stille Maria eller en ariden qvindelig Helgen. Dog 
endnu mere mcerkvoerdigt er det, at der indven- 
dig i Kirken, nemlig i Kirkens sondre Gang og i 
Krogen, hvor Kirkens Hvcelving i Sydost tager sin 
Begyndelse, findes anbragt et Hoved, som skal sore
stille Klosterets Patrons, Johannes den Dobers; dcr- 
irnod Hans Arme under HvcelvingenS Begyndelse i 
Osten og saa fremdeles med Hans ovrige Lemmer, der 
snart hist, snart her under Kirkens Hvoelvinger ere 
anbragte; hvorhos jeg ikketor undlade at bemerke, at 
Dronning Christine 1504 lod lcegge 4 ß. paa S . Han
fes Hoved i S . Hans Kloster i Odense (Nord T. S . 
1 Pag. 566), og at jeg desaarsag formoder, at hine 
Afbildninger i Steen og Kalk maaskee künde indeholve 
Neliqvier af de LegemSdele, de forestille, og at der 
altsaa foran samme i den eatholske Tidsalder have 
voeret anbragte Altere, hvorpaa Enhver künde ned- 
lcrgge sin milde Gave eller flt saakaldte Offer. Jo - 
hannitterklosteret selv laa derimod paa samme Plads, 
hvor Odense S lo t nu er beliggende, og der er ogsaa 
her paa Stedct for en Deel Aar siden fundet en moer- 
kelig Oldsag, som vidnrr om disse Ridderes oster- 
landske Fcrrd og som nu er i Hr. Hofjcegermester 
v. Teilmans Eie, nemlig en tveegget og flangeformig 
bugtet Dolk etter Jatagan (det formedelst sin som 
Jldsluen bugtede Skikkelse saakaldte flammende Svcerd) 
med et Haandgreb af Kokusnod, der forestiller en paa 
Bagbenene siddende og Forbenene paa Brystet kryd- 
sende Abe; hvilken Dolk vift en eller anden Johan- 
nitterrivder har hjembragt til Odense sra sine Tog 
paa det heilige Land.

12"
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S. A. (1280) eller omtrent ved samme TLd maa 
ligeledeS Sortebrodreklosteret eller Dominicanerklosieret 
(hvorom see 1227) vcere blevet oprettet i Odense; 
ja, maaskee var det endogsaa det nye Huus eller Klo
ster, som Domim'canerne 1283 vilde oprette i Dan- 
mark (D . H. 10 Pag. 871); thi som vi i det Fore- 
gaaende have seet, Var det endnu ikke t i l 1268, men 
den'mod vel, som det Folgende skal vise, 1286.

S . A. var Kong Erik Glipping i Odense (D. H. 
10 Pag. 799) og tog derfra Kjobmoendene, som fore 
paa Esthland, under sin Besiyttelse.

S . A. dode den lundisie Erkebisp Trugot, som 
siges at have gjort sig meget fortjent af Knudsbro- 
drene i Odense (8 . ü . v .  1 p. 293. 7 Pag. 224. 
D. H. 10 Pag. 802), uden at man veed, hvori saa- 
dant kan have bestaaet.

1282  var Bisiop Johan af Odense tilstede paa 
det mcerkelige Danehof L Nyborg (8 . v .  1 p. 
293. D. H. 10 Pag. 841) og siden paa Synoden L 
Ribe (D . H. 10 Pag. 849), hvor Han blot kaldes ud- 
valgt og stadfoestet til Odense, saa at man altsaa 
siulde troe, at Han endnn den Tid ikke var indviet; 
hvilket maasiee kan gründe sig paa, atErkebispen selv 
forst 1282 blev indviet (ibid. Pag. 850). Forresten 
havde Han vceret Bisp siden 1277, var en Benedic- 
tinermunk af S . Knud og hjalp L mange Maader 
paa disse sine forrige Brodre (Pont. 1 Pag. 574. 
D. H. 10 Pag. 744. Atl. 6 Pag. 589).

S . A. var en Synode eller et geistligt Mode i 
Odense med Hertugen af Slesvigs Kantöler, Gisp 
Jacob og Flere (BircherodS Mscr.)
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1283 var Bisp Johan paa Danehof L Helsing
borg (D. H. 10 Pag. 862) og s. A. paa Danehof i 
Vordingborg (ibid. Pag. 868).

S . A. lod Kong Erik Glipping sine Dottre Katha
rina og Elisabeth begrabe i Choret af Graabrodre 
Kirke i Odense, hvor Han lige for det störe Alter 
havde udvalgt sig sin egen Begravelse (see 1279) og 
ladet denne sin Besiutning i mange Adelsrncends Over- 
voerelse paa Fyens L a n d s t h i n g  bekjendtgjore. Li- 
geledes lod ogsaa Han tillige med sin Dronning til 
denne Kirke forfcerdige en Altertavle (tabula), som 
siden kaldtes den gamle og blev nedtagen, da en ny 
der paa Stedet blev opsat (8 . H. v .  5 p. 516. D. 
H. 10. 873); og er denne sidste formodentlig den af 
Dronning Christine 1515 bekostede (hvorom see gl. d. 
Mag. 1 Pag. 24-25), fra hvem formodentlig ogsaa 
det kostbare Crncifix L denne Kirke, der omtaleö i gl. 
Samt. 1, 1, 85, hidrorer.

S . A. blev uden Tvivl Domimcanerklosteret stif
tet i Odense (see 1280). Det kaldtes ogsaa S . Petri 
Kloster og laa med sin Kirke paa den nordlige Side 
af det endnu saakaldte Sortebrodre Torv, omtrent 
midt for Mellemstrcedet, men nede ved ByenS Bcek, 
nemlig der, hvor i Begyndelsen af 18de Aarhundrede 
Poul Snedker, 1755 Handstemager Hans Pedersen 
og nu (1811) Snedker Valentin boer, hvor ogsaa i 
L Hangen skulde vceret forefundne Rudera af samme; 
ligesom en Mark bag ved samme, men HLinsides ByenS 
Bcek, endnu af dette Kloster kaldes Sortebrodrelokken.

1 284 var Bisp Johan paa Herredagen i Nyborg 
(D . H. 10 Pag. 878. 8 8 t) .
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S . A. Var Kong Erik Glipping selv i Odense 
(ibid Pag. 882-83) og forbod derfra al Handel paa 
Norge ester de slaviste (Hanse-) StcederS Anmodning. 
Blandt Underskrifterne for dette Hans Brcv finde- 
ogsaa Fpens Advocat, hvilkct formodentlig vil sige saa 
meget som Landsdommer, Peter Jacopsen.

S . A. gav Bisp Tuko af Aarhuus alle dem, som 
vare gavmilde mod S . Knuds Brodrc og Kirke i 
Odense eller paa Visse Dage besogte den (med deres 
Gaver) 40 DageS Aslad (8 . N. 1). 1 p. 203. D. 
H. 10 Pag. 886) formodentlig som Hjelp til KirkenS 
Opbvgning, der, som sagt, 1247 afbrcendte og hviö 
Gjenopbyggelse stod paa i 44 Aar.

1285 stadfcrstede Kong Erik Glipping Minoritterne 
eller Graabrovrene i Odense Besivdelsen af den 
Grund, hvorpaa deres Kloster Var btzgget og som Han 
selv havde afstaaet dem (D . H. 10 Pag. 807). Bre
vet, hvori Gründen, Han havde skjcnket dem, paa det 
noiagtigste bestrives, findes i 8 . t t .  v .  5 p. 516, og 
sigeS den der at strcrkke sig i Bester og Oster fra v i-  
eus; oeei^eulslis o: Bestergade til forrige Myntme- 
ster Henrik SomoerS Grund, (som formodentlig er 
Myntergaarden) havende Bcekken (rivus) mod Nor
den og vieus eommunis s: Algaden (hvis Direc- 
tion jcg i Overblikket eller Conspectus af Ute Aar
hundrede har beskrevet) mod Spden (altsaa var hele 
den Plads mellem Graabrodre og Algaden, som det 
svneS, endnu ikke bebygget), dog to Grunde undtagne, 
som ligge L det sydvestlige Hjorne af denne Plads, 
hvor begge Gader (Bestergade og Atgade?) stode 
sammen, og som tilhore S . Albani Kirke (altsaa om-
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trent paa Hjsrnet af störe Graabrodrestrade); saa 
at det altsaa her gik med Franciscanerne, som det 
gamle Ordsprog lyder, at hvo der kommer forst t i l  
Molle ogsaa faaer forst malet; thi de vare de forste 
Munke, der efter Marianerne og Knudsbrodrene ned- 
satte sig i Byen, og derfor stk de ogsaa den hele ube- 
byggede Plads inden for Byens Hegn. Jndfredning 
eller Befcrstning (formodentlig det Samme, som siden 
udgjorde Graabrodre Sogn), og Johannitter og Do
minicaner, der kom bag efter, maatte derimod noies 
med det, der laa udenfor Byen; saa at man altsaa 
alene deraf, om aldrig af Andet, kan vide, at af disse 
3 Ordener vare Franciscanerne de Forste, der i dette 
Aarhundrede nedsatte sig her i Byen. Efter at saa- 
ledes Köngen paa ny havde bortstjenket sin Gaard 
eller sin Resident- L Odense, er det, som sagt, ikke 
usandsynligt, at Han er dragen loengere mod Nord og 
bar ladet Noesbyhoved anlcrgge, eftersom dette S lot 
allerede narvnes 1337, altsaa 58 Aar senere.

S . A. Var Bistop Johan paa Danehof L Nyborg 
(D . H. 10 Pag. 838).

S . A. gave 3 svenste Bisper Aflad til dem, som 
(med deres Gaver) besogte S . Knuds Kirke i Odense 
(8 . 11. 0 . 1 p. 233. D. H. 10 Pag. 302. Daug. 
Pag. 230. jfr. 1284).

S . A. Lndlagde i Odense Capitel Lygum Kloster sin 
Appel til Paven fra (Lmod?) Nicvlaus, Prior i Odense, 
Nicolaus, Provst der (see 1279), og Nyko Tosten, 
Kirkens Provst *), i Henseende til det Ophold, de nu

r )  Maaskee Oklioiali« Lpiseo^i eller vandSby-Provst^ thi
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ncesten L et Aar, som beskikkede Dommere mellem Ly- 
gum Kloster og Nidder Johan Urne, havde foraarsa- 
get dem ved ei at ville afgjore en eneste Artikkel eller 
sidde (en eneste Gang) i Netten (D . H. 10 Pag. 003. 
jfr. Dang. Pag. 295, som paa 2 Steder kalder det 
Bygum Kloster).

1286  var Bispen paa Herredag i Nyborg, hvor 
Köngen blev forligt med Hertug Valdemar af Sorr-- 
der-Jylland og denne blandt Andet gav Ham kravslos 
fra Fyensstov og Gamborg, som til Hans Forfcrdre 
havde vceret forpantet (D . H. 10 Pag. 924. 925).

S . A. dode Bisp Johan af Odense (om Ham see 
1271, 77, 82, 83 og 84) og blev begravcn i Nibe, 
hvor Han var fodt og til hvis KirkeS Bygning Han 
havde stjenket nogle Jorder (D . H. 10 Pag. 926. 
Pont. 1 Pag. 574 siger 1287).

S . A. erklcerede Kong Erik Glipping L Odense, at 
Han Here f t  er Lkke vilde forhindre S . Knuds Kloster i 
dets, ifolge Pave- og Erkebispebreve tilkommende, Net 
til at vcelge Bispen (8 . H. I) . 1 p. 294. 7 Pag. 
225. Pont. 1 Pag. 757. D. H. 10 Pag. 926). Da 
dette nu ikke kan hentyde paa Optrinet 1252, saasom 
Erik Glipping endnu den Tid ikke var Konge, saa 
maa man deraf flutte, at Han maa have gjort nogle 
Hindringer eller S lig t ved Bisp Johans Valg 1277.

S . A. blev Köngen myrdet ved Viborg og saaledes 
forhindret fra, cfter fit Forscrt, at lade sig bcgrave i

ved Kieken i Almindelighed forstaaes Vispestolen, og 
Kirkens Provft er altsaa det samme som Dispens Provft 
etler Official.
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Graabrodre Kirke i Odense, fljondt Gl. Saml. 1, 1, 
85 desuagtet paastaae, at det virkelig steete. Forresten 
har man en Mynt af denne Konge med et Kirketaaru 
paa, hvilken man holder for at voere Pagen i  Odense 
D. H. 10 Pag. 954).

S . A. (Pontoppidan siger I. e. 1287) blev Domi- 
nicanernes Subprior i Odense (jfr. (» .̂ k .  v .  7 p. 
225), Gisico, udvalgt til Bisp, som igjen satte Dom- 
kirken og det dertil stodende S . Knuds Kloster, som 
havde lidt ved Jldebrand (formodentlig 1247), i 
Stand; stistede dernoest 1287 (jfr . 1277) den forste 
Skole i Odense, hvor Han beflikkede Niels Fripp til 
forste Lcerer med aarlig Lon af 1 Mk. puurt Solv 
(o: 8 Nd. Courant eller omtrent 13 Solvdalere), 2 
Par Skoe, 2 Skjorter og 10 Alen Vadmel, samt t il-  
stod Ham og Hans 16 Disciple Kosten i  S . Knuds 
Klosters Omgang (s: de saakaldte Korsgange *) af 
Levningerne, som kom fra Brodrenes Bord i Spise- 
salen (re leetorium ); hvortil Bispen selv henlagde 1 
Mk. Korn o: 12 Tonder (Pont. 1 Pag. 574. 758.

*) Af de forssjellige Forklaringer, man pleier at give over 
dette Navn, vil jeg anfore den, jeg finder rimeligst, 
nemlig, at de flesteKlostre scedvanlig i det indre Gaarvs- 
rum vare forsynede med et längs med Hovedbygningen 
fremlobende aabent Galleri eller en Buegang, der mod 
Gaardsiden til blot hvilede paa Piller (ligesom endnu i 
Christiansborgs og Frederiksborgs Slotsgaard er Tit- 
fcrldet), og da Lostet i dette Galleri eller i denne Bue- 
gang derhos tillige var hvcrlvet, saa dannede disse Hvcrl- 
vinger i enhver af Galleriets Arcader eller Buefag et 
KorS, og disse Kors vare det saaledeS, der gave Galleriet 
Navn af en Korsgang.
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D. H. 10 Pag. 927. Bloch 1 Pag. 233. 332. 582. 
A tl. 6 Pag. 589. 601). Da Venne Skole nu Var 
oprettet ester Priorens Forlangende i S . Knud (see 
1277), og saavel Leerer som DiscLple flulde nyde dereS 
Kost i S . Knuds Kloster, saa maa det have vsret nu- 
vcrrende latinste Skole, som ogsaa endnu 1593 katves 
8eIioIa tr iv ia lis , hvorfor ogsaa Strcrdet längs med 
samme endnu kaldeS Pugestroedet.

1287  stadfoester Kong Erik Menved et Forlig rnel- 
lem Prioren af S . Knuds Kloster i Odense og (B ro - 
drene) Michel og Nicolai Astretson i en Stridighed 
om en Eng, som laa Osten for Odense (altsaa for- 
modentlig den saakaldte Helteeng udenfor S . Jorgens- 
port), hvorved Klosteret beholdt de vigtigste (altsaa 
noermest liggende) Z af Engen (v ip l.  Leele8. Otk. 
D . H. 11 Pag. 7. jfr. 8 . K . v .  1 p. 294). Maastee 
er det den samme Eng, som i et Document af 1476 
kaldes Ostermae ved Odense (Aktstyk. Pag. 66-67) 
og synes at have ligget ved Piente Molledams Udlob 
längs hen med Aaen indtil S . Jorgens Jord (ibid. 
Pag. 73).

S . A. gav Bisp Gisico, der foregives at have 
vceret Munk af denne Orden (hvilkct dog er urigtigt, 
see 1286), betydelige Summer t il S . Knuds Kirkes 
og S . Knuds Klosters Reparation, som da af Jlde- 
brand var lagt ode (see 1286), saa at de ikke blot 
derbed bleve istandsatte paa ny, men endogsaa ud- 
videde (Pont. 1 Pag. 574. 758. Atl. 6 Pag. 601). 
See ncermere derom 1291.

S . A. var Bispen tilstede L Lund ved Köngens 
Kroning (D. H. 10 Pag. 20).
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Fra 1287 brcende og rove de fredlose Kongemor- 
dere og deres norste Allierede i en lang Ncekke Aar 
snart hist snart her paa de fyenstc Kyster (D . H. 11 
Pag. 17-18. 43-45. 69. 83. 288-89. 366).

1 2 8 8  Var der Herredag i Odense (Bircherod), og 
saa »reget er i det mindste vist, at Köngen

S . A. var L Odense og udstedede der et Bestjer- 
melscsbrev for Benedictinermunkene i Odense, deres 
Gods og deres Tjenere (fs in ilia ), paa Grund af 
deres Trostab i Gudstjenesten og for den gode Tje- 
ncsteS Skyld, de havde udviist mod Köngen og Hans 
Formcend, idet Han gav dem Frihed for alle deres 
Byrnoend og Bonder (v ill ie i L  eoloni), saabel i 
Kjobstcrder (in  v ill is  foren-sibus), som paa Landet 
(in  rure), for Leding, Skatter, Byrder og Hoveri 
t i l Köngen, saa at de endog i 40 Marks Säger alene 
stulde svare for Klosterets P rior; ligesom dernoest Klo- 
sterets Voerge eller Skytsherre Ckutor), den saakaldte 
Klosterfoged, og ikke Köngens Foged, stulde oppebcere 
Midsommersgjelden af Odense (see 1180) og 10 Mark 
Solv af Siland o: Den S y lt, som fra gammel Tid 
var henlagt t i l Brodrenes Klcrdning (D ip l. Leeles. 
Dllron. D. H. 11 Pag. 36-37; hvorimod, med Hen- 
syn til detSidste, Afgiften a fS y lt 1141 var anstaaet 
til 30 Mark, men 1180, ligesom her, kun til 10).

S . A. befriede Köngen Klosteret af S . Knud og 
dets Tienere (lainilise) fra at give Told, naar de gik 
over Geltet (D ip l. Lceles. Otli. 8 . D. D. 1 p. 294. 
D. H. 11 Pag. 37); men foruden dette Privilegium 
har Diplomalaiium L . 0 . endnu et andet af s. A., 
hvor de sivste Ord aldeles ikke findes, og som altsaa
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maa forstaaeS om en almindelig Toldfrihed, som det 
hedder, ikke alene for Prioren selv, men for alle Hans 
Bud (in ine ii), som Han i sine ZErinder udsendte om- 
kring i R iget; hvorhos jeg dog maa bemerke, at O r- 
det H ielonium  i MiddelalderenS latinsie Documenter 
nndertiden tageö for Foergelon.

S . A. erklcerede Köngen, at Knudsbrodrene ikke 
alene siulde have alle de Friheder og Herligheder, de 
havde nydt af Hans Formcrnd, men ogsaa have deres 
Möller frie for Afgift (ab oinni impetitione like ra ), 
saa og Fisieriet i Aaen mellem Legge Möller, saa at 
Ingen der maatte fiste, gjore Fistedam eller nedramme 
Poele (Dipl. Leeles. Otb. 8. N. 0 1  p. 294. D. H. 
11 Pag. 37. jfr. Atl. 6 Pag. 589. 601. jfr. 1242).

S . A. hedder det, at den forrige Bisp af Odense, 
som nu Var dod (altsaa Johan, fee 1286), havde 
vceret bestikket t il Voldgiftsmand i en Sag mellem 
Bispen af NoeSkilde og Abbeden af Soroe (D . H. 
11 Pag. 40).

S . A. Protesterede Prior og Capitel af S . Knud 
i  Odense mod Provstetitel og Provstevcerdighed, hvis 
Titel L Priorens Fravoerelse havde indsneget sig i .e t  
Brev mellem Hans og CapitularerneS Navne, uagtet 
ingen Provst horte til deres Capitel eller havde nogen 
Net i samme (Pont. 1 Pag. 759-60. D. H. 11 Pag. 
40), saa at man altsaa kan vcere vis päa, at den Tid 
endnu ingen Domprovst existerede ved S . Knud, og at 
alle for den Tid omtalte Odense Provster ikke vare 
Provster i S . Knud, men til Vor Frue, og at altsaa 
ingen af de 2 Provster der ncevnes i Odense 1147, 
1ltz3 og 1285, kan have Hensvn til S . Knud, mem



som vi ogsaa II. ee. have forssgt, paa en anden 
Maade maa forklares.

1289 var Kong Erik Menved i Odense (D . H. 
11 Pag. 58), hvor Han stadfoestede detAarhuus Capi- 
telS Privilegier.

S . A. holdt Bisp Gisico et Concilium eller en 
Synode L Odense, hvor Han gav Prcesterne Magt til 
at borttestamentere deres, men ikke KirkenS Eiendom 
(8 . k .  0 . 7 p. 225. Pont. 1 Pag. 760. D. H. 11 
Pag. 63), hvorhos Han beklager de foregaaende D i
spers Fremfoerd i at tage alle PrcesterneS efterladte 
Midier, eller dog en god,Dcel deraf, t i l sig (ee. II).

S . A. var Bispen tilstede ved den Troskabseed, den 
nye Erkebisp Jens Grand i RoeSkilde Domkirke maatte 
aflcegge Köngen (D. H. 11 Pag. 66).

1290 var Bispen (fsrmodentlig paa Danehof) i 
Nyborg, hvor Han med Flere undertegnede KongenS 
Privilegium for Wismar (D . H. 11 Pag. 79).

S . A. udstedte Bisp Gisico fra Alevath (nu en 
Bondegaard i Godsted Sogn, Müsse Herred) paa 
Laaland, hvor Han jevnlig opholdt sig (saavelsom paa 
Orbek i Fyen. 8 . k .  v .  7 p. 226) et Brev om Da
lum Kloster (D . H. 11 Pag. 81-82); og har man 
endnu et moerkvcrrdigt Minde fra dette Hans jevnlige 
Ophold paa Laaland, nemlig en lille Neliqvieoeske af 
B lik , som er forefunden i en laalandsk Landsbykirke, 
og hvorpaa loeses, — vel at mcerke: med Runer,— 
Hans Navn; saa at man altsaa seer, at Runerne end
nu i Slutningen af det 13de Aarhundrede have voeret 
i Brug her i Danmark.

1291 udstedte Bisp Gisico fra foromtalte Alevath

189
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rt Brev, hvorved Han stcrvnede Kammermester Andrrcr 
Son, Nicolaus (jfr. 1270), t il at mode paa Thinget 
i Odense, for at svare for sig i cn S trib med Da
lum Kloster (D . H. 11 Pag. 82. jfr. 10 Pag. 700).

S . A. gav MinoriterneS General-Capitel Aflad 
for deres Klostere i Custodiet ^) Odense (D . H. 11 
Pag. 108), nemlig saavel i Odense B p , som i 
Svendbog og Nysted, eller alle de til Odense S tift 
henhorende Franciscanerklostre.

S . A. blev endelig Bispen, som det syneS (thi Mc- 
ningerne ere herom forstjellige), fcrrdig med sin Istand- 
scettelse eller Gjenopbygning af S . Knuds Kloster og 
Kirke, hvilken Hovedreparation ikke blot havde varet 
fra Hans Tiltroedelse af Bispestolen 1286, men, som 
det syneS, fra Jldebranden 1247. Han siges imidler- 
tid ikke blot at have istandsat Kirken, men ogsaa ar 
habe tilbygt dcns tvende Side- eller Lateral-Gange, 
hvorfor ogsaa udvendig paa sammes Muur, längs hcn 
under det nederste Blytag og tcet oder den underste 
Rad Vinduer, en latinft Jnsiription er anbragt, som 
vidner om denne Hans driftige Omhu. Denne Jn 
siription, der altsaa egentlig blot angaaer Sidegangene 
(som Bisiop Gisico bygte), men ikke Kirken (som Han 
blot rcparerede), hvorfor den ogsaa blot paa hine fin- 
des anbragt, tager saaledeS forst paa den nordre Side 
fra Kirkens ncervcrrende Chor (som allerede Bisp N i
cols bygte 1162; fee 1117 og 1162) sin Begyndelse

i )  Cn Bencrvnelse, de med Hensyn til Inddelingen af 
deres forskjellige Klosier.Congregationer brugte om de 
til et og samwe Stift henhorende Klostre, og som allen- 
faldü künde overscrtteS ved Sjcrlesorger-Distrikt eller 
qeistlig St t̂ionskreds.
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og fortscrttes derpaa igjen paa den sondre, indtil den, 
saasnart den ogsaa paa denne Side har naaet Choret, 
af Mangel paa Plads fordobles, medens den den'rnod 
i al sin ovrige Strcekning blot er enkelt. Allerede 
Pontoppidan omtaler denne Jnstription, saavel i 
Marmora daniea 1 Pag. 224, som i Annalerne 1 
Pag. 575; men Ingen künde endnu t il Hans Tid 
dechiffrere samme, og man maatte noesten tabe Modet 
t i l et Forsog derpaa, naar man paa det forst citerede 
Sted seer Ham erkläre disse Bogstaver for eliaraete- 
ruin inonstra; derncrst sige: Oeclipo eon^eetore opus 
est, og endelig tilfo ie: vicletur adesse litteras 
nonnullas runieas. Jmidlertid lod dog den störe 
LingvistTemler sig ikke derved afstroekke, og man lceser 
Hans og Andres Forsog udforlig i Nyerups Faedre- 
landets MindeSmcerker Pag. 266-69. Ved den sam-- 
mesteds af Mag. Biering meddeelte Lcesning og For- 
tolkning v il jeg forresten blot gjore folgende Bemcerk- 
ning, at ved 1811 selv at tage Inskriptionen i Oie- 
syn, fandt jeg, at hvert af de saakaldte gothiske eller 
Munke-Bogstaver, hvormed den er streven, paa den 
nordre Side er udhugget i sin Steen, men derimod 
paa den sondre (hvor overhovedet Bogstaverne ere 
mindre og staae tcettere) har hver Steen to eller flere, 
og ved hver Strophes Ende er paa begge Sider, — 
som Skjelmcrrke, — anbragt en rod Steen paa Kant. 
Inskriptionen lader sig iovrigt endnu, — helft med 
Bieringö paa ovenciteerte Sted anforte Forklaring i 
Haand eller Hoved, — ret tydeligt lcrse, men vanske- 
ligere forklare. Den begynder, som sagt, paa den 
nordre Side ved KirkenS Chor og loeseS, som Biering
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har fremsat den, blot at i forste Strophe staaer 
nen8i8 i Stedet for k^iien8i8 og pro8C8 L Stedet for 
krse868; i 3die efter ut et Apostrophtegn (saaledes:), 
og at samme Strophe afbrydes af Vaabenhuset (som 
altsaa allcrede til Gisicos Tid maa have voeret til ^) 
ved Ordet tu og fortscettes paa den vestre Side af 
samme med Ordene etur men ophorer her med 
den egentlige Kirkes Gygning ved Kirketaarnets Be- 
gyndelse, hvilket saaledes künde lede til den Formod- 
ning, at ogsaa dette Taarn senere Var tilbygget, hvis 
Jnstriptionen ikke paa den sondre Sive allerede tog 
sin Begpndelse midt paa Taarnets Muur og saaledes 
kuldkastede deres Mening, som antage Kirketaarnenc 
forst i de senere Aarhundreder at vcrre bygte ^ ) ; fta 
Kirketaarnets Midte fortscettes derncest Jnstriptionen 
uafbrudt längs hen ad Kirkens Vceg; og falder ved 
samme blot den Berrnrrkning at gjsre, at L 4de Strophe 
staaer ikke (^snutu8, men formodentlig for Versets 
Skyld blot Onult, ligcsom profnnu8 striveS: propka- 
nu8 og peritura : po r^ tu ra ; i  den 6te Strophe lce- 
seS aabenbart pura i Stedet for crira; i den 7de 
P6NL8 for P06NL8 ; L den 8de daratri for baratliri, 
3 nn for SM1U8 og iin llen  for ini1Iemi8; ligesom

> )3  Stedet for at man ellers i Almindelighed anseer 
Vaabenhusene for senere Tilbygninger.

2)  Zeg veed ikke, om man af denne Omstcrndighed tor 
slutte, at en Deel af Taarnets sydlige Side eller i det 
mindfte dets sydoftre Hjorne ved forrige Zldebrand var 
styrtet ned og nn igjen af Gisico opbygget, siden Han 
ellers ikke synes at have anbragt sin 2n!?ription uden 
paa de Dele af Kirken, kan virkelig selv havde bygget
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Bogstavrcrkken ophorer ved Choret med Ordet äeeies 
og begynder derpaa igjen med en anden Linie under 
den foromtalte, omtrent midt paa Kirkens Bpgning 
med Ordet trieenus, hvis to sidste Bogstaver dog ere 
udeladte; i den lOde Strophe afbryder Spidsen af et 
Vindue Ordet usus, saa at det forste Bogstav staaer 
paa den ene og de 3 sidste paa den anden Side af 
Vinduet. Envelig er ogsaa det hele Aarstal urigtig 
udtydet af B iering, da det ingenlunde betyder 1301 
(saasom Gisico allerede 1300 Var dod), men formo- 
dentlig 1291, idet annus millenus deeies trieenus 
L  unus L den Tids Klosterlatin sial betyde 1000 og 
10 fra 301 (thi 10 Gange kan deeies her umulig be- 
tpde, da 10 Gange 301 vilde vcrre 3010); eller ret- 
tere sagt, det flal udtrykke Talrcekken i folgende O r
den: M X O c e i,  der er det samme som A lO O X d l 
eller 1291; idet 10, som staaer foran 301, derfra bor 
drages eller subtraheres *). Inskriptionen loeseS alt- 
saa i Sammenhoeng og afdeelt i sine tilborlige S tro- 
pher, samt med fornoden Jnterpunction forsynet, 
saaledes:
Hoe opus erexit pli^nensis 6isieo preses, 
8piritus allexit ĉ vem, non suKZestio deses.
IIt' suin, me tuetur, qvem mart^r dederit, ordo, 
llnud.tledatvsnus, eritkieopus, atqve proplianus; 
lesbar eni'm, eura eesssnte pia, ruitura;

^  Og saaledes blev da Kirken ombvgt omtrent 200 Aar 
efter at den forste Gang var bleven fcerdig (1091 eller 
93), faa at den altsaa 1791 künde have holdt, og igjen 
1891 kan holde, et paa en vis Maade dobbelt Zubilcrum.

13
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Dsqve äa öd pura, bona vletim a non per^tara, 
Denas peeeati; 6eeet, Iiae abolere pati-aU, 
L'ristibus a baratri <ivse libera t tiostibus a tri. 
^n n . w illen. lleeies Irieen. öd unns 
Hst Domini lapsus, 6uin proeuravit ln  U8U8 
Dane molem lle ri, re liliv it^ue  nomen kaberi. ^) 
Og troer jeg, at den rettest paa folgende Maade bor 
fordanstes: „Dette Voerk opforte den fyenste Bistop 
„Gisico, hvem Aanden og ikke en orkeslos D rift t i l-  
„sthndede. Den Orden, som Martyren Knud har for- 
„anlediget, stal vedligeholde mig (nemlig Kirken) saa- 
„ledes som jeg nu er, eller i  min noervoerende Tilstand. 
„Det v il (Lmidlertid) med Hensyn hertil vccre nod- 
„vendigt, at man lader al Letsindighed og verdsligt 
„Vcesen fare; thi jeg bilde styrte sammen i Nuiner, 
„hvis den fromme Omsorg (for mig) ophorte. Voer 
^,(da) altid gavmild (imod mig) og rens Dig ved et 
„goddcedigt og uafladeligt Offer; thi det sommer sig 
„ved et saadant at afsone Straffen for den begangne 
„Brsde, (saasom) dette udfrier os fra den morke Af- 
„grunds grusomme Fiender. Herrens Aar 1000 og 
„10 (fra) 301 (s: lDOOXOI eller 1291) Var forlo-

i )  Moerkelige ere herved de mange og paa forssjellige Ste- 
der fordeelte Riim, saasom ei-exlt og Lllexlt, pi-eses og 
äeses, VLnus og propkanus, og euitur», pvirv og 

peoeat! og dLratri og Lti'i, mlllenus
og trieenus, unus og usus; mindre heldig er i den sidste 
Strophe Lei-! og IiLder! og alleruheldigst i den 3die 
Strophe tuetur og mart î-z dog er ikke en eneste af 
Stropherne uden Riim snart med sig selv og snart med 
sin Nabo.
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„bet, da Han (nernlig Biskoppen) bessrgede denne störe 
„eller massive Bygning sat i  brugbar Stand og lod 
„den beholde sit (gamle) Navn." Forresten maa 
man ingenlunde af denne pompeuse Jndskn'ft (der dog, 
som sagt, formodentlig blot har Hensyn t i l  den Deel 
af Kirken, hvorpaa den er anbragt, nemlig den egent- 
lige Kirkes Sidegange) lade sig forlede t i l  at troe, 
at Biskop Gisico paa egen Bekostning havde ladet 
Kirken (eller L det mindste hine foromtalte Dele af 
Kirken) opbygge; „th i da," — som det i Wolfs L n -  
comlum Vanise hedder, — „en stör Part af Dom
Dirken i Odense ved Vaadeild Var afbroendt, begjerede 
„Biskop Gisico en Hjelp af alle Stiftets Proester t i l 
„paa ny at opbygge samme, saa at Prcesterne L det 
„hele S tift hver flulde give 2^ Ortug o: 30 Skpr. 
„Korn, hvilket kaldtes subsiäiuin og opkrcevedes af 
„alle Prcester, baade störe og smaa; og dette stod 
„paa ikke alene al den Stund Biskop Gisico, men de 
„4  nachfolgende Bisper levede, indtil det 1395 af D r. 
„Margrethe blev afskaffet, som L det Sted gav Dom
Dirken Kioerstrup paa Taasinge o. s. v ., hvilket der- 
„paa atter saaledes henstod indtil Bisp Nafnes Tid 
„1439, som igjen begjerede samme Subsidium af Proe- 
„sterne t i l at holde Kirken vedlige med, dog ikke som 
„P lig t, men som Villighed." Der er nu baade noget

*) Eller ordret: lod Navnet haves eller beholdes (bader!) 
efter Hans Tid, ligesom for; da det ellers var scedvan- 
ligt ved Jndvielsen af ombygte Kicker al tildele dem et 
andet, eller i det mindste et med een eller flere Helge
nes foroget Navn. '

13*
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sandt og noget usandt i  denne Fremstilling; thi be- 
meldte Subsidium eller eatkeäratieuin blev ingen
lunde paalagt i Bisp Gisicos T id , men var allerede 
Lndfort under Bisp Hubald, altsaa for 1136, hvorfor 
det ogsaa i det Foregaaende (under 1120) sindeS om- 
talt (jfr. Hvitf. Pag. 598-99); derimod er det bist 
nok, at disse Penge nu under Gisico t i l Kirkens Op- 
bygning bleve anvendte (dog stger 8 . k .  0 .  7 p. 
226, at Bisperne i de andre S tifter ogsaa hjalp med 
t i l denö Opbygning X L . ved Aflad, jfr. 1284 og 85); 
og da man lcenge maatte samle paa dette aarlige 
Subsidium, inden den tilstrcekkelige Kapital künde 
bringes t i l Veie, saa er dette maaskee netop Aarsagen 
til, at Kirkebygningen medtog saa lang Tid, nemlig, 
som det synes, fra 1247 ti l 1291 eller 44 Aar.

1294 skulde Landet atter have voeret under In te r
dikt eller Ban L Anledning af Erkebispens Foengs- 
ling re.; men Landets Geistlighed protesterede derimod 
(D . H. 11 Pag. 161. 197. 231), hvorfor det Heller 
ikke fleete for 1299.

1295  testamenterede Niels Hamundsen i Husby 
(ved Vedelsborg i Fyen) til M i n o r i t t e r n e  i Odense, 
hvor Han vilde begraves, 20 Mark eller stn störe 
Krigshingst og en Baldakin; t i l  P roed i keb ro dre ne  
ibid 4 Mark i Penge; til de Spedalske ibid. 3 
Mark; t i l S . K n u d s  K i r k e  4 Mark; til A lba nL  
K i r k e  2 Mark; t i l F rue  K i r k e  2 Mark og til 
M i c h a e l i s  K i r k e  2 Mark; endvidere til M inorit- 
terne L Odense 20 Mark Penge, for stedse at holde 
en Lampe vedlige, der skulde braende for Hostien i 
deres Kirke (D . H. 11 Pag. 210-11); og er dette
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saaledeS den forste Gang (naar undtageS det suspecte 
Brev af 1247), at S . Michaels Kirke i Odense NLv- 
nes (stjondt Johannitterne ibid. allerede forekomme 
1280); ligesom man ogsaa af dette Brev kan stutte, 
at der alt den Tid Var et Hospital for de Spedalske 
(eller en S . Jorgensgaard) i Odense. Ester ByenS 
gamle Grundtegning af1593 laa dette Hospital (hvis 
Kirke til S . Laurentius stal have vLret indviet, Bloch 
Pag. 586), som var bestemt for de Spedalstes saa- 
vel aandelige som legemlige Pleie, paa venstre Haand 
udenfor den gamle S . JorgenSport, der stod ved 
Pientedam, og kort forinden man kom til Skrceppe- 
strcedet (altsaa der, hvor den bredere Deel af Gaden 
endnu kaldes S . Jorgensgade); men det laa ikke L, 
men indenfor Husenes Noekke, altsaa i de nuvLrende 
Hauger, hvor jevnlig opgraves Stene af Bygningen, 
ligesom ogsaa en der (1811) boende Kunstdreier maa 
svare Jordstyld t il Kirken af Visse Fag Huus, hvor 
Jndgangen t il Kirken stal have VLret; derfor gik der 
ogsaa, ifolge Grundtegningen af 1677, et StrLde ned 
paa Venstre strax udenfor Pientemolledam, som kald- 
tes S . JorgensstrLde og uden Tvivl var Jndgangen 
t i l Hospitalet; og 1709 var der endnu af S . J o r- 
gens Kirke (der egentlig, som sagt, kaldtes S . Lau- 
renH's Kirke, men Hospitalet dervcd S. JorgenS), som 
efter Reformationen stal vLre brugt til en Kirkelade, 
kjendelige Levninger af Mure at see; men 1789 vidste 
man ikke Stedet mere at paavise (Bloch 1 Pag. 586).

1296 bevidnede Bisp Gisico, at Han var selv til-  
stede i RoeSkilde, da Kong Erik Plougpennings Dat
ier, Froken Agnes, stiftede S . Agnes Kloster ibid.,
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fljodede sit Gods did og gik ind i  samme; fremdeles 
tilstede L Rom, da Pave Urban den 4de stadfcestede 
Stiftelsen af S . Agnetes Kloster i Roeskilde, og en- 
delig tilstede paa sidstncevnte Sted, da bemeldte Fro- 
ken AgneteS Soster, Froken Jutta, gik ind i bemeldte 
Kloster og tilskjodede det sine Godser (D . H. 10 Pag. 
517. 672. 11 Pag. 222). Da ovenomtalte Begiven- 
heder nu tildroge sig 1263, 1264 og 1265, saa Var det 
altsaa en Snees Aar for Han blev Bisiop i Odense 
(1286).

S . A. udstededes et Pavebrev til Bispen i Odense, 
hvorved Han befales igjen at bringe under S . Agne
tes Kloster i  Roeskilde hvad detö Forstandere havde 
bragt derfra eller ved deres Skjodesloshed forkommet 
(D . H. 11 Pag. 218-19); formodentlig gjeldte dette 
dog blot med Hensyn t i l ,  at en Deel af det GodS, 
som havde tilhort Prindsesserne Agnes og Jutta (see 
1278), formodentlig i Odense S tift Var beliggende, 
eftersym man veed, at i det mindste den Sidstnoevntes 
Foedrenearv Var hende udlagt i Byen og Slottet Ny
borg, samt hosliggende Julby (D. H. 10 Pag. 879).

S . A. synes de kongelige Tropper at have plyn- 
dret i Fyen paa den norste Kongeö og Hertug-, samt 
de landsforviste Kongemorderes Godser (D . H. 11 
Pag. 226-27).

1297 Var Kong Erik Menved i Odense (D . H. 
11 Pag. 159) og benaadede derfra Faaborg By og 
Aarhuus Capitel med Privilegier.

1 2 9 8  Var Kong Erik Menved atter i Odense og 
anordnede adsiilligt om det af Prindsesserne Agnes 
yg Jutta til S . Agnetes Kloster i Roeskilde stjenkede
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GodS (D. H. 11 Pag. 278), hvoraf man maaskee, i  
Forening med det under 1296 ansorte, tor antage, at 
en Deel af dette Gods i Fyen Var beliggende.

1299  var Kong Erik Menved atter i  Odense (D. 
H. 11 Pag. 308); see derom L det Folgende mere.

S . A. hedder det, at BLsp Gisico igjen begpndte 
troligere end forhen at arbeide paa Gjenopbyggelsen 
af den afbroendte S . Knuds Kirke, og satte i  den An- 
ledning en Inskription paa samme, der spnes at be- 
vidne, at den forst 1301 blev foerdig (8 . k .  v .  7 p. 
226. D. H. 11 Pag. 315). Det Feilagtige i denne 
Forestilling har jeg allerede under 1291 i  det Fore- 
gaaende oplyst.

S . A. beskikkede Köngen paa et Mode i Odense 
(D . H. 11 Pag. 316) med Pavens Legat Jsarnus, 
i  Anledning af Stridighederne med Erkebispen, ved 
sit i  S . Knuds Kirke udstedte Brev den revalfleBisp 
t i l  at afbetale Erkebispen de 3000 Mark S o lv , Han 
af Paven var tildsmt at betale (D . H. 11 Pag. 
319-20).

S . A. (dog uvist) havde Bisp Gisico med Flere 
paa den danske Konges Vegne et Mode med den nor- 
sie Konge L Svinesund (maastee Sundet ved Svend- 
Lorg (D. H. 11 Pag. 577).

S . A. lod Pavens Legat Jsarnus sra Odense af, 
i  Anledning af Stridighederne med Erkebispen, Ban- 
Lreve udgaae mod Kong Erik og Forbud eller In te r
dikt over Riget (Pont. 1 Pag. 782. D. H. 11 
Pag. 316. 319. 320), i  hvilken Anledning Bispen G i
sico af Fyen endnu i  samme Aar havde flere Forhand- 
linger (D . H. 11 Pag. 323.325.340); og vedvarede
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samme Banscettelse eller Interdikt i 4 Aar indtil 
1303.

Kaste vi nu et B lik tilbage paa Hovedmomenterne 
af Egnens og Byens Historie i det 13de Aarhun
drede, da see vi Byen udvidet ved Jnddcrmning 
(1231), Gründen forhoiet ved gjentagne Jldebrande 
(1247), et nyt S lo t anlagt, hvor Graabrodre nu er 
beliggende (1247. 1279), 5 Klostre i Stedet for 1 
(nemlig Sortebrodre 1227. 1270. Graabrodre 1232. 
1279. S . Hans Kloster 1280 og S . Jorgensgaard 
1295), en Klosterstole (1287); en Myntergaard (1285) 
og 3 Möller i Stedet for 1 (nemlig Munke-, Piente- 
og E iby-M olle  1175. 1242); og kunne vi saaledeS 
omtrent, og det iscer af KlostreneS Beliggenhed, slutte 
os t i l Byens davoerende Omfang, i det slige ny- 
stiftede Klostere stedse (maastee for Agerjordens og 
Haugepladsens Skyld) valgte deres Byggeplads i 
ByerneS Udkanter; saa at man altsaa deraf maa for
mode, at ligesom den Deel af Vestergade, der Var 
uden for Magelos og Holsedore, endnu den Tid neppe 
var bebygget, saa Var det ligesaa lidet den Deel af 
Norregade, der laa bag ved eller i Nord for S . 
Hans eller Sortebrodre og L Ost for S . Jorgen. 
J a , hvor sparsomt det selv L Byens Jndre gik t i l 
med de ovrige Pladsers Bebyggelse, der laae inden 
for den i  det Foregaaende omtalte ByenS Befoestning, 
erfares iscer tydeligt af det under 1285 anforte D i
plom, hvoraf det ikke ligere skjonneS, end at det da- 
vcrrende kongelige S lo t (nuvcerende Graabrodre) den



201

Tid havde ligget paa en i'mod Sonden aldeles aaben 
Plads, der endnu, hvad den Plads mellem samme og 
AdelgadenS nordlige NadHuse er angaaende, Var al
deles ubebygget paa det Tvcrrstykke ncer for den vest- 
lige Ende af Adelgaden, som allerede da kaldtes Ve- 
stergade, og maaskee et lignende for samme GadeS 
ostlige Ende (altsaa et Stykke af nuvcrrende Over- 
gade), hvor rimeligviis Myntergaarden den Tid, lige- 
som senere, laa. Forresten vare Steenbygningerne 
vistnok i en betpdelig Grad tiltagne (O ri^ . Ha5. Pag. 
58. Borghist. Pag. 11. 21) * ) ,  iscrr i Anledning af 
Jldebranden 1247; men Pontoppidan kan desuagtet, 
iscrr med Hensyn til Aarhundredets forste Halvpart, 
have fuldkommen Ret, naar Han i OriK. Kain. Pag. 
71 siildrer det 13de Aarhundredes Kjobstcrdhnse som 
„gemeenligen o: i Almindelighed smaa og af BLn- 
„dingsvcrrk, t il en Deel med klinede Leervcrgge (men 
„et grundmuret Huus ganste rart at finde); saa vare 
„og Tagene for det meste af S traa, ligesom paa 
„Landsbyerne, og mange Gader bestode mere L Planke- 
„vcerker og Tornegjcerder, end i Hufe; ja , midt i 
„Qvartererne selv vare störe Kaalgaarde og Frugt- 
„hauger." Forovrigt var S . Knuds Kirke paa den 
pragtfuldeste Maade istandsat og udsmykket (fra 1247 
t i l  1291), Gudstjenesten selv Var bleven pragtfuldere

r) Til 1248 bestod saaledes Stralsund endnu kun as Trcr« 
bygninger, men blev fra den Tid af forvandlet til Steen 
(D. H. 10 Pag. 103), og indtil 1251 havde Lybek kun 
vcrret bygt af Leer og tskket med Straa, men blev 
fra den Tid bygget af Muursteen og tcrkket med Tegl 
(D. H. 10 Pag. 197. 735).
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ved de udsmykkede Helgenbilleder (1235. 1247), de 
paa Alteret straalende Vorlys (Pont. 1 Pag. 726), 
de under Hvoelvingerne ophcengte Lamper (1295), de 
dampende Rogelsekar (1247) og de gjenlpdende Org- 
ler (1259) og Kirkeklokker (Pont. 1 Pag. 697. 726. 
D . H. 11 Pag. 244-45. jfr. 2259. 1269). Klostrene 
vare berigede ved Penge og Gods, ved nye Privile- 
gier og Forrettigheder, undertiden deres Medborgere 
t i l  Skade og Tab f. Ex. jus as^li (1225 og 26), 
Monopol paa Fisteriet i Aaen (1242), og Bistopperne, 
hvad som endnu var voerre, med Net t i l at uddele 
Aflad (1279. 84. 85. 91. Pont. 1 Pag. 18) og at 
excommunicere og banscette ikke blot deres private 
Fiender, men saagar Köngen og Riget (1259. 1291). 
De Geistliges Levemaade var Heller ikke altiv exempla
rist (D. H. 9 Pag. 18-19. 10 Pag. 7. Pont. 1 Pag. 
504. 539), de holdt sig ikke sjelden en Munkedeie 
(1246), künde ligesaalidet forliges indbyrdes, som i  
forrige Aarhundrede (D. H. 10 Pag. 479 sq. jfr. 
1246) og floges undertiden, som det synes, med Hin
anden (1207); men derimod seer man ogsaa flere af 
deres Fortjenester troede klarlig for Lyset f. Ex. deres 
velgjorende, men derhos kostbare og byrdefulde Gjcrst- 
frihed (1203) ^ ), deres flittige Studier udenlands 
(1277. Pont. 1 Pag. 521. D. H. 9 Pag. 457), deres 
Skolcrs Anloeg her hjemme (1277. 86. 87), deres

r ) Med Hensyn til hvilken de Formuende dog nu henvi- 
stes til Kroerne og de Fattige til Hospitalerne; hvilke 
begge derfor ogsaa, som Surrogater for Iio îtLUtas 
mollaollLUs, forte Navn af Kospitla.
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Humleavl (1226) o. s. v. Derhos hoeve Borgerne stg 
alt mere og mere; deres Befuldmcegtigede kaldes for 
forste Gang 1250 til Rigsdagen (Nyerup Pag. 120), 
og 1269 blive de ved de dem tildeelte Stadsretter t i l 
en formelig Stand i Staten (D. H. 10 Pag. 27 jfr. 
Nyerup Pag. 121. 207 sq.). Handelen ^) florerede 
ved Soroveriernes Afstaffelse og de fremmede Kjob* 
mcends formedelst StadsrettenS Anordninger bevirkede 
Jndstrcenkning (stjondt de tydste Kjobmoend allerede 
da bcgynde at favoriseres, Nyerup Pag. 232. 238); 
Haandvcerkene vare i Opkomst (Nyerup Pag. 215. 
D. H. 9 Pag. 723. 10 Pag. 10. 82. 793. Borghist. 
Pag. 11); Kunsterne tiltoge med den tiltagende Bei
stand og Luxus (om Levemaaden i Almindelighed i 
dette Aarhundrede see Nyerup Pag. 193, og om Luxus 
i  Klcededragt o. s. v. Pag. 223); blandt Andre Var 
ogsaa, som det synes, en Myntmester (der som ostest 
tillige Var Guldsmed og Juveleer) etableret i Odense 
(1279 og 85); Altertavlen t i l Graabrodre Kirke blev 
forfcrrdiget (1283), og S . Knuds Kirkes Opbyggelse 
gav ligeledes i  en lang Roekke af Aar (fra 1247 t i l 
91) forstjellige Kunstnere og Haandvoerkere den foron-

1) Den indenlandske med Skind, Vadmel, grovt Lcerred, 
Korn, Hönning, Vox og Fedevarer jfr. Orix. Pag. 54; 
men de fremmede Kjobmoend eller Gjcefter (hvis Facto- 
rer kaldtes Udliggere og Pebersvende 0>!§. Pag. 33) 
med Klcede, fiint Loerred, Specerier og tydi7 Ol, Oeix. 
Pag. 69 (om det sidste see D. H. 10 Pag. 188); ja, 
der var saa gar opstaaet et nyt Slags Handel, nemlig 
med fal,7e Reliqvier (Pont. 1 Pag. 531. 640. D. H. 9 
Pag. 451. 4L Pag. 218-49).
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siede Ncering; foruden de mange andre i  dette Aar
hundrede L Byen opferte BygnLnger (fee 1247. 79. 
80. 86. 95); et bedre Politi Var ved Stadsretten ind- 
fort i Byen (1269); en Byfoged, eller den saakaldte 
Köngens Foged, bestyrede den (Nyerup Pag. 210.214) 
i Forening med Magistraten (D. H. 10 Pag. 631. jfr. 
1280); Raadstuevagt og Nattevcrgter-Patrouille vare 
oprettede (Nyerup Pag. 2 t5), ligesom Axeltorv og 
Visse besternte Torvedage (ibid. Pag. 314-15) samt an
dre flere til Orden og Reenlighed i Byen hensigtende 
Foranstaltninger trufne; hvilket Sidste saa meget mere 
künde behoves, som vi endnu see dem ikke blot opreise 
deres soedvanlige Tornegjcerder paa Gaden (1247), 
men ogsaa anloeggeSvinestier, Priveter og Moddinger 
paa samme (1269): en Ureenlighed, der vistnok i For
ening med veres idelige Fisiespise foranledigede, at der 
allerede nu maatte anloegges Hospitäler for de Spe- 
dalsie i Byen (1295), en Sygdom, der vel allerede 
omtales i forrige Aarhundrede, men som nu greb saa 
vidt om sig, at Erkebisp Andreas dode deraf 1222 
(D . H. 9 Pag. 410. 476), og at der allerede 1248 
Var et Hospital for de Spedalsie i Lund: et Exempel, 
Nodvendigheden tvang de andre Kjobstcrder lidt efter 
lidt t i l at efterfolge. Hvad Byens Borgeres ovrige, 
endnu i det Foregaaende ikke omtalte, Noeringsveie 
derncrft i dette Aarhundrede er angaaende, da behage 
man om deres Agerdykning at eftersee Nyerup Pag. 
193. 198, deres Gjcrrder og Jndfredninger Pag. 196. 
198, deres Haugedyrkning Pag. 196. 198. 206, deres 
Qvcegavl Pag. 193. 196-97 (hvortil nu ikke blot O l- 
densviin Pag. 193, men ogsaa Geder Pag. 198 hen-
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horte), dereS B iavl Pag. 193.195, dereS Jagt Pag. 
193. 195, og deres Fisken Pag. 209. 211 (hvortil og- 
saa nu ikke blot Aaalegaarde Pag. 196. 209, men ogsaa 
LaxegaardehenhortePag. 193. D.H.9Pag.158) og ende- 
lig, for ikke at ncrvne slere, deres Torvestjcer Pag. 198: en 
Erhvervskilde, der allerede omtales i den hedenske Tid. 
Forresten havde de ikke blot endnu, som for, deres 
Gildeshuse og Gildesstuer, men nu ogsaa formelige 
Kroer (Nyerup Pag. 209), hvori der stjenkedes V iin , 
Mjod og saavel tydst (derom see OriS. kaf. p. 60 
og N. Pag. 213. 222. 224) som dansk O l (1260. 
1269); og da vi saaledes have seet, at de havdeFode 
nok baade for Lugt og for Smag, saa maatte jo det 
eneste, der künde trykke saa sandselige Mennesker i  
dette Aarhundrede, som det skulde synes, allenfals voere 
det, at de i hele 20 Aar (nemlig fra 1259 L 16 og 
fra 1299 i  4 Aar) formedelst Rigets Banscrttelse 
maatte savne (og virkelig foleligen savnede; D. H. 
10 Pag. 717) den deres Ore saa daglig forlystende 
Klokkeklang, Messesang og Orgelspil i deres forskjel- 
lige Kirker, Kapeller og Klostre: ^) en Orenslyst,

^) Thi vel sandt. Klokkerne vare allerede almindelige i det 
foregaaende Aarhundrede, men nu vare de saagar ind- 
viede, salvede og dobte (D. H. 9 Pag. 261 jfr. Pont. 
2 Pag. 325-26); og ligesom man alt loenge havde anseet 
Kirkerne for levende og af den Patron, de vare ind- 
viede til, besjcelede Vcrsener, og derfor, naar man gik 
forbi dem, stedse havde Hilst dem og ncevnet dem ved 
Navn (Pont. 1 Pag. 90); saaledes hilsede man nu og
saa paa samme Maade og ved en from Knoeboining 
(eller, som det den Tid kaldtes, Neining) Klokkerne, 
hver Gang man horte dem gjenlyde.
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der virkelig i hine Dage skal vcere sorget saa sam- 
vittighedsfuldt for, at endogsaa Munkene i S . Knuds 
Kloster stulle have anbragt en Klokke paa den frie 
Plads uden for deres Port, hvorpaa der hver Gang, 
de forrettede deres Andagt, t i l  alle BorgerneS Op- 
bpggelse sloges Allarm: en Omstoendighed, hvoraf og- 
saa denne Plads, som udgjorde en Deel af den da- 
vcerende Adel- eller Hoved-Gade, fra den Tid af stal 
have faaet Navn af Klingenberg. Dog v il jeg, for 
at redde Munkene fra et fligt Skin af utidig Forfcen- 
gelighed, langt snarere troe, at S . Knuds Gildeshuus 
(om hvis Beliggenhed man er aldeles uvis, men som 
maa have ligget omtrent midt i  Bven, paa sammes 
Hoved- eller Al-Gade, og paa Grund af sine Messer 
rc. L Noerheden af S . Knuds Kirke) künde her have 
vceret beliggende og derhos givet Pladsen Navn, da 
ogsaa Gildesklokkerne, som bekjendt, lode stg flittig 
og ved flere Leiligheder höre (gl. Saml. 1, 1, 13 jfr. 
D . H. 5 Pag. 442-43. 11 Pag. 244-45), ja, saa- 
gar engang i forrige Aarhundrede ringede en af 
Danmarks Konger til dode (D . H. 5 Pag. 442-43).
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Jeg har til min Zorerindring for fsrste Hefte bist dette 

e„e at tilfsie, at det Afsavn af Archivdocumenter jeg 

ved Udgaven as fsrste Hefte beklagede, under ncervaerende 

Heftes sidste Learbeidning tildeelS er afhjulpet, idet det 

hsikengelige danske Lancellie, vaa Grund af min under- 

danigste Anssgning af 26 Juli f. A., har havt den Le- 

vaagenhed under 2 Vctbr. at tilstaae mig Afbenyttelsen 

af GeheimearchivetS Documentsamlinger, hvoraf jeg og- 

saa ved Registratoren-, Hr. Professor petersenS 

Velvillie, har modtaget en betydelig Deel Lidrag, som



ogsaa as Skriftet selv (hvor eriterr GeheimearchivetS for- 

skjeltige Documentsamlinger i Almindclighed, — forsaa- 

vidt samme ikke allerede forud vare afbenyttede, — men 

frem for alt det Langebekske Divlomatarium citeres) 

vil kunne erfareS, Paa det enhver Lcrser selv maa kunne 

skjsnne, hvor megen Tak vi samtligen ere denne sjeldne 

EmbedSmand skyldige for al den Zlid og Tid Han, med 

sine hsie ForesatteS günstige Tilladelse, saa ufortrsden 

og af blot videnfkabelig Interesse har villet oposre paa 

et Emne, som ikke engang Han selv, men en anden Ham 

tildeels ubekjendt Mand, havde under Learbeidning. 

Zremdeles har jeg ogsaa ved min mangeaarige lsroo 

ven, Kr. ConferentSraad W e r l a u  f f s  Velvillie, af det 

kongelige Bibljotheks Manuskriptsamlinger stet mig i 

Stand til at afbenytte tvende ikke uvigtige Document» 

samlinger cm Odense L y , som jeg ved Udgaven af det 

fsrste Keste maatte savne; og skjemdt s,u vcl en Deel 

saavel af hine som af disse Bidrags senere tNodtagelse
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har gjort rnig det til en Nsdvendighed at meddele en 

Deel deraf i de med ncrrveerende Hefte folgende Rettelser 

og Tillcrg til forste Hefte, erkjender jeg dog med Gl»de, 

at man atter i denne velvillige Underststtelse har et 

nyt BeviiS paa den frydefulde Sandhed, at Me blot 

Regjermgen selv, men ogsaa dens EmbedSmcrnd alt mere 

og mere komme til den VverbeviiSning, at i det mindste 

den crldre Deel af Nationalhistorien (thi Talen er her 

blot cm «ldre Documenter, som ikke mere rilhsre Poli

tiken, men blot Historien) og den- Learbeidelse ingen

lunde bsr vsre enkelte (af Skjcebnen) BegunstigedeS 

udelukkende Arvedeel, der ved deres (vphold L Hovedsta- 

den af de der r Archiverne opdyngede Documenter og af 

ForgcrngereS i Libliothekerne opbevarede haandskrevne 

Arbeider, uden synderlig Msie kunne uddrage Resulta- 

ter; men at diSse Nationalhistoriens utrykte Lildet 

tvertimod, for at undgaae en eenfidig og at bcfordre en 

alsidig Learbeidelse af samme, saavidt muligt burde
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vcrre lige tilgcengelige for alle Landet- Bsrn; ha Na- 

tionalkistorien er et Studium man af fiere Grunde bsr 

snste udbredt blandt alle GtatenS Borgers, og svm dog 

har det eiendommelige frem for enhver anden Viden- 

skab, at detS utrykte og -erhoS vigtigste Bilder kun ere 

tilgcrngelige for saare Zaa og dlöse endda som ostest ved 

Embedsforrerninger ere forhindrede fra at afbenytte 

samme; da derimod den stsrre Mcrngde af Nationens for 

Videnskaberne opdragne Gönner, blot i den yngre Alder 

eller medenS de opholde stg ved Universitetet, have Lei- 

lighed til at benytte samme, men netop i de modnerg 

Aar, hvor man fiulde tro, at de i det mindste i viSse 

Kenseender vare mere srikkede dertil, ved dereS Anstrttelse 

1 Provindserne og dereS Adspredelse over Land og Lige, 

V«a en vis Maade aldeleS udelukkeS endogsaa fra den 

Deel af samme, der angaae den Egn de enten som 

Grundeiere beboe eller som EmbedSmomo bestyre. Og dog 

brrrde vistnok N̂ ationalhistorien og dens Bearbeidelse in-
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genlunde vcrre enkelte af Skjcrbnen BegunstigedeS lNono- 

Pol eg Privilegium, men den hele Nation- uomtvistelige 

Eiendem; thi dens Indhold er i Gründen en Sämling 

af Erfaringer, som vore Forfcrdre have kjsbt med dereS 

FermueS, dereS LivSkrcrfterS, dereS BlodS, ja stundom 

endogsaa deres LivS Fortabelse, og kan altsaa ogsaa med 

Grund kaldeS den hele Nation- retmcr-sige Ary og Eie, 

som hverken den uundgaaelige Lortfjernelse fra Stedet, 

hvor den- utrykte Lilder ere sammenhobede eller andre 

for sammes Afbenyttelse «günstige Omstcendigheder, og 

allermindst de ved disse Gamlinger ansatte EmbedS- 

msndS vilkaarlighed, bsr kunne unddrage Nationen selv 

eller den- for videnskaberne opdragne, skjsndt over Land 

og ^ige adspredte Gsnner. tNen at der tverrimod langt 

hellere, —  for at lette Adgangen til dette for enhver 

GtarSborger (og ikke blot for HovedstadenS Indvaanere) 

i  Gandhed frugtbringende Studium, —  burde arbeideS 

hen til det störe Formaal, at enhver provindS med Ti-
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den maatte faae sit eget historiste Archiv, paa det at 

provrndsenS egne Leboere, som de der dertil best have 

Lerlrghed, maatte kunne sammenholde hvad der allerede 

opbevaredeS i Archiverne med hvad der i provindserne 

selv, vcrre sig af Documenter, Monument« eller Sagn, 

endnu maatte kunne opdageS eller tilfsres. Vel sandt, 

vi have i det mindste med äensyn til det Sidste, allerede 

her i provindsen en Horst agtvcrrdig Legyndelse i de af 

det Littercrre Celskab udgrvne Aktstykker; men saa lcrnge 

ikke alle LjobstcrderS og alle üerregaardeneS, ja saalcrnge 

ikke GtistetS, Amternes, äerrederneS o. s. v. Archiv« 

i denne Henseende ere gjennemgaaede, ja maaskee endeg- 

saa ester en mere udvrdet Plan gjennemgaaede, saalcrnge 

er det som sagt dog endnu kun at ansee for en Begyn- 

delse og derheS blot for en Begyndelse paa at samle de 

endnu i Provindsen selv tilstcrdevcrrende Documenter, og 

vi savne saaledeS aldeleS hvad der af samme i ridligere 

Dage er udleveret og indsamlet til Ljobenhavn og der i
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de forskjellige Archiver findes opbevaret; og skulde end- 

ogsaa bisse provincielle Arch'wbidrag for videnskabSdyr- 

kernes Gkyld ( th i den crldre KistorieS Dscumenter til- 

hore som sagt blot videnskaben og ikke Politiken mere) 

ikke i äovedstaöen selv kunne undvcrreS, saa maatte der 

bog, hvad den provincielle Deel af sarnme er angaaenbe, 

kunne levereS et Regifter berover, omtrenr af samme 

Art som bet bet kongelige dansse Gelskab over sine Do- 

cumentsamlinger lob trykke, og som derhoS var inddeelt 

ester de provindser, Documenterne egentlig angik, og 

aktsaa ogsaa paa Stebcrne selv, dem de egentlig vedkom, 

til videre «Vplysning künde asbenytteS. Det kongelige 

danske videnskabsselskab har allerede lovet os et hsist 

velkommet Register over alle de Documenter, der ad- 

spredte i forskjellige Samlinger hist og her vare aft 

rrykre, og vi see med Glcrde (ppfyldelsen af bette Loste 

imsde; men hvor langt glsdeligere vilde der deg endnu 

ikke vcrre, om vi ogsaa turde haabe paa en Zortegnelse
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over allere utrykte historiffe Docnmenter fra den crldre 

Tid, og i hvilke Archiver ethvert af famme var at 

finde? thi hvor uendelkg mange VplySninger til Nario- 

nalhistorien vilde der da Me, — ogsaa uden for Archi- 

vcrire selv, — kunne findeS, naar vi ssrst sattes paa 

det rette Spor ved at have alle Archivdocnmenter saa, 

vel fra Hovedstaden som fra provindserne samlede. Fast 

ethvert Document af Letydenhed og (vmfang vilde give 

Anledning til nye Underssgelser paa Stedet felv, og en- 

hver Underssgelse vilde lede til nye Mpdagelfer i Natio- 

nalhistorienS erMlte Dele. Man forfsge blot at opholde 

sig i längere Tid paa en Egn- cm hvllken man sornd 

har indfamlet alt hvad man cm samme saavel t trykte 

Leger som i Docnmenter sg Manuskripter har knurret 

forefi'nde; og der vil vist nok for den flittige og duelige 

Grands^er ikke gaae en eneste Dag hen, hvor Han jo vil 

veiledes til at gjore nye Vpdagelser om den Egn, hvis 

Historie Han allerede trcede i sine Samlinger at have
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udtsmt. Forresten vil jeg gjerne troe, at min plan vil 

blive henregnet blandt xria desiäeria; men umulig var 

dens Udfsrelse dog ingenlunde; og den elter de, der let, 

tede cs Abgängen til den Skat af vore ZorftedreS Er- 

faringer, NationalMorienS utrykte Rilder indeholde (thi 

saalcrnge den stsr»̂ e Deel af disse endnu henligge uafbe- 

nyttede, kunne vi dog ikke egentlig sigeS at have nogen 

fand Nationalhistorie); Hans elter dereS Navne hendsde 

vistnok aldrig i SamtibS og LfrerjlcrgtS velstgnende 

Erindring; og det saa meget mindre som den Tid vcl 

neppe er ret langt borte mcre, hvor Rundskaben om 

vore ZorfcrdreS indsamlede Erfaringer maaskee tildeelS vil 

vorde öS ligesaa dyrebar, ja i enkelre Tilfcrlde maaskee 

endogsaa dyrcbarere end alle dereS efrerladte — Skatte.

Elvedgaaed, den 1 Marts 1812.

Ve-cl Simonfen.



D et 14de Aarhundrede beghnder for Odense Bp 
med en Splidagtighed blandt dens Geistlige.

1300  dode nemlig Biskop Gisico (Hvitf. Pag. 
316, 8. N. v. 2 Pag. 636, Pont. 1 Pag. 575. 
Hvorimod D. H. 11 Pag. 364 st'ger 1307, hvilket 
dog er urigtigt jfr. Pag. 400 L  in lra  1301 og 1305). 
Han blev begraven i  den nordre Dor af S . Knuds 
Kirke (D . H. 11 Pag. 549. 8. k .  0 .  7 Pag.
226) eller toet inden for Kükens nordre D or, hvor 
endnu til Nesens Tid (1677) Hans Liigsteen stod. 
I  Hans S ig ill laestes det Vers: tte x  Kanute v e i, 
l^vseso a6esto reo ! og Var derhos paa den ene Side 
af samme en Bisp forestillet og paa den anden Kong 
Knud, som Bispens Patron (8 . 14. I). 7 Pag. 226. 
D. H. 11 Pag. 549). *) Forresten fee om ĥam 
1286, 87, 89, 90, 91, 96 og 99.

Provsten ved Vor Frue Kirke i Odense (jfr. 1246) 
og Hans Munke, som ved denne Leilighed kaldes Ma- 
rianere (8 . 14. I) . 7 Pag. 226. D. H. 11̂  Pag.

r) See vm disse dvbbelte Segl en Anmcrrkning ved 1317.
1
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549) samt Hans ovrige Tilhoengere balgte nu egen- 
mcegtig cn Franciscaner- (Hvitf. B . Kr. Pag 40, 
hvorimod 8. v .  7 Pag. 226 og Suhm stge en 
Dominicaner-) Munk bed Navn Peder Pilegaard eller 
Pigord til Bisp, som ogsaa tog Bispegodset i Besid- 
delse; men S . Knuds Brodrene forkastede Ham og 
balgte retmcessig en Knudsbroder (Hvitf. B . Kr. Pag. 
39, hvorimod 8. R.. v .  7 Pag. 226 og D. H. 11 
Pag. 490 flge en Franciscaner), Peder Pagh, der 
siden gjorde dem megct godt, eftergav dem dereS 
Bonders Mulcter, paa dem for Mord ncer (1315), 
og afstod dem jus patronatus t il Fraugde (1314), 
Steenlose (1316), Ubberod (1335) og Paarup (1339) 
Kirker eller forogede ved disse Kirkers Tiende det 
kongelige Stipendium for dem af deres Kloster, der 
studerede i Paris (Pont. 2 Pag. 61-62. Atl. 6 Pag. 
589. jfr. D. H. 11 Pag. 490, 549-50.) I  Hans 
aflange S ig ill sees paa den ene Side Bispen selb i 
en staaende og velsignende Stilling, og paa den anden 
Side S . Knud staaende i et Ciborium (o: et Slags 
Nische eller aabnet Altertavle med 4 Piller for, hvori 
man soedvanligviis forvarede Hostien), og ligger Bispen 
paa Knce for Ham med oploftede Hoender og Om- 
f lr i f t :  k e x  Oanute v e i ,  l^vseso meinento m ei! 
(Hvitf. B . Kr. Pag. 40. D. H. 11 Pag. 798-99). 
Pontoppidan siger derimod 2 Pag. 61, at Han forte 
i sit Vaaben en hvid Lillie med ovcnanforte Rand- 
fir ift (jfr. Hvitf. B . Kr. Pag. 40). Endelig siger 
Prof. Anchersen i sit 1770 om Knuds GildeSlaug 
udgivne Program, at Han ikke alene forte S. Knuds 
Brllede L sit S ig ill, men ogsaa paa sit B ry ft, og at
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Mange Herr efterlignede Ham (jfr. 1770). Ogsaa til-  
siriver man Ham en Mhnt, som Beviis paa, at Han 
har udovet Myntretten i Odense (Pont. 2 Pag. 61). 
Forresten Var Venne Peder Pagh eller, som Han ogsaa 
kaldes, Peder BaghuuS en Mand af Autoritet og 
stör Anseelse hos Hoie og Lave; saavel Kong E. Men- 
ved, som Hans Broder Kong Christoffer og den Hol
steenste Grev Gerhard, som en Tid lang havde Fyen 
i Pant, bcilede til Hans Venstab, hvorfor de under 
Ham staaende Kirker ogsaa i det sor Landet farlige 
Interregnum lede forholdsviis mindre af de fremmede 
Soldater, end de andre S tifte rs ; thi Han bestpttede 
med Eftertrpk sin Geistlighed (Pont. 2 Pag. 61-62). 
Hvitfeld siger derimod (B . Kr. Pag. 40), at Han vel 
dar Erik Menved kjoer, men „faldt L Kong Christof- 
„ferS Ugunst (undertiden i Veghed og stundom i 
„Grumhed), men holdt Grev Gert altid til Vens, som 
„ellers Var lastet af alle."

1301 indviede Erkebisp Jsarnus af Lund be- 
meldte Peder Pagh t i l Bistop i Odense (Pont. 2 
Pag. 62).

S . A. blev ogsaa S . Knuds Kirkebygning forst, 
i Folge den oeldste og (paa Grund af den paa samme 
anbragte Jnscription, der saaledes lettest og natur- 
ligst lader sig forklarc) ogsaa almindeligste Mening 
(Nyerups Mindesmoerker, Pag. 260) foerdig. Men 
da der i dette Tilsoelde ligger en paafaldende Modsi- 
gelse i  Jnscriptionens Beretning, da Bisp Gisico 
saaledes i Folge samme flulve have gjort Kirken foer
dig eller sat den i brugbar Stand (proeuravit in 
usus) Aaret e f t e r  at Han Var dod, har jeg under

i*
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1291 tilladt mig at pttre en anden Kormodning. 
Hvorvidt nn denne kan have Sandsynlighed ellcr ikke, 
v il aldeles beroe paa, om Bistop Gisico virkelig dode 
1300? om Küken allerede i Hans Levetid, som I n 
skriptionen paastaaer, Var fcerdig? om Han selv har 
ladet Jnscriptionen soette eller ikke? og om den endc- 
lig er affattet i classisk Latin eller i hine Tiders Klo- 
sterlatin? thi i stdstncevnte kan vistnok annus in ille - 
m.8 cleeies Irieenus <L unus ligesaavel betyde 

9: 1291, som 1000 og 10 Gange 30 og 
1 s: 1301, da lleeies kan vcrre sat for Versemaa- 
lets Skyld i Stedet for äeemn, og Forstjellen mellem 
ireeeinis og trie^nus er for ubetydelig til at komme 
i Betragtning i en saa mange Revolutioner underka- 
stet Inskription. Dog det voere dermed, som det vLre 
v il,  saa er endnu en anden Jndvending langt vig- 
tigere, som v r .  P a l n d a n - M ü l l e r  i en egen, for 
et Par Aar siden L det litercere Selskab foreltrst, 
Afhandling har yttret, og det er nemlig den, at ikke 
a l le  Jnscriptionens Bogstaver ere indgravede, men 
nogle af dem blot senere og, som det synes, efter en 
los Gisning, paamalede; thi Var dette allerede 1750 
(fra hvilken Periode Jnscriptionens forste Udtydning 
hidrorer) Tilfoeldet, da seer det heel misligt ud ikke 
blot med Aarstallets, men med det Heles Forklaring. 
V r. Palndan-Müller pttrer sig nemlig derom som 
folger: „S . Knuds Kirkebpgning har oprindelig ikke 
„vceret opfort efter en og samme Plan; undersoger 
„man den med Omhyggelighed udvendig og indvendig, 
„viser det stg, at den er opfort i 3 Repriser, — om 
„man tor bruge dette Udtryk; hver Gang med nogen
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„Forandring i Planen. Deraf de betydelige Ulighe- 
„der i dens forstjellige Dele. Det y ngste Parti er 
„Kirkens vcst l ige Halvdeel, der baade i teknist og 
„architektonist Heenseende kjendelig stiller sig fra den 
„ostlige Deel. Overgangen angives udenpaa tyde- 
„lig t nok ved en svag Nevne i Muren, der gaaer fra 
„Taget paa det hoie midterste Skib oder de lavere 
„Sidestibe lige t i l Jorden paa begge Sider af K ir- 
„ken. Den yngre Deel, der ikke er nogen umiddelbar 
„Fortscettelse af den aldre, er nemlig ikke sammenbyg- 
„get med denne ved nogen indgribende Muurforbin- 
„ding, men kun sat saa twt ov t il den, som muligt, 
„og dcrhos forbunden med samme ved Kalk. Paa 
„denne yngre, vestlige Halvdeel (altsaa sandsynlig- 
„v iis  ene den og ikke hele Kirken vevkommende) fin- 
„des tat under begge SidestibeneS Tag den mcerke- 
„lige Jndstrift, som begynder fra den omtalte Revne, 
„omtrent midt paa den nordre lange Muur, og gaaer 
„L vestlig Retning, dog ikke ganste til Kirkens vest- 
„lige Ende; ligesom den paa Kirkens sydlige Muur 
„begynder strax efter den vestligste udvendige Muur- 
„pille og fortsoettes i ostlig Retning indtil det til Ud- 
„gangspunktet paa Nordsiden svarende Afsnit af Byg- 
„ningen; hvorhos den her har to ulige lange Linier. 
„Bogstavernes Form er den scedvanlige for Muur- 
„bogstaver fra Middelalderen, ogsaa med alle de 
„Uovereensstemmelser og Vilkaarligheder, der charakte- 
„risere disse. De enkelte Bogstaver, der paa den 
„sydlige Side ere omtrent 5 Tommer "lange, paa den 
„nordlige derimod noget längere, ere hver for sig 
„trykkcde 2 L 3 Linier dybt ind i sserstilte brandte
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„Fliser, som paa Sydsiden ere 6. 7^ Tomme lange, 
„6 T. brede, men paa Nordstden noget storre. Bog- 
„staverne ere nu hvide, Fliserne sorte, hvorfor Jnd- 
„striften trcrder stcrrkt frem; men adstillige af Fliserne 
„og med dem deres Bogstaver ere nu forsvundne og 
„dercs Plads udspcekket med Kalk, der ligeledes er 
„fo rt anstroget, og hvorpaa det hvide Bogstav kun 
„er malet, men ikke fordybet. Denne Omstoendighcv 
„gjor det let at kjende de ikke faa senere Tilscetnin- 
„ger fra de oprindelige Bogstaver. Med hvad Hjem- 
„mel og naar disse Tilscetninger ere gjorte, er ikke let 
„at sige; dog synes en Deel af dem ikke at vcrre 
„meget gamle; thi paa en Afstrist af denne Jnscrip- 
„tion, der tilhorer det kongelige Museum for Oldsa- 
„gers Opbevaring, og som uden Tvivl ikke er crldre 
„end fra Langebeks T id, savnes netop adstillige af 
„de nu blot malede Bogstaver; ligesom ogsaa den 
„Afstrist, der findes i Blochs f. Geistl. Hist. 1 Pag. 
„583 i flere af hine Bogstaver afviger fra den, Nye- 
„rup har meddeelt i Skildring af Tilst. L D. og N. 
„4  Pag. 268. Befrier man nu Jndstriften fra disse 
„nyere og, som det synes, vilkaarlige Tilscetninger og 
„henholder sig blot til de crgte og oprindelige Bog- 
„staver, da lyder Inskriptionen saaledes:

Paa den nordlige M uur:
„ H o o  o p u s e r e x L t p k ^ n e i r s i s  K i s l e o  
„p r o s e  s 8 p i r ! t u 8  a l l e x i t  q v e m  — on
„ 8 N K K 6 8 t 1 o  <16868 u t '  8 U M M 6 t u -------
„6 t ur <^v

i  den sydlige Muurs forste Linie:
„------ a a r v 6 N 6 r i t o r 6 o e -------- e o n a l u  a
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„NUS e r ----- k i e ------ t 11 pr 0 p 1i------ tabar
,,e n 1 m e u r a  e e s s a n t e  pi a r u i t u r a  us-
„qv e ----- et pura b o na  v 1 e i l  ina n o n p e
„ r z t u r a p e n a s  p e e e a t l  d e e e t b a e a b  
„olere p a t r a t i  t r i s t i bus  a b a r a t r l  ijve 
„I Lberat  k o s t i b u s a t r i  a nn  in 1 11 e n 
„ä e e L e s

og i den sydlige MuurS anden Linie: 
„ t r i e e n  e t  u n u 8  6 8 t i 1 o m i n i  1 a p  8 us  
„ d u m  p r o e u r a v i t l n  — u 8 b a n e  in o 1 ein 
„ f i e r i  — ^ - i q v l t n o i n e n  K a d e r  1." Dette 
vilde altsaa vcere et saare beklageligt Resultat af en 
saa moisommelig Undersogelse; men nagtet jeg nu 
ingenlunde betvivler Rigtigheden af denne v r .  Palu- 
dan-Müllers Paastand, og det saa meget mindre, som 
Han efter sine egne Udtryk flere Gange har undersogt 
Jnscriptionen og hvert enkeltBogstav i samme, og det 
baade med Haand og O ie, da jeg derimod har vcr- 
ret nodsaget t i l at lade mig noie med det sidste; saa 
mener jeg dog, at om endogsaa enkelte Fliser vare 
udfaldne eller (paa Grund af deres Besiadigelse) ud- 
tagne, saa viser dog de i sammes Sted paamalede 
Bogstaver ved Formligheden med de ovrige, at de 
maae kunne ansees for at voere en noiagtig Copie af 
de Bogstaver, der forefandtes paa den saaledes ud-- 
tagne eller udfaldne Flise; ligesom saavel Contexten 
som Versemaalet syneS at godtgjore, at de virkelig 
maae voere de samme, som forhen havde staaet der; 
hvortil endnu kommer, at der er langt mindre Grund 
til Tvivl om disse malede eller nyere tilsatte Bog- 
stavcrs Rigtighed end om enkelte af de gam!es
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eller indgravedeS; thi blandt diöse sidste synes der 
virkelig ved en Forscetning af Bogstaverne i den syd- 
lige Muurs forste Linie at staae HVlürtar (halv malet 
og halv indgravet) i Stedet for martür, ligesom der 
blandt de indgravede og altsaa for oprindelige an- 
seete, formedelst Ligheden af det gothiske v  og n med 
det gothiste 6, synes at staae veaerit for äeilerit 
og eönat Lstedet for esdat (s: eeclat); men det er 
jo noksom bekjendt, at den mindste Lcrsion foroven L 
det gothiste ä forvandler samme til et v, og den 
mindste Lcesion for neden til et n ; hvortil cndnn 
kommer, at den Forklaring, jeg under 1291 har an
fort, i  Gründen hidrorer sra 1750, og künde man 
den Tid Lkke lcese Bogstaverne rig tig t, da ville de 
vist nu, efter fra den Tid af i 90 Aar at have vceret 
udsatte for Tidens, Veirligets og Reparationerneö 
Paavirkning, endnu voere vansteligere at dechiffrere. 
Forresten rober v r .  Paludan-Müllers Undersogelse 
fra Begyndelsen til Enden den fände Grandster-Aand, 
og man kan ikke andet end vcere Ham Tak styldig for 
samme, i  hvor sorgelig end Undersogelsens Resultat 
maatte synes at vcere.

13 02 var Köngen (formodentlig paa et der af- 
holdt Danehof) L Odense (D . H. 11 Pag. 405, jfr. 
406), hvor Han udstedte et Gjeldsbrev t il Nostok, af 
hvis danste Forlovere de fyenste lovede at holde Jnd- 
lager (et Slags Gjeldsqvarantaine) i Odense, dersom 
Gjelden ikke til rette Tid blev betalt.

1303 var Köngen atter i Odense (D . H. 11 Pag. 
438) og stadfcrstede derfra Geistligbedens Privilegien

S . A. testamenterede Adelsmanden Johan Barthe
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1 Odense en Deel af sine Midler til Dominicanere 
og Franciscanere for Sjalemesser (8 . k .  I). 1 Pag. 
296. D. H. 11 Pag. 443.)

S . A. ovhorte Nigets Bann eller Jntcrdict fra 
1299 (8 . v .  1 Pag. 296. 7 Pag. 226. Pont.
2 Pag. 87.)

1304  testamenterede Marsken Johan Kalfs Enke 
Cacilia nogle Penge t i l adsiillige Klostre, Kirker og 
Hospitäler, blandt andet ogsaa i Fyen; samt til de 
sättige Skoledisciple i  Odense 6 Mark Penge (D . 
H. 11 Pag. 466-67.)

S . A. afbrandte Odense S . Knuds Kirke atter 
(8 . k .  v .  1 Pag. 296; Pont. 2 Pag. 91. jfr. 
1303) altsaa 3 eller 13 Aar efter at den, ifolge det 
Foregaaende, bar bleven fardig; da man nu bist veed, 
at den siden sin sidste Bygning Var aldeles af Steen 
og vel ogsaa maa formode, at den allerede da havde 
hvalvede Lofter, saa veed jeg ikke, hvad der künde 
brande uden detJndvendige eller allenfalls Sparvar- 
ket under Taget; i alle Tilfalde viser Gisicos I n 
skription, at dens udvendige Mure bleve ubesiadigede.

1305 var Köngen i Odense og udftcedte derfra et
Beviis for sin Klerk, som bcseglcdes af Odense Bisp 
Pcder Pagh (D. H. 11 Pag. 489-90), der L Folge 
D. H. 11 Pag. 490 (jfr. 549-50) i dette Aar forst 
stulde vare valgt; hvilket dog paa Grund af det 
Foregaaende (see 1301) maa vcere urigtigt; thi ellerS 
künde man have formodet, at Valgstridighederne forst 
da vare blevne endte. -

S . A. udstadtes paa Danehof i  Skjalstjor og 
Helsingborg, hvor ogsaa Bisp Peder var tilstede,
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Afladsbreve til dem, som hjalp Knudsbrodrene med 
at opbygge Kirken i Odense, der da, som sagt, for 
nyelig Var brcrndt (8 . k,. v. 1 Pag. 296. D. H. 
11 Pag. 490. Dang. Pag. 290).

1307 udstoeder Erkebispen paa Rigödagen i Ribe 
Afladsbreve for Allerup Kirke i Fyen, og bemcerkes 
derved udtrpkkelig, at det steete i Anledning af, at 
den nu skulde opbpgges af Steen, eller fra en Trce- 
til en Steen-Kirke forvandles (8 . tt . 1). 1 Pag. 
296), hvilken sidste Omstcendighed formodentlig netop 
er Aarsag til den störe Mcengde Afladsbreve for 
Landsbykirker L dette Aarhundrede.

1308 gav Bisp Peder ligeledes Afladsbreve for 
dem, der bidroge t il Altorps o: Allerup Kirkes Op- 
bvggelse (8 . U. L). 1 Pag. 297. D. H. 11 Pag. 
571).

S . A. tilintetgjorde Han ved sit Brev fra Orkil 
paa Laäland (formodentlig Orkil ved Svendborg) 
det Magestifte, Kammermester Knud havde gjort med 
Nonnerne i Dalum, da ingen Prcelat havde samtykt 
det; og forbod derhos Hans Arvinger at tilegne stg 
det tilbvttede Klostergods (8 . tt. v .  1 Pag. 297. 
Pont. 2 Pag. 98. D. H. 11 Pag. 571).

S . A. Var der S trid  mellem Odense Borgere og 
Dominicanerne om en Modding, og Bisp Peder be- 
falede i denne Anledning Borgerne, — der synes at 
have gjort Sortebrodre Torv til deres almindelige 
Modingpus, — under Banns S tra f for Fremtiden 
at salde Dominicanerne besvcerlige med dcreS Moddin- 
ger (8 . tt .  v .  1' Pag. 297. 7 Pag. 227. Hv. B .
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Kr. Pag. 40. Pont. 2 Pag. 07. D. H. 11 Pag. 
571).

S . A. blev Benedictiner-Skolen (jfr. 1277 L  86) 
i Odense sorflyttet (?) til det nye Huus, som Prov- 
sten ( t il Vor Frue) havde ladet bygge paa Vor Frue 
Kirkegaard (hvor nu Klokkeren boer. ^) Jens Tynd- 
fljcrg blev bestikket til Skolemester ved samme, Hans 
Lon blev formerct med (eller maastee rettere ansat 
til)  24 Td. Korn, og til 32 Disciplers Underhold- 
ning gav Bispen 160 Tdr. Korn (Pont. 2 Pag. 07. 
D. H. 11 Pag. 571-72. Bloch 1 Pag. 234. Atl. 
6 Pag. 601-2. jfr. 1343, saa at altsaa Rectoren, 
som det synes, fik 5 Gange saa meget, som hver af 
Hans Disciple). Andre lade imidlertid dette forst skee 
1309, samt Skolen forst blive fcerdig 1317. Dau- 
gaard siger Pag. 293, at Skolens Forbindelse med 
Benediktiner-Klosteret L S . Knud derved ophorte; 
dog siger Han det strax efter imod Lgjen. M in For- 
modning er derimod den, at der stet ingen Forflyt- 
ning sieete; men at Benedictinerstolen eller Skolen 
ved S . Knud vedblev, uagtet der ogsaa ved Vor Frue 
Kirke blev anlagt en Skole, ligesom vi skulle see og
saa senere ved S . Hans blev Tilfoeldet; thi hvad *)

*) Man behage at erindre siq, at dette var den samme 
Leilighed, som jeg i det Foregaaende har formodet at 
v«re Byens celdfte Bisperesidents, hvilken Bispen forlod, 
da Köngen efter Zldebranden 1247 i Folge min Formod- 
ning overlod Ham sin Gaard paa Torvet; hvisaarsag 
Bispen nu saa meget lettere künde indromme Provsten 
denne sin forrige Residents til en Skole.
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stulde bevcege Provsten ved Vor Frue til at bpgge en 
Skole for Benedictinerne i S . Knud, ined hvem Han 
idclig laa i S trid? (see 1300). Den Odense la- 
tinste eller Cathedral-Skoles celdre Historie er imid- 
lcrtid saavel i dette som i de foregaaende og nor
mest esterfolgende Aarhundreder saa indviklet og saa 
vanstclig at skjelne fra de Odense BorgerstolerS H i
storie, at det ret var at onste, at en Historiker som 
v r .  Paludan-Müller, der ikke blot opholdcr sig i 
Odense, men endog er ansat ved Skolen selv, vilde 
gjore disse Gaaders Oploöning til Gjenstand for et 
Skoleprogram.

S . A. blcv Degnerenten af Steenlose, Frangde, 
Ubberod og Paarup Kirker henlagte til Skolemestcrs 
Lon ved Pugestolen paa Vor Frue Kirkegaard i Odense 
(A tl. 6 Pag. 601-2).

1309  var Bisp Peder af Erkebispen bestikket t il 
at undersoge Netmcrssigheden af Decanus Guidos 
Valg i Lund, hvilket Han, — da Ingen paa den be
sternte Dag var modt i Odense for at modsige det, 
— ved et Erev fra Alteret bekroeftede. D. H. 11 
Pag. 604-5).

S . A. var Provst Johannes af Odense en af de 3 
Deputeredk, der bleve sendte til Norge for paa Her
tug Magni Vegne af Sverrig at frie til Kong Ha- 
kons Datter af Norge (Hvitf. Pag. 346. D. H. 11. 
Pag. 615).

S . A. erklcrrede Bisp Peder atter i Blansvet Kam- 
mermester Knuds Magestifte med Nonnerne i Dalum 
for ugpldigt (8 . N. v. 1 Pag. 297. D. H. 11 
Pag. 621. jfr. 1308). Dette Blansvct er aabenbare
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Blangstedgaard i Frue Sogn ved Odense; og her 
opholdtBispen stg meget indtil sin Dod 1339. Denne 
Gaard ligger paa et siidt og vandrigt Sted og me- 
nes i gamle Dage overalt at have voeret omgiven 
med Band og at have sit Navn af det blanke Band, 
der omgav Stedet. I  gamle Dage Var det en stcerk 
befcestet Borg, hvorfor ikke blot Sagnet, men ogsaa 
KjendSgjerninger tale. Den Var da en betydelig 
grundmuret Bygning med Bold og Graver paa de 
Sider, hvor den ikke af Naturen Var beskpttet. Ho- 
vedbygningen stod paa en saavel af Graver, som af 
Molledammet omgivet Holm. Paa denne Holm har 
siden i lang Tid voeret BleegpladS; men ncervcerende 
Eier, Hr. Luders, har ladet Gravene sylde, dannet en 
brolagt Baggaard af Holmen og paa samme opfort 
en Meieribygning og en Svinesti. Den Plads, 
hvorpaa den egentlige GaardSbygning nu staaer, har 
derimod tilforn voeret Ladebygninger, og isoer ftal der 
mod Syd have staaet en overmaade stör 3 Voegge 
hoi Lade med svoert Tommer, störe Jernankere og 
massive Muursteen. Denne heele Ladegaards- eller 
nuvoerende GaardS-Plads Var ikke alene omgiven med 
Graver, der endog adskilte samme sra Hovedbygnin- 
gen, men uden om dem igjen paa de 3 Sider af en 
8 Alen hoi Bold. I  Graven mellem den fordums 
Borge- og Lade-Gaard, som Hr. Lüders forst lod 
rydde og siden fylde, fandtes adskillige moerkvoerdige 
Ting f. Er. :
a) en Stump af en (som det syneS, Liig-) Steen,

hvorpaa stod Aar 1720 4<Ie Ideelle-------------
d) en Ditto, hvori Var indhugget et adeligt Vaaben
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med en under 3 Stjerner liggende Halvmaane 
(altsaa de Tangers Vaaben), oder samme Bog- 
staverne v . (o: Niels Bang Jensen eller 
Johansen) og oder Bogstaverne en Strimmel 
med: 8L veus pro noliis <Le. (Da dette nu, 
saavidt stjonnes, var en Stump af I) r . I'keol. 
og Bijlop i Fpen Hr. Niels Bangs Liigsteen, 
som 1676 i S . Knud blev begraven, saa er for- 
modentlig saavel den, som den foregaaende, blot 
kommet den som Fylding);

c) en besynderlig formet Stigboile med Messing
nagler og flere Zirater;

<I) nogle Stykker af en Pandserscerk, bestaaende af 
i Hinanden flettede Jernringe;

e) nogle smaa malede Glasruder;
f)  mangfoldige Been af forskjellige Dyr og et heelt 

Lars Vilvsviin-Kjcebebeen med den siddende Hug- 
tcender, som laae samlede i en Hob, formodent- 
lig der, hvor Stedets Kjokken forhen havde dar
ret; og endelig

§) et Sppdblad paa ^ Alens Loengde.
Alle disse Graver ere nu fpldte paa en lille Deel 

noer, paa hiin Side Veien, Nord for Gaarden og 
i'mod Mollen t i l ;  Hr. Lüders har, som sagt, fyldt en 
Deel af samme, men for omtrent 30 Aar siden blev 
endnu langt mere fyldt og udjcevnet, saavel af Gra- 
vene, som af Volden, ved Major Lassen, som havde 
Gaarden i Forpagtning af Kammerherre Hein. For- 
resten er der fast allevegne paa Pladsen fundne Lev- 
ninger af gamle Grundsteen saavel i Gaard, som i 
Hauge. Ogsaa Sydost for narrvarrende Molle maae
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der i Folge den Mcrrigde Muur- og Tag-Steen 
samt Kalk, man der har opgravet, have staaet betyve- 
lige Bygninger. Mollen laa Heller ikke da paa sin 
nuvcerende PladS (i Nord for Gaarden), men i det 
Sted laa 2 Sqvatmoller nedenfor ved Lanaelokken 
paa den saakaldte Hareholm. Mange overtroiste For- 
toellinger haves om disse gamle Borgtomter; saaledeS 
har f. Er. en trebenet hvid Hare sin Gang i en af 
Gaardens Lokker; der er wegen Fcersel af RLdende 
ved Nattetider i Gaarden; der broender Lys i en af 
Bygningerne om Natten, og der striges fcelt L Han
gen bag Borgegaarden. Gaarden skal forresten, i 
Folge Sagnet, have tilhort Korsbrodrene eller S . 
Hans Kloster (hvilket formodentlig ikke vil sige andet 
end at den, hvad i det mindste Sagnet ligeledes t il-  
holder, tilforn laa i S . Hans Sogn og ikke, som 
nu, Gaarden iV or  Frue og Mollen iFraugde Sogn); 
men ved Reformationen blev den henlagt til Hospi
talet, st/ondt Andre sige, at den blev sijcenket dertil af 
en Adelsmand. Medens den tilhorte S . Hans Klo
ster (?), var den Sommerresidents for Prioren ^  og

^) HviS den nogensinde var dette, da var det vift ikke for 
Prioren i S. Hans, men snarere kor Prioren iS.Knud; 
thi efter det Foreqaaende var det formodentlig dette Sted, 
Nonnerne af Burg eller paa Nonnebjerg L193 overlode 
S. Knudsbrodrene (fee Isie H. Pag. 126-27). S. Knuds 
Prior künde altsaa gjerne der have havt sin Sommerre
sidents og igjen have overladt det til de Odense Bisper, 
af hvilke maaffee netop Bisp Peder Pagh, der elî ede det 
saa meget og opholdt sig der saa scevnlig, kan have om- 
bygt det og givet det Form af Datidens befcrstede Borge.
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siden for Odense Bisper (see 1309, 33, 39, 1474, 
89 og 97), blandt hvilke ogsaa Beldenak flal have 
opboldt sig der (naar det altsaa, i Folge Sagnet hed- 
der, at den ogsaa en Tid lang flal have tilhort 
Jomfruklosteret i  Odense, saa vil det formodentlig 
blot sige, at den tilhorte den Mand eller de Moend, 
nemlig ikke blot Bisp Beldenak, men ogsaa tidligere 
Bisper, der boede i den Gaard, hvor Jomfrukloste- 
ret siven blev anlagt, men hvor forhen Var Bispere- 
fidents). Det Var blandt andet en af Kong Christian 
den Andens Ankeposter mod denne Bisp, at Han egen- 
mcrgtig havde lagt en Kongetiende, som henhorte til 
Provstegaarden, (jeg troer Marslev Kongetiende), t il 
Blangstedgaard; ogsaa Kirkendrup flal, foruden slcre 
Hospitalsgaarde, have henhort til Blangstedgaard og 
gjort Hovning t i l samme. I  Reformationstiden er 
formodentlig denne Gaard tillige med en heel Deel 
andet Kloster- og Bispe-Gods bleven overladt til 
Hospitalet. Men i den svenfle Krig flal den voere 
bleven befludt fra den hoie Bold, indtagen og af 
Svenflerne afbrcendt og aldeles demoleret, hvorom 
de mange Kul og forbroendte Troestumper, der opgra- 
veS, endnu synes at bcere Vidne; ligesom Kammer- 
herre Hein ogsaa opbevarede en der paa Stedet op- 
graven Granat eller Bombe. Mcdens den henhorte 
t i l  Hospitalet, blev den en Tid lang brugt til Op- 
holdssted for de Gale og kaldtes den Tid Blangsted 
Ladegaard; til en anden Tid vare dens Jorder bort- 
leiede t i l de Eyby Mcend, som benyttede dem mecst 
t i l Groesning, hvorved de tildeels overgroede med
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Kratstov og paa flere Maader bleve ruinerede. 1790 
kjobte Kammerherre Hein den af Hospitalet for 28000 
Rd. Han leiede den stden dort t il Major Lassen, 
der, som sagt, fyldte Gravene, sioifede Voldene og 
bortryddede Kratstoven, samt brugte Markerne til at 
grcesse Nytterheste paa. 1814 folgte Kammerherre 
Hein den atter, og 1822 kjobte ncervcerende E ierHr. 
Luders (hvis Velvillie jeg har ovenstaaende Medde- 
lelse at takke) den for 21,000 Rbd. og har saavel 
paa dens Jorders, som paa dens Bygningers Forbe- 
dring anvendt betydelige Summer.

1311  var Bisp Peder med Köngen ved Markgrev 
Waldemars pragtfulde Bryllup i Rosengarten ved 
Rostock (D. H. 11 Pag. 662).

S. A. var Marqvard JohannitterneS Commenvator 
i  Odense (Pont. 2. 104. D. H. 11 Pag. 671).

1312  plyndrede Hansestcrderne i den Rostokske Krig 
nogle Godscr, der henhorte til den Odense Bispestol 
eller Kirke (8 . k .  0 . 7 Pag. 227. jsr. 1 Pag. 297).

1313 var Köngen i Odense og gav der en af 
sin Faders Banemcend, Niederen Peder Porse af Hal- 
land, sit Venstab (Hvitf. Pag. 369. D. H. 11 Pag. 
709).

S . A. udstaedtes det forste danste Brev, der er fo- 
rekommet Hamsfort, nemlig et Gavebrev af Torbern 
Sterts Enke paa Laaland ti l Dalum Kloster ved 
Odense (8 . H. v .  1 Pag. 298; jfr. D. H. 11 Pag. 
711).

1314 stjenkede Bisp Peder af Odense Prior Jo 
hannes og S . Knuds Capitel ju8 patronatus til S . 
Lan rentii Kirke i Frawith o: Fraugde, samt Net til

2



18

at paadomme alle Sognets Säger uden i Mord 
(D ip l. Leel. O ttl,.) ; ligesom Han ogsaa udvirkede 
hos Köngen, at Han sritog Klosteret for det nu alt 
mere og mere overhaandtagende Gjoesteri (8 . L .  v .  
7 Pag. 227. 1 Pag. 298. Pont. 2 Pag. 112.13.
D. H. 11 Pag. 737-38. jfr. Bloch 1 Pag. 589. 
A tl. 6 Pag. 589; og med Hensyn ti l Gjcesteriet 
D. H. 11 Pag. 734). I  BispenS for forst omtalte 
Diplom vedhcengende Segl fees en siedende Bisp med 
Stav i venstre og velsignende med hoire Haand; 
neden for Ham 2Hoveder og oder et af dem enLillie 
(som Odense Vaaben) og derhos folgende Randsirift: 
L .  kratris k e t r i,  I)e ! Kratia L p . Ottoniensis 
(D . H. 11 Pag. 738).

1315 tilftrev Köngen alle dem, som boede og 
bygte i Fyen, at endsijondt Han havde forbudt, at 
Ingen maatte gjceste Munke, Priester og Bonder ( t i l  
hvilken Ende der ogsaa 1260 vare anlagte offentlige 
Kroer), saa maatte Han dog erfare, at fligt vedblev 
til Hans Bnds Foragt, ja ! at man endogsaa under 
Foregivende af Sygdom lagde Hefte, og nnder Fore
givende af Jagt Hunde ind hos S . Knudsbrodrene
1 Odense og L deres Lader (Ki-anSia o: egentlig paa 
deres Ladegaarde) og paa deres Gods, hvorved de- 
reS Underhavende odelagdeS og Gudötjenesten (^: deres 
Ebne til Gudstjenestens Vedligeholdelse) formindskedes 
og en utaalelig Forargelse opftod; hvorfor Han under 
sin Hyldeft og Naades Fortabelse paany forbod det 
(D ip l, eeeles. Otli. 8 . L . 0 . 1 Pag. 298 Pont.
2 Pag. 115-16. D. H. 11 Pag. 749).

S . A. gav Bispen Knudsbrodrene og deres Prior
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Johan Jurisdiction oder deres Bonder og Tjenere 
i Hans hele S t if t ,  Drabssagerne ene undtagne, dem 
Han forbeholdt sin Poenitentiarius (D . H. 11 Pag. 
759). Han gav ogsaa ved en anden Leilighed Prio- 
ren af S . Knud, tilligemed Franciscanerne og Domi- 
nicanerne, som forrettede Gudstjenesten der (mon i 
S . Knuds Kirke? eller bel snarest i Odense) Magt 
t i l at give Syndsforladelse og 40 Dages Aflad (jfr. 
8 . H. v .  7 Pag. 227, som henforer dette sidste til 
1314 og D. H. 11 Pag. 799, som henforer det til 
1317).

1316  tilstod Bispen, at Prior Johan af Odense 
havde i Hans Ncervoerelse paa egne og Capitlets 
Vegne protesteret imod Bispen angaacnde deres Net 
t i l  Fraugde Kirke (D . H. 11 Pag. 780). Denne 
uforstaaelige saakaldte Protestation, bestod imidlertid 
blot i  en Erklcering, at Bispen paa deres Vegne 
stulde have Net til at forfolge enhver/ 'som uloblig 
ä)ilde bemcegtige sig denne Kirke eller tilbageholde dens 
Jndkomster ( v ip l.  Leeles. O tk .), saa at Udtrpk- 
ket: protestationem eoutra episeopuin appellni-e 
paa dette Sted Lkke kan betyde andet end at give en 
Erklcering sra sig til Bistoppen.

S . A. gjorde Köngen nogle Legater til Bedste for 
de Danste, der studerede (i Paris), overgav Directio- 
nen verover til den Odense Bisp Peder og henlagde 
dem som et ,'mmervarende Depositum t il S . Knuds 
Kirke i  Odense (Pont. 2 Pag. 116). Disse Legater 
bestode i Folge D. H. 11 Pag. 776 i jus ^atrouaT- 
tus til (og Tienden af) Steenlose Kirke, som Köngen 
overdrog til dem af S . Knuds Kloster, der studerede

2»
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(efter Hv. Pag. 387 i Paris). Egentlig overdrog 
Köngen denne Kirke i dette Oiemeed ti l Bispen og 
Bispen igjen til Klosteret. ( v ip l.  Leckes. Otk. 8 . 
R . v .  1 Pag. 298; hvorimod 8. k .  0 . 7 Pag. 227 
siger, at det Var nogle Kirker, som laa mellem 
Odense og Steenlose, dem Bispen 1314 havde faaet 
af Köngen og 1315 overdrog til S . Knud).

S . A. underskrev Jacob Flep i Nyborg Köngens 
Loensbrev t il Henrik af Meklenborg og kaldeS ved 
denne Leilighed Dommer (s: Landsdommer) L Fyen 
(Hvitf. Pag. 393. D. H. 11 Pag. 793). Han Var 
saaledes, saavidt man veed, den forste Landsdommer 
i Fyen, hvorved maa moerkes, at Bircherod af gamle 
Brevskaber v il vide, at det fyenske Landsthing fra 
Begyndelsen af holdteS ikke i Odense, men i  Kirkeby 
Kirke; hvilket dog efter Atl. 6 Pag. 713 saaledes 
maa forstaaeS, at i bemoeldte Kirke blot undertiden 
holdtes Landsthing for den noermeste Omegn, saasom 
Sunds Herred, Thaasinge og Langeland. S . A. 
kaldtes bemoeldte Jacob Flep BefalingSmand i Fyen, 
da Hertug Christoffer gsorde Jnvfald i Landet, hvem 
Han vel drog imode, men blev slagen og droebt (Hv. 
Pag. 390, 461. D. H. 11 Pag. 776-77). Han 
Var en Adelsmand af Familien Saltensee (Hv. Pag. 
355), var i Folge Hv. Pag. 461 fodt i Fyen, men 
sirev sig t i l Solte s: Saltoe i Sjceland; ogsaa maa 
Han, for Han blev Landsdommer i Fyen, formodentlig 
have havt en Betjening i Laaland, i det mindste noev- 
neS allerede 1285 en Jacop Flep af Laaland (Hv. 
Pag. 289), og 1310 omtaleS Han atter som Köngens 
Capitain eller Hovidsmand i Landskabet Rostok (D.
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H. 11 Pag. 637). Fonesten havde Han i Folge 
Chr. Pouelsens Neg. magestiftet noget Gods L Fan
gel til S . Knuds Kloster i Odense imod derfor i 
Mageloeg at faae Klostcrets Gods i Hyllerslef i Sa l- 
lingherred, og stk Klosteret siven paa dette Gods i  
Fangel saavel Grev Geert af Holstens Stadfcrstelse, 
som Kong Valdemars Dombrev.

1317 pantsoettes Fyen af Köngen t il Grev Geert 
af Rendsborg og Hr. Hennike af Holsten paa ö Aar 
(D . H. 11 Pag. 793-94. B . N. 2 Pag. 105).

S . A. Var Bispen paa Herredag i Npborg (Hv. 
B . Kr. Pag. 40).

S . A. stadscester Bispen S . Knuds Kloster Kong 
Eriks Gave af Steenlose Kirke med det Tilfoiende, 
at Jndkomsterne deraf ikke maatte brugeS til andet 
end BogerS Anstaffelse og studerende Munkes Nytte; 
ved hvilken Leilighed Bispen indscetter Prioren ved 
sin Ring (per anmilum no8trum investimus) t i l 
denne Kirke D ip l. L .  Otk. 8 . I) . 7 Pag. 227.
D. H. 11 Pag. 798-99. Daug. Pag. 286.293. I  
Bispens aflange Segl under dette Diplom fees Han 
selv staaende og L en velsignende S tilling paa den 
ene Side, og paa den andcn Kong Knud i kongelkg 
Prydelse i et Liborium og Bispen paa Knce for Ham 
med Randstrift: 14ex Kanute «Le. (D . H. 11 Pag. 
799). i )

i )  Det er disse dobbelte Segl eller Sigiller med Prcrg paa 
begge Sider, der i gamle Dage käldtes K le m m e r, 
fordi de aftryktes ved Hjelp af en Klemme eller PreSje, 
der gav dem Stempel paa begge Sider.
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S . A. blev forst den under 1308 omtalte Skole 
paa Frue Kirkegaard fcerdig. (A tl. 6 Pag. 602. 
Block 1 Pag. 332).

S . A. holdt Bispen af Odense med flere Bisper 
et Concilium (D . H. 11 Pag. 801), hvor de appel
lerede t i l Paven for Köngen mod Erkebispen (Ibiä. 
Pag. 802-3).

S . A. er Johannes (see 1308) endnu Provst i 
Odense, Johannes Barn (see 1314, 15 og 16) Prior 
i Odense, og plaeituin generale Otlioniense eller de, 
der söge t il Landsthinget i Odense, omtaleS (OoIIeet. 
I^anKeb.)

1319 understriver Bispen af Odense et kongeligt 
Skjode i Roskilde (D. H. 11 Pag. 843).

S . A. eftergav Bispen Dalum Klosters Bonder 
Helligdagsbroden eller den saakaldte Helgebrot (8 . 
k .  v .  7 Pag. 228. Pont. 2 Pag. 122. D. H. 
11 Pag. 845).

S . A. dode Kong Erik Menved og testamenterede 
t i l  hvert Kloster L Danmark 18 störe Gplden (Flo- 
rins) samt stiftede et rigt Huus i Odense for sättige 
Skoledisciple (D . H. 11 Pag. 849-50). Mon derved 
sigteS ti l den under 1308 og 1317 omtalte Skole? 
eller maaskee blot til Hans Gaver t i l de L S . Knuds 
Kloster Studerendes Fremme?

13 2 0  blev Fpen, — da nu de 3 Aar vare omme 
(B . N. 2 Pag. 106 jfr. 1317) — paany pantsat 
til Grev Johan af Holsteen (B . R. 1 Pag. 22).

S . A. ncevnes Bisp Olav af Odense som ncervL- 
rende blandt Köngens Raad i Ncrstved (D . H. 12 
Pag. 15. Det skal imidlertid vcrre Peder, hvad Han
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ogsaa kaldcö Pag. 45 og 46; men dcsuagtet kaldes 
Han Pag. 49 Johan).

S . A. tilstod Kong Christoffer i Odense (Andre 
sige paa Aalholm) de Flensborger Borgere at maatte 
handle paa Skanor Marked (D . H. 12 Pag. 16).

1321 underskriver Bisp Peder af Odense Köngens 
Forlig i Roskilde med Erkebispcn (Pont. 2 Pag. 127. 
D. H. 12 Pag. 45. 46).

S . A. gav Prioren Hennikin i S . Knud med sit 
Capitel — saasom Knudsbrodrene i Odense troengte til 
lcrrde Mcend — alt dct Gods, som Broder Carl ef< 
ter sin Broders Torkil Bondes Dod havde erhvervet 
Klosteret (undtagen det, der var givet for Hans AarS- 
tid til Rpnkebp Prccst og Degn og til Voxlys i Ryn- 
kebp K irke), t il de Brodreö Nptte, som studerede i 
Paris (Pont. 2 Pag. 128-29, Bloch 1 Pag. 589, 
D. H. 12 Pag. 48-49). Herved er isoer mcerkvcrr- 
digt, at Bispen i Odense, med hvis Samtykke det L 
det hoö Pontoppidan 1. e. meddeelte Diplom siges at 
voere fleet, ikke kalves Peder, men Johan, hvoraf man 
snart skulde troe, at det Var en Forvexling med det 
under 1277 Anforte. Derncest er det ogsaa mcerk- 
vcerdigt, at blandt de forskjellige Jorder re., der ncev- 
nes i  dette ligeledes i I) ip l. Leeles. Otl,. indforte 
Dokument, ogsaa forekommer ciimi<1ia mareka anno- 
nse, som Brodrene aarlig skulde have 6e curia in  
Hüne 8 Io t (jfr. Pont. 2 Pag. 129); hvilket dog i 
Stedet for at betcgne et eller andet Hunnisk S lot i 
Fpen, hverken er meer eller mindre end Landsbyen 
Hundslev ved Rpnkeby. Forresten sees L Priorens 
Segl for dette Brev Kong Knud siddende paa sin
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Throne med Omskrift: 8i§i11uui ki-iori« Olttionien-
818 (D . H. 12 Pag. 49).

1323  dode i Odense Tuvo Decanns, vel fortient 
af Knudöbrodrene, i hviS Kirke Han ogsaa blev be- 
graven (8 . IL. v .  1 Pag. 299-300). Vel Var det 
egentlig ved Vor Frue Kirkes Provsti, hvor Titelen 
af Decanns, Cantor og Canonicus horte hjemme (jfr. 
hvad det forste angaaer 1443 og hvad det sidste 1420 
og 1431); imidlertid finder man dog allerede 1392 
saavel Diaconus som Subdiaconus i S . Knud om- 
talte (fee 1392), og 1246 (v itle  8upra) kaldes alle
rede KnudSbrodrene Caniker.

1 3 2 4  stjenkede Erkebisp Esger den Odense Skole 
nogle Godser (Pont. 2 Pag, 130) ; men seer man 
noiere efter i D ip l. L .  O tli., da bestod det Hele i, 
at Han gav den Lov t i l med Rette (esuoniee) at 
eie de Kirker, som Brodrene (S . Knuds Brodrene) 
eller denS Herrer (Prioren, Bispen og Köngen) 
maatte finde for godt at annectere den; altsaa paa 
andet Dansk, at de maatte have Lov t il at tage, 
hvad Folk vilde give dem (jfr. 8. k .  v .  1 Pag. 300).

1325 Var Frater Clemens OsrdianuZ minorum 
Otkolüsv eller Gvardian for Graabrodrene i Odense 
(Lang. Collect).

S . A. udstoedte Ebbe Petersen et Pantebrev for 
80 Mark paa en Gaard i Brylle t i l sin Ssster K ir- 
stine Erlandsen af S . Johannesordenen (V Ip I.k e Z .)

S . A. dode Erkebisp Esger af Lund (1310-25), 
som havde havt en Sag med den Odense Bisp Peder 
(1300-39); denne havde ncmlig leiet nogle Jorder 
paa Eiby Grund af S . Knuds Kloster, dem Han
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lagde til stn BisiopSgaard Blanghstedt, men Erkebis- 
pen tog Stcrvning over Ham, fordi Han med Vold og 
Magt holdt stg saadan Eiendom t il (s: tilegnede sig 
samme) mod Capitelets V illie og Samtykke; imidler- 
tid modte Bispen ikke, Erkebispen tildomte Klosteret 
Jorden, men Bispen beholdt hvad Han havde (Chr* 
Pouels. Reg.)

1326 Var Bisp Peder af Odense med i Viborg 
at afscrtte Kong Christoffer og at udvcelge Hertug 
Valdemar af SleSvig t i l Konge (D . H. 12 Pag. 
124).

S . A. underskrev Han L Noskilde Kong ValdemarS 
Lcenöbrev t i l Ludvig Albrechtsen (D . H. 12 Pag. 
128) og s. A. i Npborg Kong ValdemarS LcenSbrev 
til Grev Gert paa S . Jylland (ibid. Pag. 135), 
samt Nigsraadets Stadfcesielse paa samme (ibid. Pag. 
137).

S . A. Var Erkebisp Carl i Odense og udstcedte 
derfra Asiadsbreve for Fraugde Kirke (8 . 14. v .  1 
Pag. 300).

S . A. indstcevnede Provsten i Odense, Johannes 
Lycky, efter Pavens Befaling alle dem, der havde be- 
moegtigct sig Dalum Klosters Gods, at mode for 
Ham i Odense (8 . R. I). 1 Pag. 300). Vel mu- 
ligt, at dette var den samme Johannes som den, der 
allerede 1309 og 1317 omtales som Provst i Odense.

1327 stadf»rstede Kong Valdemar i Odense P ri- 
Vilegierne for Bogense By (D . H. 12 Pag. 150).

S . A. var Gystco Commendator ved S . Hans i  
Odense (D. H. 12 Pag. 156). "

S . A. Breff, at Lauritz Jonsson hasfver i pant
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soett Niels Lang borger i Othens all syth godtz L K ii- 
letorp (s: Killerup) met theös tilliggelse fo reO X X X V  
Marck pendinge. Ost. ^ n . L)ni. ^ lc ^ 6 X X V H  Ln 
v iK iliL  P6nt6608te8 (I^Ltt. Ln OalenlleborK repert.).

1 3 2 8  tilstaaer Frater Clemens, OarlLianu8 frL - 
trum ininorum Otkonise, at Johannes Hvitting havde 
gjort Ham og Klosteret Fyldest for alt hvad Fru Jn - 
geborg, Hr. Hamund Litles Enke, havde fljenket dem L 
sit Testament og for alle Jndkomsterne af Rolstath, 
som tilkom dem efter hendes Dod (Mscr. Reg. No. 
406 Fol.)

1320 kom Danmark igjen i Bann paa 7 Aar, 
sordi den Borglumske Bisp var tagen til Fange af 
Grev Gert i Holsten (Pont. 2 Pag. 136).

S . A. skjodede Ekkart Kallonis al sin Eiendom i 
Brylle og Bryllefang ti l S . Hans Kloster i Odense 
(P.-Müller Pag. 16).

1330,  da Grev Johan var dod, fornyedes Grev 
Geerts Panteforlcening paa Fyen. (D . H. 12 Pag. 
202 sq. B . N. 2 Pag. 106; om denne Pantsoettelse 
fee mere D. H. 12 Pag. 225. 13 Pag. 4. 8. 187.
279). Köngen stulde nemlig strax overgive Ham 
Hinsgavl mcd det halve, men derimod selv for det 
forste beholde Nyborg med den anden Halvdeel af 
Landet (B . R. 2 Pag. 107).

S . A. var Bisp Peder af Odense i Avignon hoS 
Paven (Pont. 2 Pag. 138. D. H. 12 Pag. 206.) 
tildeels i Klosteret af Dalums Anliggender (Pont. 
2 Pag. 141-42).

S . A. udvirkede Han, at Grev Johan af Holsten 
(Herre til Laaland og Femern) tog den laalandske
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Geistlighed i sin Beskyttelse (Pont. 2 Pag. 137. 
D. H. 12 Pag. 213).

S . A. maatte Han paa Greverne Geerts og JohanS 
Forlangende overlade deres Capellan Arnold Pinnov 
Nyebolle Kirke i Fyen (8 . R. 0 .  7 Pag. 229). En 
saadan Kirke existerer her ikke i  Landet, altsaa maa 
det vel vcere Nebel Kirke i Nibe S tift, da baade den 
i Skadö og den i Brüsk Herred i  gamle Dage hed 
Nybol, og sormodentlig kaldeö den blot en fyensk 
Kirke, fordi den muligviis den Tid tilhorte S . Knuds 
Kloster i Odense. Dog maa det tillige bemoerkeS, at 
der i samme Aarhundrede ogsaa paa Laaland (altsaa 
i Odense S tift)  omtales et Nybel B irk (D . H. 14 
Pag. 295) og at der endnu er et Sogn, som hedder 
Nebbelund (A tl. 6 Pag. 472).

^ n . Dn. 1330 Ln die na1ivitat68 X  staaer ud- 
hugget paa en Steen i S . Hans Kirke uden videre 
Tilscrtning eller Forklaring (Birch.)

S . A. gjorde Herman Jura, der enten allerede da, 
eller kort efter (see 1340), varHovidsmand paa Noes- 
byhoved, sig fortjent af Dalum Kloster ( 8 .  H. O. 1 
Pag. 301).

1331 er Bisp Peder i Avignon og underskriver 
der Afladsbreve for Jndslef Kirke i Fyen; ligesom 
Paven ogsaa befaler, at det Gods, der er Dalum 
Kloster og S . Knuds Prior frataget, skal dem igjen 
restitueres (8 . k .  v .  1 Pag. 301).

S . A. skjenkede Bisp Peder Knudsbrodrene, for at 
de skulde studcre desto flittigere, de Jndkomster af 
Steenlose Sogn, som Kong Erik 18 Aar forud (? jfr. 
1316) til de Pariser Klerker havde fljenket; ligesom
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Han ogsaa siden skjenkede dem Ubberod Sogn (D . H. 
12 Pag. 221, jfr. hvad det sivste angaaer 1335). 
Hvad Suhm I. e. tilfo ie r, at Bispen ogsaa samme 
Aar skulde habe bygget Navnsborg S lot paa Laaland, 
er derimod en reen Misforstaaelse af 8 . k .  v .  7 
Pag. 229; thi det dar ikke Ham, men Grev Johan 
af Holsten, der lod det bygge (8 . K. v .  1 Pag. 302, 
Hvitf. Pag. 463, D. H. 12 Pag. 262).

1332 blev hele Fyen pantsat til Grev Gert (B . 
R. 1 Pag. 22, 2 Pag. 107), saa at Han nu ikke 
alene havde Hinsgavl med den ene (jfr. 1330), men 
ogsaa Nyborg med den anden Halvdeel af Landet som 
Panthaver i sin Vcrrge.

S . A. atter Ebbe Petersens Pantebrev t il sin So
fter Kirstine Erlandsen af S . Johannes - Ordenen 
(Neg. D ipl.), jfr. 1325.

1333 Breff, at Peder Brock haffver i pant satt 
Niels lang borger uti Othens (see 1327) for 12 
marck puert S o lff Kolnesche vecht allt syt godz i K iit- 
torp (s : Killerup) oc Kaltorp (en nu nedlagt By 
ved Killerup) V st. v n . M 6 0 0 X X X  tertio 
sadbato post lestum paselrse (L.itt. Ln Oalenck. 
repert.) Vel muligt, at dette i ncervcrrende Periode, 
hvor Holstenerne regjerede i Landet, künde bcere den 
Peder Brok fra Fohr, der ncevnes i D. H. 12 Pag. 
226 og 399.

S . A. gav den adelige Frue Coecilia (euius Lii- 
sizne 2 llLversis per reetuin coloribus äistinK- 
v itu r s: hvis Skjold Var tvoerdeelt paa längs med 
2 forsijellige Farver) og som Var Enke efter Adels-
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manden Este, t i l  Dominicanerne i Odense soerdeleS 
rigelige Gaver (8 . v .  1 Pag. 302).

S . A. gav Bisp Peder fra Blansvet Fraugde 
Kirke Aflad (8 . k .  v .  1 Pag. 302).

13 3 4 tcstamenterede Erkebisp Carl af Lund Prce- 
dikebrodrene i Odense 1 Mark Selv og 1 Baldakin 
(9: egentlig en Thronhimmel, men ogsaa ct Stykke 
kostbart Toi, der künde bruges t il en saadan); giver 
derncrst Vor Frue Kirke i Gameltost o: Gamtoste for 
den Tiende, Han oppebar, da Han Var Provst der, 
6 Mark Solv og til Vor Frue Kirkes Bygning i 
Odense 1 Mk. Solv (D . H. 12 Pag. 390), samt 
omtaler endelig detGods, Han havde kjobt i Tummcr- 
thorp (o: Tommerup i Odense Herred) i Fyen (ibid. 
Pag. 392).

S . A. befalede Bisp Peder fra Alevath paa Laa- 
land, at Ingen maatte forncerme Kirken af Steenlose 
i dens Jndkomster og Tiender, da Han havde skjenket 
den t i l Disciplene fra Odense, som studerede i Paris 
(8 . k .  I). 1 Pag. 302, D. H. Pag. 252), hvilket 
Pontoppidan 2 Pag. 142 urettelig saaledes udtolker, 
som om Han forogede Köngens Gave til de i Paris 
Studerende med Steenlose Kirke; thi Steenlose selv 
Var jo en kongelig Gave.

S . A. dode Halstan, den Odense Bisps Official, 
og Arnold Pinnov fik igjen Hans Embede (8 . ü .  v .  
1 Pag. 302, 7 Pag. 229), formodentlig Grev Geerts 
forrige Capellan (see 1330).

S . A. Var Commendatoren ved S . Hans Kloster 
L Odense, Peder Danus i Rvgte for stör Loerdom,
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Fromhed og Dyd ( 8 .  k .  v .  1 Pag. 302, Pont. 2 
Pag. 143, D. H. 12 Pag. 252-53).

S . A. var i Odense meget anseet Knud Jverson 
Colberg, som i d. A. gav störe Gaver til Francisca- 
nere og Dominicaners (8 . v .  1 Pag. 302, D. H. 
12 Pag. 252).

S . A. var ogsaa beromt Nicolaus, Vican'us (o: 
Capellan) bed S . Mariae (S . V irginis) eller Vor 
Frue Kirke L Odense (8 . 8 . I) . 1 Pag. 302, D. H. 
12 Pag. 253).

1335 stadfcestede Grev Geert af Holsten ved sin 
Ncervoerelse i Odense alle de Friheder og Nettigheder, 
som Odense Borgere havde af danste Konger, og tog 
dem derhos under sin Bestyttelse (D .H . 12 Pag. 263, 
397); saa at man altsaa seer, at Odense Borgere 
allerede for den Tid have havt kongelige Privilegien 
noget som naturligviis ikke var i Brug, for Borgerne 
i forrige Aarhundrede vare blevne en egen Stand L 
Staten. A f et Document af 1477 skulle vi i det 
Folgende erfare, at Odense Bv havde Privilegier af 
begge Kongerne Valdemar, altsaa formodentlig saavel 
af Kong Valdemar den 4de som af den slesvigske 
Valdemar eller Kong Valdemar den 3die, der ligele- 
des 1327 udstcrdte Privilegier for Bogense By. Men 
af disse Konger er nu kun den ene crldre end 1335, 
vg jeg indseer altsaa ikke, hvorledes Grev Geert kan 
komme til at tale om de danste Konger in p lu ra li, 
der for 1335 havde givet Odense By Privilegier. 
Men der ere saa mange Privilegier gaaede til Grunde 
i  Verden, at man ikke kan forundre sig over, at, da 
baade Valdemar den 4deS og Valdemar den 3dies ere
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forlorne, ogsaa de, der rnuligviis endnu büre crldre 
end disse, ere forsvundne.

S . A. besternte Bisp Peder ved sit Brcv fra Aale- 
vath jura  stolrv paa Laaland, eller hvad Sognefolkene 
t il deres Prcester ved enhver Leilighed siulde offre. 
(D . H. 12 Pag. 263. 398).

S . A. gav Bisp Peder ved sit Brev tilgende, at 
Sognefolkene af Ubberod, hvis Patronatsret ikke 
alene rilhorte S . Knud, men som selv L D ip l. Leel. 
O l k .  kaldes l^amilia 8. Kanuti in OUien86, ^) ikke 
formedelst Kaldets Ningheds Skyld künde faae nogen 
Praest til at forrette Gudstjenesten hos sig, hvorfor 
den herved lagdeS til Prioren i S . Knud, som dertil 
investeredes ved Bispens Ring og for Fremtiden 
flulde lade Gudstjenesten forrette (D ip l. Leel. Otki. 
D. H. 12 Pag. 264-65. 8. 1*. I) . 1 Pag. 302), 
formodentlig ved en Munk fra Klosteret; og derfra 
hidrorer saaledes det grundmurede Huus for Munken 
ved Ubberod Kirkegaard, som omtales i A tl. 6 Pag. 
544 jfr. Annaler f. N. Oldsi. 1836 Pag. 113 sq.

S . A. Var Johannitter-Commendatoren i Odense 
Petrus L Ny for stör Laerdom og Dyd (Pal. Müller 
Pag. 29) jfr. 1334.

r) Hvorved maa bringes i Erindring om den gamle For- 
tcrlling (Atl. 6 Pag. 514), at den, der havde bygget Ub, 
berod Kirke, for et Kallunds Skyld var gaaet i S. 
Knuds Kloster og havde skjenket det alt sit Godö; hvis- 
aarsag en Skov der i Sognet endnu kaldes Kallunds- 
skoven; maasiee det nnvcerende Kalleur eller Kallor der 
i Sognet?
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1336 stadfcrstede Erkebispen Odense Concilii Be- 
slutning af 1245 mod dem, der forncermeve Geistlig- 
hcden (D . H. 12 Pag. 277).

S . A. Vistop Peders Brev til S . Knuds Kloster 
paa Moglebro Madt, som er den Holm norden neben 
sor Klosterets Lykke og senden noest op t i l Aaen, som 
Bistop Jens (uden Tvivl Belvenak, see 1519!) 
kjobte af Odense B y , men som dog med rette horte 
Klosterct t il efter dets Privilegier (Chr. Pouls. Neg.). 
Dette er altsaa et aldeles uforkasteligt Vidne om, at 
den nu saakaldte Mollebroport egentlig bor hedde 
Moglebroport, hvorpaa Aktstykkernes Udgivere allerede
1 Anledning af et Doc. af 1534 havde giort op- 
rnoerksom (see forste Hefte Pag. 115), men som ncer- 
vsrende D ipl, forst uomtvistelig stadfcester.

1337  blev det 7-aarige Bann eller Interclietum 
ZeneraLe, hvori Riget havde vaeret, ophcrvet. Pont.
2 Pag. 149.

S . A. udstoeder Henrik Pedersson de Nwsbyhoved 
(formodentlig Lcensmand) et Gjeldsbrev t i l Ole Pe- 
dersen af Npdorp (B . N. 1 Pag. 23), og er dette 
saaledes, saavivt jeg veed, forste Gang at Slottet 
udtrykkelig noevneS.

1 3 3 8  besogte Bisp Ped.'r Paven i Avignon (Pont. 
2 Pag. 62).

1339 forordnede Bisp Peder af Odense, at da 
Flcrkken (oppirluin) Naaghelund laa inden Grcrnd- 
serne af Aasums Mark, saa stulde den ogsaa henhore 
t il Aasnm, i  Stedet for at den tilforn havde sogt 
Marslev Kirke (8 .  Ü. v. 1 Pag. 303, D. H. 12 
Pag. 307).
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S. A. dar Broder Harald Commendator af S . 
Hans Hospital i Odense og en af Medeierne af for- 
bemcrldte Raagelund (8 . R. O. 1 Pag. 303. D. 
H. 12 Pag. 307).

S . A. gav Bisp Peder af Odense Sognet Patorp 
s: Paarup til dem af Knudsbrodrene i Odense, som 
studerede L Frankrig; og blev Prior Ascer dertil in- 
vesteret med Ring og Stav og med Samtykke af 
den holstenste Grev Geert, som nu regjerede Landet, og 
af Nidder Otto Splitt, som havde Patronatsret t il 
Kirken (8 . k .  0 .  1 Pag. 303. D. H. 12 Pag. 
311 jsr. Bloch 1 Pag. 590. Atl. 6 Pag. 589).

S . A. gav Petrus Nielsen Lykke saavel Dalum 
Kloster, som S . Hans Kloster L Odense störe Gaver 
(8 . N. I). 1 Pag. 303).

S . A. erklcerede Bisp Peder Praestegaarden i Aasum 
for en Medgift til Kirken og forbhder under Banns
straf at besvoere den; hvilket skeete t Anledning af, at 
Grev Geert, — som lagde Skat paa alle Fyenboer 
uden at spare nogen Stand, — ligeledes havde be- 
tynget denne Prcrstegaard med Skatter (D ip l. L . O lk. 
8 . k .  1). 1 Pag. 303. D. H. 12 Pag. 311-12).

S . A. dode Bisp Peder Pagh af Odense og blev 
begraven inden for den nordre Dor af S . Knuds 
Kirke (altsaa ved Siden af Bistop Gistco) under en 
Marmorsteen (hvis Jnscription finde- i M arin, äan. 
1 Pag. 216 og hos Pont. 2 Pag. 62), som L 
Hvitfelds Tid blev bortfort af Loensmanden i Odense 
(D . H. 12 Pag. 312. Bircherod eaus. äep. ant. 
siger derimod, at det skeete i  Slutningen af det 17ve 
Aarhundrede- hvorhos Han omtaler slere fiige Liigste-

3
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neS Borttagelse af Odense Kkrker). DenneBiskop op- 
holdt fig meget paa Alevath og Orkel, men dog meest 
paa Blansvet 9 : Blangstedgaard, som den, der laa 
Odense normest (8 . v .  7 Pag. 230. D. H. 12 
Pag. 312).

1 3 4 0  blev Fyen, da Grev Geert Var drabt, parrt- 
sat til Hans Sonner, Greverne Henrik og Claus, af 
Kong Valdemar (B . N. 1 Pag. 23. 83).

S . A. vilve Provsten til Vor Frue L Odense atter 
indtroenge sig i Bispevalget og der dar wegen S trid  
i  den Anledning, i det Nicolaus Suder (o: Skoma- 
ger?), en Tpdsker, som da Var Provst, tragtede efter 
Bispestolen og havde faaet Prioren i Dalum, Geist- 
ligheden ved Frue Kirke (eller Marianerne 8. k .  v .  
7 Pag. 230) og alle tydske Praester (hvoraf der vare 
en Deel, eftersom Grev Geert eller Hans Sonner nu 
eiede Landet. Daug. Pag. 292) paa sit Parti; men 
Knudsbrodrene satte dog tilsidst deres Net igjennem 
og valgte Franciscaneren Nikolaus Jensen fra J y l- 
land (8 . k .  0 . 1 Pag. 303-4. 7 Pag. 230. D. 
H. 12 Pag. 329-30). Dog Var denne Sidste ingen
lunde, som Atl. 6 Pag. 589 v il, P rior i S . Knud. 
Efter Pontoppidan 2 Pag. 62 Var Han en Krabbe 
eller Munk, men efter 8. tt . 1). 7 Pag. 230 en Jyde 
og aldeles ikke af Adel (jfr. Hv. B . Kr. Pag. 40). 
Forresten var Han en Franciscaner, og Hvitfeld skildrer 
Ham som meget overtroisk; hvilket dog ikke vil sige 
andet, end at Han Var en ivrig Catholik (Pont. 2 
Pag. 62-63).

S . A. var Herman de Jura Loensmarrd paa Na?s-
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byhoved (B . N. 1 Pag. 23), men, som det synes, paa 
de holstenste Grevers Vegne, jfr. 1330.

S. A. afstode de unge holstenske Grever Henrik 
og Nicolaus ved et Brev til Bisp Nicolaus af Odense 
Sognet og Kirken Nybele (see 1330) t i l  Dalum Klo
ster med samt Patronats-Retten, imod at Sostrene 
siulde bede for deres af Niels Ebbesen drcebte Faders, 
Grev Geerts S jir l (8 . k .  0 .  1 Pag. 304, 7 Pag. 
230, Pont. 2 Pag. 158). Dalum Kloster var den 
Tid meget rigt, og Grev Geerts Broder, Provsten L 
Bremen, som Var de unge Grevers Formynder i Fyen, 
laante i denne Tid en stör Sum Peuge af Nonnerne 
(8 . k .  v .  1 Pag. 304, D. H. 13 Pag. 10). A f 
samme to Grever har man forresten ogsaa (men 
Aarstallet mangler) et Gavebrev t il S . Knuds Klo
ster paa hele Korsebjerg Mark i Ubberod Sogn, som 
Byfogeden i Odense efter disse Grevers Befaling 
maatte stjode t i l samme (Chr. Poulsens Reg.) .

S . A. vare i Fyen Otto Hardenberg, Rid. Nico
laus Johnsen af Keldebek, Olav Elevsen (hvis Vaa- 
ben var bin! obliqvi tran8ver8i bae illi, «jvoruin 
extrema U1ii8 exornanlur), vel fortjente af Dalum 
Kloster (8 . k .  v .  1 Pag. 304).

1341 var Bisp Nicolaus en af Forloverne for 
Kong Valdemar den 4de i Forliget mellem Ham og 
Kong Magnus af Sverrig (D . H. 13 Pag. 22).

S . A. bekroefte de Eedsvorne paa Oen Femern en 
Sjoelegave, som den afdode Dr. Nicolaus (Alverstorp) 
de Nuerstorp i Bistop Peder PaghS Tid havde givet 
til S . Knuds Kirke i Othenso; nemlig .1 Boel L Bel-

3*
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storp (D ip l. L .  Otk., jfr. 8 . k .  0 . 1 Pag. 304, 7 
Pag. 230).

S . A. confirmerede Bispen alle Gaver, som vare 
givne t il S . Knuds Kirke og blandt disse ogsaa den 
femernste (8 . K V .  7 Pag. 230).

1342 blev S . Francisci eller Graabrodre Kirke i 
Odense ombygt og forskjonnet (8 . k .  I) . 1 Pag. 305, 
7 Pag. 230, D. H. 13 Pag. 58).

1343  indviede Bispen i Odense Nicolaus Johnsen 
det störe Alter i S . Francisci Kirke ibid. til Jomfrue 
M aris  ALre, efter at Kirkens Bygning (efter Repa
rationen 1342) nu Var fuldfsrdig (8 . k .  v .  1 Pag. 
305, 7 Pag. 330, Hv. B . Kr. Pag. 40, Gl. Saml. 
1 1, Pag. 88, Pont. 2 Pag. 166. D. H. 13 Pag. 91, 
Bloch 1 Pag. 594, Atl. 6 Pag. 589).

S . A. figes Bisp Niels at vsre dod; men Hans 
Dodöfald indtraf ferst 1362 eller 1363 (D . H. 13 
Pag. 91).

S . A. bekrceftede Bispen den Odense Skoles P ri- 
vilegier og skjenkede den nogle Godser (Pont. 2 Pag. 
166) af 1537 Dalers Vsrd i (Bloch 1 Pag. 234, 
Atl. 6 Pag. 602). Deriblandt henhorte ogsaa SarrS- 
lef Kirke, som dog alt Var givet i Hans FormandS Tid 
(see 1349), jfr. Daug. Pag. 293, 8 . k .  v .  7 Pass. 
230).

S . A. existerede allerede S . GjertrudS Gilde i 
Odense; thi da folgte Prcrsten i Fangel til P rovisor 
Oonvivn 8. 6ertrn6e i Odense (see 1454, 85, 99, 
1560, 93 og 1780), Henekino Lytike Cimber, stn Gaard 
i Kalstorp Sonden for Odense, en nedlagt By i Ncrr- 
heden af Killerup (see 1327 og 1333). Dette Gilde
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havde sit Alter i Frue Kirke, og 1593 hedder det, at 
Gjertruds Kirke s: Gildeshuus, som den Tid nylig 
Var nedfalven, laa ved Siden af (davcrrende) Fifle- 
torv (eller de saakaldte Sildeboder) mod Osten; alt- 
saa (da Fifletorvet den Tid Var den ostligste Deel af 
Korsgaden) omtrent ved Skjolden (Jversens Avis 
1807 No. 4 8 ), som ogsaa efter Nogles Beretning 
flal have störe hvcelvede Kjeldere, og som Nogle mene 
har vceret en Kirke, Andre et Kloster, men atter Andre 
gjore til en Bolig for en Prinds (see 1807); Andre 
sige derimod, at dette Sidste ( i det Mindste hvad Kjoel- 
derne angaaer) snarere passer sig paa Bygningerne 
ligeover for Skjolden i Overgade (formodentlig for- 
rige Frue Hansens, nuvcrrende Redacteur Thomsens 
Gaard); hvorved tillige maa mcrrkeS, at da den af 
Aaen ncrsten omflydte Eng, der kaldes Gjertrudsholm, 
formodentlig henhorte t i l dette Gilde, saa har dette 
rimeligviis givet Anledning til den Vildfarelse af 
Pontoppidan, at Han i Atl. 3, 441 beretter, at S . 
Giertruds Kloster i  Odense eiede det adelige Gods 
Gjertrudsholm.

S . A. kaldes Johannes Nielsen Kragh auäitor 
p laeiti Zenerslis kkionise s: Landstingshorer L 
Fyen (Birch).

13 44 Breff, som Hertug Henrick aff Land to Hol
sten haffuer giffuit paa retterting i OthenS, at Niels 
Längs Arffvinge flotte oc uplode Hr. Henneke van 
Vrede oc Hr. Henneke van Vecten all thet panth, 
Niels Lang haffde. va t. v .  M W 6 X L . qvarto 
feria secun^a post Lann ti ( l i t t ,  in Oslencl. re- 
pert.), jfr. 1327 og 1333.



38

1345 holdtes i Helsingborg et stört Concilium, 
hvor Bisperne vedtoge at understotte den af deres 
Medbrodre, der ved verdslig Magt blev fordreven; 
vg seer man da af Forholdet i den Andeel af denne 
Understottelse, enhver af disse Bisper blev paalagt, at 
Odense og Viborg Bispestole ansees for de ringeste 
af alle Landets Bispestole (8 . k .  I). 1 Pag. 305-6, 
D. H. 13 Pag. 134-35 sq., 795 sq.) Forresten vare 
der paa dette Concilium tilstcede Bisp Nicolaus, An
dreas Prior og Martinus Provst i Odense (ibid. 
Pag. 804. See hvad den Sidste er angaaende 1348).

S . A. da S . Knuds Kirkes Jndkomster vare for 
ringe t i l at suldfore dens Bygning (maaskee efterJl- 
debranden 1304 og 5), saa tilstode Nigets paa for- 
ommcrldte Concil forsamlede Bisper 40 Dages Aflad 
t i l alle dem, som kom den til Hjelp med deres Gaver, 
besogte Gudstjenesten der og striftede for dens Prcest. 
Ligeledes dem, som der node Brod og Kage, indviede 
t i l  Christus for Helgenes Billeder, eller fulgte Proe
sten, naar Han bar (s: egentlig en Offerkage,
men her uden Tvivl det indviede Brod eller Christi 
Legeme jfr. 1372) og den heilige Olie om, eller gave 
smaa Billeder (Oseilla) til Kirken, ^) eller og om 
Aftenen, naar der ringedeS med en Bjoelde, ?) loeste

r) Maaskee var det siige, formodentlig paa Alteret op- 
stillede, Smaabilleder der menes, naar det i AgneteS 
Vise hedder: .,og alle de Smaabilleder de vendte sig 
omkring."

2) Det var af disse smaa Klokker eller Bjcelder man, som 
jeg i det Foregaaende har anfort, troede, at Pladsen 
Klingenberg i Odense havde Navn.
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Fader vor (pater noster) og Hilsencn til Marie 
(ave M aria ) 3 Gange, og det paa Knoe (8 . l i .  V . 
1 Pag. 306. D. H. 13 Pag. 138). Visselig en 
scelsom Maade, eller scrlsomme M idler, at faae en 
Kirke opbygt paa!

1346 viste den anseelige Mand Nicolaus Cher- 
mer i Odense Franciscanerne meget Godt og testamen
terede dem Huus og Grund (8 . R. v .  1 Pag. 306).

S . A. indbode Greverne af Holsten, Henrik og 
Claus, som vare i Besiddelse af Fyen, Hertug Bälde- 
mar af S . Jylland oder t il sig paa Jagt, men tvge 
Ham paa samme forrcederskviis til Fange og hensatte 
Ham paa Nyborg Slot, hvor Han sad paa andet Aar, 
indtil Han nodtvungen frasagde sig sit Forbund med 
sin Svoger Kong Valdemar (H v. Pag. 492, D. H. 
13 Pag. 152-53).

1347 folgte Otto Randulfsen i Odense noget 
Gods til Nonnen Heina de Hov i Dalum, som hun 
igjen testamenterede til Klosteret (8 . tt .  1). 1 Pag. 
306), jfr. 1348.

S . A. funderede Jens Marsvin og Robert Ro- 
bertsen et Alter for Vor Frue i S . Albani Kirke L 
Odense, hvortil den Fsrstncevnte fljoenkede 2 Gaarde 
(G l. Saml. 2, 2, 50). Da nu det saakaldte Elcende 
Gilde ogsaa havde et Dort Frue Alter i S . Albani 
Kirke og deraf kaldte sig Vor Frue Broderstab, saa 
troer man deraf at turde slutte, at I .  Marsvin og 
N. Robertsen vare Formcend for dette Gilde og paa 
sammeS Vegne oprettede bemeldte Alter, og at altsaa

S . A. eller maaskee forst ncrste Aar i Anlevning af 
den sorte Dod, det til ovenmcldte Alter hcnhorende
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Vor Frue Broderstab eller saa kaldte Elarnde Gilde 
er bleven stiftet. Dette Gilve gjorde sig, som man 
mener, fortjent ved SygeS Pleie, hvorfor det ogsaa 
kaldteS et Hospital og havde flt Navn af, at Med- 
lemmerne kaldte sig selv Udlcrndinge (o: i det gamle 
Sprog Elcende) og Pillegrime; samt i Folge det 
Sprog af Bibelen: vi ere Udloendinge rc. som i V u l
gata lyder: aUeniKense sum us-------ilonee fii8ee-
itainus, ogsaa kalvte sig Oonviviuin alieni^enaruin 
«liseeäentium. I  Gl. Samlinger 1, 1, 38-45 op- 
regnes en Deel af Gildets Medlemmer, af hvilke den 
TEldste, som er bekjendt, omtrent synes at have levet 
1438 og den yngste 1523. Ogsaa Kong Hans, 
Dronning Christine og Prinds Franciscus, samt en 
stör Deel Bisper, Priorer og Prcrster vare Medlem
mer. Deres Spita l eller Pilgerhuuö, som kaldtes det 
elsnde Huus, stod i Folge Grundtegningen af 1593 
paa det störe Torvs ostlige Side; og deres Gildes- 
flraa haves paa Tydsk L Raadstuearchivet og er nu 
udgiven i Aktstykkerne Pag. 31 sq., men er forst af 
1435. Da nu bemeldte Gildes Skraa forst er af 1435 
og Medlemmernes Alder, som det synes, ikke rcrkker 
hoiere op end til 1438, saa maa enten Hypothesen 
om dets Stiftelse 1347 varre fa lfl, eller ogsaa det 
1435 maa have faaet nye Love og en ny Jndretning.

i )  rhi den Hr. Anders ak Vislof, Bircherod ibid. Pag. 44 
anscetter til 1425, levede, saavidt feg veed, forst 1499; 
derimod ncevner Han Pag. 38 en Hr. Urias, og er det 
Prioren i St. Knnd af samme Navn, som er at formode, 
da levede Han 1410 og 1418 og var allerede dod 1121.
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1348 blev det Halve af Fyen indlost af Kong 
Valdemar, riemlig Nyborg med den ene Halvdeel af 
Landet (8 .H .V . 6 Pag. 525, D. H. 13 Pag. 187), 
hvorved Niels Jura blev fr i for den Eed, Han havde 
svoret Greverne for Nyborg, og Samme Ham nu paa 
Kong ValdemarS Vegne overleveret. T il Hindsgavl 
regnedes derimod VendS og Baag Herreder og t il O r- 
kel Salling og Sunds Herreder (ibid. Pag. 188), og 
dette beholdt saaledeS Greberne endnu som den an
den Halvpart af Landet (ibid. Pag. 189, 190, B . 
R. 1 Pag. 23>24, 2 Pag. 110, cfr. 1353).

S . A. folgte Borgeren i  Odense Johan Esbernsen 
Marsvin noget Gods t il P rior Andreas i Dalum 
Kloster; og Andreas Prior L S . Knud, Ascer okli- 
eialis Lp iseop i, Eliv P rio r Vominie. og 4 Odense 
Borgere (nemlig Widolph Friis , Johannes Bang og 
Brodrene Otto og Hennichin Randolfsonner) bivaa- 
nede Johannes Wermesters 2 Dottres Jndkloedning 
som Nonner ibid. (8 . I I .  v. 1 Pag. 307).

S . A. blev paa et Synode i Odense Striden, der 
havde vceret mellem Broder After, Benedictinernes 
Prior i Odense, Provsten Martin ibid. (eller prse- 
positus A larisnorum , som Han i 8 . k .  v .  7 Pag. 
230 kaldes) og Prioren i Dalum, hvilke Sidste tillige- 
med nogle tydfte Klerke havde villet anmasse sig B is- 
pevalget (see 1340), saaledeS afgjort. at de 12 oeldste 
Sogneprcester i Fyen (som ved denne Leilighed ncev- 
nes) bevidnede, at hverlen Provsten i  Odense eller 
Prioren L Dalum nogensinde havde havt Deel i B is- 
pevalget, men at dette ene tilkom Benedietinerne i S . 
Knud (8 . N. I) . 1 Pag. 307, Pont. 2 Pag. 174,
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Bloch 1 Pag. 520, D .H . 13 Pag. 123, 813); hvor-
hos det er at mcrrke, at Prioren i S . Knud kaldeS
i D. H. 13 Pag. 123 After, men derimod Pag. 814 
ligesom hos Pont. 2 Pag. 174 Andreas. Sagen er, 
at Bispen i denne Anledning s. A. udstoedte 2 Breve, 
som findes i  D ip l. Lo . Otk., og i det forste af disse, 
som er aldeleS det samme som det i D. H. 13 Pag.
813 sq. indforte, kaldes Prioren ved Odense (S .
Knuds) Kirke Andreas; men L det andet fortcelles, 
at da Prior Andreas af Dalum tilstod paa Synodet, 
ingen Ret at have til Bispevalget, stod After, qvon- 
dam prior Ottoniensis, op og sagde, at Ham Heller 
ingen Stemme derved tilkom, hvilket Prioren af Da
lum ligeledes tilstod. 8 . k .  v .  7 Pag. 231 forkla- 
rer det endelig saaledes, at Andreas Var Prior, men 
After inaKister of/ieiorum s: Oftieialis Lpiseopi, 
Bispestolens eller KirkenS Provst, men har, som man 
af det Foregaaende maa flutte, tilforn voeret Prior L 
S . Knud, hvilket ogsaa virkelig Var Tilfalldet 1332, 
(fee supra) og formodentlig ligeledes 1340, og der
ved er saaledes Forvexlingen af disse 2 Navne op- 
kommen.

S . A. Var Elinus Prior i Sortebrodre Kloster i 
Odense (A tl. 6 Pag. 520); 8. k .  V . 1 Pag. 307 
kalder Ham derimod Eliv.

S . A. oprettede Sudersvendene s: Skomagersven- 
dene i Odense et Gilde med den Forpligtelse at pleie 
hverandre paa Sygeleiet, samt baere Hinanden til Gra- 
ven i den da herftende Pest eller den saa kaldte sorte 
Dod (gl. S . 1, 1, 37-38); og findes samme Gildes- 
flraa aftrykt i  N. D. Mag. 6 Pag. 51 sq. hvor den
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henfores til 1405-6. Men Aarsagen, hvorfor jeg i  
Tidsbestemmelsen folger det gamle Sagn og gjor den 
50 Aar Lldre, er Sproget og Orthographien, som seg 
i  Documenter fra Valdemar d. 4des Tid finder alde- 
leS den samme f. Ex. D. H. 13 Pag. 406 sq., hvor 
adstillige af de samme Ord forekomme som L Sko- 
magersvendeneS Skraa, saasom fordumme Time s: 
fordums Tid Pag. 407 sfr. N. D. Mag. 6 Pag. 52, 
Vilkor s: friv illig Overeenskomst Pag. 406 jfr. N. 
D . M . Pag. 54, fiylde s: beflylde Pag. 407 jfr. 
Pag. 57, kisre s: klage Pag. 409 jfr. Pag. 58 rc. 
ic. Forresten har man (naturligviis under den For- 
udsattning, at man tsr scrtte Liv til Sagnet) endnu 
et andet Sted her i  Fpen om denne Pest et hoist 
mLrkeligt Minde; paa Skamby Kirkegaard staaer 
der nemlig (som jeg troer i Sydvest for Kirketaarnet) 
en overordentlig stör og gammel Hvidtorn, som i 
Folge Sagnet sial voere plantet i den sorte Dod 1348
50 (jfr. Thieles F. S . 2 Pag. 39); og saa meget er 
under alle Tilfcrlde vist, at man i Pestens Tid kastede 
alle de Dode i en Kule paa Kirkegaarden og plan- 
tede Torn derpaa, for at Folk skulde tage sig i  Agt 
og ikke komme for ncrr, da man troede, at selv Ud- 
dunstningen af Grapen künde smitte. Ogsaa er man 
for flere Aar siden, ved at käste en Grav i Ncerheden 
af denne Torn, stodt paa en saa stör Masse af Men- 
neskebeen, at man havde Grund t il at formode, at 
der laa en stör Mcengde Mennester begravne under 
Samme.

1349 var Bisp Nicolaus af Odense paa Dane- 
hof i Npborg, hvor de Skattcr, som Köngen under



4!

Navn af frivillige Gaver (precailse o: Beder eller 
bonlige Begjeringer) t i l Slottenes JndloSning udbad 
sig af Landet, bleve Ham bevilgede; og t i l  hvis Jnd- 
drivelse Han betjente sig af Nidder Nicolaus Jura, 
Hovidsmand i Nyborg, og Nidder Herman Jura, 
Hovidsmand paa Naesbyhoved (8 . R. v .  1 Pag. 
307. 7 Pag. 231. D . H. 13 Pag. 204 jfr. Pag. 
237).

S . A. stadfcestede Bisp Nicolaus af Odense sin 
FormandS, Bisp Peders, Gave af Scerflev Kirke (S . 
Nicholai i Sorfloff) t i l Skolen i Odense (jfr. Bloch 
1 Pag. 234 og 1343); men at Han tillige stulde have 
givet Marflev Kirke did, er formodentlig blot med 
Foregaaende en Forvexling (8 . t t .  v .  1 Pag. 307. 
7 Pag. 231. Pont. 2 Pag. 175. D . H. 13 Pag. 
207).

S . A. gav Bisp Nicolaus med flere Bisper paa 
Herredagen i Nyborg Aflad t i l Brenderup Kirke (8 . 
N. 0 . 1 Pag. 307).

S . A. giver bemeldte Bisp ved Brev t il Broder 
Hennikin, SkolenS Rector Skole-Disciplene frie 
for at yde den halve Deel af hvad Penge, de künde 
indsamle, t il Rector, hvilket de hidtil havde maattet 
gjore og hvorfor mange sättige Disciple, som levede

r) NimeligviiS var det altfaa S. KnudS (og ikke Vor Frues, 
jfr. 1308, 1339) Skole, fom herved menes: thi ifvlge et 
Doc. af 1365 maatte der ikke anscrtteö Nogen til Rector 
ved S. KnudS Skole, uden en KnudSbroder (Daug. Pag. 
293), og at Hennikin var dette, maa man deraf flutte, 
at Han siben blev Ptior i St. Knud.
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af Almisseindsamling, havde maattet forlade Skolen 
(8 . « . v .  1 Pag. 307, Pont. 2 Pag. 175, Bloch 1 
Pag. 235-30, 332-33, D. H. 13 Pag. 211-12). 
Dette Var saaledes det Tiggeri af Skolepeblingene, 
Kong Christian den 2den forst 1519 afskaffede; ved 
hvilken Leilighed det berettes, at de bare lange Kjort- 
ler uden ALrmer (og hidrorte formodentlig dereS Navn 
af Peblinge netop fra denne peplum eller Kappe), 
men med en Aabning paa den hoire Side, paa det 
de deraf künde udstrcekke Haanden for at tage mod 
Almisse; men paa Hovedet havde de derimod en Hue 
med en lang Hale Hangende ned paa Ryggen og ad- 
stilt i tvende Dele, hvilket skulde have den allegoriske 
Betpdning, som ei let lod sig gjcette, at de Danfle 
vare 2 Gange faldne fra den fände Tro, hvorimod 
disse Drenge nu ved denne deres tvekloftede Hale 
stulde advares om Bestandighed i samme (O riz . hak. 
Pag. 167-68).

S . A. tilstod Bisp Nicolaus Prior Hermann (L S . 
Knud) Jurisdiction i det Aandelige over Klosterts 
Gods ( la m ilia ) , hvad Odense S tift Var angaaende, 
saa at ingen af Bispens prsepositi, okkeiales, ex- 
aetore8 eller eorum substituti maatte den gjore 
Ham Forhindring (D ip l. Leel. O tli.) Naar dette 
Diplom ikke stod i S . Knuds Klosters Diplomata- 
rium, künde man (saa meget mere som Klosterets 
Navn aldeles ikke ncrvnes i Diplomet) snart fristeS 
til at troe, at det ikke bar nogen Prior i S . Knud, 
men derimod den i  1356 omtalte P riyr eller Com- 
mender i S . Hans, Herman de Golmar, der meentes; 
thi man har aldeles ingen Efterretning om nogen
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Prior Herman r S t. Knud i dette Tidsrum, hvor 
netop Prior Andreas ncevnes saavel 1345 og 48, som 
1350, 54 og 60. See imidlertid ncrrmere 1350.

1350 blev Fyen for storste Deel (cfr. 1353) be- 
friet fra de Tydste (D. H. 13 Pag. 230, 237); men 
Skatterne fra 1349 vedvarede desuagtet og bleve i 
Fyen inddrevne af Herman de Jura , Hovedsmand 
paa Ncesbyhoved, og Henning S p lit, begge Niddere 
(8 . N. 0 . 1 Pag. 307, 7 Pag. 231, D. H. 13 
Pag. 337).

S . A. var endnu Andreas Prior i S . Knud (Atl. 
6 Pag. 289); dog var det jo ogsaa muligt, at denne 
Prior Andreas, der ligeledeS ncevnes 1354 og 60, 
aldeles ikke var den samme, som den, der forekommer 
1345 og 48, med mindre Han 2de Gange er bleven 
P rio r; thi, som vi ovenfor have seet, var Herman 
Prior i S . Knud 1349.

Omtrent ved samme Tid er det gamle Skab eller 
rettere den gamle Kiste forfoerdiget, som fandtes i S . 
Knuds Kirke og foruden Urtepotter med Blomster L 
(som altsaa allerede den Tid vare i Brug) og de 3 
Lover L det danste Vaaben tillige var smykket med S . 
Knuds, Kong Valdemar den 4deö, Dronning HelvigS 
og Bisp Nicolai i Troe udskaarne Billeder (see derom 
Nyerups antiqv. Reise Pag. 67-70, hvor det findes 
kobberstukkct), hvorhoS Jnscriptionen derpaa: X ieo- 
lans epus Vune rex Voläeinar v ^ r liebleviK 
og 8ante Knulo, som allerede findeS i Marin, van.
1 Pag. 216, blot indeholder de forestillede Personers 
Navne: Xieolaus episeopus äe Vünen, k e x  V a l-



47

ikemarus, venersmla reZinu (^ la rm . 6an. lceser 
uxor.) H e lv i§  og 8avetus I(anutii8.

13 51 holdt Valdemar den 4de Nigsdag i Odense 
og beviste sig velgjorende mod Byens Franciscanere 
og Dominicanere, idet Han sijenkede dem gode Land- 
eiendomme (Hv. B . Kr. Pag. 41, Pont. 2 Pag. 179, 
Atl. 6 Pag. 590). Hvorimod 8. U. I) . 1 Pag. 308 
og D. H. 13 Pag. 246 blot omtaler Dominicanerne 
og soetter Retterthing i Stedet for Nigsdag. Paa 
samme Retterthing foretoges forresten en Sag mellem 
Christina, Enke efter Hennichin Randulfsen ( jfr . 
1348) i  Odense, Villechin og Herman Skytte, samt 
Prior Andreas i Dalum (8 . k .  v .  1 Pag. 108).

S . A. Var Johan Bang (jfr. 1348) Procurator 
og Advocat, altsaa Byfoged, L Odense og holdt Ret
terthing der selv Syvende (D. H. 13 Pag. 246-47, 
jfr. 1363).

S . A. vare i Odense vel fortjente af Francisca- 
nerne: Johannes Bang, proeuralor advoeatus, 
Nicolaus Michelson, Herman Rod, Lucius, Hins 
Schoneberg, Hins Gryss, Nikolaus Petersen de K lin- 
storp, Jacob Pape og Petrus Pistor (8 . k.. v .  1 
Pag. 308); og Var det formodentlig Forstncrvnte af 
disse, om hvilken det hedder, at Byfoged Hans Bang 
i Odense skjodede til S . Knuds Kloster en Gaard i 
Fraugde (Chr. Poulsens Reg., som intet AarStal an- 
forer).

1352  drog Kong Valdemar med en Hcrr t i l Fyen 
og kom t il Odense, hvor mange Fyrster og Adels- 
mcend kom til Ham, og hvor Han paa en Landsby ( i  
Ncerheden) forhandleve med de holstenske Grever og
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Hertugen af SleSvig, angaaende de imellem Ham og 
dem vcerende Stridigheder (8 . v .  6 Pag. 526, 
D. H. 13 Pag. 260).

S . A. sijenkede Prioren i Dalum til Nonnen 
Margrethe Sunstorp, Tymons Datter, det Gods ved 
Nonnebjerg, som Berthold Schermer havde og som 
Var pantsat t i l Hennechin Fred« og Albert Grothe i 
Odense; hvilken sidste Var fra Lybek og tillige med 
Johan Esbernsen Marsvin (see 1348), Johannes 
Giffvsen, Petrus Astradsen (de to sidste 8oäal6s o r- 
ilin is  fratrum mrnoruin Otkonisv o: maastee Bene- 
dictinerne i S . Knud), Hennechin Vetta, Niqvard 
Parne og Niqvard Regm'kson ncevnes som Francisca- 
nernes Velgjorere i  Odense (8 . k.. v .  1 Pag. 308, 
D . H. 13 Pag. 267).

S . A. Var Johannes Nyburah (mon ikke den sam- 
me som Johan Bang, der ncevnes 1351, D. H. 13 
Pag. 247), aävoentus otkonien8i8 s: Byfoged i 
Odense (Bircherod).

S . A. Brodrene Nicolai (cfr. 1351) og Jacob 
Michelsens latinste Skjode paa deres Andeel i Aalyk- 
ken t i l peeuniaruin exk ld ito ri Nicolaus Marsvin 
(v ip l.)

1353 blev atter en Deel af Fyen fra de holstenske 
Panthavere indlost (H v. Pag. 508, B . R. 1 Pag. 
83, jfr. 1348); og Grev Johan afhcrnder i Odense 
al sin Modrenearv i Danmark, undtagen Lumby, 
Stige, Staurby og Aulby i Fyen (Hv. Pag. 508).

Samme Aarstal tilligemed Ordene: in  oetava a8- 
8umptloni8 vealse M a r i«  (o : 22 August) stode, 
i  Folge Bircherod, paa en Steen i Frue Kirke, uden
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at man vidste dereS Betydning. Maasiee gaae de paa 
Gefrielsen fra det holstenske 36-aarige Trcrldomsaag 
(der flildres i Pont. 2 Pag. 2-3, D. H. 12 Pag. 
261-62, 13 Pag. 48, Nyerup Pag. 227 rc.),' sijondt 
jeg Me veed, om samme for 1357 kan ansees for 
fuldkommen afkastet (H v. Pag. 512-14, B . N. 1 
Pag. 83-84, jfr. 2 Pag. 110-11).

S. A. stadfirster Köngen L Odense Herrested By 
( i Dinding Herred ved Nyborg) de Love og Kjob- 
staedrettigheder, den fra gamle Dage havde voeret L 
Besiddelse af (D . H. 13 Pag. 279-80).

S . A. vedvarede endnu den kongelige Skat, som 
kaldteS Bede, og indsamledes i Fyen af Ridderne 
Hemo og Hemming S p lit ( 8 .  tt . I) . 1 Pag. 308). 
Det forste Navn er udcn Tvivl feil strebet i  Stedet 
for Herman (de Jura), fee 1350.

1354  var Bisp Nikolaus, som her kaldes Claus 
af Odense, paa Danehof i Nyborg (8 .  k .  v .  1 
Pag. 308, D. H. 13 Pag. 295).

S . A. var endnu Andreas Prior i  S . Knud 
(Daug. Pag. 295).

S . A. blomstrede L Odense den rige Mand Richard 
Reymigson (8 . k .  v .  1 Pag. 308, jfr. 1352-61).

S . A. dode i  Odense Borgmester Albert Grote 
(jfr. 1352) og blev i Frue Kirke begraben (8 . L .  v .  
1 Pag. 308-9), og er Han uden Tvivl den forste Borg
mester, der ncevnes i  Odense, jfr. 1374.

S . A. stulde Bispen vaere bleven sengeliggende og
1 mange Aar (?) Me have kunnet visitere sit S tift (Pont.
2 Pag. 63, dog fee 1355 og 57); Hvitfeld Pag. 599 
siger, at denneSygdom indtraf 1355, og at Han i den

4
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Anledning paalagde S tiftet- Geistlighed, at fljondt 
Han ikke selv künde komme t il de aarlige Vifitatser, 
flulde dog hver Prcrst give Bispen aarlig 4 ß. Grot 
eller 2 Mk. 4 ß., som kaldtes Hospitalltas eplseopi, 
samt 18 Penge pro eatlwäratLeo ( jf r .  Pont. 2 
Pag. 8 ).

135 5 gav den Odense Bisp Nicolaus 40 Dages 
Aflad til dem, som besogte Fraugde Kirke i Fyen, og 
s. A. besogte Han Dalum Nonnekloster og rettede 
hvad Feil Han fandt i Nonnernes Sceder og Kirke- 
tugt (8 . k .  v .  1 Pag. 309, D. H. 13 Pag. 316); 
maaskee er det dette Sted, der har foranlediget Lands- 
dommer Baden til at skildre Dalum Kloster som et 
Bordell for ByenS Munke og Landets Herremsnd 
(Dang. Pag. 312).

1356 holdt Köngen Retterthing i  Odense (D . H. 
13 Pag. 321).

S . A. Var Herman de Golmar Commender i S . 
Hans Kloster L Odense (A tl. 6 Pag. 591).

S . A. vare foruden ovenncrvnte Commender end- 
videre i Odense beromte Nicolaus Ju tta , Johannit- 
terbroder, Smale Hintze og Johannes Nyborg (8 . 
N. v .  1 Pag. 309. Om den Sidste see 1352).

Ved denne Tid Var det formodentlig ogsaa, at 
Köngen lod anlaegge uye Dcemninger ved Stranden, 
inddoemme Soer, opsore Möller re., velgjorende For- 
anstaltninger, hvis Overopsyn Han fynes at have an- 
betroet til en Commission af 12 Bisper, Abbeder og 
AdelSmsnd (8 . U. v .  6 Pag. 530, D. H. 13 Pag. 
321-22, jfr. 251, 348). Blandt disse Jnddoemninger 
henhorte nu vist ogsaa Ncrsbyhoved S o , som man
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veed, at Han lod stove og daemme og sormodentlig 
ved samme Leilighed anlagde den derved vsrende 
Slotsmolle (B . R. 1 Pag. 24).

1357 Breff, at Prior uti Othens pantsartter Ber- 
nardo Fichte Clerico for two marck puert So lff en 
gard Kiiltorp (rr: Killerup) met en Grund kaldes 
Kolgorgh, Vat. qviiuivaKesimo septiino
«jvarto die pasekse, hvorhos det tilfoies, at dette 
Var det samme Gods, som Albert Grothe siden fljs> 
dede Dr. Margrethe Ln L^alenll. repert.), jfr.
1327, 1333, 1344.

S . A. droge de oprorfte Jyder t i l Fyen; Almuen 
forblev i Odense; men med de Fornemme traadte 
Köngen i Underhandling i Nyborg, hvor de for det 
Forste bleve forligte (8 . H. v .  6 Pag. 530, D. H. 
13 Pag. 338).

S . A. Var Bisp Niels af Odense paa Danehof L 
Kallundborg (8 . k.. v .  6 Pag. 531, D . H. 13 Pag. 
339), hvor Han med Flere udstoeder Aslad for Dalby 
og Kjolstrup paa Hintzholm (8 . H. v .  1 Pag. 309).

S . A. faldt de oprorfte Jyder igjen med de hol- 
stenfie GreverS Anhang ind i  Fyen, forjoge Köngens 
Besoetning af Odense og brandftattede Byen (D . H. 
13 Pag. 346).

S . A. udstsdede 3 af Rigets Bisper et fuldkom- 
ment AfladSbrev for alle dem, som ftjenkede, testamen
terede eller med dereS Gaver besogte (det formodent- 
lig til Wre for Knud den HelligeS Broder oprettede) 
S . Benedicti Capell i  S . Knuds Kirke, naar det 
fiete med Samtykke af Stiftets Bisp (8 . k .  V . 1 
Pag. 309, D. H. 13 Pag. 348).

4»
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13 5 8  begave Hr. Bugge og rrogle flere af de op- 
rsrfle Jpder sig under Köngens og Hans Sons Leide 
i  Folge med Bisp Nicolai af Odense og Bisp Peder 
af Ribe t i l  Slagelse, hvor en Stilstand af Köngen 
dlev dem bevilget (D . H. 13 Pag. 363), hvorpaa de 
vendte tilbage, men bleve drcebte ved Middelfart (Lbid. 
Pag. 372), medens Bisperne holdt Juul i Tornburg 
ved Corsoer (ibid. Pag. 364).

1359  noevnes en Foltekin, forhen Mpntmester t 
Odense (D . H. 13 Pag. 395).

1360  tilstod Köngens Son, Hertug Christoffer, 
efter Bisp Nicolai Begjering og med Hans Samtykke, 
hver af Prssterne paa Laaland en fri Proestegaard 
paa Kirkenö Grund, samt flere Privilegier (D . H. 
13 Pag. 399-400).

S . A. gav Köngen Prcesterne og Klosterne med 
deres Bonder (samiUa) i Odense S tift et Befljcrr- 
melsesbrev mod Gjoesteri og Paahoeng, saavel af Om- 
lobere eller omvankende Betlere, som af Hans egne 
Fogeder, ved dereS der under Paafluv af Beflyttelse 
eller som Avaräi« og eu8toc1ise s: som Vagt og 
Besoetning indlagte Tropper; og blev det for Frem- 
tiden saavel hine som disse forbudet, paa ovenfirevne 
Maade at falde Geistligheden til Besvsr (Pont. 2 
Pag. 207-8, D . H. 13 Pag. 400-1).

S . A. var Bispen paa Danehvf i  Kallundborg 
(8 . N. v. 1 Pag. 310, D. H. 13 Pag. 410).

S . A. var Hennikin (som for bestprede Skolen, 
Daug. Pag. 295, jfr. 1349) Prior i S . Knud (Atl. 
6 Pag. 589, jfr. Bloch Pag. 590, Daug. Pag. 295), 
men maa s. A. vcrre dod; thi
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S. A. stadfoestede Bisp Nicolaus i Odense S . 
Knuds Klosters Prior Andreas (som endnu naevnes 
1362 og altsaa neppe kan vaere den under 1350 og 
54 omtalte) Net til at eftersee Negnstaberne a fK ir-  
kerne L Paarup, Aasum, Steenlose og Ubberod ( i  
v ip l.  Le. v tk . udelades Aasum); inddrive hvad 
Kirkerne havde tilgode; rette hvad Sognefolkene fo r- 
saae med Hensyn t i l Kirkernes og Kirkegaardsmure- 
neS (esemiteria) Flyening, og med KirkenS Censur 
forfare mod dem, der om Natten usommelig besogte 
Barselkoner (8 . L . ü .  1 Pag. 310, D. H. 13 Pag. 
431-32). Det Sidste hentyder uden Tvivl t i l  den 
Misbrug, der blev dreven med de i vore Koempeviser 
saa oste omtalte Vaagestuer.

S . A. pantsaetter Borgeren i  Odense Niels Brok 
t il Tydeman Groning for 200 marck gods i gamel- 
toffte s. Gamtofte og Dre-slette Sogne L Bogherret 
(^ e t. pnbl.), jfr. 1367.

1361 indvier Bisp Nicolaus af Odense Francisca- 
nerkirken r Svendborg (8 . L .  1). 5 Pag. 518).

S . A. bevidner Bisp Nicolaus af Odense, at An
dreas Jonsson af Lpunghby (s: Lumby) i  Hans og 
Fleres Overvoerelse har afstaaet al sin Net t i l de 
Jorder paa Bronstrup Mark, som Hans Forfoedre have 
givet t i l Jomfru Mariae Alter L Skarnby, Kirke for 
at underholde LyS paa samme (p ro  illumLnatlone 
ante iäein altare sustentancla), t i l LxkLIritor pro- 
vineise Fynno Martessen af Lughstorp, imod at Han 
udreder af disse Jorder hvad til bemoeldte Belysning 
udkroeves (af et gammelt Mscr. som tilhorte Ktatö- 
raad Kall).
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S . A. Breff, at Henrik PerSson ocPerHenricSson 
pantsette Ryqvard Reynicksson (jfr. 1352 og 54), 
borgere i  Othens, theris Jord i Alycke (s: Aalokken) 
met sin tilligelsse. Dat. ^16061^X1 in v iK ilin  
P6nt6eo8tes ( l it t .  in  VVoräinb. repert.) Ovenom- 
firevne Brevets Udstcedere vare uden Tvivl Eiere af 
Ncrsbyhoved (jfr. 1337 og 1368), formodentlig Fader 
og Son.

1362 udstcedte Bisp Nicolaus medFlere paaRigS- 
dagen i  Kallundborg Afladsbreve for Sollinge Kirke 
(8 . t t .  I) . 1 Pag. 310).

S . A. opgav i Ncrrvcerelse af Bisp Nicolaus af 
Odense og Flere Ridderen Hartvig Krumedig af Kyer- 
storp paa Thosland (s: Kcerstrup paa Taasinge) sine 
Fordringer paa den Esrom Kloster testamenterede 
Landsby Ugelose i Sjaelano (D. H. 13 Pag. 469).

S . A. blev Erik Krabbe i Folge Pont. 2 Pag. 63 
Bisp i Odense; men dette steete forst 1363 (D . H. 
13 Pag. 91) 64 eller 65 (fee Lntra).

S . A. ncrvnes v n . Andreas som Prior apuä 
tmn Lanutuin Ottoniensein og Du. Hennikinus, 
som yvonäain P rio r ib iä . (Langb. Collect.) jfr. 1360.

1363  bevidner Esbern Buk, Foged s: Byfoged i  
Odense, og 7 Andre (der syneS nemlig immer at habe 
voeret 7 Bisiddere i  Retten f. Ex. D. H. 13 Pag. 
246. 14 Pag. 150), at Erik Jversen paa Fyens 
Landsthing havde fyldestgjort Johan Absalonsen med 
2718 Mark Penge i  Kobber (jfr. D . H. 13 Pag. 
322), og at Han derfor flulde give Ham det L Skam- 
herred pantsatte Gods ufladt tilbage (D . H. 13 Pag. 
515).
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1364 dode uden Tvivl forst Bisp Nicolaus Joncr 
(jfr. 1343. Hv. B . Kr. Pag. 41 laver Ham doe 
1360 og Bispesoedet staae ledigt i 1 A a r, hvilket ikke 
har mindste Rimelighed; forresten blev Han i Folge 
Hv. 1. e. begraven i  S . Knud under en fort Steen ö 
Omgangen s: formodentlig Sidegangen); thi

13 65 forbandt den nye udvalgte Bisp Erik Krabbe 
af Odense stg til Knudsbrodrene ibid. at ville stad- 
fcrste alle deres Privilegier, baade aandelige og verds- 
lige; ikke blande stg i dereS Gods og Tiende; altid 
voelge iblandt dem en oMeialis i det Aandelige, en 
poenitentiarius for Manddrab og Drengekrcenkere 
(en Last, der nu begyndte at gaae i Svang blandt 
de danske Geistlige Hv. B . Kr. Pag. 41) og en Rec
tor for Skolen (naturligviis S . Knuds Skolen); ikke 
saette nogen til Prior uden Capitelets Minde, og der- 
ncest stadfoeste Ham uden Klosterets Bebyrdelse (s: Be- 
kostning); ikke bemcenge stg med Kirkens, Hospitalets 
(altsaa havde S . Knud alt da et Hospital) eller Klo
sterets Säger; ikke uden Priorens Samtykke indscette 
nogen beständig VicariuS i de Kirker og Skoler (alt
saa vare der allerede den Tid Landsbystoler), som 
laae til Klosteret, nemlig Steenlose, Paarup, Ubbe- 
rod, Scrrstev og Aasum; ikke bestikke nogen t i l Provst 
(ved Vor Frue) i Odense eller t i l  P rior i Dalum, 
af hvem Klosteret künde have Skade, eller forinden 
Han havde ladet dem svaerge ikke at ville stade det 
(Hv. B . Kr. Pag. 41. Pont. 2 Pag. 63); derhos for- 
hindre Provsten fra at tiltage stg Magt over Kloste
rets Tiender; tilstaae Prioren Aflosniltgsret for fine 
Bonder; og endelig ikke fange, staae eller fornaerme
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Prioren, Brodrene eller dereS Bonder (D ip l. L . Otk. 
8 . N. 0 . 1 Pag. 311. Pont. 2 Pag. 212-13. 
D. H. 13 Pag. 563-64). Da Bispen nu maatte 
udstceve denne Revers netop som Han blev valgt, og 
da det hedder, at Knudsbrodrene valgte Ham hemme- 
lig og sendte Ham t il Avignon for at blive viet af 
P'aven, inden Jnvendinger fra andre Sider künde skee, 
saa seer man deraf, hvorledeS Brodrene misbrugte 
dereS Ret t il at vaelge Bisper t i l at tinge op med 
dem og for Balget at aftvinge dem et Slags Haand- 
fcrstning. Jovn'gt Var Erik Krabbe en Knudsbroder 
eller Benediktiner af S . Knud og den forste fyenske 
Bisp, der flrev sig apostoliesv sedis Kratia (Hv. B . 
Kr. Pag. 41. Pont. 2 Pag. 63). Han Var vel en 
retstaffen Mand (8 . v .  1 Pag. 272), men Lkke 
sit Embede voxen, og vovede ikke at modsaette sig 
KirkenS Fjender og Geistlighedens Undertrykkere (Pont. 
2 Pag. 63-64). Hans S ig ill maa, efter hvad Hv. 
B . Kr. Pag. 41 siger, have forestillet baade S . Knud 
og S . Benedictus. MedenS berrurldte Erik Var Bisp 
(og som det synes allerede 1365) bramdte Domkirken 
atter (see 1304) for storste Deel af ved Vaadeild, 
hvorpaa Bispen begjerede Hjelp af alle sine Praester 
t i l  at opbygge den paany, saa at hver skulde give 
aarligen 2.1 L)rtug Soed, hvilket stod paa i 3 Dispers 
Tid, indtil Theus blev Bisp L Odense (Pont. 2 Pag. 
8. D. H. 13 Pag. 566).

1366  udstcrdede Bisp Erik med Flere paa Rigs- 
dagen i Kallundborg AfladSbreve for Hellerup Kirke 
(8 . k .  0 .  1 Pag. 311).
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S . A. blev der holdt Eapitel s: Ordensftrsamling 
L Odense Graabrodre Kloster (Dang. Pag. 303-4).

S . A. tilstrev Paven Bisp Erik af Odense, at Han 
ved Bann stulde besorge Dalum Kloster det tilbage, 
som ved Uret var det frataget, og s. A. tildomteS de 
hellige Nonner L Dalum, Heila og B irgitta, paa Fyens 
Landsthing noget (GodS) som Klosterets Prior Nico
laus i Folge denne Dom maatte dem udlevere (8 » 
k .  0 . 1 Pag. 311. D. H. 13 Pag. 581).

1367 udstaedede Paven atter Breve om at flaffe 
Dalum Nonner deres mistede Gods tilbage, og Domi- 
nicanerne (L Odense) tilstode dem 40 Dages Aflad. 
(8 . v .  v .  1 Pag. 311-12. D. H. 13 Pag. 509).

S . A. Brest, at Rickqvard Reynickson, burger i  
Othens, ipantsaetter Hr. Benedictus von Alevelde 
Gotz i  Gameltoffte (s: Gamtoste) Soghen i  Fywn 
og Dreystette i  Bogherret L Fywn, som Tydeman 
Groning for I I 5,  Marck haffde i  pant af Niels Brock, 
burger i  OthenS. va t. M 61^6VX septimo (V itt, 
in  repert.) jfr. 1360.

1368 Fem Brest, som lüde (paa), at Nesbyhouit 
wort stst Ewerd Molticke; (som D. H. 13 Pag. 579 
kaldeS KongenS Kammermester; Pag. 655 Hans Marsk 
og Pag. 726 atter Hans Kammermester, jfr. Hoff. D . 
Ad. 3 Pag. 347) oc i thet eue brest roris, at Ewerd 
Molticke uplod Nesbyhouit t ill Koning Woldemars 
Hand oc antwordede Peder Henrichson paa Kong W ol
demars oe Koning dometz wegne. va t. A L 6 0 6 V X V IH  
(Ut. in  VorillnKd. repert.) Skade, at man ikke har 
disse Breve mere (dem jeg Heller ikke har kjendt, da 
jeg firev minNoesbyhoveds Historie); thi der ere nu
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flere Dunkelheder i denne Sag, som vanskeligt uden 
diese Breves Hjelp kunne oplyses. 1337  tilhorte. 
nemlig, som vi i det Foregaaende have seet, — varre 
sig som Pank eller som Eie, — Ncesbyhoved en Hen
rik Petersen; Han maa altsaa have folgt eller over
ladt det t i l Ewerd Moltike, som oplod det 1368 til 
Kong Valdemar, men antvordede det i  Peder Hen- 
riksens Haand; denne maa formodentlig have varret 
en Son af Henrik Petersen og fra sin Kaders Tid 
have havt Pant i  Godset; hvorfor (Hans proesumtive 
Broder) Herman Henriksen (som vi siden siulle see) 
1374 künde scelge det (det v il sige, sin Andeel den) 
til Köngen; men dette Salg maa atter ved KongenS 
Dod 1375 voere gaaet overst-r og derfor Herman 
Henriksen igjen 1376 künde soelge det t i l Ewert 
Moltike, som nu paany igjen folgte det til Dron- 
ning Margrethe (see 1374, 76 og 89).

1369 var Jens Juel Prior i S . Knud (A tl. 6 
Pag. 589. Bloch 1 Pag. 590); denne Mand, som 
snart kaldes Jens og snart Johannes, forekommer 
endnu som Prior 1374, 75 og 77.

S . A. befalede Bisp Erik af Odense, atRaagelund 
skulde vedblive at henhore til Aasum Sogn og ikke 
söge Marflev Kirke; hvilket Han gjorde paaBegjering 
af Knudsbrodrenes Prior Johan, hvem Aasum, men 
ikke Marflev Kirke tilhorte (8 . ü .  1). 1 Pag. 312. 
D. H. 13 Pag. 651) jfr. 1339.

1370 underskrev Bisp Erik af Odense et Forlig L 
Stralsund mellem Köngen og Hansestcederne (D . H. 
13 Pag. 654-55, 56).

S . A. (D . H. 13 Pag. 698 siger 1371) stjenkede
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Erik SjcellandSfarS Enke, Margrethe Jacobsdatter 
paa Laaland (jfr. om hende Annal. f. N. O. 1839 
Pag. 303. 277-78. 338), Dominicanerne i Odense 
nogle Godser for SjcrlemeSser (Pont. 2 Pag. 217. 
A tl. 6 Pag. 590) jfr. 1376, 86 og 90.

S . A. var Frater Symon Prior eonventus A lo- 
nssterii d. La n u li Ln Ottonia (Langeb. Collect.) 
Hvilket er heel besynderligt, da ellers Jens eller Jo- 
han Juel antages for saavel 1369, som 74, 75 og 77 
at have vcrret P rio r; man maa altsaa vel antage, at 
den 1369 omtalte Johan har vceret forsijellig fra den 
1374, 75 og 77 omtalte, eller ogsaa at Han 2 Gange 
har vceret Prior, jfr. 1385.

S . A. fijodede Peder Jensen kaldet Marsvin en 
Gaard i Vestergade mellem Graabrodre Kirkegaard 
og Avelgaden til S . Knuds Kloster (See Prior Chr. 
Poulsens Register oder S . Knuds Klosters Breve, 
i  hvis Tid, nemlig 1532, MadS Bager beböede Gaar
den).

1371 tilstod Bisp Erik og Flere Kjolstrup Kirke 
Aflad (8 . k .  0 . 1 Pag. 312).

S . A. legerede Margrethe Jacobsdatter, Erik 
Sjslandsfars Enke paa Laaland, ncrsten alle sine God
ser t i l Franciscanerne i Odense (8 . 1). 1 Pag.
312) jfr. 1370.

S . A. var B ifp Erik af Odense med at afslutte 
Sone og Fred mellem Danmark og Hansestcrderne L 
Stralsund (D . H. 13 Pag. 694. 697).

1372  vare RigetS Bisper forsamlede i  Odense 
(Pont. 2 Pag. 219. D. Mag. 1 Pag. 260) og gave 
40 Dages Aflad t i l alle dem, som enten i  Liv eller i
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Dod stjenkede t i l S . Georgii Kirke ved Svineborg 
(s: S . Jorgen ved Svendborg) Kalke, Lys, Klceder, 
Boger, Prydelser eller andet til gudeligt Brug eller 
Gave t il Kirkens Bygning, som for en stör Deel var 
odelagt, eller til de Syge (o: S t. Jsrgens Hospital) 
deres Fode eller Klcrde; saa og dem, som paa Visse 
Festdage besogte denne Kirke (med deres Gaver) og 
dens Kirkegaard og bade for de AfdodeS Sjcele (D. 
H. 13 Pag. 708). Ligeledes gave disse Bisper ogsaa 
Aflad til Kirken i Stenstrup og Drepette (8 . k .  v .  
1 Pag. 313 hvorimod Pont. 2 Pag. 63-64 flger 
Stenderup).

S . A. gav Bisp Erik og flere Bisper i Swin- 
Lurg (o: Svendborg) 40 Dages Aflad t il dem, som 
stjenkede til Kirken i  Kelbymagle paa Moen Jorder, 
Hufe, ELendomme, Boger, Kalke, Lys , Klceder med 
mere, eller som fulgte Herrens Legeme og den hellige 
Olie, naar den bares t i l Syge, eller som ginge om- 
kring Kirkegaarden og bade for de der begravne Tro- 
endes Sjcele; saa og om de bivaanede Messer, Prce- 
dikener, anden gudelig Forretning eller Begravelser 
ibid (D . H. 13 Pag. 710).

S . A. vare beromte i Odense Petrus Magni, Ad- 
vocatus, Johannes Bang (jfr. 1348 og 51), Hen- 
nik Silov (jfr. 1374), Smale Hintze (jfr. 1356), N i
colai Lange, Hintze Callesen (jfr. 1370) Raadmoend, 
og Nicolaus Calchovst og Hennechin Vestal (maastee 
Vestphal), hvilke tvende Sidste gjorde sig fortjente af 
Dominicänerne (8 . k .  v .  1 Pag. 313).

1373  var Bistop Erik af Odense i Ssnderborg 
og understrev Hertuginden af SlesvigS Brev, hvor-
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ved hun udnsvner Kong Valdemar t,'l sin Formyn- 
der og Vaerge (D . H. 13 Pag. 711-12).

1374  dar BLsp Erik paa Danehof i  Nyborg (D . 
H. 13 Pag. 726-27), hvor de forsamlede Bisper gave 
40 Dages Aslad til Elversted og Solinge o: Ellested 
og Sollinge Kirker (8 . R. v .  1 Pag. 313. D. H. 
13 Pag. 727) samt til EknaeS s: Egense L Lunde- 
herred (8 . H. v .  I. e).

Sammesteds og samme Tid paadomtes ogsaa en 
Tratte mellem KnudSbrodrene og Vcergerne for M ar- 
pev Kirke, hvilke modsatte sig KnudSbrodrenes Prior 
med Hensyn til Afstaaelsen af Raagelund, som dog 
nu igjen blev tildomt Aasum Kirke (8 . H. v .  1 
Pag. 313. Pont. 2 Pag. 221. D. H. 13 Pag. 
727). Ligeledes overlod Kong Valdemar Rise Kirke 
paa ZErro, som skulve vare den rigeste L FyenS 
S tift, t il Marqvard Bille, en Prcest sra Bremen, og 
Bisp Erik gav Ham derpaa Collats, meget imod Knuds
brodrenes Villie (II. ee.) jfr. 1377.

S . A. vare r stör Anseelse i Odense Johannes 
Juu l, Prior i S . Knud, (jfr. 1369) Andreas So- 
dalis, otlleialis episeopi, og Henrik Tailov Bor
ger (8  k .  I>. 1 Pag. 313). Den Sidste maastee den 
der 1372 kaldeS H. Silov og 1386 H. Tylau.

S . A. Breff, at Burgemester, Radmen oc gantze 
Menichet i  OthenS fiothe Koningh Woldemar een 
Marck, som hedher Kiathiloffhet, lighendis nordhen 
wiidh Bastebeck t i l Alycke. v a t. E 0 6 1 . X X  
<)varto (In tt . in  ^VorckinKd. repert.)

S . A. Breff, at Aleke RyqvardL (jft. 1361) Eff- 
therleue oe Robert hennes Son, borger i  OthenS,
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uplade Kom'ng Woldemar all then iordh, som hun 
haffde i Aalycke, Huflundb. met eng, Skow oc al an
nen tilligelser, som the i pant haffde af HenrLck Pe- 
thersson (mon ikke H. Pethersen til Ncrsbyhoved? 
see 1337). Datum 0 . ^ l .  0 . 6 . 6 . D X X IV  
in  erastino 8 . ^nilrese ( l i t .  in  ^VoräinKb. re- 
pert.), jfr. 1361.

S . A. Breff. at Herman Henrickson solde oc flothe 
Kom'ng Woldemar Nesbyhovet met all sin tilligelse t il 
ewig tiidh at beholde t il Koningdomet. v a t. in 
^VortkinKborKk. M (^6 0 D X X H H  ( lit .  in  ^Vor<l. 
repert.), jfr. 1368 L  1376.

1375  Breff, at Broder Erick, biscop L Othens, 
Broder Jens J w l,  Prior L Othens ( jfr . 1374) oe 
Capitulum i Othens solde oc flothe Koningh Wolde
mar Toldelwnd, lighendis hoss Nesbyhouit, t i l ewig 
tiid at beholde till Koningdomet met all sin tilligelse. 
Dat. M 0 (^6 D X X V  (D it t. in >Vorä. repert.) 
Her seer man altsaa, — til Kuldkastelse af dere- 
Mening, som jeg H. 1 Pag. 32 har anfort, — at 
Tolderlund virkelig i  det forste Brev, hvori det om- 
taleS, kaldes Toldelund, og at der altsaa formodentlig 
der i  gamle Dage har vcrret Toldsted for de Skibe, 
der passerede ind og ud fra B-en, (hvorhos det dog 
maa bemoerkes, at det 1455 igjen kaldes Tollelund).

S . A. Var Bispen paa Herredag L Npborg (Hv. 
B . Kr. Pag. 41).

S . A. bar der Herredag L Odense efter Kong Wal
demar den 4deS Dod (Birch.), nemlig i Anledning 
af Kongevalget (D . H. 14 Pag. 6-7).

S . A. udstcedte Bisperne paa Herredagen L S la-
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gelse Afladsbreve for EknirS s: Egense Kirke t  Fpen 
(8 . k .  v .  1 Pag. 313).

S . A. florere i Odense Echard Puge og Hennechin 
Fechte, (jfr. 1352) Borgers (8 . t t .  I). 1 Pag. 313).

1376 dode Bisp Enk Krabbe (Pont. 2 Pag. 64, 
D. H. 14 Pag. 34).

S . A. blomstre i Odense MathamS Essesen med 
Tilnavn Smek, Berner Grote, Richard FriiS og M i
chael Tucheson (8 . IL. v  1 Pag. 313).

S . A. blev Woldemar Podebusk Bisp i Odense; 
Han Var en Franciscaner (8 . k .  v .  5 Pag. 517), 
en velstuderet Mand, noiagtig og myndig i sit Em- 
bede, men derhos gjerrig (Pont. 2 Pag. 64, D . H. 
14 Pag. 34). Han skal have voeret Henning Pode- 
busks Son og TovelilleS Broderson (Pont. 2 Pag. 
64, hbilket jeg dog betvivler), Var flittig , erfaren, 
ovet i  Forretninger og skarpsindig (8 . v .  7 Pag. 
232, men derhos, som sagt, gjerrig og gnidsk (Pont. 
2 Pag. 64), soerdele.S günstig mod Franciscanerne, 
saa at Han endogsaa hos dem og i  deres Dragt vilde 
begraves; og havde Han derhos t i l Vicarer Petrum 
Lpiseopum 0Ien86m og ^näream  8oäa1em (8 . 
L .  v .  7 Pag. 232, jfr. om den Sidste 1374).

S . A. var Bisp Woldemar i  Slagelse med at 
udvoelge O luf Hakonsen ti l Konge (D . H. 14 Pag. 
20).

S . A. Var Han i Kjobenhavn Forlover for Forli- 
get med Hertug Albert af Meklenborg (D . H. 14 
Pag. 27).

S . A. skjodede Erik SjaelandSfarS Enke, Margrethe 
Jacobsdatter paa Laaland, sin halve Part af Ulfflov
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i  Odense Herred til Domimcanerne i  Odense, da 
hendes afdode Moders Legat t il dem endnu ikke Var 
Letalt (D. H. 14 Pag. 32) jfr. 1370, 86 og 00. 
Documentet stal endnu finde- ved Hospitalet L Odense 
og ikke blot lyde paa hendes Halvpart af Ulffloven, 
men ogsaa paa hvert 3die Trce af den ovrige Skov 
(Hoff. F. 5 Pag. 175, jfr. 184, som henforer det t i l 
1350). Man mener, at denne Skov laa i  Paarup 
Sogn (paa Grund af D. H. 14 Pag. 264), men 
Langebek loegger den ved Orte, formodentlig fordi 
der endnu er et Ulflovhuus; men i  dette Tilfcrlde laa 
den jo ikke, som Documentet siger, i  Odense-, men i 
Baagherred; den samme Jndvending kan man ogsaa 
gjore mod Julskov og Ulstrup i Vigerslev Sogn, thi 
det ligger Heller ikke i Odense-, men L Skovbyherred; 
flulde det derimod vcere det samme som det 1440 (jfr« 
1423) omtalte Ulfkilsrod, da maatte det nodvendig 
vsre Ulstrup i  Vigerslev Sogn, eftersom det da skulde 
ligge nordvest for Odense (see 1449). For Belig- 
genheden i Paarup Sogn veed jeg derimod ikke no- 
get eneste af Sognets Stednavne at vidne, og i  D. 
H. 14 Pag. 264 meneS ved Godset i Paarup Sogn 
ingenlunde Ulfskov, men VilleStofte (see 1300).

S . A. Breff, at Hermannus Henrickson flöte Ewerd 
Moltike, Nidder, Nesbyhovet met all sin tilligelse. 
V a l. 0 .  M 6 6 6 I .X X  sexto ( lit t, i»  ^ o r ä .  
repert.) jfr. 1368. 1374.

1377  var Bisp Waldemar paa Danehof i Npborg 
(D . H. 14 Pag. 39) og udstaedte derfra Asiad for 
Dalum, Aasum og Fraugde (8 . k .  v .  1 Pag. 314). 
Daug. Pag. 311 siger, at Han opmuntrede ved Asiad
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t i l disse KirkerS Bhgmng, fordi de formodetttlig vare 
blevne odelagte i det störe Jordfljoelv to Aar for.

S . A. stk Jacob Olavson, Klerk af Odense S tift 
og keiserlig Notarius, Befaling af Bisp Waldemar 
at udstcede en Notarialforretning i  Wadstena med 
Hensyn til, at bemirldte Bisp Waldemar havde svm 
Pavens Commissarius tilligemed Erkebispen af Lund 
undersogt den der afdode Fru Birgittes Aflad, Lev
net, Soeder og Mirakler (D . H. 14 Pag. 44).

S . A. reiste Bisp Waldemar t i l Rom at gjorePa- 
ven Rede for den Aflad, der var tillagt Wadstena 
Kloster, samt for Fru Birgittes Levnet, Sceder, M i
rakler og Fortjenester (D . H. 14 Pag. 46).

S . A. domtes der paa Danehof i  Nyborg, at Rise 
Kirke paa ZErro stulde tilhore Johatt Jule, Prior 
r S . Knud, (jfr. 1376) og ikke Marqvard Bille, 
Proest fra Bremen, som nu i  3 Aar urettelig havde 
besiddet den ved Hjelp af Kong Waldemar og Bisp 
Erik Krabbe (8 . k .  v .  1 Pag. 314. D . H. 14 
Pag. 47) jfr. 1374.

1 3 7 8  fljenkede Erik SjcelandSfars Enke, Margrethe 
Jacobsdatter paa Laaland (see 1370, 76 ogf90), no- 
get Gods til Franciscanerne i  Odense (8 . L .  v .  
1 Pag. 314. D. H. 14 Pag. 63).

S . A. var Johannes Hennichinus Bycns Borg- 
mester (Bircherod; jfr. 1382 hvor Han kun kaldes 
Raadmand); foruden Ham vare s. A. beromte i Odense 
Herbert Johansen, Advocatus, og Hennichin Vestphal 
(8 . v .  1 Pag. 314); jfr. om den Sidste 1372.

S . A. holdt Bisp Waldemars General-Officialis 
r det Aandelige, Andreas Sodalis, et Landemode i

5
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Odense , hvorpaa Henne Speck og Medsiyldige bleve 
bannsatte, fordi de med beboebnet Magt vare faldne 
ind i Dalum Kloster, havde mishandlet Nonnerne og 
gjort adflillige grumme Gjerninger (8 . L .  v .  1 Pag. 
314. D. H. 14 Pag. 63).

1379 blev Fyenboen Magnus Nicolai Erkebisp i 
Lund, og i  Odense dar Hennichin Gallesen Advocat 
eller Byfoged (8 . k .  v .  1 Pag 314); mon ikke den 
Hintze Callesen, der omtaleS 1372 ?

S . A. drog en Bedrager omkring, gav sig ud for 
et Sendebud fra S . Antonii Orden og optog Alle, 
der gave Ham Penge, i  fit Broderstab; blandt andet 
ogsaa Nonnerne i Dalum, dem Han meddeelte stn 
Aslad (8 . k .  v .  1 Pag. 314. D . H. 14 Pag. 74); 
og da disse Normers Antal nu netop vare 10, saa 
bemoerker Hamsfort derved, at blandt disse 10 have 
de 5 kloge Jomfruer vist ikke vsret (Pont. 2 Pag. 
18).

S . A. bleve alle Geistlige L Odense med flere S tif
ter anmodede om, hver Sondag og Festdag at bann- 
soette eller lyse Forbandelse i  deres Kirker ober Niko
laus Slet af Gudumlund, som havde bemargtiget sig 
noget Godö L Myolden Sogn, som tilhorte Pukhuset 
i  Ribe. (D . H. 14 Pag. 75).

13 8 0  Hang Prcesten og Provsten i  Fielsted i B i-  
siop Waldemar Podebusts Navn sit Segl for etSjoe- 
legavebrev fra 2 andcegtige Matrouer til Brenderup 
Kirke (Pont. 2 Pag. 227. D. H. 14 Pag. 90-91).

1381 dode L Odense Elisabet, Moder til Henrik 
og Johannes de Popen. (8 . ü .  v .  1 Pag. 314).

S . A. Var der Herredag i Odense, paa hvilken
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Kong O lu f, Hertug Adolph og andre Flere bare t i l-  
stede (B irch.); formodentlig en Forvexling med 1383. 
Faa Aar efter (og formodentlig 1385) bar Kong 
O luf i Odense og stadfcestede da ByenS Privilegier 
(Birch.).

1382 bare beromte i  Odense Johannes Henriksen 
( jfr . 1378), Raadmand, samt Hennichin Ninkeby og 
Andreas HennichinS Ssn (8 . k .  v .  1 Pag. 314).

1383  var Bisp Waldemar paa et Provincial- 
concil i Malmo, hvor der lvstes Bann ober alle 
dem, der fornsrmede Kirken og Kirkens Tjenere (D . 
H. 14 Pag. 122, 529).

S . A. holdt Kong O lu f Hakonsen et Parlament 
eller en Herredag i Odense, paa hvilken Han, tillige 
med den holstenste Grev Adolph, viste fig gavmild 
mod Knudsbrodrene (A tl.  6 Pag. 602, D. H. 14 
Pag. 116). Hvorimod Pont. 2 Pag. 228 siger, at 
Han da fkjenkede Dominicanerne i Odense nogle God- 
ser (hvilket birkelig s. A. stete, men paa det Nybor
ger Danehof, (8 . k .  v .  1 Pag. 314, D. H. 14 
Pag. 118), og at det var mod Benedictinerne i Ly- 
gum (og ikke i Odense) Kloster, at Grev Adolph viste 
sig gavmild.

S . A. omtaleS en Erik Aukesen som Klerk i 
Odense S tift  og keiserlig Notarius (D . H. 14 Pag. 
121).

1384 var Peder FriiS Landsthingshorer i  Fyen 
og Borgmester i  Odense (D . H. 14 Pag. 138), som 
i et paa Landsthinget udstaedt Dokument (der er af- 
trykt i  Aktstykker Pag. 98) taler om lempus vinäe- 
rniarum i Fyen z hvorhoS det af hele Brevets In h -

5»
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hold fremlhsek, at Han derved mener EfteraarStiden, 
naar Kreaturerne paa Landet flaaes los ; hvad enten 
Han saa ved Udtrykket selv forstaaer FrugtindsamlingS- 
eller Humleplukningstiden.

S . A. blomstrer i Odense Provsten Johannes 
Brintzori (8 . k .  v .  1 Pag. 315).

1385 stadfcestede Kong O luf ved sit i  Odense ud- 
stcedte Brev S . Knuds Kloster Bestddelsen af Rise 
Kirke paa ZErro (Hv. Pag. 570 , 8 . k .  1). 1 Pag. 
315, D. H. 14 Pag. 149).

S . A. stadfcesteve Kong O luf Odense ByeS P ri- 
vilegier (Br'rch.)

S . A. fcestede Borgeren Hince eller lille Hintze i 
Odense noget Gods af Dalum Klosters Prior Nico
laus (8 . k .  v .  1 Pag. 315).

S . A. bevidner den i forrige Aar omtalte Peder 
Nicolausson, kalvet Friis, og 7 Odense Borgere (thi 
der vare immer 7 , jfr. 1351, 63 og 90) en Pant- 
scettelse af Nicolaus Buze (see 1390) , som Var sieet 
paa Fyens Landsthing (D . H. 14 Pag. 150), paa 
noget Gods i Klintekoer i Tanderup Sogn, Baag- 
herred, t i l Otto af Tedinghuse og Skinkel.

S . A. blev Voebneren Nicolaus Friis (formodent- 
lig den Foreganendes Fader) tillige med Hans Hustrn 
Tove i Graabrodre-Kirken begraven (jfr. D. H. 14 
Pag. 175, som har 1386, ligesom 8. k .  v .  1 Pag. 
315); Han flrev stg t i l Orbeklunde og Var gift med 
Thore Nielsdatter B ild  (Hoff. D. Ad. 1 Pag. 21 
Tab. 1 ) og Hans Liigsteen, hvis Inskription lceseS i 
NperupS Mindesmoerker Pag. X l^ V I-V H ., er ikke 
alene den oeldste i denne Kirke, men saagar i  Odense
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By, paa Bisp Peder PaghS noer af 1339 og Disp 
Nicolai af 1364. Ogsaa er dens Alder ganste anta- 
gelig for en Liigsteen; thi saa vidt jeg veed, er den 
celdste os bekjendte adelige Liigsten her i Danmark, 
nemlig Henning Moltkes L Kielby paa Moen, dog 
ikke crldre end 1326, ja maaskee 1347 (NyerupS M in- 
desmoerke Pag. 276).

S . A. Var Frater Symon (  formodentlig 2den 
Gang, see 1370) Prior lnnventus monasterii L .  
Lanu ti in Otkonia (Lang. Coll.)

1386  var Henrik Thylom Byens Borgmester 
(Birch.) 8. H. v .  1 Pag. 315 kalder Ham derimod 
H. Fylaun; men jeg kan ikke vide, om det ikke skulde 
voere den under 1374 omtalte H. Tailov.

S . A. stadfcrstede Köngen paa Danehof i Nyborg 
Margrethe Jacobsdatters Gave af Hillestost (formo
dentlig WilleStoft, thi det laa i Paarup Sogn, see 
1390) til Dominicanerne i Odense (jfr. 1370, 76 og 
90), samt Vcebnernes Jvar og Jens SaurS Gave 
ti l Franciscanerne ( 8 .  k .  I) . 1 Pag. 315, D . H. 
14 Pag. 159).

S . A. og paa samme Danehof udstadedeS ogsaa 
Aslad for Brenderup, Haarby og Stendorp (Steen- 
strup?) Kirker (8 . k .  v .  1 Pag. 315).

S . A. vare beromte i Odense Peder F riis , Advo- 
cat, (jfr. 1384 og 85), Hennichin Fylaun, Vorseme
ster (see 1386), Nicolai Ottesen, Hennike Hansen, 
Thomas Stege, lille Hintze (see 1385), Johan M ar- 
svin ( jfr . D. H. 14 Pag. 150), Wernichin Grote 
(jfr. 1376) og Petrus Kare eller Cave (jfr . 1390), 
Raadmamd (altsaa atter 7 ), Nikolaus Pctersen, kal-
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det Kulben, Johannes Riqvardsen Friis og Robert 
Richardsen (jfr. 1374), Borgere (8 . H. I) . 1 Pag. 
315).

1387  Var der Herredag i Odense, paa hvilkenDr. 
Margrethe hlev hyldet (Birch.) saavel i S . Knud
Kirke som paa Fyens Landsthing, og det L denne An- 
ledning udstLdte Hyldingsbrev er blandt flere under- 
strevet af Otto Schinkel, Landsdommer i  Fyen (D. 
H. 14 Pag. 191-92, 545), jfr. 1385.

S . A. Kong Eriks med slere gode Mcends Dom- 
brev, hvorved Ostermae ved Odense tildommes S . 
Knuds Kloster (Ehr. Pouels. Reg.)

138 8  tildomte Dr. Margrethe Knudsbrodrene i 
Odense Besiddelsen af de odenseifle Priesters Gods i  
Hollerstoft (8 . tt .  0 .  1 Pag. 316, D. H. 14 Pag. 
219); men Ordet prseäieatores paa forst eiterede 
Sted er paa sidft eiterede urigtigt oversat ved Prie
ster i  Stedet for Proedikebrodre eller Dominieanere, 
og Hollerstoft er formodentlig det 1386 omtalteHil- 
lerstoft, altsaa Willestost i Paarup Sogn.

S . A. bekrceftede Paven Knudsbrodrenes Ret t il 
Rise Kirke paa ALrro (Pont. 2 Pag. 235), 8 . k . v .  
1 Pag. 316 siger derimod Erkebispen (jfr . 1585).

S . A. stjenkede Dr. Margrethe Dominicanerne i 
Odense sine Godser i  Hilleslof (Pont. 2 Pag. 235, 
D . H. 14 Pag. 222), formodentlig Kirkebyen af 
samme Navn i Salling Herred, og maasiee til Gjen- 
gjeld, fordi hun havde fradomt dem Willestofte i Paa
rup Sogn.

1 3 8 9  indloste Dr. Margrethe fra Benedicte v. 
Ahlefeld (jfr. 1367) Narsbyhoved S lo t, som hun i
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Begpndelsen af sin Negiering havde pantsat t i l Ham 
for 9000 Mark l-bsk (B . R. 1 Pag. 25).

1390 var Hennikin Forstander s. Prior i  S . 
Knuds Kloster (Bloch, 1 Pag. 590. D. H. 14 Pag. 
204); dog kan Han neppe, med mindre Han 2 Gange 
har vceret Pn'or, vsre den Hennikin, der forekommer 
som Prior 1360; thi 3 Priorater, nemlig saavel An
dres, ver omtaleS 1360 og 62, som Jens Juels, der 
omtales 1369, 74, 75 og 77, og Simons, der omtales 
1370 og 85, ligge mellem begge disse Perioder.

S . A. Var Helle Commender i  S . Hans (Bloch 1 
Pag. 593. Atl. 6 Pag. 591. D. H. 14 Pag. 264
65, paa hvilket sidste Sted Han kaldesHelyaS afReth- 
lingenhusen).

S . A. var Hennike Hansen Borgmester (Birch.) 
jfr. 1386.

S . A. stal Astrad Butze (maaskee en Broder t i l  
den 1385 omtalte Nicolaus Buze), en laalandsk Adels- 
mand, som havde givet sig i Johannitterordenen, L 
Folge sin Sesters Legat have skjenket Dominicanerne 
Willestofte i Paarup Sogn (Pont. 2 Pag. 237). 
Bloch 1 Pag. 593 stger uden Tviv l urigtigt, at Han 
stjenkede det til S . Hans; thi

S . A. tilstod Broder Butze af Johannitterordenen 
at have faaet t il sin Underholdning, saalsnge Han le- 
vede, af Prsdikebrodrene eller Dominicanerne i Odense 
noget Gods i Paarup Sogn (altsaa ovenmceldte V il-  
lestofte), som Hans Sester, Erik Sjslandsfars Enke, 
(see 1370, 76 og 86) t il sin Sjslefrelse havde sije- 
det dem (D . H, 14 Pag. 264).

S . A. udstsder Astrad Jensen (altsaa Butze) sil
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Gjenbrev paa det Gods i Villestofte Nordrup, fom 
Hans Soster havde givet t i l Proedikebrodrene, at Han 
kun nod det sin Livstid, og at det efter Hans Dod 
r'gjen siulde henfalde t i l  Prcedikebrodrene (Hoff. F. 5 
Pag. 175).

S . A. tilstod MLchel Jensen, Byfoged (^ilvoeatas)
1 Odense, og Hennichen Hansen, (jfr. 1386), Robert 
Richardsen (jfr. 1374 og 86), Gynther Pabe, (Birch, 
siger Günther Faber), Nicolaus Marsvin, Wernechin 
Grote (sfr. 1376 og 86), Riqvard Friis (jfr. 1376) 
og Petrus Cave (jfr. 1386), tüonsules o: Raadmcend 
(altsaa altid 7. jfr. 1351, 63 og 85), at den cerlige 
Matrone Inger, Enke efter Borgmester Johan Henne- 
kens af Odense (see 1378), havde paa Bpthinget 
sijodet t i l Prcedikebrodrene ib id .,i Folge hendes Mands 
Testament, 3 Agre i Tagelokken NLst Norden op ti l de- 
res storste Frugthauge, imod at de derfor siulde aär- 
lig holde 12 Messer for Ham (Pont. 2 Pag. 237. 
D . H. 14 Pag. 267),

S . A. sijenkede Vcrbneren Axel Peitherfen t i l Do- 
minicanerne i Odense 2 Gaarde og 2 Huse i Skal- 
kendrup for sin Sjoels Frelse t i l dermed at holde K ir- 
ken med V iin , Oblater, Liinklceder og Blus (Pont,
2 Pag. 237-38. A tl. 6 Pag. 590. D . H. 14 
Pag. 268). Pontoppidan kalder Ham urettelig Arve- 
herre af Waabne, fom om Vaabne Sar Hans Gaards 
Navn; men Ordet: af Vaaben betyder ikke andet end 
at Han dar Vcebner ellor ^ rin iK e r. (Maasiee Var 
det Axel Pedersen Thott, fom Lgjen omtales 1426),

S . A. blomstrede i  Fyen Ehristiern Friis kaldet 
Lirmby (s: Lnndbpgaard i Lyndelse Sogn, fom nu
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er en Bondegaard jfr. NyerupS Mindesmoerker Pag. 
X I V I I ;  og Var Han selv en Son af den 1385 af- 
dode Nicolaus Friis), Esto Niklesen, Rid. Johan Urne, 
Herman Kerkendorp, Mathsus, Dominicaner-Provin- 
eial for Danmark, Johan, deres P rio r, og MathoeuS 
Bagener, Borger i Odense (8 . k .  II . 1 Pag. 316. 
D. H. 14 Pag. 269); og er den ovenomtalte Domi
nicaner-Prior Johan maaskee den samme, som 1402 
og 3 kaldes Johan Magni.

1391 dar Anders Emmichsen Prior i Knud 
(Bloch 1 Pag. 590. A tl. 6 Pag. 589) og dode s. 
A. (8 . 14. I) . 1 Pag. 316).

S . A. udstsder Bisp Petrus Olenfls, Gistop Wal
demars Vicarius af Odense, tilligemed flere Bisper 
paa Danehof i  Nyborg Afladsbreve sor Allerup, 
Gardiflov (Gistev?) Hellerup og Sollinge Kirker (8 . 
14. v .  1 Pag. 316).

1392 dode Bisp Waldemar Podebust paa Aale- 
vad, hvor Han havde opholdt sig meget og bygget 
meget paa; og herhoS viist stg gavmild imod Francis- 
eanerne, hvorfor Han ogsaa blev begraven i Francisca- 
nerkirken i Nysted (8 . 14, v .  1 Pag. 316, 7 Pag. 
233, D. H. 14 Pag. 304-5).

S . A. valgtes den ForegaaendeS Broder (Pont. 2 
Pag. 64) eller Broderson (8 . k .  v .  1 Pag. 316, 
D. H. 14 Pag. 305), Theus Podebust, t i l Bisp i  
Odense; Han overlod sit Embedes Bestyrelse t i l V i-  
carier, hvoraf Han havde tvende, nemlig Jacobus 
t^onstantianus og Johannes OkrLssopolitanensis 
epi8eopus; enten nu Embedet faldt Ham selv for 
vansteligt at bestyre, eller og sordi Han var for mage-
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Kg dertil (8 . k .  I) . 7 Pag. 233, Pont. 2 Pag. 64
65). Dog maa jeg sige det t il den gode Bisp Theus'S 
Undsiyldning, at har man intet andet Beviis paa 
Hans Magelighed, end det, at Han holdt Vicarier, da 
deler Han, som det Foregaaende udviser, denne Synd 
med adflillige af sine Formend.

S . A. bevidnede Provst Amund af Langeland, som 
almindelig eller General - Official i det Aandelige 
for Bispen i Odense, at Vcebneren Nicolaus Peter- 
sen L Hillerflev havde fljenket nogle ode Jorder i Fro- 
bjerg t il Orte Kirke; et Brev, som tillige med Ham 
Prarsten Hr. Ditlev Smyter, Provisor for Christi Le
gems Gods i Fyen, har beseglet (D . H. 14 Pag. 303
4, 573).

S . A. Var Bisp TheuS paa Danehof i Vording
borg og udstoedede der med flere Bisper Afladsbreve 
for Aasum, S . B roby, Hellerup og Fraugde Kirker 
(8 . N. v .  1 Pag. 316, D. H. 14 Pag. 303) ; og er 
Opgivelsen af disse Afladsbreves UdstcedelseSaar stedse 
af Vigtighed med Hensyn ti l den specielle Provind- 
sialhistorie, da man deraf tillige lcrrer, naar bemeldte 
Kirker ere ombygte; saasom Afladsbreve sjelden uden 
ved flige Leiligheder dem tildeeltes.

S . A. hedder det i et Diplom: eorain ino (Kön
gen eller Biskoppen eller Prioren, formodentlig den 
sidste) in ju llie io  in  clomo eapitulari apuä 8. 
nutum Ottonise seäente (Langeb. Collect.)

S . A. ophorer ogsaa AeerolaKium L^nnciense, 
som gaaer fra 1085 til 1392, og L samme narvnes, 
paa Grund af, at den Odense Kirke var i Brover- 
fiab med Kirken L Lund (8 , IL. v .  3 Pag. 470),
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Dodsdagen af folgende S . Knuds Klosters Munke, 
hvis Anniversarier, Aarstider eller aarlige Mindefe- 
ster, i Lunde Kirker bleve hoitideligholdte:

^seerus monaelius sd saeerilos 8. Kanuli 
Otboniensis (8. k. v . 3 Pag. 434).

Naltlanu8 monaeku8 L  8aeer<1o8 8.1(anu1i Otk.
(ibici.)

VkomL8 p rio r 8 . Kanuti 0tken86 (ibid. Pag. 
438; Han Var 1140 og 51 Prior (D . Mag. 1 Pag. 
74) og blev derpaa den forste Forstander i  Soro 
Kloster (Mort. Peders. Pag. 7).

^Vi1Ielmu8 monaekus 8. Xanuti Ot1ien86 (ibid). 
Iv e r Hlonaeku8 Sd 8nbäineonu8 äe 0Ian8lro 

Otkoniensi (ibid. Pag. 440). '
^ValllinKiisr monaeku8 «L 8aceräo8 äe eIau8tro 

Otkonien8i (ibid. Pag. 441).
I)n . Lrieusr D ux 8ie8vieen8i8 monaeku8 L  

conver8U8 8. L a n u li in  0tken8e (ibid. Pag. 442, 
Han var Kong Abels Son, havde 1260 gjort vel mod 
Klosteret og dode 1272 ibid.).

8^meon äiaeonus» <L ^aeolru8 8ulu1iaeonri8, 
uterqve inonae^u8 8. Lanu ti IItIien8doe (ibid. 
Pag. 443).

^ rk i1 Iu 8  m onaeku8 L  pre8d^1er 8 .  L a n u t i  
0 tk e n ie n 8 i8  (ib id . Pag. 445).

^oliannes monaeim8 L  8aeeräo8 8 . Kanuti 
0tken8ü (ibid. Pag. 457).

^insmäu8 pre8d)l1er sb monaekn8 8. Kannti 
Otkonien8i8 (ibid. Pag. 461).

^Kelvaräv8 inonLeku8 L  8Leeräo8 L  prio r 
eeclesise 8 . L sn u ti (ibid Pag. 462. Markvaerdigt-
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at denne Prior i S . Knud ellerS ikke forekommer i 
Historien); — og

0<1o pre-sd^ter L  monaelius 8 . Xanuti O tlie- 
nise (ibid. Pag. 465). A f disse ncrvnes igjen de 
fleste i Leiber äalieus Xunäen8i8 af samme Alder, 
nemlig:

^seerus monaeku8 L  saeeräos 8. Xanuti 
Otdonise (ibid. Pag. 475).

Ü a lä a n  inonaedu8 «L saeerrlos O tk en ien s is  (ib id . 
Pag. 476).

'Idoma-s prio r 8 . X anuti Otkense (ibid. Pag. 
487).

^Vi1ke1inu8 8aeer6o8 L inonaedu8 8 . Xanuti 
6e 0tden86 (ibid. Pag. 487).

Ma16inSu8 inonaedu8 Lc 8aeeräo8 äe e1au8tro 
0tdenien8i (ibid. Pag. 499).

v n .  X r ie u 8  ä u x  8 Ie 8 v ie e n 8 i8  inonaedu8 Lc eo n- 
ver8U8 in  0 td e n 8 e  (ib id . Pag. 505).

^rekillu8 monaedu8 Lc 8aeeriio8 Otkenien8l8 
eeele-sins (ibid Pag. 511).

8imon deute memorise 0tdenien8i8 eee1e8ise 
epi8eopu8 (ibid. Pag. 516); Han havde for vcrret 
Provst L Lund og var Biskop i Odense 1170-86.

^odanne8 monaedu8 Lc 8aeeräo8 8. Xanuti 
(ibid. Pag. 551).

^manäu8 monaedu8 Lc 8aeer<1o8 pro(688U8 8 . 
Xanuti 0tden686x (ibid. Pag. 565) og ^Zelvorä 
iuonaedu8 Lc 8aeeräo8, prior 8 . Xanuti (ibid. 
Pag. 569).

1393  understriver Bisp Theus L Vordingborg et
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Gavebrev af Dr. Margrethe til Roskilde Bispebord 
(D . H. 14 Pag. 313, 519).

S . A. gav Bisp Theus's Vicar i  det Aandelige 
(in  pontillealibus), Broder Jacob de (Constantia 
(8 . 14. v .  1 Pag. 317 kalder Ham Oonstantianen- 
sis episeopus), et i Assens udstcrdt Afladsbrev for 
Qvcerndrup Kirke, som alle de stulde nyde godt af, 
der t il Kirkens Bygning gäbe Kalke, Boger og Pry- 
delser, eller bessgte den paa Visse Festdage med An- 
dagt (o: med Gaver), eller fulgte Christi Legeme og 
den hellige Olie, naar den henbares t il de Syge, 
eller paa Knce foran Crucifixet lceste pater noster 
og Ave Maria til ALre for de 5 Christi Vunder, 
eller naar Aftenklokken lod bad Ave Maria for K ir
kens Fred, eller L det de gik Kirkegaarden rundt bad 
pater noster og Ave Maria for de Afdode (Pont. 
2 Pag. 65, hvor Afladsbrevet findes, jfr. D. H. 14 
Pag. 318). Der kan imidlertid vcrre Tviv l, om det 
er Ovoerndrup eller Kjoerum ved Assens, der ved 
dette Afladsbrev menes, eftersom sidstnoevnte Kirke 
endnu 1549 flrives Kicerndropp.

1394  Var Hennechinus Ebbesen sävoeatus in  
plaeito p rovine is li Otkoniensi (Birch.).

S . A. Var Nicolaus Garlop Konsul Otkoniensis 
o: Naadmand i Odense (Langeb. Coll.). Han bar en 
Adelsmand og Hans Vaaben findes i  vort Adels- 
Lexicon.

S . A. gav Bisp Theus med flere Bisper paa Da- 
nehof i  Helfingborg Afladsbreve saavel t i l Ellested 
som til Qverndrup Kirker (8 .  k .  v .  1 Pag. 317, 
Pont. 2 Pag. 243, D. H. 14 Pag. 332) og beseg-



78

lede da tLlltge sine BrodreS Skjode paa en Gaard L 
Roskilde til Bispen L Aarhuus (D . H. 14 Pag. 333).

S . A. udstcever Dispens Vicar (see 1393) et Af- 
ladsbrev for Hoirup, Lndvier Alter L Brenderup og 
giver Aflad t i l Haarsieb (Haderslev) Kirke (8 . H. v .  
1 Pag. 3 l7 ).

S . A. Latinsk Landsthingsvidne over Mathias Jen- 
sens Skjode paa en ode Gaard ved Snestrup Dp i  
Paarup Sogn (D ip l. keK .), som det syneS t i l S . 
Hans Kloster, jfr. 1413.

1395  besegler Bisp TheuS Fredsbrevet mellem Dr. 
Margrethe og Kong Albert i  Lindholm (D . H. 14 
Pag. 339, 590).

S . A. underskriver Han Dr. MargretheS Forsik- 
kring t il Stoederne i  Helsingborg (D . H. 14 Pag. 
602, jfr. 343.)

S . A. udstoedede Dispens foranmeldte Vicar eller 
Official (see 1393) Afladsbrev for Snode paa Lan
geland (Pont. 2 Pag. 65, 249, D. H. 14 Pag. 356), 
samt for Hellerup, Sollinge, Ellested og Kjolstrup 
Kirker (8 . ü .  v .  1 Pag. 317).

S . A. befriede Dr. Margrethe Prcesterne i Fyen 
fra det aarlige subsiclium^ de under Navn af 6a- 
tke«Iratieum, Gjcesteri rc. maatte yde til Odense 
B isp ; hvorimod hun igjen til Godtgjsrelse sijenkede 
Bispestolen Koerstrup Gaard og GodS paa Taasing 
(D . Mag. 3 Pag. 268, D. H. 14 Pag. 352-53). 
Ligeledes flal saavel hun, som Kong Erik af Pom
mern have forsget den Odense SkoleS Jndkomster og 
Gods (Bloch 1 Pag. 237, jfr. 1397).

S . A. gav Bisp TheuS med flere Bisper atter paa
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Danehof i Helsingborg Aflad t il Qverndrup Kirke 
(D . H. 14 Pag. 357).

1396 testamenterede den fyenfle Adelsmand Nico
laus Thagesen de Godorp, kaldet Pegn, nogle God- 
ser til Dominicanerne L Odense, og vare derved 3 an- 
seelige Borgere Vidner, nemlig Richold Jenson, Ja
cob Vitne og Magnus Asperson (8. L .  v .  1 Pag. 
317).

S . A. var Bispen med at udvoelge Kong Erik af 
Pommern (8 . k .  v .  7 Pag. 233).

S . A. ncrvnes Hr. Thytbern som Provst i Odense, 
i  det Han med flere paa Abrahamstrup underskriver en 
Qvittering til Dr. Margrethe (D. H. 14 Pag. 373).

S . A. gav Bisp Theus med flere Bisper i  Vor
dingborg paany igjen Aflad til Qverndrup Kirke 
(Pont. 2 Pag. 250-51, D. H. 14 Pag. 394-95).

S . A. Var Hermannus de Golmar endnu Com- 
mendator i S . Hans i  Odense (P . Müller Pag. 29), 
jsr. 1356. Besynderligt vilde det imidlertid vsre, 
vm denne Mand ester 40 Aars Forlob anden^Gang 
flulde vcere bleven Commender i S . Hans; thi 1356 
Var Han det, 1390 var Helle det og 1396 flulde nu 
atter Hermann have vcrret det; jeg troer altsaa sna- 
rest, at det er en Trykfeil, nemlig 1396 istedet for 
1356; thi i  det citerede Sted Atl. 6 Pag. 591 staaer 
intet om 1396 og Heller ikke hos Daug. Pag. 301.

1397 bivaanede Bisp Theus Kong Erik af Pom
merns Kroning i  Calmar og rrdstaedede med Flere der- 
over flt VidneSbyrd (8 . L .  v .  1 Pag. 317, D. H. 
14 Pag. 406).

S . A. var endnu Thytbern eller Dydbern Provst
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L Odense (eller som det i  Langeb. Colt, hedder, Hr. 
Dybern Prouest to Odense) og bevidnede s. A. Dr. 
Margrethes Jndlosning af Ore B irk og Skamherred 
i  Fyen (D . H. 14 Pag. 420).

S . A. bevidnede en Borger af Odense tilligemed 
en Nidder og 8 Vcebnere paa Aasum Thing, at Non- 
ningesogaard aldrig havde beeret i Kronens Eie (D . 
H. 14 Pag. 422-23).

S . A. gav Bisp Theus med flere Bisper paa Par- 
lamentet eller Nigsdagen i Kalmar Aflad saavel til 
Vor Frue Kirke i Aarhuus som til Drexlette s: Dres- 
lette Kirke i Fyen (D . H. 14 Pag. 423-24, 8 . 0 .  
1 Pag. 318).

S . A. dode Bispens Vicar ^aeobiis Oonstantia- 
iius, og i Hans Sted traadte Johannes Lpiseopus» 
(!kri8topo1itanu8 (8 . H. D. 7 Pag. 233).

S . A. gav Bisp Johan af Christopel (Bisp Theu- 
ses nye Vicar) Afladsbrev til S . Broby, Haarby og 
Haarflev Kirker (det sidste udsterdt fra Soerstev), og 
reiste Han derpaa, som det hedder, omkring i hver en 
B y L Fyen, hvilket vel ikke Vil sige andet, end at Han 
paa Bispens Vegne visiterede (8 . k .  v .  1 Pag. 318, 
D. H. 14 Pag. 427).

S . A. skjenkede Rigsraad Henrik Gyldenstjerne ( t il 
Jbernees A: Vedelsborg) og Frue Anna Munk ansee- 
ligt Gods t il S . Knuds Kirke i Odense, hvor de 
havde udvalgt deres Leirsted og forordnet Visse Anni- 
Versaria eller Aarstider for dereS Sjoele (Pont. 2 
Pag. 251, D. H. 14 Pag. 427).

S . A. eller rettere sagt mellem 1397 og 1412 gab 
D r. Margrethe og Korig Erik af Pommern Gamborg
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Birk t i l Odense Provsti for deraf at underbolde 12 
Drenge i Pogeskolen (paa Frue Kirkegaard), som hver 
Dag skulde synge i Frue Kirke for dereS og dereö 
ForceldreS Sjcele (Hvitf. Pag. 1086. Bloch. 1 Pag. 
237) jfr. 1305.

1398 underskrev Bisp TbeuS Dr. MargretheS 
Stadfcestelse paa HansestoederneS Privilegier i Kjoben- 
havn (D. H. 14 Pag. 416. 644).

S . A. underskrev og beseglede Bispen Forbundet 
mellern Kong Erik Pommer og den tydske Ordens 
Hoimester i Preussen; og det ligeledes L Kjobenhavu 
(D . H. 14 Pag. 649).

S . A. gav Bispens ovennoevnte Vicar Afladsbrcve 
for Allerup, Sollinge og Ellested, ligesom Paven for 
Fraugde Kirke (8 . tt .  t). 1 Pag. 318).

1399 var Kong Erik Pommer i Odense og til-  
domte der Hr. Hartvig Lembek, Rivder, og Jvar 
Nandstrup, Dcebner, det GodS Jertswr kaldet (9: Jer- 
sore) med alt Tilliggende overalt i Fyen (D . H. 14 
Pag. 466. 653-54).

S . A. blomstrede i Fyen MagnnS Andersen pr'rk- 
to r o: LandSdommer, Olav Sture, Vcrbner, samt Ja
cob Stigesen; og i Odense Johan Clementsen, som 
siden blev I^rneonsttl o: Borgmester, Anders Jensen 
(jfr. 1361), Johan og Benedict Echardsonner, vel for- 
tjente af Franciscanermunkene (8 .  Lt. v .  1 Pag. 
318. D. H. 14 Pag. 483).

S . A. er uden Tvivl den ene af S . Knuds Kirke- 
klokker stobt ( see 1410 ) ;  hvilket allerede er en de- 
tydelig Alder for en Kirkeklokke, da, saavidt jeg vecd, 
den oeldste Kirkeklokke i Fyen omtrent turde vcrre deu

6
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i  Brylle, hvorpaa staaer 1375 (Hoff. 5 Pag. 224) 
eller 1376 (A ll. 6 Pag. 542) med det plattydste 
V e rs :

Marie is mine Xome;
M in  I^uil is Avlle bec^voine.

Hvilket formodentlig v il sige saa meget som, at dens 
Lyd er Gud velbehagelig.

Kaste vi nu et B lik tilbage paa Hovedmomenterne
1 det 14ve AarhundredeS Historie, da finde vi ogsaa 
her i ByenS Historie Spor til Begyndelsen af de 
Dage, som Nyernp kalder Danmarks Vanmagts Pe
riode (N. K. H. Pag. 225). Landet er fra 1299 til 
1303 og atter fra 1329 til 1336 i Bann ; fjcndtligt 
Overfald hjemsoger det 1312, 16, 52 og 57; Landet 
pantsat til holstenste Udsugere fra 1317 til 1353; ja! 
Riget kongeloft fra 1320 til 40 (en Tilstand, Pont.
2 Pag. 2 ret passende stildrer); svcrre Skatter 1339, 
49, 50 og 53; Pest 1348 til 50 (N . Pag. 228) og 
atter 1375 (N. Pag. 230); Jordstjcelv 1377, og for- 
uden det holstenste Aag endvidere geistligt og verds- 
ligt Adelsaag. Saaledes omtaleS f. Er. den mindre 
GeiftlighedS Skattebyrder 1339, 65 og 95. Det byr- 
defulde Gjcesteri 1314, 15 og 60, og de Verdsligeö 
Bold og Rovsyge 1308, 9, 16, 24, 26, 30, 31 re., 
re. BorgerneS hoie Skatter og Afgifter omtales li-  
geledeö N. Pag. 262-63, HansestcederneS mere og 
mere om sig gribende Jndflydelse N. Pag. 234, 243, 
og endelig BondcrneS stigende Afgift og Hoveri N.
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Pag. 270 - 71, 275, 276, 277. Jmivlertid sorogeS 
GeistlighedenS Privilegier, Govö og Nigdom under 
diese tilsvneladende ugunstige Omstcendigheder uafla- 
deligt; men skjondt de til sammes Forogelse med for- 
trinligt Held benytte Folkets Overtro paa Sjcelemes- 
sers Virksomhed (1303, 40, 70, 80, 00, 07), gjore 
den hvppigste Brug af den dem tilstaaede AfladS Ud- 
delelse (1305, 7, 8, 15, 26, 31, 33, 45, 55, 57, 62, 
66, 71, 74 rc.), samt vcrrne troligen vm dereS GodS 
og N.ettigheder med den geistlige Bannstraale, saavel 
mod Köngen (1303, 20, 36) som mod dereS pivate 
Fjender (78, 70 rc.), saa künde de dog endnu ligesaa- 
livet som for indbyrdes sorligeS (1300, 40, 48, 65), 
ja Bispen pryglede stundom, som det synes, det hele 
Kloster-Personale igjennem ligefra Prioren af og ind- 
til den ringeste Tjener (1365). DerhoS vare de ikke 
sjelden forfaldne til Liderlighed ( f .  Ex. 1355, jfr. 
Pont. 2 Pag. 25 -26 ); ja Drengekrcenkcriet havde 
endogsaa L Klosterne fundet Jndgang (1365); men 
derimod vare dereS Studier i Paris endnu hyppigere 
end i jforrige Aarhuudrede (1300, 16, 21. 31,34, 
30 rc.), og deres Omhu for Skolevcesenet her hjcmme 
Var i hoi Grad priisvcrrdig (1308, 17, 10, 21, 24, 
43, 40, 65 og 05). De geistlige Foresatte sorgede 
derncest ogsaa paa en roesvarrdig Maake for, at ogsaa 
Kirkerne paa landet (thi nu var endelig Touren kom
men til dem) lidt cfter lidt fra Trce- til Steen-Kir- 
ker forvandles; men de udrette dette, desvccrre l ved 
Aflad (1307. 1302. jfr. 1305. 7. 8. 15. 26 rc. rc.) 
eller ved de paa AfladSveien forhvervcde milde Ga- 
ver, medenS Sogncbehoerne selv maatte udfore Är-

o»
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beidet (1360), hvorfor man ogsaa hlandt de mange 
og tildeels hoist interessante Sagn om vore Landö- 
bykirkers Opbygning ogsaa har det, at den sättige 
AlmueSmand maatte den ene Dag tigge saa megen 
Proviant sammen, at Han künde leve deraf, mens Han 
den anden Dag byggede Kirker. Ogsaa sorgede de 
geistlige Forelatte for Landsbystolers Anlceg ved 
Kirkerne (1365), samt at Landsbyprcesterne sik dereS 
egne frie Prcestegaarde (1338.1360 jfr. Pont. 2 Pag. 
7. 221) og deres tilborlige Offer, hvorfor man end- 
ogsaa fastsatte en formelig Taxt (1335). Borgerne 
gjorde sig derimod selv sättige ved idelige Gaver t i l 
de Geistlige, og det var blevet et sandt Raseri at stifte 
Sjcelcmesser; thi skjonvt det ved disse, fast hvert Aar 
forekommende og stevse i Antal stigenve, Gaver til 
Kirker og Klostre kun enkelte Gange noevnes, at det 
var for Sjcelemesser eller Anniversarier, de tilveeltcS 
(f. Ex. 1303, 40, 70, 80, 80, 97), saa underforstaaeS 
det dog fast stevse; og de gave med en slig Lidcnska- 
belighev deres Godö og Formue hen for deres Sjcr- 
leö Frelse, at de endogsaa stundom maatte lade sig 
fode af Klosterne, naar de havde givet dem alt hvad 
de eiede og havde (f. Er. 1380); og dette gjorde de 
vist L Almindelighed, som aüerede Hertng Knud 1183 
sagde, i  det Haab, at Lonnen for disse deres gode 
Gjerninger ikke stulde udeblive, da Munkene havde 
lovet dem, at de ved Messer og Almisser vilde sorge 
for deres Sjoele (Daug. Pag. 285), men maaskee dog 
vndertiden tillige i den verdslige Henstgt at vedlige- 
holde deres Jhukommelfe saavel i MunkeneS Gave- 
doger (Ubri <1atiei), som ved de aarligaarS ti l deres
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ALreminde ,'ndstiftede Anniversarrer eller AarStider, 
hver dereS Navne under Bonner og Velsignelse blandt 
Kirkens og Kloslerets Velgjorere bleve offcntlig opreg- 
nede; thi der Var nu fast ingen andcn Maade at gjore 
sig navnkundig og beromt, eller at faae Titel af en 
fortjent Mand paa, end ved at gjore sig fattig ved 
Gaver til Klostre og Kirker; en sorgeligSandhed, der 
ret bliver Lndlysende ved Hamsforts tildeels paa Klo- 
sterkroniker grundede Annaler, hvor v ir i  o lnri og 
bene m erili stedse ere de, der vare rige, andcrgtige 
eller forfcengelige nok t il at tilkjobe sig en PladS i 
MunkeneS Annaler. Derimod vinde Borgerne Lgjcn 
paa den anden Side mere Kraft ved at forene sig i 
flere smaa Conventikler eller Gilder ( f .  Ex. Gjer- 
trudsgildet 1353, Vor Frue Broderstab 1347 og Sko- 
magergildet 1348) og komme derhos til storre Selv- 
stcendighed, idet de nu, som en egen Stand i Staten, 
ogsaa erholde kongelige Privilcgier (1327, 35, 61), 
hvad forhen kun Adel og Geistlighed fik. Denne 
Kraft og Selvstcendighed yrtrer ligeledes sin Jndsiy- 
delse paa Sproget, idet det latinste, som de ikke for- 
stvde, alt mere og mere af de udfcerdigede Documen- 
ter fortrcenges, og derimod det danske Sprog eller 
Modersmaalet alt mere og mere troeder frem i samme; 
thi vel anseer man Kong Olufö Brev af 1366 for 
det crldste Kongebrev paa Danst (D . Mag. 1 Pag. 
35), ftjondt adstillige af Kong Valdemar den 4deS 
ligeledes spneS oprindeligviis at have vcrret udstcrdte 
i  Modersmaalet; men man maa i alle Tilfcrlde ikke 
undre sig oder, om det latinste Sprog, som et SlagS 
Curialstiil, i 51ongens Cancelli künde have vcdlige-
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anfort Borgerbreve paa Dansk af 1427, 33, 41, 57 
re.; og scet cndogsaa, at disse af scnere Copi«7cr vare 
vversatte, saa var dct vift ikke Tilfcrldet mcd Skoma- 
gersvendeneS Skraa af 1348, og deouden vidner jo 
Hamöfort, at have seet et fyensk Originaldokument 
paa Dansk af 1313. T il ByenS Udvidelse L denne 
Periode har man forresten intet Spor, og samme er 
deSudcn ikkun lidct sandsynlig formedelst HolstencrncS 
Undertrvkkclse og PestenS Odelceggelser. A f npeDyg- 
ningcr ncrvncS saaledeS blot 3, ncmlig en Skole 
(1308) og 2 Hospitäler (1347, 1365) samt mulig- 
viiü et Par Gildeshuse (1343, 47, 48); at Bpen 
derimod i en og anden Henscende blev forskjonnet, 
maa man af de flere i denne Periode ombvgte Gyg- 
ninger formode (f. Er. S . Knud 1304, 45, 46, gamle 
Bisperefidentö 1308 og Graabrodre 1342); deöuagtet 
finder man cndnu et Spor af den gamle Ureenlighcd 
paa dens Gadcr (1308). Om Ncrringsveiene har jeg 
ligeledeS paa Grund af det Ovenanforte intet vivere 
at tilfoie, ond hvad alt i det foregaaende Aarhun
drede er anfort; ja ! Handclen leed vel endogsaa be- 
tydeligt ved det, at de udenlandste Kjobmcend ellcr 
HanscaterncS Jndflydelse alt mere og mere tog 
Overhaand og fortrcengte vore egne (N. Pag. 233 sq. 
238 sq. 243). Konsterne fik vel ogsaa kun en tar- 
velig Noering ved de faa saavel opbygte, som om- 
bygte offentlige Bygninger; dog finder man Spor 
til Billedsnidere (f. Er. det sonstige Skab ellcr Kiste 
af 1350), Mpntmcstcre (1350), Signetstikkcre (1300, 
65), Klokkestobcrc (1300) og Steenhuggere (f. Ex.
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de adelige Lngstene, som rru begynde at blive Mode. 
1330, 64, 85). Hvad Byens Bestprelse er angaaende, 
da see vi ikle blot Landsdommere (1316, 87), men 
ogsaa Landsthingshorere (1384) ncevnte og finde nu 
ogsaa, foruden den i det foregaaende Aarhundrede 
omtalte Byfoged, en Borgmester (1354, 74, 86) 
omtalt, ligesom Raadmcrndenes Antal synes at darre 
fastsat til 7 (1351, 63, 85, 80). Blandt Folkcfor- 
lvstelscr noevnes cndelig ikke blot Gilderne (1443, 47, 
48) og Kroerne (1315), men ogsaa det saakaldte Hol
den-Juul (58) og de noksom bekjendte Barsel- eller 
Vaage-Stuer (1360).

Det lode Aarhundrede degvnder med to for Bperi 
vigtige Dodsfald, nemlig PriorenS i S . Knud og 
Bispcns i Fycn.

1400 dar nemlig Geta Prior i S . Knud (Bloch. 
1 Pag. 500. Atl. 6 Pag. 580), men dode s. A. og 
stal have bygget en Deel Nyt paa S . Knuds Kloster 
(8 . N. v .  1 Pag. 310). Det er altsaa en Trykfeil 
hoS Daug. Pag. 205, naar Han lader Ham vcere Prior 
1400 i Stedet for 1400z thi i forstncevnte Aar om- 
taleS 2 andre Priorer.

S. A. dode ogsaa Bisp Theus Podebusk (8 . N. 
I) . 7 Pag. 233). Pont. 2 Pag. 65 siger derimod 
1402, og at Han blev begraden i Skibby Kirke.

S . A. blev Johannes Ovesen Bisp L Ovense (8 . 
14. I). 7 Pag. 233) Pont. 2 Pag. 431 siger der
imod 1403. Han Var fra Skaane og forte en Strand-
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stak (Pont. 2 Pag. 430 stger en Fngl) i sit Vaaben; 
Var en retstaffen og gavmild Mand, der gjorde sig 
fortjent saavel af Geistlighedcn, som af de Fällige 
(8 . D. D. 7 Pag. 233). Forreslen er denne Hans 
Gavmilvhed istrr derved bckjendr, at Han fast uddeelte 
Aflad til alle de fyenste Kirker f. Er. Solvig (3: 
Sollinge), Orle, Hustorp (o: Oftrup), Bregendorp 
(;r: Brcnderup), Allcrup, Traut (3: Trostrup?), Ellc- 
slcd, Dalum, Svanninge, S . Broby, Seden, Dresletle, 
Hellcrup, Qvernvrup, Roflingc og Garlof (lceS SeerS- 
lef^) (8 . D  I). 7 Pag. 234). Endelig havde Han 
til VicariuS eller Viebisp 8everinus Lpiseopus 
l'ran tjv illtm s is  (Pont. 2 Pag. 431), som Var en 
Franciscancr 8 . tt .  I). 5 Pag. 317.

S . A. Broder PederS, Bistop i Odenses Brev paa 
Bescrttelsen af Prcrstekaldct tit Bor Frue Kirke 
efter Proesten JohanncS's Resignation. Datum cra- 
stino T rin ita tis  (D ip l. Dan§., men Aarslallet maa 
vcrre urigtig afstrevel, thL 1400 Var der, som sagt, 
ingen Bisp Peder i Odense).

S . A. Tuko Lykk — Two Ostensson Bertraffner,
Malheuö B ro k y ,-------------, som boe i Odense, dereS
Brev om pratum ^ lio n is  eller ^k^sm atk uden for 
den störe Bro og om Prestholm (D ip l. Dan^.)

1401 Var Bisp Johannes eller, som Han ligesaa 
oste kaltes, Jens i Helsingborg, og bevidnede med 
Flere Kong Erik Pommers Stadfcestclse paa Dron- 
ning MargretheS Gaver til Kirker og Klostere (N. 
D. Mag. 5 , 1 Pag. 6), hvoriblandt Han saaledeS 
ogsaa (ibid. Pag. 4) bekreefler Kerslorp paa Tosland, 
som Kong Valdemar fit üf fin Fjende, og forna'vnte
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vor Heere Frue og Moder siven Hoble af Arvingerne- 
om de dcrtil havde nogen Net, og gav til Domkirkeu 
i OdhenS; ligesom den anden Deel af Toslanv, som 
Kronen tilhorte og hun ikke kjobte, staaer forncevnte 
Domkirke til Pant for 1000 ledige Mark.

S . A. undersiriver Han ligeledes samme Sted Bisp 
Peder af Noskilds Forsirivelse til Kong Erik og Dr> 
Margrethe (D. Mag. 4 Pag. 311-13).

S . A. qvitterer Johan Hetzer, Borgmester i Ham
borg, Dr. Margrethe for 000 lybsie Mark, som Han 
eftcr hendes Befaling havde sendt til Biskop Tetz af 
Odense og til Wolmer Jacobscn Nidder. Datum 
Byugholm vißiUa besloi um l^e trl l^auli (D ip l.
1 .S N K ).

1402 gav Bisp Johannes af Odense paa sin V i- 
sitats i Ntzslinge Afladsbreve til Sollinge Kirke (8 . 
tt. D. 1 Pag. 310).

S . A. var Björn Olufsen Hovidsmand paa Naes- 
bphoved og tillige, som alle Hans Eftermcend, Op- 
spnsmand L S . Hans Kloster (B . R. 1 Pag. 26). 
Er dctte nu rig tig t, da vil det sormodentlig ikke sige 
andet, end at Han Var Klvftercts Forsvar og Vcerge, 
hvad man den Tid kaldte 7'utor eller ^dvoealus 
ö: Klvsterfoged. Björn Olufsen sirev sig forresten til 
Stecnsgaard og Nielstrnp; dog Var det vel neppe 
Ham, som Atl. 3 Pag. 577 vil, men snarere, som det 
Pag. 500 hedder, Hans Fader, der var gift med Su
sanne Pallesdatter Munk og allerede 1343 sijcnkede 
2^Bondcrgaarde i Millinge til Svanninge Kirke un- 
der den Betingelse, at der (dog neppe af Prcedikestv- 
Icn, som Wieland i k. Tid. Pag. 704 v il) siulde gjo^
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res Bon for Ham og Hans Sloegt, men blev Venne 
Bon forsomt, stulde Gaardene igjen folge Stccns- 
gaarv, som forhen. (En, som mig synes, saare for- 
nuftig Betingelse).

S . A. blomstre i Odense, vel fortjente af Francis- 
canere og Dominicanere, soruden den ovenomtalte 
B jörn Olufsen, Nidder og HovidSmand paa Nirsby- 
hoved, endvidere Johannes Magni, Prior for Domi- 
nicanerne (jfr. 1390 og Atl. 6 Pag. 590), Robert 
Nichardsen, Borgmestcr (jfr. 1374, 86 og 90), og 
Johan Clemcntsen (jfr. 1399) Raadmand (8 . N. 1).
1 Pag. 319), af hvilke den sivste kaldtes eivium äe- 
eus Lc patronu8 (Buch ).

S . A. gjorde Gardianen i Francisci Kloster, Nico
laus Toph, Skomagersvendene i Odense deelagtige i 
sin Ordens gode Gjerninger (Pont. 2 Pag. 49 6-7, 
hvor Brevet findeS, jfr. Atl. 6 Pag. 590).

1403 skjenkede Niddcren Pedcr Jensen Marsvin 
Dominicanerne i Odense nogle Godser, og Johannes 
Ute gav dem 6 Agre og et Stykke Eng i Tagelok- 
ken for Borgmcstercn i Odense Johan Hennekes (jfr. 
1378) S jcrl; hvorimod KlosteretS Prior Johannes 
Magni optog Ham i sin Orden, tillod Ham at spise 
ved sit Bord, samt cftcr Behag at gaae ud og ind 
vg ikke at vcere bunden ti l at mode i Choret (Pont.
2 Pag. 203). Birch. henforer det til 1404 og kal- 
der Donator Johannes Grote i Stedet for I .  Ate.

S . A. var der Hunger og Pest i Bven (Atl. 6 
Pag. 690), og i denne Anledning er det altsaa, at 
Udgiverne af danste Magazin antage de Odense Sko- 
magersvendes Gildesstraa at vare given, som jeg
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saavel i Folge Sproget, som det almindelige Sagn 
har anfort under 1348; sce mcre om Pestcn 1403.

S. A. Var Prcebjorn Provst i Odense (All. 6 Pag. 
502) cller maaffec retterc Ditbern, see 1405.

S. A. udstcedte Bisp Johannes fra Orkel et Af- 
ladsbrcv for Snode (ecele^ia best! ^nilrese npo- 
8loIi in 8nörLe Pont. 2 Pag. 407, B. R. 1 Pag. 
87); det er daterct Ln le.«-.1o apostolorum 8imonl8 
K ^ueirv og findes i Dipl. I.snS. FrcmdeleS bleve 
lignende s. A. udstcedte for Brcnderup og Ocetoe (8 . 
tt. 1). 1 Pag. 310). Den sidste maa formodentlig 
vcere Aasum, Aastrup, Agedrup etter Oxendrup Kirke.

S . A. vare udmoerkede Moend L Odense Jacob 
Gotenz kaldet Clevel, vel fortjent af Dominicanerne, 
Peder Marsvin, Nicolaus Clausen, Proest ved S . 
Albani, Henrik Petersen og Johannes Sulte (8 .
I) . 1 Pag. 310).

1404  blev den ene af S . Hans Klokker stobt 
(Hoff. 5 Pag. 100, Atl. 6 Pag. 507).

S . A. Var endnn Frater Johannes Magni Prior 
OttoniensLs oril. I îseiLLeatornin (Langeb. Coll.)

S . A. var Elias (formodentlig den samme som 
Helle 1300) Oommenilator orilinis 8 . 3loIiannir» Ln 
Otlionia (Lang. Coll.)

S. A. Albertus Grote, Borger i Lybek og Hans 
Brodcr Johannes Grote af Prcedikeordenen, deres 
Brev til Prcrdikebrodrene i Odense, angaacnde Af- 
staaclsen af de Agre i Thagclykke, der laae a po- 
moerio tlieloruin 1'rntrum usijve ail visin eoin- 
munein Alivilonruein, tilligemcd en Deel af den 
Eng, der mod Oft stodte til de samme Agre, hvilket
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Var givet til Sjcrlcgave. Med dem forscgse Niko
laus Nielson de Schousboe, miles, og Ericuö Stekde, 
c iv is  OttoniensiK. Datum Ottonikv in  oetava be- 
atoi-um -Ipostolorum Petri Lc Pauli (D ip l. Dan§.)

S . A. lover Nidder Björn Olcffson paa egne og 
Arvingers Vegne Fru Silce, Poeter Knutssons Ester
leverste, at det Gods, som ligger i H ioltorp, svm 
Finn Magnusson paaboer, hvilket hun havde ovcr- 
draget Ham, skal blive tilbagcgivet hende eller hendeS 
Arvingcr, naar hun eller de forlange det. Forseglet 
have M as Oommenilator oi'6inis 8. ^olianni^ in 
D tlwnia og Peter Jacobson Galt. Datum in oe- 
/ava beatorum ^ o s to lo ru m  P etri 6c Pauli (D ipl. 
DanK.)

1405 Var Nicolaus Johannis og Johannes Lyre 
Borgmestre'KBirch.), snarere Naadmoend, see 8. D. 
D. 1 Pag. 310; og saaledeS Var det vel denne Niels 
Jensen, Raadmand i Othens, der stjodede S. Knuds 
Kloster den Jord og det Huus L S . Albanistrcrde 
mellem S . Albani Kirkegaard og Skomagerhuset, 
hvilket Huus Skrcedderne siden (nemlig 1541) fik L 
Leie af Klosteret ( t i l  evig  T id )  for 4 Mk. danste 
aarlig (Chr. Pouls. Reg.), og som endnu er Skrce- 
dernes LaugshuuS.

S . A. viste Peder Jensen Marsvin (jfr. 1403) sig 
weget vcldcedig mod Praedikebrodrene i Odense (8 . 
D, D. 7 Pag. 310). Hans Lxeeutnres ^esta- 
menti vare Robert Richardsen (jfr. 1374, 86, 90, 
1402), Advocat og Proconsul (altsaa baade Byfoged 
og Borgemester), og Johan Clementscn (jfr. 1300, 
1402), Raadmand. De andre Naadmcrnd (Oonsu-



93

eller ÜeeurionoK) i Byen vare paa den Tiv 
Thorstan, Johannes Johannis, Johannes Lyre og 
Nicolans Jensen (8 . k .  1). 1 Pag. 319).

S . A. var i Folge de fleste Beretninger den frpg- 
telige Pest i Landet, hvor der eftcr en langvarig Torke 
faldt en saa uafladelig Negn fra Ju li t il December, 
at Folk matte roe omkring paa Marken for at af- 
klippe de bedcervede Brandax, hvorfor der ogsaa 
fulgte Hunger og Dyrtid og en saa drcrbende Pest, 
at hvert tiende Menneste dode, eller efter Andre, kun 
hvert tiende Menneste blev i Live (Hv. Pag. 629, 
N. D. Mag. Pag. 52).

S . A. noevnes endnu Prouest Dibbern van Oden
see (Lang. Coll., jfr. 1396 og 97, Hv. Pag. 627 
har derimod Predbjorn).

S . A. saavel som 1408 var Johannes Petri de 
Loiömose L^eKiker k'jnniso Lc prsetor s: Lanvsdom- 
mer, og dode 1417 (Birch.), jfr. 1406.

S. A. Qvittering af Hr. Johan OlSsen til D r. 
Margrethe paa 600 lodig Mark, som Han havde 
OdhenS i Pant for. I)a t. ko sk ililis  (l^ itt. in Oal- 
1un6. ropert.) Dog turde dette maastee snarere 
vcrre et Othense L Sjcelland end vort fyenste Odense.

1406 var endnu Broder Nicolaus Toph Gvar- 
dian i Graabrodre Kloster i Odense (A tl. 6 Pag. 
590), jfr. 1402.

S . A. (eller maastee rettere 1408) dode Bernike 
Schinkel, HovikSmand paa Hinsgavl og blev i S . 
Hans Kirke begraben (B . N. 2 Pag. 112).

S . A. var Johannes Petri de LavismoS n: LoiS- 
ittose (som uden Tvivl var en B ille , Hans Fader var
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nemlig Peder Laugesen og Hans Broder Andreas 
Petri de Svanholm 1376-1407) Drretor k'ionire 
LandSdommer i Fyen (8 . D. I). 1 Pag. 320), jfr. 
1405; og Nicolaus Hart, som siden blev maKister 
eivium o: Borgmester i Odense, NLvncö ligeledes 
(ibid.)

S . A. blev uden Tvivl Ncrsbyhoved overladt som 
Livgeding til Dr. Philippa (see 1420).

S . A. Var Dn. Hennechinns Pariis Prior apnä 
8 . Kanutum (Lang. C o ll.); Hans Tilnavn betegncr 
vel blot, at Han Var en af de saakaldte Pariser Klerkc.

1407 Var Bisp Johannes L Slagelse og undcr- 
siriver der tilligemed den ovenomtalte Jens Petersen 
af LoiSmose, LandSdommer i Fyen, Dr. Margrcthes 
JndloSning af Skanor og Falfterbod fra Bispen i 
Roskilde (D. Mag. 5 Pag. 38).

S . A. «omtrent hedder det, at Johannes Petri til 
LoiSmose, LandSdommer i Fyen, holdt mcd andre 
Flere et Convent «je benelieiis eoltoeandis acl 
CoIIeZium Drreilieatorum OtboniL (Birch.); jfr. 
1410.

S . A. bekroefter Ziloe, relieta Detri Xanuti, at 
hun ftylder Hr. Hc1erieu8 Hesten, iniles, 15 lybflc 
Mark gangbar Mynt i Odense og pantscetter derfor 
sin Drydegaard (euria vi11ieali8) i Virlefruthcr (. :̂ 
Nue By i Vigerslev Sogn), bcliggende ved Jcrnbjer- 
get. Forseglct have Hr. Denmebinus Darii8, D rior 
apuil 8. Xanulum, Dobertu8 Diijvareli, proeoir8u1 
Ottonien5i8, ^okanne« OlemenUs og ClaweS Ienö- 
son, eon8ule8 ib itl. Datum 86ptimo clie beste 

M a rie  AlaKllalene (D ip l. Danz.)
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S. A. ndstsder Bisp Johannes fra Orkel AfladS- 
brcve for Horstorp, Brenderup, Fraugde og Allerup 
Kirker (8 . N. v .  1 Pag. 320). Pont. 2 Pag. 504 
lceser det forste Göstrup og det sivste Sollinge, og Hv. 
Pag. 030 udelader ligeledes Allerup og scetter i detS 
Sted Sollinge.

1408  stiftede Bistop Johannes i Odense Dom
kirke en evig Messe for Dronning Margrethe, som 
havde stjenket Kcerstrup paa Thorsing til Bispebordet 
i Odense. StiftelseSbrevet findes i D. Mag. 3 Pag. 
183 sq., og man seer deraf blanvt andet, at bemceldte 
GodS havde vceret Odense Domkirke pantsatte for 
1000 lodige Mark af Dronningen (see 140k), og at 
Bispen desaarsag stulde soette Capitelet paa Dom- 
kirkenS Vegne 10 Locher Korn i dets Sted af andet 
Gods til Pant og give deraf aarlig t il Leie 20 lybste 
Mark, 1 Pv. Vox og 1 Td. Odense O l, imod at Ca
pitelet L S . Knuds Kirke stulde bygge et Alter til 
S . Knuds ZEre, derpaa scette Hans Billede og foran 
samme holde en syngende Messe hver Dag i n d t i l  
Dommedag for Dr. Margrethes Sjoelemeöse rc.

S . A. Var Bisp Johannes paa Köngens Netter
thing i Svendborg, hvor Henning og Lüver Kabold, 
Niddcre, maatte.svcerge Urfeide i Anledning af dereS 
Broders Henrettelse (B . N. 1 Pag. 85 -86 ); ved 
hvilken Leilighed ogsaa Johannes Petri de Lovitzmose 
^ rm iK er var tilstcede (Birch.), uden at det dog om- 
tales, at Han var Landsdommer i Fyen (jfr. 1407).

S . A. udstcedte Bisp Johannes Afladsbrev for 
Svanninge (8 . k .  1). 1 Pag. 320) og formodent- 
lig for flere Kirker (Hv. Pag. 630).
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S . A. dode Bertram (Bernike) Tchinkel og blev 
t S . Hans Kirke begraven (8 . D. I). 1 Pag. 320, 
Hv. Pag. 632, jfr. 1406) med sin Hlchrue Catha- 
rina, og stuttede Jnscriptionen med de Ord: Omne.8 
orale Dei m in i^tri pro ei«! (Birch.)

S . A. udmaerkede sig i Fyen Absalon Andersen af 
Kersiorp, Nicolaus Sigvertson og Henning Geboll 
(Kabold?) Riddere (8 . k .  D 1 Pag. 320).

1400 confirmerede Kong Erik Odense ByeS P ri- 
bilegicr (A tl. 6 Pag. 582), hvilken Consirmation er 
indfort i Aktstykkerne Pag. 23-24.

S . A. Var Lauritz Nielsen Prior i S . Knud (Atl. 
6 Pag. 580).

S . A. stadfcrstede Kong Erik i Malmo Knuds» 
brodrcnes Privilegier i Odense (8 . 14. L). 1 Pag. 
320, Hv. Pag. 633, Atl. 6 Pag. 602).

S . A. var der et stört Jordstjcrlv i Landet, Natten 
cfter 24 August imellem Kt. 11 og 12 (i Folge en i 
Fons Kirke opbevaret Efterretning, see N. D. Mag. 
6 Pag. 52).

S . A. qvitterer Björn Oleffson, Nidder, FruSiloe, 
Pwter KnutssonS Eftcrleverste, for den Gaard KrogS- 
bolle. Forsegletbave Oonraclu.'? Dou>ve8kieI 
^ ie tio laus .Iseirssün Lc Docle^viA Xrsemere, eives 
Otton. ^Datum feria 4ta point Domi'nieam «ivas!" 
inotloKOinli (D ip l. Im n^.)

S . A. tilladcr Bij7op Hennichinus af Odense dem 
fra Hvcllinge og Gaarden Puheholm i Schamherred, 
som'^havde klaget oder den lange Vei til dereS Sog- 
nekirke i Nordeoppe, sijondt de havde en noermere i 
Bedcrflov, at söge denne sidste. Dalum ^ n . 140-
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in  erastino aseenrsionis Oümini (D ip l. I^anz.). 
Men Hennichinus Var, vel at moerke, forst meget fe
ilere Biskop i Odense og gav virkelig 1449 en lig- 
nende Tilladelse; er der derimod allerede 1409 Noget 
i  denne Henseende af en af de tidligere Odense Bis- 
per besternt, da maa Vet have voeret Johannes, som 
bekloedte Vispestolen fra 1403 til 1416).

1 4 1 0  Var endnu Laurits Nielsen Prior i S.Knud 
(Bloch 1 Pag. 590); hvorimod Atl. 6 Pag. 589 
lader Adam voere P rio r; men Sagen Var, at Lau
rits Nielsen dode i  dette Aar (8 . k .  0 .  1 Pag. 321) 
og at i Hans Sted

S . Ä. Adam blev Prior i S . Knud (Daug. Pag. 
295); og findes eller fandtes denne Priors Navn paa 
tvende af S . Knuds Kirkes Klokker (Birch.). Paa 
den saakaldte lange Klokke loestes nemlig folgende: 
kee it eontundi — ine fra te r ^dainlzve re lnnd i; 
omni neinpe die — inlssain resonabo A larie . 

^ n .  v .  1410.
Og paa den anden, som Bircherod kalder eampana 
<ivadrantaria (maaftee Qvarteerslags-Klokken) loesteS: 
O rex Z lo ri«  ( t r is te !  veni euin paee!
^n n o  iniileno Irleeno nep. pede noto (eller som 
der i en anden og formodentlig rigtigere A fflrift lae- 
seS: nee pede noto) ^ d a in , hvilket sidste aldeles 
ingen Mening vilde give og altsaa maa voere feil 
afskrevet, maaskee i  Stedet for: nonaZesiino nono. 
MuligviiS künde det ogsaa voere en Kloster-Vittighed 
(ligesom i  det hoS Hvitfeld Pag. 504 anforte Mun- 
kevers, hvor kastrum  betpder en Rive med 3 Toen- 
der eller in s: 1000, trivu rs tum , drei Würste (3

7
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Polser eller 0 0 6  a: 300 og 8p iä  lonZum et langt 
Sped eller Spyd altsaa 1 s: 50), i hvilket TLlfcrlde 
(dersom man ellers tor forandre det t i l nex peilum 
noäus) uex künde betyde Lnstruinentum neers s: 
- f- eller X ,  peäum en Krumstav s: 0  og no6u8 
den saakaldte Hexeknude, der som bekjendt stedse dan- 
ner et « eller >X o: I X ;  men den vcerste Knude 
bliver endda den, at Adam saavidt man veed, ikke 
1390 dar Prior, og at man altsaa maa tage sin T il-  
flugt t i l den Formodning, at Han maaskee dog den 
Tid idetmindste künde have vcrret Subprior, Diaco- 
nus, Provisor eller andet deslige. Men det sikkreste 
er, at tilstaae, at man aldeles ikke forstaaer at ud- 
tolke disse, formodentlig urigtigt afstrevne Ord.

S . A. Var Urias Jacobi Prior i  S t. Hans og 
fremlagde det under 1280 omtalte Dokument (P . M ül
ler Pag. 16, 29), ogsaa skal Han allerede have vceret 
Medlem af det Elcrnde Gilde i Odense, som altsaa 
for 1435 maa have existeret (see 1347).

S . A. saavel som 1417 og 18 Var Henneke Han
sen (jsr. 1390) Borgmestcr (Birch.).

S . A. besternte Kong Erik af Pommern, at Ny
borgs Jndvaanere for Fremtiden skulde nyde ligesaa 
stör Frelse og Naade som Odense ByeS Borgere 
(A tl. 3 Pag. 527); hvilket i det windste beviser, at 
denne hidtil havde havt Fortrin frem for hiin.

S . A. synes Rivderen Christen Nielsen FriiS til 
Lundbygaard og Orbeklunde (den under 1385 om
talte Nicolaus Frises S on), som Var gift med Ma
ren Nielsdatter Krumpen, at voere begraven L Graa- 
brodre Kirke (W . N. T. 1726 Pag. 83 . jfr. Hoff.
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D. Ad. 1 Pag. 21 Tab. 1). Dog maa det vel have 
vceret en Deel Aar senere; thi Hans Son Henrik 
Friis, som ogsaa i Graabrodre Kirke blev begraven, 
dode sorst 1504. Dog kan det ikke, som A tl. 6 Pag. 
820 synes at antyde, have VLret 1454; thi da maatte 
Han have levet 69 Aar efter sin FaderS Dod, som 
neppe er rimeligt.

1411 understrev Bispen i Colding som en af de 
dansie Forlovere for den 5 Aars Anstand mellem R i- 
get og Fyrstendommerne (Hv. Pag. 640).

1412 holdt Bisp Johannes Paasie i  Dalum Klo
ster og begavede det med Asiad (8 . k .  v .  1 Pag. 
321) ligesom ogsaa Seden Kirke (ibid.).

S . A. Hr. Claus Krumediges Skjode t i l  Hr. 
B jörn Oleffson paa Stiensgaard, dateret S . Johan
nis Kloster L Othense og ti l Vitterlig understrevet af 
Niels Jepson Borgmester ibid. DominLoa Oantate 
(VLpl. LiairK.).

1413 gav Bisp Johannes med flere Bisper Aflad 
t i l Gavnoe Kloster (8 . k .  0 .  1 Pag. 331).

S . A. skjenkede Mathias Jensen i Odense 5 Agre 
ved Snestrup til Johannes CvangelisteS Alter i  S . 
Michels Kirke (P . Müller Pag. 16); jfr. 1394.

S . A. skal S . Hans Kirkes anden Klokke vaere 
stobt (A tl.  6 Pag. 597 ); Hoff. 5 Pag. 190 figer 
derimod 1443.

S . A. dode, i Folge Bircherods Asskrift af en 
Liigsteen i  Frue Kirke, Provsten Jacobus Magni eller 
Jep Mogeusen (Andre sige 1443; thi 1413 var Han 
ikke engang Provst, jfr. 1416).

1414  aslagde Bispen af Odense sit VLdnesbhrd i
7*
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Stn'dighederne eller Processen mellem Danmark, S . 
Jylland og Holsten (D . H. 13 Pag. 771).

S . A. giver Paven Dalum Kloster Aflad (8 . k .  v .  
1 Pag. 322, Pont. 2 Pag. 512).

1415  indvier Bisp Johannes af Odense Henni- 
chin Thorchilsen, som Var Degn (viaeonus) ved 
Gostced Kirke (paa Laaland) i Odense S tift, t i l Pres
byter eller Proest ved sanime (8 . tt . v .  1 Pag. 322).

S . A. florerer i Fyen Johannes Hennichini Rmg- 
coby, Prior i Dalum, som Paven 1414 havde tilladt 
at have og at ombsre et altare portatiLe; samt 
Jngerd Nielsdatter sammestedS Abeddisse (8 .  R. v .  
1 Pag. 322).

1416  Var Jens Andersen Lodehat Provst i Odense 
og tillige Köngens Kantsler, men blev s. A. Bistop L 
Roskilde (D . Mag. 4 Pag. 290, 5 Pag. 258-59, 
Pont. 2 Pag. 413, Bloch 1 Pag. 596-97). Han 
gav t i l Skolen paa Vor Frue Kirkegaard i Odense 7 
Lcester Korn og satte Jvar Lauritzen til sammes Sko- 
lemester (A tl. 6 Pag. 592). Altsaa laa denne 
Skole, hvad man ogsaa af Beliggenheden maa stutte 
sig til, ingenlunde under S . Knuds Kloster, men 
tvertimod under Provstens Direktion og altsaa under 
Vor Frue.

S . A. stulde Bistop Johannes vsre dsd og Nafne 
i  Hans Sted voere bleven udvalgt (Pont. 2 Pag. 431); 
men Andre sige uden Tvivl rettere 1420; og naar 
det altsaa hedder, at Bistop Nafne omtrent ved denne 
Tid oprettede en Skole i Odense til UngdommenS 
Underviisning (Bloch 1 Pag. 238), da maa ogsaa 
dette henhere t i l en Tid, der er vngre end 1420.
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S . A. udstcrdes Skjode paa 2 Agre i  Tagelokken 
ved Odense til et af Bhens Klostre (Hoff. F. 5 Pag. 
184), som formodentlig Lfolge Beliggenheden maa 
have vceret Sortebrodre- eller Dominicaner-Klosteret, 
(thi Tagelokken laa Norden for sammes Frugthauge, 
see 1390).

S . A. indvier Keveri'nus Lpi8eopus I 'ra n K illi-  
eosis, V iearius Lpiseopi ^loliamus in saerrs, 
nogle Altre L Orte Kirke og giver Aflad til Balslev 
Kirke; ligeledes indvier Han Altre i Haarby, Bren- 
derup, Halstorp (Allerup), Elvastria (Ellested), Alle- 
rup (Ollerup) og Godberg (Gudbjerg), samt giver 
Aflad til Fennerup (jfr. Atl. 6 Pag. 730) og Hun- 
strup; indvier Altere i Svanninge og S . Broby og 
giver Aflad til Hellerup Kirke, som det synes tilhobe 
L Fyen (8 . k .  v .  1 Pag. 322).

1417 giver Severin, Bisp JohanS Vicarius, at
ter Aflad paa Laaland (Pont. 2 Pag. 518-19, hvor 
Afladsbrevet findes).

S . A. stiftede Bispen en Vicarie for S . Knuds- 
gildet i  Svendborg (Pont. 2 Pag. 519, hvor S tif
telsesbrevet findes).

S . A. Var Bisp Johannes i Kjobenhavn med at 
domme i den Troette mellem Köngen og Roskilde 
Bisp om Kjobenhavn (D . Mag. 5 Pag. 290).

S . A. begavede Otto Tedynhusen, kaldet Schinkel, 
(jfr. 1395 og 87), Henrik Nicolai af Kyle (maaskee 
Knple s: Hoffmansgave), og Henrik Nicolai (Q v it- 
zau) af Sandager, Voebnere, Godbjerg Kirke; hvilket 
Rinkeby, Provst i Odense (see 1418), og de 2 Odense 
Naadmomd Robert og Johannes (jfr. 1399, 1402 og
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5) Ctementsen bevidne (8 . k .  v .  1 Pag. 322-23). 
A f GLverneS Navne og Bopcel fluttes, at det er 
Golbjerg (nuvoerende Guldbjerg) Kirke der meneS; 
da man ellers snarere stulde have troet, at det Var 
Gudbjerg, ligesom 1416.

S . A. dode Johannes Petri de Loisemose, Lands- 
dommer i Fyen (Buch.), jfr. 1407.

S . A. Var Robert Nichardson ^ävoeatus L  k ro -  
eonsul s: Byfoged og Borgmester (B irch.); jfr. 
1390 og 1405.

1418 pantsatte Otte Feygfyhr en Gaard i Sne- 
strup t il P rior Urias i S.Hans (P . Müller Pag. 16), 
Og er det mcerkeligt nok, at denne Mand havde sit 
Tilnavn af Skjcrrsilden (das Fegefeuer).

S . A. Var Nicolaus Hart (jfr. 1406) og Peter 
Little Borgmestre; den sidste kaldeS dene meritus 
6e vom in iean is; ligesom Hans Eftermand Borg
mester Hans Muhle, der dode 1439 (Birch.).

S . A. dode Hermannus Rinkeby, Provst i  Odense, 
og blev i Frue Kirke begraven; (dog kan dette neppe 
voere rigtigt, thi Han ncrvnes jo endnu 1420); Jo> 
Hannes Ninkebv, der Var Prior i Dalum, levede deri- 
mod endnu, saavelsom Priorinden Jngerta (8 . L .0 .  
1 Pag. 323).

S . A. Var Jess Nielsen Kragh Landsthingshorer 
(B irch.); imidlertid falder denne Efterretning mig 
noget mistcrnkelig, da B . selv har anfort en Mand 
af samme Navn som Landsthingshorer 1343. Jmid- 
lertid har jeg dog siden fandet, at det, idetmindste 
hvad det Forste er angaaende, har sin Rigtighed; thi 
netop 1418 bevidner JeSse Nielson Kragh, Lands-
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thingshorer i Odense, Jens Findson, Provst L Asnes, 
Herre Urias, Forstander i S . Hans Kloster i  Odense, 
Robert Riqvardson, Borgmester i Odense, Hans Eg- 
gerdson og Claus Jensson, Naadmcend i det samme 
Sted, at Borqvard Lembek, Vcebner, paa Fynbo 
Landsthing i Odense stjodte t il sin Husfrue en Gaard 
i Dreyby i Muukebothcr Sogn. Givet den Lover- 
dag ncrst efter hellig Korsdag (v ip l.  l-anK.).

1 4 1 9  fljenkede Landsdommer Jens Pedersen (jfr. 
1406 »g 7 og 17) til Loismoses Enke, Bertha, Do- 
minicanerne i Odense mange Godser til SjcelemeS- 
ser for sin afdode Mand (Pont. 2 Pag. 526, Atl. 6 
Pag. 590, hvorimod 8. ü .  V . 1 Pag. 323 kalder 
hende Grethe Brokdorf og lader hendeS Senner Laurih 
og Peder (Jensen), hendes Fader Henrik (Brokdorf) 
og Moder Jngerd, Henrik Borbek (Barsbek?), og 
den crdle Qvinde Coecilia vcrre Vidner). Ogsaa 
Nidderne Tue Hansen, Kiew Thomsen og Borchard 
Limbek stjenkede Dominicanerne Gods L dette Aar 
(Pont. 2 Pag. 526, Atl. 6 Pag. 590), 8. k .  0 .  1 
Pag. 323 siger derimod Tucho Tansen, Hans Broder 
Chetil TaIsen og Borgard Limbek, samt at det siete 
for Sjcrlemeöser eller for at Howe AarStid eller An^ 
niversarier. Formodentlig er den Ene af de oben 
Omsirevne den Borqvardth Lambek (formodentlig 
Limbek), der sijodede S . Knuds Kloster en Gaard i 
Bubell i Vends Herred, en Gaard, hvorover der 
siden fawt Bisiopsdom og Rigsraadsdom, og i Folge 
samme siete Jndforsel (Chr. Pouels. Reg.).

S . A. beseglede Bisp Johannes af Odense i Kjo-
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benhavn det mellern Kong Erik af Pommern og Kön
gen af Polen oprettede Forbund (Hv. Pag. 678).

S . A. udstoededeS i Odense et Landsthingsvidne, 
at Hr. Prodbiorn van Podbusk war paa Landzting 
oc bodt sig i rette met Otte Skinkel (jfr. 1417) om 
Fons, at thet war Kronen ttl met rette, oc fick ther 
witne paa, swo at forscreffne FonS Hörer Köningen 
oc Kronen till oc er KonningenS oc Kronens rette 
bierck, uthen en gordh met two landbostaffne. Tber 
thet widne wor ganghet, tha lodt Otte Skinkel syn 
bewiisning loese oc stodh figh fore Köningen. Tha 
upstodh Hr. Predbiorn oc spurde, om thet forül. Fon
matte meles i Qverstede effther beggis theris bewiis
ning och Skodzmaal. Hvilcket LandSdomere oc Kö
ningens Cantzeler melte i Qverstede sex Uger om- 
kring, swo lenge de haffde Kode woret fore Köningen. 
Tha gick Otte Skinkel owerhorigh aff ting oc wilde 
engte Holle aff then rett, som landzdommere, Könin
gens Cantzeler oc wenige land fand hanom fore, men 
Hr. Prodbiorn bodh sig altiidh i  rette paa Konin^ 
genS wcygne. Datum Ottonise X lO D X IX  äie 
saueti X la rtiu i episeoxi ( l it t .  Lu Oaleuci. repert.)

S . A. Var Erkebispen i Lund, Peder Lpkke, i  
Odense og udstoedte der, under Banns S tra f, et 
Bestyttelsesbrev for KnudSbrodrene i  Odense mod 
dem, der forfulgte dem, Dat. Domiuiea prim a 
M6N8L8 X^ovemb. (Pont. 2 Pag. 226-27, hvor Bre
vet er aftrpkt, jfr. Atl. 6 Pag. 589); 8 . k .  D. 1 
Pag. 323 siger os, at det stete paa et Concilium, som 
Erkebispen holdt i Odense og at der paa samme til-
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lige af de forsamlede Bisper blev udstaedet Aflads- 
brev, saavel for Egense som for Fraugde Kirke.

S . A. gav Bisp JohanS Vicarius in  pontiüenli- 
dn8, 8everinus, episevpns Vrancivillensis, Aflad 
t i l  Qverndrup Kirke, samt indviede den igjen paany 
opbpgte Kirke (8 . k .  V . 1 Pag. 323).

S . A. gav Bispens ovenncevnte Vicarius Gar- 
flof ( ls s  Scrrflef) Kirke Aflad (8 . H. v .  1 Pag. 
323).

S . A. Jess Petherson, Landsthingshorer i Fyen, 
Hans Henichesson, Proest og Prior L Dalum, Robert 
Riqvardson, Borgmester i  Odense, Claus Jensson 
og NissJensson, Raadmcend i Odense, deres ThingS- 
vidne paa Fynbo Landsthing, angaaende en Gaard i  
Grynderloff (o: Grindlose), den Loverdag ncest efter 
S . Knud Konges Dag (v ix l.  I^anZ.).

S . A. siulde Bisp Nafne (Johan?) have afflaffet 
sin Vicarius Severin Tranqvillcnsis, idet Han over
lod Ham t il den Roskildfle Biflop, og fra den Tid 
have forrettet Embedet selv (Pont. 2 Pag. 432). 
Derimod siger 8. R.. v .  1 Pag. 234, at Han i Hans 
Sted fik Mag. Nicolaus saeeräos til Official. Begge 
Dele angaae uden Tvivl Biflop Nafne og altsaa en 
sildigere Tid.

1420  frasiger Erik Pommers Dronning Philipps 
sig sit Livgeding L Fyen, nemlig Noesbyhoved o. s. v. 
I)a t. I^Llanils i^so äie eommemoratio^
nis deati kAuli spo8toIi, (H v. Pag. 679, hvor 
hendes Afkald findes, jfr. B . R. 1 Pag. 26); og er 
det saaledes at formode, at dette Livgeding eller N«S-
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byhoveh allerede er hende blevet tilstaaet 1406, da 
hun holdt Bryllup med Kong Erik (Hv. Pag. 629).

S . A. har man et Vidnesbyrd om endeel GaderS 
Lob i Odense; nemlig i et Tingsvidne af 1480, som 
Händler om hvorledes det for 60 Aar stven havde 
vcrret L Byen (Aktstyk. Pag. 68); og kan af samme 
ikke rettere sijonneS, end at der allerede da (1420) 
havde vcrret saavel en Bispegaard, som et Elcrnde 
Gildeshuus paa Torvet beliggende; ligesom der og- 
saa omtaleS en Jldebrand, der havde fundet Sted i 
Byen mellem 1420 og 1480.

S . A. udstceder Borgmester og Raad i Odense 
deres Skjodebrev ( t i l  S . Knuds Kirke eller maaskee 
snarere til Guds Legems Vicarke, jfr. 1428) paa 
Myntergaarden L Odense, der efter Skjodebrevets Ly- 
delse i fordums Tid kaldtes Bulhuus (Langeb. Col. 
af Ehr. Pouels. Reg.).

S . A. dode Jacobus Johannis Canonicus i Fyen 
(8 . ü . v .  1 Pag. 324); hvorved det er at mcerke, 
at der endnu ingen Caniker Var ved S . Knud, og 
stulde Han altsaa have beklcrdet denne Post i Byen, 
da maatte det vel snarest have vceret ved Vor Frue, 
jfr. 1323.

S . A. bekrLfter Provst Herman af Odense (see 
1417 og 18), at for Ham modte en Mand af de 
Spedalskes Huus i Odense og bekrcrstede den Gave 
af 12 Mark Solvs Jord paa Glamdrup (s: Glavtt- 
drup) Mark, som Hans Foroeldre og Venner af An- 
dagt havde fljenket t i l S . Nicolai Kirke i Skamby 
(en gl. Copibog i A. Kalls B ib l.).

S . A. M  Bispen Johannes Ovesen af Odtnse
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forst voere dod og i  S . Knud voere begraven (8 . t t .  
v .  1 Pag. 324, Hv. Pag. 679). Pont. 2 Pag. 431 
figer derimod, at Han dode 1416 og blev i Allested 
Kirke begraven; det Forste er ligesaa urigtigt som det 
Sidste (D . Mag. 3 Pag. 262).

1421 blev Bisp Nafne af Vesteraas udvalgt til 
Bisp i Odense i den afdode Bisp Johannes's Sted, 
men det stete paa ErkebispenS udtrykkelige Befaling 
(Hv. Pag. 683), og nagtet Knudsbrodrene havde 
kaaret dereS egen Oeconomus dertil (D . Mag. 3 
Pag. 257, 262, Pont. An. 2 Pag. 529). 8 . k .  0 . 
1 Pag. 324 siger blot, at s. A. Var Munken Lauren
tius af S . Knud Klosterets Oeconomus ved Dom- 
kirken, og at Naffno Johansen, som Var Bisp i  
AroS blev forslytret t i l  Odense; men 8. 14. 1). 7 
Pag. 234 omtaler Sagen udforligt, som den i det 
Foregaaaende er anfort, jfr. D. Mag. 3 Pag. 262. 
Bistop Nafne forte til Vaaben 3 Regnbuer med 2 
Pilehager, og Var altsaa af Familien Krigebust (ikke 
Kikebust), der som ostest kaldeö Gorsting (8 . H. v .  
7 Pag. 234); Han Var Bistop i Aroos o: Vesteraas 
i Sverrig, for Han kom til Odense (H v. Pag. 683, 
Pont. 2 Pag. 431); Han stisteve en Skole t il Urig- 
dommens Underviisning ( jf r .  1416) og gjorde Del 
mod Knudsbrodrene (D . Mag. 3 Pag. 267); thi 
Han Var en gavmild Mand, men vaagede med Streng- 
hed over Kirkens Disciplin (8 . k .  v .  7 Pag. 234), 
Var ivrig i  fit Embede og bestrebte sig for at afstaffe 
den Skik, at nu selv Proesterne af Magelighed anstas- 
fede fig Vicarer (Pont. 2 Pag. 431), men havde 
derimod selv til Vicarer Arner Lpiscopus 8ca1a-
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tensis, 8everinu8 Lpiseopu8 Vranqvillensis (jfr. 
1419) og Mag. Paul Nicolaisen (8 . I). 7 Pag.
235), hvilken Sidste skal have efterladt sig en For-
tegnelse oder de Odense Bisper fra Hubald til Nafne 
(D . Mag. 3 Pag. 268). Forovrigt findes Bisp 
Navnes Levnet udforligt i D. Mag. 3 Pag. 257 sq.

S . A. blev den Odense Franciscanermunk Nico
laus Johannis indsat til Jnqvisitor mod de huSsi- 
tiske Kjcetterier (Pont. 2 Pag. 530).

S . A. Var Niels Murch eller Mork Prior i S . 
Knud (Bloch 1 Pag. 591); 8. H. v .  1 Pag. 324
kalder Ham N. Mork og siger, at Han s. A. holdt
Netterthing ved Aasum.

S . A. udstcedte Bisp Navne i  Odense en Qvitte- 
ring om Losore-Arv efter Bisp Jens eller Johannes 
L Odense, og kalder sig ved samme Leilighed blot ud- 
kaaret s: udvalgt (altsaa endnu ikke indviet) Bisp i  
Odense (D . Mag. 3 Pag. 262).

S . A. levede Prcesten Hr. Anders af Wiisiof (s: 
Vigerslev), som kaldes Medlem af det Elende Gilde L 
Odense (G l. Saml. 1, 1 Pag. 44). Cr det nu rig- 
tigt (thi der Var ogsaa en anden Prcest af dette Navn 
i  Vigerslev 1499), da beviser det L Forening med 
hvad under 1410 er anfsrt, at dette Gilde, der og
saa kaldtes OonvivLum aliemKenarum med Hensyn 
t i l  et Sprog L Vulgata (HieniKense sumus «Le., 
Ebr. 11, 1^, 14 eller 1 Corinth. 30, 15) allerede 
har existeret lcrnge for 1435, hvor det paany blev 
restaureret (see 1347).

S . A. hedder det i et VidneSbprd af Pridbern van 
Pudbusch, Ridder, üat. UelsinKdorKd protesto de-
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Ä li KeorzU m art^ris  (D ip l. 1 .avg), at D r. M ar- 
grethe havde anmodet Bisp Peder af Roskilde om 
at laane Kong Erik 10,000 Gylden paa Nssbyhoved 
(sorn Dr. Philipps Aaret forud havde frasagt stg), 
og da Bispen undskpldte sig, ikke at kunne undvcrre 
saameget, havde hun selv af sit Eget lagt 4000 Gyl
den dertil, saa at Köngen nu, — foruden hvad Bis
pen havde den, — havde 4000 Gylden i bemeldte 
S lo t (B . N. 1 Pag. 25).

S . A. deelte Nidder Bondo Jpsen af Kragholm 
( i  Skaane?) det Gods, som Han ved Bisp Johans 
Dod af Odense havde faaet, med sin Svoger Anders 
Nielson af Dronningholm (8 . R.. v .  1 Pag. 324).

S . A. gav Bisp Naffne fra AssenS Asladsbrev t i l 
Jnslev (Engesiof) Kirke (8 . k .  v .  1 Pag. 324).

14 2 2  gav Arner Lpi8eopus 8ealatensi8 (Bisp 
Navnes Vicar) under sit Ophold paa Hensegaulce (o: 
Hinsgavl) Aflad til Brenderup Kirke (8 . H. v .  1 
Pag. 324).

1423  underffrev Bisp Navne i Kjobenhavn For- 
bundet mellem Kong Erik og de vendijke Stoeder 
(Hv. Pag. 994).

S . A. tildeler samme Bisp Dalby Kirke paa Hinds- 
holm Aflad (8 . L . 0 .  1 Pag. 325).

S . A . tildeler Han med flere Bisper Allerup Kirke 
et Afladsbrev (H v. Pag. 695), som meddeleS i 8 . 
N. v .  1 Pag. 325.

S . A. tildeler Bispen Horstorp Kirke Aflad (8 . 
k .  v .  1 Pag. 325).

S . A. udmcerkede sig i Odense veeurioinliusr §ra- 
1lo8U8 (s : Raadmcrndenes Patron eller Velynder)
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Echard Sasflov (8 .  N. v. 1 Pag. 325), maaflee 
selv en Naadmand, fortrinlig agtet og oeret af sine 
Embedsbrovre. Uden Tvivl den Samme, der 1435 er 
med at oprette Elcrndegildet og der kaldeS Eggert 
Fahlov (Aktstyk. Pag. 33).

S . A. dar Niels Prior i  S . Knutz Kloster i  
OthenS (Langeb. Col l . ) ;  formodentlig den samme 
Niels Mork, der baade ncrvnes 1421 og 1431.

S . A. Erkebispen i Lunds latinste StadfcrstelseS- 
bev paa Katharina Riqvardsdatter, Reinike Riqvard- 
sens SosterS Eiendomsret t il Aalykke, Ulfkildsryd- 
gaard (jfr. 1449) og en Grund paa Albani Kirke- 
gaard (D ip l.)

S . A. Otte Skinkel, man Tidehus kalder, Lands- 
dommer i Fyen, Jens Clcementson, Nyels Jenson, 
Pcether Lillce og Henneke Topesson, Raadmoend og 
Bymcend i Odenscr, deres Brev,  at Aar 1423 den 
Loverdag ncrst for Alle Helgensdag stjodte paaLands- 
thinget Hr. Axel Andersssn, Nidder, t il Pcether Diegn 
af Nyborg t i l Sten BassiS Hand af Thydebjerg en 
Hovedgaard i Rosendorp (o : Rostrup i  Skamby 
Sogn) mev 4 Brydiegaarde rc. (v jp l.  I^aoK.)

S . A. Nyels Andersssn, der kaldes Niws, B y- 
man i Nyborgh, Hans Brev, at Han habde stjodet sin 
Gaard t i l  Pcether Diegn, Byfoged i Nyborg; under- 
flrevet blandt Vidnerne af Drews Schrcrder, Byman 
innen Othensce, Vat. 5e8to omnium 8anetorum 
(D ip l. I^anK.), og anfort for den SynderlighedS 
Skyld, at Vidnet syneS at ville udtrykke, at det var 
in tra  og ikke extra Otlumam at Han var Borger,
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og at Han altsaa maaflee boede i Byerr selv og ikke 
i  en af dens Forstaeder.

1424  forsegler Bisp Nabne i AarhuuS det Brev, 
hvorved Erkedegnen ibid. annammer Rind Kloster i  
god Tro af Dr. Philipps (D. Mag. 3 Pag. 263).

S . A. var Thorsten Jensen Borgmester (Birch.), 
jfr. 1405.

S . A. et Pergaments-Document i  Odense Naad- 
stuearchiv, hvis Jndhold er forkvmmet blandt mine 
1811 optegnede Excerpter.

S . A. visiterer Bistop Navne Haarstev Kirke og 
meddeler den Aflad; ligesom Svanninge Kirke (8 . 
N. v .  1 Pag. 325).

S . A. Var Niels Jensen Borgmester (Birch.), 
jfr. 1405.

S . A. stjodede Bodil, A rill Kremsers Enke, en Gaard 
i  Odense, som Hr. Posfvel Ascke Lboede, t i l  S . Knud
Kloster (Ehr. Pouels. Reg.)

S . A. Brev paa den Gaard i  Ostergade uden for 
Pjente Port, som Niels Bsdker iboer og Jomsru 
Margrethe Pedersdatter gav t i l S . Knuds Kloster 
(Ehr. Pouls. Reg.)

1425 hedder det om Bisp Navne, at Han gjorde 
Knudsbrodrene tilgode (D . Mag. 3 Pag. 267).

S . A. var Dispen i Lund for med Flere at affige 
Dom mellem Dr. Philipps og Bisp BoeS af AarhuuS 
Arvinger (Hv. Pag. 713).

S . A. var Bisp Navne paa et Concil eller Kirke
mode i Kjobenhavn, hvor de forsamlede Bisper sor- 
bedrede 8tatu1a 8^Qv6a1ia L e ., befalede at bede 
for Köngen og Dronningen, ja! for den afdode Dr.



112

Margrethe *) og endelig gäbe Aasum og Dalum 
Kirker Aflad (8 . k .  v .  1 Pag. 325-26, Hb. Pag. 
713 sq., Pont. 2 Pag. 540).

S . A. bar Jens Clementsen og Johan Mule, 
Naadmoend (Birch.).

S . A. qvitterer Prior Niels i  S . Knuds Kloster 
i  OthenS og Kapitel saavel Dr. Philippa som hende- 
Forlobere for Modtagelsen af 1000 svenste Mark, de 
havde laant hende (Topogr. Saml. i Geh. Arch.)

1426  blev i Sortebrodre Klosters Sacristi i  
Odense, i Köngens og Erkebispens med Fleres Over- 
dcerelse, fluttet et Forlig mellem Axel Pedersen Thott 
t i l  Lillo (jfr. 1390) og Fru Margarethe, der troette- 
des om Nidder Sandi eller en for et Barn udgivet 
Sandsoek, den man saaledes kaldte (D . Mag. 3 Pag. 
263, Atl. 6 Pag. 591, men udforligt hos Hvitfeldt 
Pag. 732). Hvitfeld siger, at Frue Margrethe Var 
en Krogenos og havde darret gift med Axel Peder- 
sens Broder; Wieland siger derimod, at hun havde 
vsret gift med O lu f Stiesen KrognoS, den Rige; 
hvilket er urigtigt, thi hun Var gift med Axel Peder- 
sens Broder Erik Thott t il Ncrss, Var en Datter af 
Holger Gregerseu KrognoS, men hed Kirstine og ikke 
Margrethe, som Var hendeS Moders (Margrethe Brat- 
tensees) Navn (Hoff. D. Ad. 1 Pag. 129 Tab. 1).
. S . A. Lndviede Eisp Navne et Alter i Barlose 
Kirke (8 . k .  0 .  1 Pag. 326).

r )  Dog skulle disse Forbonner for Kongehuset alt vcere 
indforte 1386, Pont. 2 Pag. 12, paa Danehoffet i Ny
borg (D. Mag. 1 Pag. L61, Hv. Pag. 571).
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S . A. bar Claus Clementsen Raadmand (Birch.).
1427 sijenkede Ditlev Skinkel og Hans Moder, 

Cathrine Christensdatter, 2 Gaarde i Andebolle, 1 i  
Gadsbolle, 1 i Skovby, 2 i  Rynkeby, 2 L Hjadstrup, 
1 i Oritzlev og 1 i Estelund til et Vicarie ved hel- 
lig Korses Alter L S . M ittels Kirke i Odense, og s. 
A. tilstod Ditlev Skinkel Forstanderen i S . Hans, 
Mester Jacob, saa wegen Afgift og Rente af sit GodS 
i Egense, som den Gaard i Oritzlev og de 2 i Hiad- 
strup, hvilke Han og Hans Moder havde stjenket Klo- 
steret til et Vicarie, künde udgjore, da de for Tiden 
bare pantsatte (P . Müller Pag. 16).

S . A. bar Riss Jensen Borgmester (B irch.), jfr. 
1405 og 24.

S . A. Skjodebrev paa den Gaard i  Ostergade 
<uden for Pjente Port, jfr. 1424), som Hintze Grothe 
folgte til S . Knuds Kloster og hvor Jorgen Jensett 
nu boer (Chr. Pouls. Reg.)

1428 indviede Bisp Navne Kirken i  Nyborg 
(Pont. 2 Pag. 551).

S . A. bar der Herredag i  Odense (Birch.).
S . A. erkloerede Bisp Navne eller „hcederlige Fader 

og Herre med Gud Biscop Naffmr L Othens" paa 
Landsthing i Odense (hvor da Otto Schinkel var 
Landsdommer), at Han var noervoerende og saae og 
horte, at Kong Erik (Pommer) oplod Guds Legeme 
(et Alter og VicariedomI i  Odense Kirke) *) den

i )  Allerede 1392 ncrvneS Provisoren for Christi Legen,s- 
godS i Fyen (D. H. 14 Pag. 301), og allerede 1388 var 
der et GudS LegemSgilde paa Laaland (ibid. Pag. 219).

8
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Jord og Grund, paa hbilken Myntmesteren havde 
bpgt, Osten ncest Sortebrodre Kloster og Kirkegaard 
i  Odense, og gav alle Skjoder, som Han paa denne 
Jord og Grund künde have, helft fordi der Var intet 
(intet Skjode eller ingcn Penge?) udgivet for denne 
Jord og Grund; og tog derpaa Biskop Navne over 
denne sin egen Erklcering et Landsthingsvidne (v ip l.  
jfr. 1420). Dette kan altsaa ansees for det Punkt, 
da vore Konger ophorte med at lade siaae Mynt L 
Odense, hvilket ikke blot i Erik Pommers og Dr. 
Margrethes Tid (Theatr. D. Pag. 160), men ogsaa 
i  oeldre Tider (Dänisch. B ibl. 6, 7 Pag. 385) Var 
Tilfcrldet.

1429  udstceder paa BispenS Vegne Hans Ofstcial 
Poul, Proest i Svendborg, paa Orkel S lot en Vidisse 
af Svendborg Privilegier fra 1409 (Aktstpkker Pag. 
145).

S . A. var Robert Riqvardsen Borgmester (Birch.) 
jfr. 1405 og 1417.

S . A. indvier Bisp Navne et Alter i  Fraugde 
Kirke (8 . L .  v .  1 Pag. 327).

S . A. var Bispen paa Convent i Nykjobing og 
udstoedede derfra med flere Bisper et AfladSbrev for 
Orte Kirke (8 . k .  V . 1 Pag. 327).

S . A. Borgmester og RaavS Brev paa et Stykke 
Jord, der ligger t i l Ane Velofs Gaard for aarlig 
Leie 4 ß. (Ehr. Pouls. Reg.), som S . Knud 1443 
kjobte.

1430 fljenkede Claus Rantzau til Aagaarde Domi- 
nicanerklosteret i  Odense noget GodS (Pont. 2 Pag. 
552. Atl. 6 Pag. 591).
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S. A. Var Jens Lauridsen og JeSse Clemesen eller 
Johannes Clementis (jfr. 1417) Gorgmestere (Birch.).

S . A. var Otto Smeg eller Smekr HevidSrnand 
paa Ncrsbyhoved (B . R. 1 Pag. 26).

S . A. var BLsp Navne paa Convent i Npkjobing 
og udstcedte der med Flere Afladsbrev for Holdorp 
(a: Ollerup) Kirke, samt for Allerup og for Fraugde 
(8 . k .  v .  1 Pag. 327); Hv. siger derimod Pag. 
759 Heldorp, Lfolge hvilket det rimeligviis maatte 
voere Hellerup Kirke.

S . A. florerede i Odense Nicolaus Jensen ( jfr . 
1427) Borgmester, Tyle Aschenberg, Hennechin Tu- 
kesen og Ludevig de Mezen (8 . k .  v .  1 Pag. 327). 
Den Sidste var 1435 med at oprette det Elaende Gilde 
(Aktst. Pag. 33).

S . A. saavel som 1437 var Jens Michelsen prse- 
lo r Louise s: Landsdommer i Fyen (Birch.).

S . A. var Hans Mule Raadmand (Birch.).
As S . A. har man en Udskrift paa Darrst af S . 

Knuds Gildes Skraa i Othense i D ip l. I,anK.
1431 var Niels Morch (eller efter Lang. Col. v n . 

Nicolaus Mssrck) endnu Prior L S . Knud (A tl. 6 
Pag. 589), jfr. 1421.

S . A. var Thomas Gheysmer, en Stralsunder af 
Fodsel, Munk L Odense Kloster og har s. A. firevet 
et Oompenäruin bist. äaniese ab in itio  aä ^Val- 
6emarum 4tuin (Daug. Pag. 293), som Han selv 
lod afstrive ved en Odense Borger Henrich Divel 
(Pont. 2 Pag. 308), og som nu findes trykt L 8 . 
k .  0 . 2 Pag. 286 sq.

S . A. ncevnes 3 Lsnonlc! Otboinevsea eller Ka-
8*
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m'ker L Odenft (A tl. 6 Pag. 592), rremlig Jacob 
Johannis, Laurentius Nicolai og Johannes Lauren- 
tii, samt Dr. Jesper Henrici (Qvitzau) til Sandager- 
gaard, baade Oanonieus HoZkiläensis Lc Otkon»- 
en8i8, jfr. 1420.

S . A. nsvnes Priorinden Gertrud i  Dalum Klo
ster som Heist fortjent af sin Orden (8 . 11. v .  1 
Pag. 328).-

1 4 3 2  var Niss Jensen eller Nicolaus Johannis 
Borgmestcr (Birch.), jfr. 1427 og 30.

S . A. udstcedes et Bythingsvidne paa, at Kong 
Valdemar den 4de havde ladet Ncesbyhoved So steve 
og dcrmme o: t i l  Molleanlsg indrette (B .  R. 1 
Pag. 24).

S . A. Var Jesse Petersen, Claus Jensen, Hans 
Eggardsen, O la f Michelsen, Jeppe Pabe, Peder N i- 
cholaisen og Hardenberg Raadmsnd (Birch.).

S . A. Kong Eriks Dombrev, hvorved den S . 
Knuds Kloster tilhorende og 1370 omtalte Gaard 
paa Vestergade dommes t il Laas (Chr. Pouls. Reg.)

1433  var Bisp Navne paa Danehof i Svend- 
borg (Hv. Pag. 767) og udstsdte der med flereBis- 
per AsladSbreve for Dalby, Kjolstrup, Qverndrup, 
Allerup og Hoiby Kirker (8 .  L .  v .  1 Pag. 328, 
Pont. 2 Pag. 554).

S . A. fijenkede B jörn Olufsen, Nidder (jfr. 1402), 
alt sit Gods i  Torpe i  Liungby Sogn s: Lumby- 
Torup t i l S . Andres Alter, som Han havde stiftet L 
det af Ham selv opbygte Capel ved S . Michels Kirke 
for Messer til Dr. MargretheS, sin egen og sin Fa- 
mities Sjslefrelse (P . Müller Pag. 16).



117

S . A. dar Hans Eggertsen Raadmand (Birch.).
S . A. Kong Eriks Stadfcrstelse paa den 1429 om- 

talte Ane Veilofs Gaard (Ehr. Pouls. Reg.), som 
S . Knud 1443 kjobte.

S . A. tildommer Kong Erik af Pommern atter 
Hans Mule af Odense den Gaard, Han nu iboer, og i 
hvilken Han med 4 stjcellige Moend lovlig dar indfsrt, 
og som roekker fra den almindelige Gade og indtil 
Sortebrodre Kloster, for Osten ncest Sortebrsdre Klo
sters Stroede, med Steenhuus og Trcrhuus og al T il-  
ligelse, undtagen det Byggested, som ligger mellem 
Borgmester Jens Cloemitsens Gaard og Hans Mule
Port ,  hvilket JeS Hayson nu i Vaere haver. Da- 
luin prokesto corporis O liris ti (ü e z . Voss. H 
D ip l. DanK.)

1434  var Bisp Navne paa Danehof i Vording
borg (Hv. Pag. 770, N. D. Mag. 1 Pag. 38) og 
udstcrdede der med flere Bisher Asladsbreve for Svan- 
ninge, samt for Odense og Dalby Kirker (8 . L .  D . 
Pag. 328).

S . A. skriver Erkebispen til de Odense Geistlige, 
som havde klaget oder deres Bistops Paapassenhed 
og Strenghed, bebreider dem deres Forsommelighed 
og befaler dem slittigere end hidtil at udove og at 
overvcrre Gudstjenesten (jfr. Pont 2 Pag. 431-32), 
forbyder dem derhos at have mere end een Skole og 
tager dernoest Knudsbrodrene i sin Bestjermelse (8 . 
D. D. 1 Pag. 328). A f det Sidste maa man saa- 
ledes Putte, at den ene Skole, Han vilde give Mono- 
polet, maa have vcrret Knudsbrodrenes. Jmidlertid 
faaer det Hele et ganste andet Udseende ved at efter-
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see Brevet selv i Dipl. I^an§., hvor det kaldeS Pe
tri, ̂ rekiep. I^unäens;: Brev om de Klager, qvomo6o 
eeelesia 8 . Lanuti Ottonie, inater Lc eapnt ee- 
eie8iaruin eüusdem ä^oeesis, per plekanoruin, 
viearioruin, a1tari8taruin L 8eoIariuin ab8entiain 
L karuin per8onaruin retraetionein eontumaeem 
eiu8 6ebiti8 lauäibus Le. aci plure8 anno8 kue- 
rit 8po1iata; derfor en flcerpet Befaling om Guds- 
tjenestens Pleie, samt ne <jvi8 aliqva8 8eoIa8 par- 
1ienlar68 preter 8eoiain nnieain eominunem apuä 
eee1e8lam eatke^ralem Lbiä. Lc 8eoIam «lietain 
puKlise, 86o1se ineipere vel ineepta8 tenere prse- 
suinat in p08teruin. 8at. Moräinb. in oet. 
vi8itaeinni8 Alarie vir§ini8 §Iorio86, og forseglet 
af den Odense Bisp Nauffno. (Altsaa vare der dog 
den Tid 2 lovlige Skoler i Byen, nemlig den lcerde 
Skole ved S . Knud og Pugeskolen ved Vor Frue).

S . A. confirmerede Bisp Navne det af de laa- 
landste Degne oprettede Calsnde Gildes Statuter 
(Pont. 2 Pag. 432, jfr. D. Mag. 3 Pag. 264 sq., 
hvor Confirmationen findes aftrykt, hvorafseeS, at 
Bifloppen selv Var dette Gildes Medlem eller Con- 
frater).

1435 dode i Odense Adelsmanden Valdemar 
Vinsflet og blev i Graabrodre Kirke og L MunkeneS 
Dragt begraven (Hv. Pag. 791, 8. 8 . 8 . 1 Pag. 
329). Abildgaard har aftegnet Hans Liigsteen og 
Nyerup omtaler den i Mindesmcerk. Pag. XI VH.

S. A. har Biskop Navne i Vordingborg forseglet 
Forliget mellem Kong Erik og Grev Adolph as Hol
sten (D. Mag. 3 Pag. 266).
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S. A. stifte (eller fornye) 25 navngivne Borgere i 
Odense det saakaldte Elsnde Laug eller Gilde, hvis 
plattydste Skraa meddeles i Aktstykker Pag. 31-34, 
og hvori det hedder, at de stistede en Vicarie eller 
evig Messe, S . Maria eller Vor Frue til ZEre, i S . 
Albani Kirke i den nordre Side i det nye Capel, 
hvilken sial hedde det Elcende Laug, fordi de erkjende 
sig at vcere bestcedte i Udlcendighed (s: Elcende) her- 
nede, saa at den ene Ven ikke kan frelse den anden 
fra Doden, hvorfor de Alle vilde bede med Hinanden, 
at den, der har Magt t i l at frelse, idetmindste vilde 
forlose deres Sjcrle fra den evige Dod; t i l  hvilken 
Ende de vilve lonne en Proest t il at holde VLgilier 
og Sjcrlemesser sor deres afdode Laugsbrsdre og 
Sostre med 4 Voxlys sor den Dode og 6 L den for- 
an Alteret hoengende Lysekrone rc.; dernoest hoitide- 
ligholde Hans Afgang medOffer, Gjcrstebud o.s.v. * ) :  
en Laugsstraa, de havde beseglet med Vor FrueS og 
alle Medlemmers Segl; hvoraf man altsaa, saavel 
som af Alterets Navn, maa flutte, at Broderskabet 
ogsaa har baaret Navn af Vor Frue (hvilket vi des- 
uden under 1471 L det Folgende nsermere siulle er- 
fare). Endstjondt der nu aldeles ikke tales om nogen 
Fortsoettelse eller Fornyelse as et celdre Gilde, saa v il 
det dog voere Enhver indlysende, at Frygt sor Doden 
og Tanken om den forestaaende Grav i den Grad 
har besjcelet Medlemmerne, at man ikke kan andet end

i )  Maastee kunne bisse Maaltider til LCre sor den Afdode 
idetmindste i en vis Henseende ansees for en Levning af 
det hedenste Gravol eller Beqravelsesgilde.
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troe, at dette Selstab er opstaaet paa en T id, hvor 
Doden fortrinligviis herstede og altsaa i Pestens 
Tid, stjondt det ved sammes Ophor i mange Maader 
kan vcere bleven modificeret og i sine Udtryk formil- 
det. Da nu ingen saadan Pest-Lpidemi paa ncervce- 
rende Tid Var herskende (thi den sidste dar af 1405), 
saa er det rimeligt, at Selsiabet oprindeligviis er op
staaet i den forste betydelige Pest 1348-50 (saa me- 
get mere som vi netop da finde et Vor Frue Alter i  
S . Albani Kirke oprettet); at det siven med de 
Modificationer, Tidsaanden udfordrede, er blevet sor- 
nyet hver Gang Pesten paany havde indfundet sig, 
f. Ex. 1375 og 1405, og at der formodentlig atter 
nu har vcrret Udsigt eller Frygt for en lignende Pest 
og dette saaledes foranlediget denne sidste Fornpelse 
(jfr. forresten 1347, 1410, 1420 og 1421).

S . A. blomstre i Odense Johannes Mule og Pe
trus Lille (jfr. 1418), Borgmestre (altsaa havde 
Odense nu 2 Borgmestre, ligesom Erik Pommer gav 
Landskrone 1432, 8 . H. v .  1 Pag. 328), Johan
nes Hardenberg, Henrik Dunker, Svend Lasse, 
Strange Jude, Andreas Laurentii, Otto Grotte, Ma- 
thoeus Canuti, Ludevig de Mezen og Petrus Litle 
Nielsen, som alle havde gjort sig fortjente af Fran- 
ciscanerne ( 8 .  k .  O. 1 Pag. 329).

1436  overlod Kong Erik Pommer Hertug Bugis- 
lav, sin Fremde, Nyborg, Hagenffov og Hinsgavl, og 
med dem, som det synes, det hele ovrige Land (B . 
R. 1 Pag. 27), fordi Han havde den Hensigt at til- 
vende Ham sine Niger (8 . I I .  v .  1 Pag. 329).

S . A. stak det saakaldte stettinste Huns (formo-
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dentlig saaledes kaldet af Kong Erik Pommers der 
indlagte Landsmamd, dem Hvitfeld kalder de stet
tinste Herrer) vcrre bygget i  Odense, da Köngen an- 
saae det sor tjenligt, at Adelen drog ind til Byen at 
boe, for at holde Hertug Bugislav det ovrige Folk 
til Lydighed; hvorfor endnu til Hvitfelds Tid saa 
meget Adelsfolk boede i Odense (Hv. Pag. 792), 
stjondt, som det syneS, i  storste Tarvelighed; idet- 
mindste saaes der endnu 1811 paa mange Steder L 
Byen, men iscrr paa Norregade, de smaae bitte Huse, 
hvori vore AdelSmoend i gamle Dage boede. DiSse 
Huse vare kun 4 Fag brede; anden Etage Var byg
get längere ud end forste; HerrenS og FruensVaab- 
ner vare udhugne L Bjoelken over Deren, og denne, 
som knap var saa hoi, at man künde gaae opret der- 
igjennem, var lukket med to horizontal - tvcrrdeelte 
Dorre, prydede med alskjons Billedhuggerarbeide og 
et maSsivt i  Snorkler udstaaret Jernbeflag. Den 
gode Hvitfeld flger os forresten hverken hvori det 
stettinste Huus egentlig har bestaaet, eller hvor det 
var beliggende; men af Hans ovrige Udtryk om disse 
Kong Eriks Landsmoend eller stettinste Adelsmcend, 
nemlig at de havde fremmede Leietropper med sig t il 
at haandhoeve og forsvare sig med, maa man for
mode, at det har vsret et Slags Hovedvagt eller 
Caserne, hvis Oprettelse naturligviis maatte foranle- 
dige de stettinste Herrer eller Adelsmamd t i l ,  som 
Corpsets Officerer at bosoette sig omkring i Byen. 
Men hvorvidt Huset selv kan have ligget hvor nu- 
vcrrende Hovedvagt er, og senere staaet i Forbindelse 
med eller tilsidst endogsaa overgaaet i  den dertil sto-
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dende, af Landboadelens Forsamlinger L den npere Tid 
saalaldte Adelens Gaard (M l.  3 Pag. 451, som 
uden Tvivl den Tid dar Byens Raadhuus), stak jeg 
for Oieblikket af Mangel paa sornodne Oplysninger 
endnu ikke kunne afgjore.

S . A. dode i  Odense Bothilda, Joachim Henrich- 
sens Enke, vel fortjent afFranciscanerne, i hvis Kirke 
hun ogsaa bleb begraven (8 . H. I) . 1 Pag. 329).

S . A. skjenkede Jngeborg Christiansdatter, Pred- 
bjorn Podebuskes Enke (jfr. 1419), S . Hans Kloster 
2 Gaarde i  Raethinge (o: Ringe i  Noeraae Sogn, 
Paludan Müller Pag. 17).

S . A. undertegner Nicolaus Jensen, (jfr. 1432) 
proeonsul ottonlen8L8, et BeviS, hvorved den hol- 
stenste Adelsmand Haerthvig Heysthaen (si Hartvig 
Hesten) af Olwedce (^: Elved) erklcerer at have mod- 
taget de 200 lybske Mark, som Hr. Luder Kabel ( jfr . 
1407), Nidder, var Ham styldig rc. Dette Doku
ment, hvis Meddelelse jeg har Hr. Copist Knudsens 
Godhed at takke, interesserer mig saameget mere, som 
det er det aeldste Document, hvori jeg har fündet 
min Foedrencgaard omtalt.

1 4 3 7  Var Mester Jacob Praest og Commender L 
S . Hans Kloster i Odense (Bloch 1 Pag. 593, 815, 
Atl. 6 Pag. 591, P. Müller Pag. 29), jfr. 1427.

S . A. Var der Herredag i Odense (Birch. formo- 
dentlig efter Hv. B . Kr. Pag. 42).

S . A. lyste Prior Niels af S.Hans Kloster Laug- 
hoevd over en Klosteret tilhorende Gaard og Grund i 
Pederstrup (P . Müller Pag. 17).
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S. A. dar Henrik Tonnisen (Thuonis) Byens 
Borgmester (Birch.), jfr. 1430.

S . A. Var Jens Michelsen prsetor k^ionise s: 
Landsdommer i  Fyen og bivaanede de af Bisp Navne 
i Odense holdt Comitia (B irch.), jfr. 1430.

S . A. bekroefter Johannes Hartvici, elerieus Ot- 
loniensis äioceseos pudlieus im peria li auetori- 
late notarlus adskillige 1406 udstcedte Breve (D ip l. 
Lan§.)

1438 Var Bisp Navne paa Rigsdagen i  Torsoer 
og tilstrev derfra med de ovrige Rigens Naader Kong 
Erik deres Besvcrringer (Hv. Pag. 805 sq.), ligcsom 
ogsaa de der forsamlede Bisper tilstode S . Jovoci 
Alter i S . Knuds Kirke et Asladsbrev (8 . R. v .  1 
Pag. 330, Pont. 2 Pag. 569), jfr. 1441.

S . A. dode Bisp Herman i Viborg, som var Med- 
tem af det Elcende Gilde i  Odense (G l. Saml. 1, 
1, 38).

S . A. Var Henrik Tugesen (see forrige Aar) end- 
nu Borgmester i Bpen (8 . R.. I) . 1 Pag. 330).

S . A. Jens Michelsssn, Landsdommer i  Fyen, 
Per Jenson, Praest og den Helligaands - Hufes For- 
pander i Othens, Hennichce Tyghesson, Borgemester 
sammesteds, Hans SEggerdsson og Per Nielsen, 
Raadmcrnd i Othens, Anders Laurensson og Jngvor 
Werkmester, Bymcrnd i Othens, samt Oleff Taghes- 
son af Marfloff, deres Brev, at Anno 1438 den Lo- 
verdag noest efter Vor Frue Dag, ^ssumptlonis, fik 
ALggerd Frylle af Urbierck (s: Ore B irk) paa Fynbo 
Landsthing et Tingsvidne, at Thommes Juul af
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Krogsbole havde skjodet Ham fit Gods i Fpen (v ip l.  
l^anZ.)

S . A. Jens Michelsson, Landsdommer i Fyen, 
Joecep Geed, Prior af S . Knudz Kloster i  Othens, 
Jcecep Mowensson, Provst i Othens, Joecep Com- 
mender i S . Hjans Kloster i Othens, Hennike Thy- 
gesson, Borgmester i Othens, Jens Poethersson og 
Joep Pabe, Raadmoend sammesteds, deres og samtlige 
ThingetS Vidnesbyrd om ZEggerd Christiersson, der 
man Frplloe kalder, som dct Var oversagt og over- 
skrevet, at Han skulde have voeret paa Köngens Voerste 
i alle de Maader Han künde. Dat. Fynbo Landsthing 
den Loverdag noest cfter S . Hjans Dagh »nte por- 
tam l-atinAin (D ip l. l^snZ.)

1439  fik Bisp Navne den fycnste Geistlighed igjen 
til at udgive det aarlige Subsidium, som Hans For
mend oppebare af Proesterne, men som Dr. Margre- 
the 1395 havde befriet dem fra ved at afstaae Bispe- 
Lordet Kerstrup paa Taasing, og som de altsaa i 44 
Aar havde voeret frie for, men hvis Gjenindforsel nu 
ikke alene blev dem, men ogsaa Efterkommerne ti l 
en stör Byrde, da de nagtet Kong Hanfes og Chri
stian den 2dens strenge Forbud ikke bleve frie derfor 
for ved Reformationen (D . Mag. 3 Pag. 268, jfr. 
Hv. Pag. 599, Pont. 2 Pag. 8).

S . A. dode Borgmester Hans Mule ( j f r .  1435) 
den oeldre, som i Folge Birch. Var fodt 1367, og 
kaldeS bene meritus ile vominieanis. Og fra 
1439 til 1472 Var igjen Knud Mule Borgmester 
(B irch.); Giessing 2, 1 Pag. 131 siger derimod, at 
det var Borgmester Knud M ule,. der dode 1439, og
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Ham og 1440 nobiliteret.

S . A. indviede Bisp Navne Altre L Haarby Kirke, 
samt Kirkens nordre Deel og tilstod den Aflad (8 . 
k .  v .  1 Pag. 330).

S . A. Var Bisp Navne paa Modet i Lpbek, hvor 
Han med de ovrige Rigsraader opsagde Erik Pommer 
Huldstab og Trostab (8 . H. v .  1 Pag. 330-31, Hv. 
Pag. 807 sq.), og findes Köngens Gjensvar paa 
dette Opsigelsesbrev til Menigheden L Fyen hos Hv. 
Pag. 811 sq.

S . A. bekroefter Erkebispen Bisp Navnes Dom 
om Kirkerne Ryslinge og Ringes (Retings) Ju ris 
diction (8 . U. v .  1 Pag. 331).

S . A. begavede Johannes Rinkebp, Prcest, Canik 
L Aalborg og Prior i Dalum, sit Kloster rigeligt og 
afgik derpaa kort efter ved Doden (8 . H. v .  1 Pag. 
331).

1440  stadfoestede Kong Christoffer af Baiern 
Odense Bpes Privilegier (A tl. 6 Pag. 582); men 
dette stete forst ncrste Aar (D . Mag. 1 Pag. 292), 
see derfor 1441.

S . A. dode Bisp Navne (Hv. Pag. 820) og blev 
L Onby (maastee Ouby s: Aabye; Bloch siger N. 
Aaby) Kirke begraven (Pont. 2 Pag. 432), hvorimod 
8 . t t .  I) . 7 Pag. 234 lader Ham begraveS i Noskilde 
Kirke.

S . A. blev Henning Ulfeld i  Hans Sted beflikket 
til Bistop i Odense (D . M . 3 Pag. 266-67); Han 
Var MaKi8ter artium og veeauus Ottoniensis 
(jfr. 1323) og Var derhos meget overtroist; det v il

125



126

sige en ivrig Catholik (8 . H. O. 7 Pag. 235, Pont. 
2 Pag. 432.

S . A. Var Hans Mule junior Borgmester i 
Odense, og blev da af Kong Christoffer nobiliteret 
(NyerupS ant. Reise Pag. 72, hvor Adelsbrevet fin- 
des); Han dode 1459 (hvilket dog GLessing 2, 1  

Pag. 131 modsiger, og paastaaer, at Han endnu le- 
vede 1468), og kaldes bene meritus 6 e prsecliea- 
loribus s: velfortjent af Dominicanerne (Birch).

S . A. Var Jesper Nielsen Prior i S . Hans, som 
sees af Hans Erklcering om Rettighed t il Olven for 
Klosterets Gaard i Fraugde (P. Müller Pag. 17).

S . A. var v n . Jacobus Geed Prior apuii 8 . 
Oanutum Ottoniell86m (Lang. Coll.), jsr. 1447 og 
1748. Den i dette Aar afdode Bisp Naffne i Odense 
forligede tilligemed flere gode Mcend en Trcette niel
lern bemeldte Prior Gedth i S . Knud og Claus 
Skknkel t il Lammehave, om noget Jord paa Rynkeby 
M ark, hvorved C. Skinkel lovede for Fremtiden ikke 
at befatte sig med bemeldte Jord (Chr. Pouels. Reg.).

S . A. saavel som 1446 var Peder Nielsen Raad- 
mand (Birch.).

S . A. Poeter Holk af Mogleker a Wapn, Hans 
Skjode til Gereth Brpsche af Gods paa Hintzholm 
cuin siKillis Dn. ^aeobi Oeeä, krioris apu<l 8. 
Lanuti Otlon. vn. ^aeobi, Oommenästoris Ike- 
rusol^mitani ordinis 8. ^oliLnm8 Vspti8tD ibill. 
l̂okanui« Mule, proeon8uli8 Otton. Lc Petri Xiel8- 

80n Oon8uli8 ibiä. vnt. ip80 äie coneeptionis 
b. Marise virKini8 (Dipl. Î LNK.).

1441 stadfcrstede Kong Christoffer Odense BpeS
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Privilegien og tilfoiede folgende nye: 1) at naar en 
Fremmed doer i  Byen, da skulle Arbingerne betale 
^  af Hans Esterladenflab, det Halbe t i l Köngen og 
det Halde til Byen; 2) at ingen hverken ved Nat 
eller Dag maa gaae med Svoerd og Bue gjennem 
Gaderne, med mindre Han netop kommer did fra en 
Reise; og 3) at Köngen v il selb beflikke Borgrne- 
strene, men at derimod Borgmester og Raad selb 
maa beflikke t il alle borgerlige Betjeninger og Pro- 
fessioner, saaledes som de det for Gud og Köngen 
forsvare v ille ; samt iagttage i al Slags Handel det 
rigtigeVoegt og Maal. (Aftrykt i Aktstyk. Pag. 24-25).

S . A. bekjende Fru Grete Henriksdatter L Lotvitz- 
mose, Jens Petersens Efterleverfle, og Mette Peders- 
datter, Lauritz Jensens Efterleverfle i  Lowitzmose, at 
de habe stiftet en evig Messe i Prcedikebrodre Klo
ster L Odense, for Jens Pedersens Sjcel af Lowitz- 
mose og Lauritz Jensens og Peder Jensens, Hans 
Sonners og Jomfru Beke deres Sosters og for alle 
christne Sjoele; for hvilken Messe Munkene flulde 
habe 150 Mk., men siden de nu ingen rede Penninge 
havde, satte de dem imidlertid derfor i Pant, indtil 
de bleve igjen Lndloste, 2Gaarde i  Thorpe vg 3Gaarde 
i  Aldrop (Voss Reg.).

S . A. Var Bisp Henning paa Herredagen i  K jo- 
benhavn, og der tilstode de forsamlede Bisper dem, 
som bessgte Irium  reZuin eller de heilige 3 KongerS 
og S . Justi Alter i S . Knuds Kirke, Aslad (H v. 
Pag. 827, Pont. 2 Pag. 585); 8 . ü .  0 . 1 Pag. 
331 figer derimod S . Jodoci Alter, jfr. 1438.

S . A. dode Gert Brtzfle i  Odense og blev begra-
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ven i  S . Hans ( 8 . k .  v. 1 Pag. 331, Hv. Pag.
827, B . R. 1 Pag. 27); Han Var Hovidsmand paa 
Ncesbphoved og streb sig til Dalund (B . R. I. e.); 
Hans Liigsteen er tegnet af Abildgaard og i  Folge 
sarnmes Inskription stal Han habe havt Elsebe, en 
Datier af Henrik Kabel (jfr. 1407 og 8) t i l ALgte.

S . A. dode Ridderen Ditlev VinSflett og blev 
begraben i Graabrodre hos sin Fader (Hvitf. Pag.
828, 8 . L .  I) . 1 Pag. 331), jfr. 1435.

S . A. bar Bisp Henning paa et Mode i Nibe, 
hbor de forsamlede Bisper gäbe Odense Kirke Aslad 
paa de ustpldige Borns Dag (Hv. Pag. 828).

S . A. florerede i  Odense Johannes Mule (jfr. 
1439 og 40) proeonsul s: Borgmester (jfr. 1440), 
Johannes Nielsen, allvoeatus s: Bpfoged, Henrik 
Grote og Jacob Clementsen, äeeuriones s: Naad- 
rmrnd, O lav, Prior i Dalum, og Johannes Brun 
( 8 . k .  v .  1 Pag. 331).

S . A. bar Petrus Hardt Raadmand (jfr . 1447 
52) «L klorebat in  summa autkoritate (Birch.).

1442  udstaeder Bpfoged, Borgmester og Raad- 
mcrnd i Odense et Thingsvidne, at Borgeren Anders 
Nor L Odense havde folgt og stjodet velbaarne Mand 
Johan Bjornsen sin Gaard og Grund med Huus og 
Jord paa Horsetorghet (VLpI.); og er dette forste 
Gang at jeg sinder bemeldte Torv omtalt, af hvis 
Navn jeg maa Putte, at der i  gamle Dage er holdet 
Hestemarked paa samme.

S . A. bar Claus Ronnov med Ftere forsamlede i 
Sortebrodre Kloster i  Odense, hbor der blev afgjort 
en Troette mellem Hr. Eggert Frille, Ri'dder, og Otto
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Skinkel afNugaard, om en Jord paa Bastrup Mark 
(Skovby Sogn), og det til den Forstes Fordeel (Voss 
Reg.).

S . A. Var Kong Christoffer i Odense og udst«- 
dede dersra sit BeskjermelseSbrev for Faaborg (Akt- 
stvk. Pag. 127) og for Svendborg (Pag. 88-89).

S . A. var Jcpp Rafn Foged paa Nceöbyhoved 
(B . R. 1 Pag. 27).

S . A. Var Bisp Henning paa Danehof i Nibe, 
hvor de forsamlede Bisper gave Orte Kirke Aflad 
( 8 . N. 1). 1 Pag. 332).

1443 udstoeder Kong Christoffer sit Gavebrcv til 
Johan Bjornsen, Nidder (jfr. 1442), paa cn Kro- 
nens Tost og Grund paa Horsetorghet i Ottense mev 
Huuö og Gaard (D ip l.), jfr. 1442.

S . A. dode Provften Jacob Mogensen i Odense 
og blev begraven i Vor Frue ( 8 . 11. D. 1 Pag. 332), 
og 1444 blev Nicolaus BommeShagcn Provst i Odense 
(Hv. Pag. 834, jfr. Atl. 6 Pag. 592); og vare de 
begge Medlcmmer af det Elcrnde Gilde L Odense (G l. 
Saml. 1, 1 Pag. 39, 40).

S . A. stadfcrstede Erkebispen KnudSbrodrcneS P ri- 
vilegier (8 . tt . D. 1 Pag. 332, Hv. 834).

S . A. flal i Folge Hoff. 5 Pag. 190 S . Hans 
Kirkes anden Klokke vsre stobt.

S . A. udvirkede Jacob, Commcnder i S . Hans, et 
BythingSvidne paa slcre adstadige Mcrnds Erklcrring, 
at Stroedet Osten for Klosteret ikke horte Byen, men 
Klostcrct til (P . Müller Pag. 1729). Jmidlertiv 
syncS det neppe at kunne vcrre den samme Jacob, 
som 1427 ncevnes som Forstandcr og 1437 som Lom-

o
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mender og Praest i  S . Hans; thi siden den Tr'd have 
jo Niels voeret Prior 1437 og Jesper Nielsen Com- 
mender 1440; det maa altsaa enten voere en Jacob 
den 2den, eller ogsaa maa Han 2den Gang voere ble- 
ven Commender 1443 efter 6 Aars Forlob.

S . A. Var Bisp Henning paa RigSdagen i Ribc, 
hvor Kong Christoffer kronedeS, og forte der i Fore- 
ning med andre Bisper S trid  med det verdslige 
Rigsraad, som paa AlmuenS Vegne Var dereS Mod- 
stander i Anledning af, at Bisperne paastode, at 
Folket ikke gav Tiende s: ^ , men blot ^  af dets 
Kjobejord, hvilket nu blev deichen forandret, at Fol
ket for Fremtiven flulde give ^  af det Hele, hvoraf 
igjen ^  flulde tilfalde Sognet, ^ Bispen og Prcr- 
sten (Hv. Pag. 831, Pont. 2 Pag. 588); Hamsfort 
forklarer derimod i 1 Pag. 332 dcnne Strid
om som Folket under Navn af Biflofsgiaf maatte 
rrdrede t il Bispen og som nu blev afflaffet; men 
Hvitfeld indforer jo den paaRigsdagen afsagte Dom, 
og der staaer ikke et Ord om Bispens Qvint.

S . A. var Jep Pabe, Per Harth, Per Litle og 
O luf Anchersen Raadmcend (Birch.).

S . A. Borgmesters og Naads Brev paa et Stykke 
J o rd , som ligger til Per KremerS Gaard (som S. 
Knud kjobte 1466) for aarlig Leie 4 ß. (Chr. Pouels. 
Reg.).

S . A. Hans Grotes Skjodebrev til S . Knuds 
Kloster paa Ane Velofs Gaard, som ligger ved S i
den af den foromtalte Per KremerS (Lhr. Pouls. 
Reg.).

S . A. 5 Pergamentsbreve paa nogen Eiendom, som
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S . Knuds Kloster i fordumS Tid Hader havt, og isoer 
paa nogen Ager i NoeSbyhovedS Fang, som kaldtes de 
Itt McendS Deel. og paa nogle Holme i Ncrsbphoveds 
So (Ehr. Pouels. Reg.).

1444  confirmerer Erkebistop Uffo L Lund S . 
Knuds Klosters Pnvilegier (D ip l. Leel. O tli.), jfr. 
1443.

S. A. befalede Kong Christvffer saavel Geistlige 
fom VerVSlige Lkke at fordre mere end billigt for de- 
res bortleiede Grundstykker, men rette sig efter de 
gamle Pnvilegier og Bedtcegtcr, paa det at Borgernc 
i  Odense, som derover beklagede sig, ikke stnlde stee 
Urct (Pont. 2 Pag. 592). Og altsaa dar nu den 
glcedelige Tid kommen, hvor Borgernes Besva'ring 
naaede KongenS Ore og fandt Bonhorelse; hvorfor 
jeg Heller ikke kan undlade herved in extenso at med- 
dele bemcldte kongelige Skridclse: W ii Christophcr re. 
giore witterligt med dette wort obne breff, at wore 
Elschclige Borger i Ottense haffue kiert och berct for 
oss, at prelatcr och gode mend (9 : AdelSnurnd) Wille 
dem ydermehre besuergc och Jordlepen forhoie aff 
deris Jvrder end i Kong Woldcmarö, Dr. Margretes 
og Kong EricheS tidcr, som aff alder weret haffuer, 
och deraff maatte wor for21. kiobstcd Ottense forderff- 
veS och wore Borgere forarmiö, saa at de formaate 
ep at giore oß og Cronen saadan schat, som deriß 
forcrldre for dem och de till dennc Dag giortt haffue; 
huilchet w ii ingenlunde tilste maa eller Wille at schee 
schall i vor tilkommelße, tbi forbiude w ii alle forllk. 
andelige och verßlige ehuo de helft er eller dere künde 
forüL vore borgere i Ottensse at besuerge eller tpnge

9»
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paalegge for nogen Jordschyld eller nogerr Jordleyc 
att forhoye aff dcn'S Jorder i nogen maade Eller 
denom nogen hinder den att giore hdermehre end 
som veret haffuer for vor tid, som forschreffuet staar; 
nnder vor kongelig heffn och wrede. Datum in Ca
stro nostro Dalmarnensi. Dominica infra octa- 
vas V isita tionis ^larise nostro suk sccrcto. ^ n . 
D. M illcsim o ^vactrinKcntesimo luarlraKcsimo 
«jvarto. (A f en gammcl Copiebog meddeelr af Dr. 
P. Müller).

S . A. Kong Christoffers Adelsbrev for Hans Mule, 
Borgmester t Odense. Dat. in Castro nostro 6 al- 
marnensi fcria  tertia  in fra  octavas assumptio- 
nis dcatc v irZ in is  (D ip l. Dan».).

S . A. blcv, som sagt, Nicolaus BomeShagcn eller, 
som Han 1459 kaldeS, Claus vam Hagen, Provst i 
Odense (B irch.), jfr. 8 . D. D. 1 Pag. 332.

S . A. siulde S . Knuds Kloster, saavel som de an
dre Kirker og Klostre i Byen have lidt af Jlde- 
brand, da Venderne i Folge Atl. 6 Pag. 589 stak 
J ld  paa Byen; men derved maatte i alle TLlfcelde 
ikke Venderne men de vendiffe Stceder eller Hanse- 
st.rderne forstaaeS, og selv da er dct Noget, hvorom 
Historien aldeles t ie r ; fljondt det er vist nok, at 
Bven, vcere sig nu af denne eller en andcn Grund, 
mellem 1420 og 1480 maa vcere afbramdt (see1480).

S . A. var Kong Christoffer i Brenderup og skjen- 
kcde der den Odense Borger Johannes Brun (jfr. 
1441) nogle Hufe (8 . D. D. 1 Pag. 332). Man 
künde nu vel med et Slags Grund sporge, hvorledes 
Köngen til den Tid künde komme til at opholdc sig i
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en Landsby som Brenderup? men Tvivlen er kette- 
lig lost, naar man betcrnker, at den saakaldte gamle 
Kongevei fra Odense til Middelfart gik om ad Ru- 
gaard og forte netop igjennem Brenderup, Borring 
og Blanke; Köngen künde altsaa gjerne paa en af 
sine Reiser af en ellcr anden Grund vcere bleven for- 
anlediget til at opholde sig der i  Byen, stjondt den 
egentlige Station paa denne Bei, iscrr for det konge- 
lige Herstab, stedse Var ved Rugaard, som Var et 
kongcligt Lehn, og hvor de derfor stiftede de af D i- 
striktet til dereS Befordring giennem Landet udredede 
Heste, hvorfor ogsaa Veien deraf endnu kaldeS Nu- 
gaardS Landevei; da imidlertid Gaarden ligger noget 
afsivcS fra Veien, opholdt det kongelige Herstab sig 
ikke sjelden, medens de ventede paa Hestestift, under 
en stör Torn eller Tornebustats, som fandteö ved Nu- 
gaards Hoieled og derhos laa umiddelbart ved Lan- 
deveien, og som ogsaa deraf tilsidst fik Navn af Ven- 
tetornen og blev omsider et saa almindeligt Bedested 
for Reisende, at her endogsaa paa Markcdsdagene 
holdteo Marketenderi under denne Torn, der egentlig 
bestod af flere Tornebuste. som dannede et mod Vinv 
og Veir bestyttende Lysthuus, hvori Borde og Bcenke 
vare anbragte, indtil endelig Morkeboge Kro 1771 i 
Ncerheden af samme blev anlagt og saaledes Bedeste- 
det under Tornen ophorte; men endnu hedder M ar
ken Ventelokke og en der i Ncerheden opbygt Gaard 
Bentelokkegaard, ligesom ogsaa Eieren af Rugaard 
har viist alle Oldtids - Elstere den OpMLrksomhed at 
holde den sidste Lcvning af denne rncerkvoerdige Torn,
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hvorunder vore Fortids Konger saa oste habe hvilet, 
i  den Agt og Mre, den fortsener.

1445 udstceder Bisp Henning fra Orkel et Aflads- 
brev for Steenstrup (Stcndorp) Kirke (8 . H. I). 1 
Pag. 333).

S . A. Var Bispen paa NigSdagen i Kjobenhavn i 
Nnlcdning af Köngens Bryllup (Hv. Pag. 837) og 
gav derfra med flere Bisper Aflad tit Brenderup, 
Qverndrup, Dreflette, Haarby og Haarslev Kirker ( 8 . 
H. I). 1 Pag. 333).

S . A. var Kong Cbristoffer i Odense og udstoedte 
derfra et BcstjcrrmelseSbrev for Bogense B y , (see 
denne Bves Sognehistorie).

1443 holdt Bisp Henning paa Laaland et Con
vent og udstcedte derfra nogle Landbolove (8 . t t .  II . 
1 Pag. 333) cller de saakalvte Laalands Vilkaar, som 
findes hos Hv. Pag. 833.

S . A. saavel soin 1447, 51 og 60 var Johair 
Brokkenhuus de Wollerflef prsvtor ü'LonLD s: Lands- 
dommer i Fyen (Birch.).

S . A. var Jacob Clementsen, en Adelsmand, 
Naadmand (Birch.).

S . A. ncevncs i et forresten ulceseligt Drev, Johan 
Brokkenhuus, LandSdvmmer i Fyen, Anders Hack, 
Nieder, Per Nielsen, Naadmand i Othens, Jens 
Mikkelsen af Eskclunde, Bcrbner, Anders Laursen, 
Luvvig von Metzen, Reiniche Tptheson og Morten — 
— Bpmcend i Othense (Birch.).

S . A. Johan Brockenhus, Landsdommer i Fyen, 
Per NielSsen, Naadmand i Ottense, Anders LaurS- 
son, L'odwigh van Metzen, Reynicke Tptheson og Mor-
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ten, Bymcrnv i Othense, deres ThingSvidne Sonda- 
gen noest for Symonis og Jude Dag om Paine Muus, 
der Var stcrvnet for Gjeld (D ip l. L^anK.).

1447 Var Johan Muhle junior Borgmester ( jfr . 
1440), og Prioren til S . Michels Kirke, Otto Grip, 
(eller Offo Grip), forordnede s. A. med S . Knuds 
Priors, Jacob GLedS (eller GetaS), Samtykke ^) en 
Skole ved S. Michels eller S . Hans Kirke (P. M ü l
ler Pag. 10, jfr. Hv. Pag. 841) for B orn  af 15 
Aars Alder L Odense ( 8 . ü .  v .  1 Pag. 333, Hv. 
Pag. 841, Pont. 2 Pag. 507, Bloch 1 Pag. 237, 
238, 501, 503, Atl. 6 Pag. 580 , 501, jfr. 1247, 
D. H. 10 Pag. 8 6 , Pont. 1 Pag. 662-63, Bloch 1 
Pag. 231.32); hvorfor det ogsaa hedder om bemeldte 
Prior i S . Knud: eeel68ise exstruetioni K jnere- 
inento 8 ekolse ^Ibianse intentu8 rem U ttersrism  
«liliSenter curat ( 8 . U. D. 7 Pag. 235, Pont. 2 
Pag. 507), saa at denne Skole altsaa, som det sy- 
nes, bar Navn af S . Alban (ligesom den paa Frue 
Kirkcgaard) maaskee fordi den, ligesom hiin, med 
KnudsbrodreneS Tilladelse Var indrettct (der virkelig 
svnes at have havt et SlagS Skolemonopol, fee 
1434); thi forresten Var det den forste Betingelse 
for Tilladelsen, at Prioren i S . Hans netop Ingen 
maatte tage L sin Skole af S . Albani Sogn; den 
anden Var, Ingen celdre end 15 Aar, og den tredie, at 
Han ikke maatte tillade dem Dands eller FastelavnS- 
loben, som altsaa allerede den Tid Var i Gang.

1) Denne Jacob Geed var ogsaa Medlem af det Clcrnde 
Gilde i Ddense (G l. Samt. I, I, Pag. 40).
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1447 bekjendtgjorde nemlig Offo Grip, Prior ved 
S . Michael, at Han havde faaet Tilladelse af Prio- 
ren i S . Knnd, Jacob Giet, at oprette en «elinla 
partienlaris paa de Vilkaar, ikke at optage nogen 
deri, der vare u ltra  setatis annum ^vimleeimum 
(altsaa oder 15 Aar), og Heller ikke Born, der horte 
t i l S . Alban, ligesom Heller ikke med sine selwiares 
holde elwreas L  luilos earnis perniales pulrliee; 
nndersircvet blandt Flere ogsaa af Johannes Mule, 
Borgmester (D ip l. Seeles. Otl»ou.). Jeg veed for- 
resten ikke, om man af den Omstcendighev, at Borg- 
mcsieren tillige har undersircvet, maaskce turde flutte, 
at det ingen lcrrd eller latinsi Skole Var, men tvert- 
imod en dansk Borgcrsiole, eftersom de almindclige 
danfle Skoler i Byen maasiee tillige siede under den 
verdslige Ovrigheds, men derimov de latinsie blot 
under Geistlighedens Opsyn.

S. A. indvier Bisp Henning den vcstlige Deel af 
Horstorp (Ostrup?) Kirke og giver Aasum Kirke A f- 
lad (8 . k .  v .  1 Pag. 334); ja ! Hvitfeld siger cnd- 
ogsaa Pag. 841, ar Bisp Hemke af Odense fo r  tee
re de det hele Aar med Altre at indvie og Aflad at 
uddele.

S . A. saavel som 1455 og 66 Var Peder Mar- 
svin, i Folge Slcrgtebogerne, Borgmester og Tol- 
dcr i Odense; Han Var gift med Margrethe Bryske 
af Lindved og Fader til den beromte Nigsraad og 
Nigscautsler Jorgen Marsvin til Hollufgaard, Lind-

i )  Som Birch. kalter »rmixer og conLuI og lader ilrive sig 
til Lindred.
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ved og Dybek, som 1524 blev begraven i Frue Kirke 
i Odense. Faderen Peder Marsvin er derhos den 
forste, fra hvilken Stamtavlen begpnder, stjondt der L 
det Foregaaende ere anforte en Deel tidligere af samme 
Slcegt og Tilnavn, saasom Jens 1347, Johan Es- 
bensen 1348 og 52, Peder Jensen 1370, JonS 1385, 
Nicolaus 1330, Peder Jensen 1403 og 5.

S . A. gjorde Raadmcrndene Petrus H iort (lces 
Hart) og Johannes Haysson sig (ved Gaver) vel 
fortjente af Dominicanerne i Odense ( 8 . k .  D. 1 
Pag. 333), jfr. om den Sidste 1453 og om den Forste 
1452.

S . A. Var ClaueS vamme Haghen (jfr. 1443, 48, 
51, 53) Prouest i Othens (Langeb. Coll.).

S . A. udftcede Johan Brochenhuus, Landsdommer 
i Fyen, ClaweS vamme Haghen, Prouest i Othens, 
Jcrppe Clcrmentson og Jens Urbii, Raadmoend i 
Othens, deres ThingSvidne den Loverdag noest efter 
S . Bartholomei Apostels Dag, nemlig en Vidisse af 
et Brev om Antvorstov Kloster (D ip l. Dan§.).

1448  var Bisp Henning tilstcrde ved Kong Chri
stoffers Begravelse i  Noskild (Hv. Pag. 841).

S . A. var Kong Christian den Iste i Odense og 
stadfcestede der KnudSbrodreneS Privilegier; hvilken 
Consirmation findes hos Pont. 2 Pag. 601-2.

S . A. under Dr. Dorothea Hr. Eggerd Frille 
Myntergaardcn i Odense, som Hr. Steen Basse til- 
forn i Bcere havde. Dat. Castro HaknitMKi Do- 
ininiea Idrinitatis (Neg. Vosö L Geh. Arch.).

S. A. udstcrder Robert Poetersson af Kcrdorp fit 
Brev, at vcrre skyldig til Hr. Johan DjornSson 40
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lvbske Mark, hvorfor Han pantsottter sin Jord vg 
Grund, som Forstncrvnte tilforn havde i Leie, mellcm 
Hans egen Gaard og den Gaard, som Patter JenS- 
son Suter tilforn udi boed paa Horsetorghet i O t- 
thens. Forseglet have JesS Hansson Konsul Otto- 
niensis L  ^okannes ALiekaelis. I)at. Otkonie 
teri'a tertia  post testum beati ^lokannis ^posto li 
sd evanKelistsv ante portain 1atinain(1)ipI.1^anK.).

1449 var Bisp Henning til Kong Christian den 
Istes Hylding (Hv. B . Kr. Pag. 42).

S . A. skjenkede Nidderen Thue Gummesens til 
SkovsboeS Enke, Fru Tove Andcrsdatter, saavel 
Graabrodre som Sortebrodre i Odense anseelige 
Godser, for Sjcrlemesser at holde (Pont. 2 Pag. 
603, A tl. 6 Pag. 591).

S . A. Var Kong Christian den Iste i Odense og 
stadfcestede derfra Herrestedö Birkeret (Hist. Tidstr. 
2, 2 Pag. 510).

S . A. var Jacob Geed Prior i S . Knud (A tl. 6 

Pag.' 589) og Nikolaus BommeShagen Provst i 
Odense (ibid. Pag. 592).

S . A. stadfcestede Kong Christian den Iste Odense 
ByeS Privilegier (Birch.) i de scrdvanlige Udtryk. 
v a t. in  eastro nostro Ikatkn. 6 ie annuneiationis 
beatse ^larise v irK io is  (^ lse r. reK. Xo.406 5oi.).

S . A. stadfcestede Kong Christian PriorenS og 
MunkeneS Privilegier ved S . Knuds Kirke i Odense. 
Oat. Ottonie feria  tertia  proxima ante festuin 
bealoruin D^onisii «L soeiorum (v ip i.  l^anK.).

S . A. stjovede Anders Lyrt t il Offe G rip , Com- 
mcnver i S . Hans, en Jord og cn Skov Nordvest
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for Odense, kalbet Ulfekylsrud (P. Müller Pag. 17), 
maaskee Ulkendrup i Lunde Sogn ved Dallund eller 
Ulstrup i Vigerslev Sogn (see 1376 og 1423), imod 
en Gaard i  Nythestof s: Nislev i Otterup Sogn.

S . A. Jep Gied, Prior til S . Knuds Kloster i 
Odense, Claus (dämme Haghen), Provst ib id., O lu f 
Michelssen, Jep Clemindsen, Naadmcend ibid., Jen- 
Nielsen, Byfogcd, Jep ChristenSsen, Otte Grutte og 
Thyge Andersen, Bymcrnd, dereS Skiftebrev efter Hr.
Björn Oluffsen af Nielstrup. v a t. O ilensv--------
inensis H la rtil (D ip l. 1)anK.).

S . A. dispcnserer Bisp Henning Veboerne af 
Hvellinge By og Gaarden Pngeholm i Skamherred 
fra at drage den lange Bei til Norup og henloegger 
dem derimod til Bederslev Kirke (Pont. 2 Pag.603).

1450 var Bisp Henning med flere af Naadet t il 
et Mode i Halmstad med de Svenste (Hv. Pag. 850).

S . A. bckjender Broder Beynt, Prior (for) Dan- 
marks, SverrigS og NorgeS S . Johannesorden Je- 
resolymit: udi Antvorstov og al Conventet i samme 
Sted, at have givet dereö Ordensbroder Hr. Erik 
Nielsen i Odense Fuldmagt at skjode til Hr. Eggerd 
Frille, Nidder, Rcethinge (o: Ringe) Molle i Skam- 
hcrred, og igjen paa deres Vegne annamme Skjode 
paa en Gaard i Ncrthinge By (Voss Reg.).

S . A. Odense Bythingsvidne, at Jens Mule, Bor
ger sammesteds, stjodte til Hr. V u lf Petersen, Prcest 
og Prior i  Dalum Kloster, paa Hr. Eggerd Frille- 
Vegne sin Gaard L Norregade (Neg. Boss.).

S . A. ncevnes Jens Mathesson som Foged paa 
NL-byhoved (B . R. 1 Pag. 27).
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S . A. blev i Folge Hoff. 5 Pag. 190 S . Hans 
Kirkes tredie Klokke stobt.

S . A. Var Offce Grip Commender i S . Johannis 
Gaard i Odense (Lang. Coll.), jfr. 1447 og 49.

S . A. var Jens Ctementsen Borgmester (Birch.), 
jfr. 1430.

S . A. saavel som 1462 var Jens eller Jess Brun 
Naadmand (Birch.).

S . A. Johan BrockenhuS, Landsdommer i Fyn, 
Offe Grip, Forstander til S . Hjans gorth i Othens, 
Jens MatheSson, Foged paa NeSbyhovet, Jens 
Nielsen, Byfoged i Othens, Anders Laurssen, Anders 
AverSson og Per Brun, Bymcrnd, deres ThingSvivne, 
Vor Frue Dag ^s^Zm ptiouis, at Hans Nothson i 
Fielstathe stjodte Nodtzgorth t i l — — Thpgesson 
(D ip l. Dan§.).

1451 folgte Hovidsmanden paa Hinsgavl, Eggert 
Frille, t i l S . Hans Kloster i Odense en Gaard i 
Ringeby, Skamherred (P . Müller Pag. 17). Og 
Johan Brochenhuse, Landsdommer L Fyen, Pcder 
Hardh og Jesse Hansen, Raadmcrnd i Odense, med 
Flere bevidne, at de s. A. vare tilstcede paa Skam 
Herredsthing og saae velbaarne Mand Hr. Eggert 
Frille, Nidder og Hovedsmand paa Hinsgavl, fljodcde 
og oplod en regelbunden Mand Hr. Erik Nielsen af 
S . Hans Kloster i OthenS paa Ordenenö Vegne, en 
Gaard i Nethinge i Skamherred, som Claus Foghet 
iboer, og giver aarligen 2 Pd. Byg og en Skjeppe 
Smor rc. (Birch.).

S . A. Vivne af Skamherredsthing, meddeelt Hr. 
Erik Nielsen, Forstander L S . Johannes Kloster i
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Odense, at Rcethinge Mollested har voeret e tfr itM o l- 
lested i Hr. Johan Olufsens, Hr. Axel Andersens, 
Hr. Steen Basses og forncevnte Klosters Vcerge, 
bygt og ubygt i 50 Vintre og lcrnger (Voss Reg.).

S . A. Vidne af samme Thing, meddeelt den Samme, 
at Han der lod lcrse et aabcnt Brev af 1450 (see be- 
meldte Aar) om Ncetinge Molle (Voss Reg.).

S . A. Var Hr. Clawcs varnme Haghen (see 1443, 
48, 50, 59) envnu Prouest i Othens (Lang. Coll.).

S . A. Var ligeledeS Offe Gryp endnu Commender 
i S . Johannes Kloster i Othens (Lang. Coll.), jfr. 
1447, 49, 50.

S . A. Var Offe Grypp, Commender i S . Johan
nes Kloster i Odhens, med at bevidne, at Frue He
lene, Hr. Steen Bassis Efterleverste, gjorde Hr. Olaff 
Arclöson i Valloff t il sin fuldmcrgtige lestam en- 
tnrius (D ip l. I^anK.).

1452 skjodede Morten Pedersen en Jord og Eien- 
dom udcn for S . Jorgen med tilliggenve Abildgaard 
og Humlehauge til et af Byens Kloftre (Hoff. 5 
Pag. 180), formodentlig t i l Dominicaner-Klofteret; 
thi

S . A. gav Naadmand Peder Hart (jfr. 1447) og 
Flere Gvdö til Sortebrodre Kloster i Odense (A tl. 6 

Pag. 591); see om den Forstncrvnte 1447.
S. A. (M .6 .V .X I1X H .) Ct Brev, formodentlig 

til eller fra S . Knud, vaa en Gaard i S . Albani- 
strcrde, liggende Vesten i Gaden (Chr. Ponls. Reg.); 
— mon ikke SkrcederneS Laugohuus? fee 1405.

1453 kaldes Loensmanden paa Nssbyhoved, Jvar 
Brpste, vel fortjent af Prcrdikermunkene i Odense,;
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selv ffrev Han sig Ivo  vinse liius, prsetor (o: Lands- 
dornmer) kionirv L  eijves snratu8 (B . R. 1 Pag. 
27-28).

S . A. blev Nigens Marsi, Claus Nonnow, i S . 
Hans Kirke begraven (Atl. 3 Pag. 446), dog see 
1486.

S . A. skjenkede JeSse Hagesen eller Jcss Hayssen, 
(jfr. 1447) Naadmand i Odense, (jfr. 1447), et Bvg- 
gested i Middelfart og nogle Marsel Jorv paa Skrit- 
linge Mark til en Tjeneste og Prcrdiken, som skulve 
holdes i Middelfart Kirke (Provstebog af 1572) eller 
t i l S . Nicolai Alter sammestedS, for Sjcrlemesser at 
holde for sig og sin Familie (Pont. 2 Pag. 607), 
ligesom Han ogsaa s. A. stadfcrster Gaven af den 
Humlehauge, Hans Moder Bothild Hayss, havde gi- 
vet til samme Tjeneste (I. e.).

1454  bortskjodede Giertrud - Gildets Formand 
Otto Grote, (jfr. 1435) og wenige GildeSbrodre i 
Odense den Gildet tilhorende Jord paa Kaldrup 
Mark (see 1343) Sonden for Odense (D ip l.).

S . A. befoel Kong Christian den Iste, at naar en 
Borgmestcr dode i Odense, siulde den anden Borg- 
lnester med Naavmcrndene udvcelge to og sende dem 
til Köngen, at Han künde vcelge den ene; men tillov 
dem derimod selv at vcelge Naadmcrnd og gav baade 
Borgmester og Naad frie for Skat (B ircb). Brevet 
lyder som folger: W ii Christian rc. giore witterligt 
re. att w ii haffue offuervevet met wort Elschelig Raad 
paa dend eene Side och Meenigheden i OttenSse paa 
dend anden Side och hasfne effter fo E  wort NaadS 
Naad for for^. vor Bpefs bcstandelsie och paa det
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att en goed Endregt schall blLffue emellorn Borgeme- 
ster, Raadet och Menigheden i Ottenffe, det saa schi- 
chet, offuerveyet och tillat i alle maader, som her eff- 
terschreffuet staaer: forst att naar som salve kand att 
noger Borgemester doer eller affgaaen ehr, da schall 
dend borgemester som igien leffuer met Raadet leiste 
2 aff Raadet och sende dennom till off, at w ii da 
udkeisse och stadfeste en aff di thoe till borgemester att 
bliffue; och schulle de som nu borgemester ehr eller 
hereffter borgemester worder i Ottenffe bliffue borge
mester saa lenge de leffuer uden dennom Kranchdom 
eller andre merchelig forfald och wanschelsse det beta- 
ger, at di det ey foreftande künde som off och Byen 
nytteligt war eller de och sigh saa merchelig fvrbrugte, 
at wii eller wore effterkommere Konger i Danmarck 
dem selffue af fette v ille ; Ite m : naar nogen aff Naa- 
det affgaar, da schall borgemester och de som i Naa- 
det ehr leiste en aff deris medborgere som de künde 
proffue (s: erfare) der nytterligst ehr till raadmand 
att were; Item : schulle borgemester och Naad i O t
tenffe blive fri for aarlig schatt, dog att di gior i 
anden tynge som andre deris medborgere ock omber 
(o: undvcerer eller mister) det halffue stoche Leist (o: 
leydisl eller hollandfl Lcerred) som scedvanne for haff- 
uer veret och Raadet pleyer at fange. Item : de bor- 
gere som haffue guldjord schulle beholde dend fri for 
aarlig schatt som aff Arildztiid weret haffuer Dog 
giore tieniste derfor som andre fri mend i deris byeff 
Udbud och anden tynge. Item : at Huer mand maa 
bierge sigh i  huilche maade Hand best kand, i saa 
maade at Huer gior i wor schatt och tynge effter det
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som Hand haffuer Embede och Godtz och handtering 
till. Disse fo E  artichler haffne wii nu saa offuer- 
wepct for vor bveff och Meenighedz bestandelsse i det 
att en kierlighed och goed Endregt maa och schall 
bliffue i Ottenffe, som for er rort (o: berort eller 
omtalt) thi biude vii eder alle wore borgemestere 
raadmend och Meenighed L Ottenffe, at i hercffter 
for^. artichle holde L alle maade som forschreffuit staar 
under wor hyllcst och naade. Datum tu eastro no- 
Ktro Dalkniensl llie beati botulpl»! abbati's ^ .D n . 
AD^D ^vin^vaKesimo ijvarto. (A s en gammel 
Copiebog meddeelt af Dr. P. Müller).

S . A. anfores det som et Under, at Bisp Henning 
i Januar Maaned gik oder det frosne Belt mellem 
Jylland og Fyen (8 . k .  D. 7 Pag. 235).

S . A. eller anno milleno qvaili-inKenleno ssvi'n- 
sjvaKonosivo tetarto (s: «ivarlo af det grceste 
blev i Folge Bircherod S . Hans Kirkes Stormklokke 
stobt, hvorpaa deSuden loestcS: ^ Ip ka  L  OmeZa, 
Dous «L kiomo, rex Klorise ( t r is te !  veni eum 
pnee!

S . A. var Prüften L Fangel, Hr. Anders Star, 
Medlem af det Elcrnde Gilde i Odense (G l. Saml. 
1, 1, 40).

S. A. Var Jess Clausen Naadmand (Birch.). 
Mon det ikke vcrre den Samme, der siden blev Borg- 
rnestcr og under Navn af Hans Clausen Borgmester 
stjodede en Gaard i Anderup til S . Knuds Kloster 
(Chr. Pouels. Neg.)?

1455 kaldes Drsefeetus Xosboilieus LcrnS- 
manden paa Ncesbyhoved (nemlia i D. A. Hans
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Madsen, som ogsaa, ligesom Han- Formend, Var Fo^ 
ged eller Klosterveerge for S . Hans) vel fortjent 
af Prcedikebrodrene i  Odense (B . R. 1 Pag. 28).

S . A. fljenkede S tii Jensen af Causlund S . Han- 
Kloster et Byggested i Skalbjerg (P. Müller Pag. 17).

S. A. LElses, Henrik PorSseS Efterlederstes, vg Fle- 
reS Gjeldsbrev til Hr. Eggerd Frille , forseglet af 
Johan Brockenhuus, ^'ullex zeneralis terrse pkeo- 
nise Lc Ma§. Petrus M a rs e n , proeonsul Otto- 
niensis. I)a t. sabbato proxüno ante sestuin 8im . 
Le ^ u ä .  ( v i p l .  1.LNK.).

S . A. (A U W X I.X V ) Landsthingsvidne, at p 'or 
(saaledes skriver Han flere Steder P rior) Geedth, 
fordum Prior i S . Knuds Kloster, pag Fyenbo Lands
thing Hader klaget og kiert oder nogen Eiendom, som 
er kommet fra Klosteret med Bold og Uret, som er 1) 
de 16 Mands Deel mellem Odense og T o l le lu n d t  
paa den ostre Side (jfr. 1443); 2) Astroppe, Vre- 
bothe, Heflebierg, Ruebierg, Toestund, Ackemadt, B ro- 
madt, Paamadt, Brydemadt, som ligge i Ncrsbyho- 
veds So (jfr. 1443); 3) paa Kingstrop Mark i  Lunde 
Sogn; 4) paa Bogelundstoft i  Ringe Sogn; 5) et 
Mollested og en Math ved N. Broby i Salling Her
red; 6) tre Gaarde L Werninge; 7) paa Tiilliise Heed 
her uden for Othrns; 8) eu Lokke, som ligger Son
den Aaen mellem Hogebjerg og Pederstrup L Ubberod 
Sogn; 9) paa den Skov og Mark, som Odense Her- 
reds Sandemcend Hader fra S . Knuds Kloster Lmel- 
lem Stokebrodam og Byllemosedam Norden op ti l 
Skjaellet (jfr. 1471); 10) paa Pijkopsbjerg og 11)

10
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paa Norre Amager i  WLßof s: VigerflefSogn (Chr. 
Pouls. Reg.).

1456 pantsatte Robert Nielsen i  Odense 2 Agre 
i  Pleyelslokken t il S . Hans Kloster (P . Müller Pag. 
17).

S . A. Var Anders Tygesen Praest og Commender i 
S . Hans Kloster i  Othens (Lang. Coll.).

S . A. dode Prioren r Dalum, Ulf Petersen, der 
1447 ncrvnes som U lf Patterson, Praest og Prior i  
Dalums Kloster, og 1450 som hcederlig Mand Hr. 
UlffPattersson, Prcest og Prior i Dalums Kloster, og 
hvis Dodsfald jeg her v il anfore, fordi Prof. v. 
Haben L sine Alderdoms Levninger fra Fyen meddeler 
en Tegning oder bans Liigsteen, der ikke laa i K ir- 
ken, men paa Kirkegaarden, fordi, som man troede, 
Han i  Klosteret Var forhadt; paa samme forestilleS 
Prioren i geistlig Dragt med bart Hoved og paa 
samme en Munkekrands eller raget Krone, i venstre 
Haand et Boeger, som Han med den hoire Haands 3 
oprakte Fingre velsigner; ved Hans Fod et Vaaben, 
hvori et halvt, mod hoire opspringende Dyr, — som Mule, 
Norbye (dog uden Bolger) Bruun eller Bugge. I  
Randen lceses: ^ n . D. Mi1l68imo ^vaclrinKente- 
simo liv in^vLK 68iin0 sexto sseria I^varta ante 
te8tum 8 . OreKorii ob iit >VIko P etri prse8b^ter 
L  <ivon6am P rio r in  Dalum. Orale Deum pro 
6 0 ! I  Stenens Hjsrner de 4 Evangelisters Sym- 
boler.

S. A. qvitterer Anders Tygesen, Prcest og Com
mender i S. Hans Kloster L Odense, S ti Jensen for 
en Sum Prnge, för hvilke Han indloste et Pantebrev,
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som Otto Unckerssen gav S . Hans Kloster t i l  Sjce- 
legave (Neg. Voss.).

1457  anbefalede Kong Christian den Iste t i l  Pa
ven sin Cantzler MogenS Borresen, som Bisp Hen- 
neke Ulfeld formedelst sin Svaghed havde taget t i l  
Coadjutor, at Han efter Hans Dod maatte famtykkes 
for Bisp i Odense.(Hv. Pag. 876). Hvorbidt der 
allerede i dette Aar er gjort Motion i  denne Sag, 
stal jeg lade vcere usagt; men saa meget er vist, at 
Köngens Brev til Paven i denne Anledning forst er 
af 1458.

S . A. Var Peder Marsvin Borgmester i  Odense 
og Claus Clementsen, Jess Hapesen, Tpge Skriver 
og Niss Jensen Naadmcend (Birch.).

S . A. udstoede Borgmester og Raadmsnd L Nak- 
stov deres Vidisse af et t il Aaleholm udgivet Kon- 
gebrev, hvorved Kong Hans med Bistop Peder af 
Odenses Samtykke, tager Praesterne L Laaland L sin 
Beflyttelse; ligesom af et lignende af Kong Christian 
den Iste. Vidissen er givet i Kjobenhavn S . Jo 
hannis Dag ante portam latlnain (M p l. L-anK.).

1456 beklagede Bisp Henning offentlig L Rigsraa- 
det sin hsie Alder og Uformuenhed t i l loengere at fo- 
restaae sit Embede, hvorfor Han udbad fig en Coadju
to r; og derfor Var det, at saavel Capitelet som Kön
gen L denne Anledning strev t i l Paven for at anbe- 
fale den ovenommeldte Mogens Borresen eller Krasse 
(Pont. 2 Pag. 432-34), hpor Köngens Skrivelse 
finde-, og D. Mag. 2 Pag. 5, hvo«-Köngens Brev 
t il Paven, Pag. 6 hvor Capitelets Bpev t i l Paven 
(jfr. Pont. 2 Pag. 621-22), og Pag^7, hvor Kon-

10*
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gens Brev t i l  Cardinalen af S . Georgio i denne 
Sag ere aftrpkte; men vel at maerke, alle af 1458); 
jfr. 8 . k .  0 .  8 Pag. 402 sq..

S . A. Eggert Frille med flere Niddere, Johan 
Brockenhus, Landödommer i  Fyen rc., bevidne, at de 
den Tirsdag ucrst for S . Laurentii Dag vare paa 
Fynbo Landemodh i  Sworte Brodhre Klosters Stowe 
i Othens, hvor to Kjobmcend beskyldte Hr. Phillip 
Axelsons Tjenere, at de tilsoeS havde rodet Godö fra 
dem rc. (vipL. I^anz.).

S . A. saavel som 1459 Var Mester Peter Borg- 
mester i Othens t^angeb. C o ll.); altsaa Peter Mar- 
svin, see 1457.

S . A. Odense Bythingsvidne, at Jess Clauesen, 
Raadmand i Odense, skjodede en sin Gaard i  Nor- 
regade, Sonden ncrst Hr. Eggerd Frilles Gaard lig- 
gendeik, t i l  Jess Mule paa forncrvnte Hr. Eggerd 
Frilles Vegne (Neg. Voss.).

1459 dode Borgmester Hans Mule jun. (jfr. 1439, 
40, 41 og 47) i  Odense og blev i Sortebrodre Kirke 
Legraven (A tl. 6 Pag. 590), hvorfra Hans Liigsteen 
siden blev henflyttet t i l  Vor Frue Kirke og finde- 
kobberstukken i  Nyerups Ant. Reise Pag. 71. Han 
kaldeS bene ineritus «le krselUeatoribus og rmder- 
tiden seennäu«; v i r  O ttnni« (Birch.).

S . A. gjentager og stadfcester Kong Christian den 
Iste Kong Lhristoffers Brev om Jordleien af 1444 
M s e r . reK. X . 406 5sl.).

S . A. Henniche, Bisiop i Fyn rc. Hans Mule og 
Mester Meder, Borgmestere i  Othens, Peder Nielssen, 
Claves Clementsen, Hans Jensson og Riss Jensson,
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Naadmamd s. S t., deres BidneSLyrd, Midfaste Ssn- 
dag i Othens, at de 3 samfelde Dage Mandag, T-S- 
dag og Othensvag holdtes der Skisteforhandlinger 
mellem Hr. Pbillip Axelson og Hr. Erich Erichsen 
paa Hans Husfrues Vegne (D ip l. DanZ.).

S . A. Henniche Bistop i Otthens rc-, Henning 
Prior L S . Knutz Kloster, Hans Mule og Mester Pe- 
ther, Borgmestre i Othens, deres Vivne, at den Man
dag narst efter lille S . Knutzdag paa Landemode i 
Swortebrodre Klosters Stowe i Otthens, forhandledeS 
en Trcrtte mellem de i  forrige Brev Ncrvnte (D ip l.

S . A. stadfcrster Pave Pius Knudshrodrenes saa> 
velsom deres CathedralkirkeS Privilegier. Dat. ^ la n - 
tue Xonas ^un ii (D ip l. L .  Otk.).

S . A. tog Jess Clausen, Raadmand og Kcrmner i 
Odense, uden Tvivl en af det Eloende GildeS S tif-  
tere (Aktst. Pag. 33; Jens Nielsen (sfr. 1441) Var 
den Tid Byfoged, Henning Petersen Prior i  S . 
Knud og Claus vam Hqgen Provst L Odense), et 
Thingsvidne oder at have fremviist det under 1428 
anforte Landsthingsvivne om Myntergaarden i Odense 
heelt og holdent og L alle Maader ustadt og uforfal- 
stet (D ip l.) ; jfr. 1462.

S . A. stal Otto Schinkel i Folge Birch. have vcr- 
ret Landsdommer i Fyen; imidlertid kan det neppe 
vsre den 1385, 87, saavel som 1417 og ILlOmtalte.

S . A. Pether Howenschild re., Hans Mule, Me
ster Pether, Claves Clementsen, Hans Nielson, Jens 
Brun, Tyge Scriver, Mattis Dung, Borgmestre og 
Raadmoend i Otthens, deres BidneSbyrd, at paa
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Odense Raadhuus Fredagerr na;st for S . Jörgen- 
Dag fluttedes Forlig Lmellem Marqvard W lff og Cla- 
weS Margvardson, Borgere i  Lybek (D ip l. 1<nn§.).

1460 Var Niels Svendsen Prior L Sortebrodre 
(A tl. 6 Pag. 581).

S . A. dode Bisp Henning Ulfeld (som Var Med- 
lem af Eloendegildet, Gl. Saml. 1, 1 Pag. 38), og 
blev begraven i Skibbp Kirke (Pont. 2 Pag. 434). 
I  Hans Sted blev forommeldte MogeuS Krasse Bistop 
i Odense (8 . k .  v .  7 Pag. 236), nagtet en af de 
rnsgtige Axelsonner eller Thotter, nemlig Hr. Peder 
Axelsen Thott, ikke alene af Capitelet var valgt, men 
endogsaa, som det hedder, af dets Medlemmer inthro- 
niseret for Kirkens Hoialter med Ve veuin og O r- 
gelvcerks Klang (D . Mag. 2 Pag. 8-10). Bisp Mo- 
getts Krasse var AlaKister a rtium , Dr. Dorothea? 
(? )  Cantzler og Oanonieus lEäen8L8 (Pont. 2 
Pag. 434); en starpfindig og i Forretninger ovet 
Mand, men derhos meget overtroist, det v il sige, ih
rig Catholik (8 . H. 0 . 7 Pag. 236); Han Var, saa- 
vidt skjonncs kan (a f 8 . H. v .  og Pont. II. ee.), 
den forste af fln Familie, der blev adlet, og henhorte 
altsaa ikke til den bekjendte Adelstcegt Krasse, hvilket 
ogsaa Forstjelligheden i Vaabenet udviser (see Adelö
lexicon). Hans Levnet findes i  D. Mag. 2 Pag. 1 
sq., hvor ogsaa Hans S ig ill findes kobberstukket.

S . A. udstcedte Bistop MogeyS, et Afladsbrev for 
Hellig TrefoldighedS Alter i Graabrodre Kirke (Bloch 
1 Pag. 582).

S . A. ja lige t i l 1470 var Peder Marsvin Borg-
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mester i Odense (D . Mag. 2 Pag. 17)5 
og 58.

S . A. var Bisp Mogens paa en Bispeforsamling 
L Kjobenhavn (Pont. 2 Pag. 623^-24), hvor den 
gamle Convention (af 1345) stadfoestedes, at naar 
den ene Bisp bistes i  Landflygtighed, flulde de andre 
understotte Ham pro ijvo ta ; men da her Bispen af 
Odense tareres som L den mellemste Classe, i  Stedet 
for Han 1345 var i den nederste, seer man deraf, at 
Bispestolens Jndtoegter siden den Tid betydeligt havde 
forbedret sig.

S . A. var Prsesten i  Faaborg, Hr. Mads eller 
Mathis, Medlem af Eloendegildet i  Odense (G l. 
Saml. 1, 1 Pag^ 41).

S . A. fljsdede Johan Bjsrnsen (jfr. 1443) en 
Gaard Vesten for Adelgaden t i l  Jep Mortensen, 
Commender L S . Hans (P. Müller Pag. 117).

S . A. blev venerabiiis v ir  Dn. p rio r saer. 
monialium (egentlig sanetimonialium) in  Dalum 
Lc plebanus ecelesise in  X iborK venerabilis v i r  
^mun6us ^okannis i S . Hans Kirke begraven 
(Birch.). Han var Medlem af det Eisende Gilde i  
Odense (G l. Saml. 1, 1 Pag. 40); men den pngre 
Bircherod lader Ham (l.e .) leve 1464, og der er v ir- 
kelig i Jnstriptionen et Rum efter Aarstallet ladet 
aabent, saa at man maa formode, at Han ikke er dod 
1460, men ferst 1400 og nogle og tredstndtyve.

S . A. var Jess Haysen og Niels Jensen Naad- 
marnv (Birch.).

S . A. var Per Smyth Lanvsthingshvrer (Birch.).
S . A. eller mellem 1460 og 74 udstaedte Bisp
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Rögens sit Brey paa Vor Frue Alter i S . Knud, 
at Klosteret nemlig flulbe have samme hver anden 
Gang at bortforlirne (Lang. Coll.). Maa nu derved 
sorstaaes, at det hver anden Gang stulde have jus 

dertil, eller at det hver anden Gang fluide 
have Ret til at beflikte Forstander og Oldermand ved 
samme? Skulde dette Vor Frue Alter imivlertid staao 
i  Forbindelse med det Capel, Bisp Mogens bygte i  
S . Knud, da maa Brevets Alder nedscettes til 1464 
eller 66 (see in fra).

1461 erkloerer forommeldte Peder Axelsen, R o 
gens Krasses.Rival (see 1460), som Var Erkedom- 
provst i Lund og Commender i Dalby, og derhos 
kalder sig LLeetus i Odense, at Han havde laant 
1000 rhinfle Gylden af sin Broder, Hr. O lu f Arel- 
sen i Balle , for at forfelge sin Ret hos Paven paa 
det Odense Bispedom, der L Folge Capitelets Valg 
og Kong Christians Forflrivelse tilkom Ham med Rette 
(D . Mag. 2 Pag. 8-10); men Han dode 1463 (ibid. 
Pag. 10) forinden Han, som det syneS, havde udret- 
tet noget Vcesentligt i Sagen.

S . A. bevidne Jess Nielösen, Bhfoged i Othense, 
Jeip Geeth, Provst og Prior i  S . Knuds Kloster, 
Tygge Andersson, Borgmester, Christiern Mathissen, 
Foged vaa Nesbyhoweth rc., at den Mandag ester S . 
Knud KongeS og MartyrS Dag Var flikket paa Othense 
Bything, befleden Rand Henrik Malman, Bymand i 
Othense, som havde fulgt en Sag ti l SannenurndS 
Togh for et Huus, som stod paa Horssetorghet, som 
aff var droden og bortfort, og at diffe Sannemand 
-svore 2 Mcend i Langsted, 6 Rand i Bregnemose og
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den oc Konnpngen (D ip l. I^anK.).

S . A. fljenkede Elsebe Henningödatter, Gert B ry- 
stes (jfr. 1441) Enke, for sin og Sineö Sjirlesrelse, 
til det Elsnde Broderstab i Odense Halvdelen af 
en Gaard i Dalby (v ip l. ) .

S . A. (saavelsvm 62 og 64) Var Tycho Andres, 
en Adelömand, Borgmester i Odense; Han bar ogsaa 
Tilnavn af 8eriba og kaldeö «eeunilus v i r  Otkoa^ 
civibus re^en<1i8 (Birch).

S . A. udstsdedes et Landsthingsvidne i Odense, 
at besteden Svend Mathias Pedersen Grydestober- 
Borger i Odense, der paa Thinge havde tilstjodet 
Hr. Eggert Frille paa HinSgavl (jfr. 1451) al sin 
Rettighed t il en Gaard i  Skrillinge, Causlund Sogtt 
<B. R. 2 Pag. 119).

S . At bevidner Jwen Brpsche, Nidder, Landsdom- 
rner i  Fpn, Psdher Howenstild og Jorgen Urne, 
Riddere, Claueö vam Hagen, Provest L Othensse, Tygge 
Andersson, Borgemester, Niels Jensson, Raadmand, 
Jess Nielsen, Byfoged, og Per Mortensson, B yftri- 
ver ibid., at den Loverdag ncest efter Vor Frue Dag 
piirikcationis vare inden 4 Stokke paa Fynbo Lands
thing Hr. Eggerd Frille, Nidder, og Vilhelm Frille, 
Vsbner, og fik fuldt Thingövidne, at de vare forligte 
om deres Arv og Skifte (v ip l.  L-aaK.).

S . A. Var Hans Juul S . Hans Klosters Prior- 
og t i l Ham sijodede s. A. Jess Mathiasen (jfr. 1450) 
en Gaard i  VilleStofte (P . Müller Pag. 17).

S . A. Var endnu Claus vam Hagen Prouest i 
Othense (Lang. Co«.), jfr. 14Ä- 47, 48, 59.

153
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S . A. ja fra 1461-60 var Jver Bryste Lands- 
dommer i Fyen (B irc h ), hvilket dog ikke kan voere 
rigtigt, thi Jver B . til Dallund, som alt var Lands- 
dommer 1453, dsde allerede 1465.

'S . A. var Mester Peder Nicolai (M arsvin?) 
Raadmand (Birch.).

S . A. udstceder Kong Christian den Iste sit Brev, 
at wenige Almue (s: Borgerffab) i  Odense havde 
klaget, at det dem t i l  Forfang og Skade var saaledes 
flikket (s: forordnet), at de ei maatte brygge O l til 
Salg oberalt i Byen, hvorved dog Ollet bilde vorde 
langt bedre, end det nu befindes; og da Köngen nu 
ogsaa har erfaret, at Ollet er meget forarget (o: for- 
ringet) i Odense, saa siikker (s: anordner) Han her- 
ved med sit Naads Raad, at ingen Embedsmand s: 
Haandvoerker, maa brygge O l til Salg, men ät Borg- 
mester og Raad stal bestikke egne Bryggere i Byen, 
som ikke maae habe anden Biering (o: drive anden 
Noeringsvei) end dereS Brygtting alene. v L l.  in 
Castro Uaikniensi feria Lila Lnkra oetavas ascen- 
sionis liom ini (M sr. re§. 406 ko l).

1462 blev der holdt Capitel s: OrdenSforsamling 
i  Odense Graabrodre Kloster (Dang. Pag. 303-4, 
8 . v .  5 Pag. 519).

S . A. udstcededes Thingsvidne paa, at forncevnte 
Frne Llsebe Henningsdatter ( j f r .  1461) virkelig 
havde fljodet benoevnte Gaard i  -Dalby (see 1461) 
t il besieden Mand Niels Jessen ög Peer Atzersen, det 
Elcende Broderstabs og Gildes Fvrstandere, paa G il- 
dets og GildesbrodreneS Vegne (v ip l. ) .

S . A. udstcedte Kong Christian den. Iste. sit Brev,
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at hvis det stete- at det Skjode, som Borgmester og 
Raad i  Odense L Kokg Eriks Tid havde givet M ar- 
ficn Claus Ronnov paa Myntergaarden (fee 1428) 
i Odense, naar Sagen derom kvmmer for RigenS 
Raad, vorder kjendd magteslost at vcere og de derudi 
tnod Köngen at habe gjort sig fiyldige, da tilgiver 
Han dem for MarstenS Skyld dereS Brode (D . Maz. 
3 Pag. 325).

S . A. bevidne Hr. Jwen Brysche, Ridder, Mester 
Pcrdher (Marsvin?), Tygge Anderson, Borgmester, 
samt ClaweS Clementsou og Hans Nielöson, Raad- 
mcrnd i  Othense, at den Othensdagh ucrst for Kyn- 
dermeße Var stikket paa Raadhuset L Othense Hr. 
Johan Biornsen, Nidder, og Henrik Malman, B y- 
mand i Othense, om den Trcrtte dem imellem var for 
et Huus paa Horsetorgh; kom det saa ti l en fuld 
Ende, at Hr. Johan BiornSsen stal beholde forncrvnte 
HuS, saavel det igjen staar, som det dort er fo r t; og 
alle Säger, dem imellem var, blev aftalt t i l en fuld 
Ende foruden den Nettighed, som Henrik Malman og 
Hans Medarvinge have L den Jord paa Horsetorgh; 
og Hr. Johan Bjornsson stal give Henrik Malman 
en Lest B yg ; og den Sagesald og Ret, som Henrik 
Malman haver med Hr. Johan Bjornssons Tjenere, 
som med vare at bryde formrvnte Hus af, stal vcere 
overgivet ( I) ip l. I^anK.).

S . A. udstceder ovenomtalte Elsebe Henningsdatter, 
Gert Brpstes Enke, sin Fuldmagt (21 Aar efter sin 
Mands Dod) t i l Eggert Frille, (jfr. 1461) Ridder, 
og Frue Ane Lykke, hendes Sosterdatter, hvorved hu» 
overlader den Andeel- hun havde i  Ncesbhhoved, t il
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Köngen; samt bevrdrer dem at overaNttzorde Köngen 
og Dronningen de Slottet vedkommrnde Brevskaber; 
hvorimod hun for sin Deel forbeholder sig Munkebo, 
Esiebjerg og Kjerteminde (B . R. 1 Pag. 2 7 ); under- 
tegnet t il Vitterlighed af Hr. Jorgen Urne, Nidder, 
Hr. Per Michelsen, Presi og Conventsbroder i S . 
Johannis Kloster L Othens (VLpI.

S . A. dar Kong Christian den Iste selv paa Nces- 
bphoved og udstcrdede derfra et B rev, dateret Ln ca
stro nostro Xesk^koü'vet (B . R. 1 Pag. 28).

S . A. stjodede forommeldte Frue Elsebe HenningS- 
datter en Gaard Sonden for S . Hans Kirkegaard 
samt en Gaard i Aunflev t i l den foromtalte Jep 
Mortensen, P rior i  S . HanS; samt en Gaard i 
Dalby til den Messe, hun havde stiftet i S . Michels 
Kirke, og en Gaard paa Hindsholm t i l S . Dorothecr 
Alter ibid. (P . Müller Pag. 17).

S . A. bekjender Jens Mortensen, Commender iS ^  
Johannis Gaard i Odense, at Han, efter Hans Capi- 
tels Samtykke og Fuldbyrd, har annammet af hcrder- 
lig og velbyrdig Qvinde Fru Elsebe, Hr. Henning 
Kabels Datter, for hendes Sjcrls Salighed,. henves 
HusbondeS, Hr. ClaweS von Witzen, Hr. B jörn Olef- 
sen og Gert Brystes, for hendes kjcere Borns, for 
hendes kjcere SosterS Fru Abels, for hendes SvogerS 
Hr. Niels LaurenSsens og HanS Husfrues Fru Heyl- 
wigS, for hendes ForceldreS Sjcrle og for alle dem, 
hun vil habe Godt for gjort, for Gudstjeneste at 
gjore deraf til evig Tid i dereS Kirke, Skjode paa 
en hendes Gaard, som hun nu selv iboer, Sonden 
ncest S . HanS Kirkegaard; Han forpligter sig derfor t il
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en vis GndStjenesteS Holdelse (Reg. Boss.), hdis 
Bestaffenhed sammesteds udforlig bestrives.

S . A. samtykke Broder Jens B ru n , Prior inden 
Antvorstov og alt Conventet ib id ., alle de Vilkaar, 
Part eller ConLracti, som dets elstelige Broder Hr. 
Jeip Mortensson, Prior L S . Johannis Kloster i  
Othens og Broderstabet ibid., have gjort mellem Frü 
Elseby Geritz (s :  Gert Br-stes) og dem ( v lp l .

S . A. dope bemeldte Frue Elisabet, Gerhard B rp- 
fleS Enke, og blev i S . HanS Kirke begraven (Birch.). 
Om hende see isoer 1441.

S . A. udstoedede, som sagt, Borgmester og Raad i  
Odense Vidnesbyrd om et s. A. paa Raadhus^ i 
Odense affluttet Forlig mellem velbaaren Mand Hr. 
Johan Bjornsen, (jfr. 1460) Nidder, og Henrik M al- 
ma«, Bymand L Odense, paa en Triette oder et HuuS 
paa Horsetorghet ( k e A  VLpI.). Formodentlig var 
det den samme Johan Bjornsen, der ogsaa havde 
Tratte med S . Knuds Kloster; thi man finder (uden 
AarStal) etThingSdidneafAasumH. T., om den Trette, 
der var mellem Hr. Johan Bjornsen og Prior i  S . 
Knud, paa nogen Jord, som fornoevnte Hr. Johan 
lod Lndhegne paa Aasum Gade mod Loden, og have 
Saridemoend derpaa gjort deres Tog (Chr. Pvuls. 
Reg.); formodentlig var det ogsaa den samme Hans 
Bjornsen, der gav Klosteret Skjode paa 11 Marsel 
Jord paa Brylle Mark ibid.

S . A. var Jeip MortenSson Prior i S . Johannes 
Kloster i OthenS (see 1460); men blev endnu s. A. 
Commender i S . Johannes Gaard i Othens (Lang.
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Coll.). Endstsondt jeg nu troer mig overbeviist om, 
at den sidste afdisseTitler og Betjeninger Var hoiere, 
end den forste, og at ha« altsaa stulde afloseS L hiin, 
for Han künde blive dette, saa er det dog forunder- 
lig t, at Hans Juu l allerede 1461 naevnes som Prior 
i S . Hans, hvilket Han i Folge det Foregaaende forst 
1462 künde vsre bleven.

S . A. var Claus Clrmentsen, Niels Jensen og Per 
Atzersen Raadrnamd (Birch).

S^A. var Jorgen Urne LandsthingShorer (Birch.), 
jfr. 1463.

S . A. var Jvar Brysche Landsdommer i  Fpen 
(Birch.), jfr. 1453 og 61.

1463  var Bisp Mogens paa Laaland og stadfa- 
stede en Dom i en Tiendesag mellem 2 Pnrster Lbid. 
(D : Mag. 2 Pag. 10-11).

A. ffjodede Jens Pederfen, som gav fig i  
Graabrodre Kloster, 2 Agre i  Tagelokkn ti l bemeldte 
Kloster (Hoff. 5 Pag. 185). -

S . A. fijodede Jorgen Urne (jfr. 1480) t i l be
meldte Jep Mortensen, Commender L S . Hans, 2 
Gaarde L Birkinge (P . Müller Pag. 18). Denne 
Jep Mortensen, som nu alt flere Gange er omtalt 
(fee 1360 og 62), var uden Tvivl en Jernskjag af 
Fodsel og maastee den roskildske BistopS Broder z Han 
blev formodentlig 1466 (th i da bekloedte den forrige 
P rior Johannes Jüu l Hans Post som Commender i 
S . Hans Kloster L Odense) Prior i Antvorskov og 
derved Ordenens Overhoved i  Danmark (P . Müller 
Pag. 30, jfr. Daug. Pag^ 277, Pont. 2 Pag. 414). 
Han ha^ som Prior i Antvorstov en halv Snees
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Aar senere, nemlig 1485, tilligemed stn Broder Hr. 
Jens Mortensen, skjenket t i l S . Nicolai Kirke i  Bog- 
nes s: Bogense en Jord i Kjcrrby Mark, Skovbp 
Sogn, en Gaard i  Bogense, som Hans Fader  t i l -  
f o r n  beboede, en (Alter)tavle t il Hoialteret, som 
stod (o: kostede) 42 Mark, et Alterklcede med Liste 
og antepeiliis (Fodstykke), som stod 8 Mark, en 
(Messe)hagel for 50 Mark og en MeSsesoerk med S to l 
(a: Stola eller Bramme), Hovedliin og Haandliin, 
som stod 4 Mk. og ondelig 20 rhinske Gplden t il et 
KorS, og for denne Gave tilsorpligtede Kirkevargerne 
rc. sig til evig Tid hver Fredag at lade holde en 
Messe for deres, deres ForceldreS og alle ChristneS 
Sjcele, samt hvert Aar paa Fredagen for Midfaste 
Sondag en Begjangelse med Messer om Dagen og 
Vigilier den foregaaende Asten rc. (see min Bogense 
Sognehist.). Forresten er det maastee ogsaa ved 
denne Leilighed voerd at lagge Marke t i l ,  at S . 
Hans Kloster, som vi i det Foregaaende have seet og 
det saavidt jeg Heed for forste Gang, saavel 1462 
som 1463 kaldes S . Johannis G a a r d  i Odense, 
hvilket neppe om noget andrt Slags Kloster dar bru- 
geligt, endstjondt det neppe Var Gründen t i l ,  at den 
siden i  en lang Rakke af Aar efter Reformationen 
Kar Nabn af Odense Gaard, da den havde dette flt 
Navn af Gaard tilfalleds med saa mange andre kon- 
^elige Lehn.

S .A . Tpge Andersens, Borgmester L Odenses, Be- 
kjendelseSbrev, at Han havde en Jord i Leie af S . 
Knuds Kloster, som kaldes Ostermadt og ligger Ostzn
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for Odense mellem ProvstenS Jord og ByenS (Ehr. 
PouelsenS Reg.).

S . A. Var Peder Adsersen Raadmand (Birch.).
S . A. saavelsom 1466 dar Jess Clausen Raad

mand (Birch.).
1464  blev S . Knuds Kirke og Skole (Hv. B . 

Kr. Pag. 42 siger blot S . Knuds Kloster) paa Bisp 
Mogenseö Bekostning (?) meget ( i Bygning) forbedret 
(Bloch 1 Pag. 238. Atl. 6 Pag. 602). Langebek siger 
derimod i  D. Mag. 2 Pag. 12, at Bisp MogenS 
1464 og 65 deels paa egen Bekostning og deels ved 
Hjelp af Prior Mathieö i S . Knuds Kloster lod saa- 
vel bemeldte Kloster pryde med nogen nye Bygning, 
som S . Knuds Kirke med et smukt Pulpitur jfr. 1465.

S . A. gav Provsten ved Vor Frue Kirke, Mag. 
Niels Andersen Ulfeld, til Skolen paa Vor Frue K ir- 
legaard 2 (A tl. 6 Pag. 582 siger saagar 7) Lsster 
Korn og satte t i l Skolemester der Mag. Jver Lau
ritzen (Bloch 1 Pag. 238 Atl. 6 Pag. 602). Denne 
Mand, som meest er bekjendt under Napn af M . Clau- 
Andersen, v il L det Folgende oste forekomme som De- 
canus i Odense og blev tilsidst ogsaa Pn'or i Dalum; 
men at Han nogensinde stuide have vceret Provst ved 
Vor Frue Kirke i  Odense, veed Langebek, der har 
meddeelt Hans Levnet i D . Mag. 3 Pag. 33 sq. al- 
deles In te t om, 0A det er saa meget mindre rimeligt, 
som Claus cller Nicolaus v. Haghen endnu nsevne- 
som Provst 1461 og Carl Ronnov som Provst 1465. 
Ligesaalidet veed Langebek Noget om denne Niels 
eller Claus Andersens Gave t il Skolen paa Frue 
Kirkegaard; og det Hele er saaledes maaffee en For-



16l
verfing med Nicolaus eller Claus dam Haghen, der 
muligviis har viist sig veldsdig imod samme. Frem
deles siger Birch. og Atl. 6 Pag. 602, at den Mag. 
Jver Lauritsen, Claus And. Ulfeld satte til Skolemester, 
ikke alene Var en lcerd Mand, men havde t i l f o r n  
vceret Canik og lcrnge reist udeulands med Ham L 
Frankrig og Ita lien ; saa at man altsaa seer, at 
B . gjor Ham til den samme som den Id a r Laurentii, 
der 1474 og 85 noevncs som Canik og 1487 dode.

S. A. (eller 1466) bygte Bisp Mogens et Capel 
ved S . Knuds Kirke, det Han indviede til hellig Tre- 
foldighed, V. Frue, S . Bendt og S . Knud, og hvor 
Han og sivcn selv blev begraven; dette Capel kaldes 
ellerS i gamle Documenter blot S . Knuds Capel og 
er uden Tvivl den Byguing, der brugeö som Con- 
sistorium, naar Landemode holdes (Bloch 1 Pag. 584. 
Atl. 6 Pag. 602. D. Mag. 2 Pag. 12).

S . A. maa ogsaa Marsken Claus Nonnov (jfr. 
1453) have stiftet et Capel; thi HamSforts Ord ere 
disse: 1464 (^lau8 Ilonnov pro «alute ani-
insrum psrentuin, conjuKum l^kri8tinse, UirKittsv 
<L Moltre, liberorum v iventiu in  «L morlriorum 
«nnivorsÄria saera eovstituit, exslrueto Ollwnirv 
« a e e l l o  6 u p l i e i ,  At16ili8re66itil)U8<Le. (Knud- 
sens Joachim Nonnow Pag. 9). Hvorfor mon dette 
Capel kaldes dobbelt? Formodentlig laa det ved S . 
Hans Kirke, thi der blev Han 1486 begraven.

S . A. var Hermann Forstander i S . Knuds Klo
ster (Bloch 1 Pag. 591. Atl. 6 Pag. 589).

S . A. gav en Lybekker Jens Pedersen sig ind i 
Sortebrodre eller S . PederS Kloster og testameuterede

i»
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det alt sit Gods, hbilket heilig KorS Asten udstcedte 
Testament Borgmester Thyge Andersen (jfr. 1461) 
tilligemed Naadmcendene Claus Clementsen, Niels 
Jensen, Jens Clausen og Peder Andersen have under- 
strevet (Birch.) Mon dette ikke stulde voere en For- 
vexling med det under 1463 om Graabrodre Anforte?

S . A. udstoedede Bisp Mogens af Odense paa O r- 
kel et Gavebrev t il Maribo Kloster (B . N. 1 Pag. 
87-88. D. M . 2 Pag. 11-12).

S . A. overlod Broder Tyghe, Prior i Odense Prce- 
dikebrodrekloster, til Hr. Eggert Frille paa Hinsgavl, 
sjfr. 1462), Hans Hustrue Fru Anna, deres Datter 
Fru Ermegaard, og alle hendeS Born en Gaard L 
Leie paa Skulkenborg i Odense, hvilken Borqvard 
Limbek i fordumS Dage iboede, og som ligger mellem 
E. Frilles Gaard og Raadmand Jess Males Kaal- 
gaard og rcekker i  Nor og Sonder fra Skulkenborgh 
Strcede og til bygraffuerncr og i oster og Bester halv- 
nittende Alne og tyve längs Strcedet og 80 Alne 
längs Bpgraffuerne, for aarlig Leie 3 lybst Mark 
samfeltce penninghe hvert aar for S . Michelsdag, dog 
at den efter deres Dod falder tilbage til Klosteret, 
samt ligeledes hvis Leien ikke redelig udgiveS, saa at 
den bliver standendhe svo lengce, at en Leyoe biidher 
en annen, som er eet Aar om (B . R. 2 Pag. 120. 
Voss. Reg. D ip l. I^anK.); og er dette saaledes den 
forste Gang jeg finder bemoeldte Stroede i Odense 
omtalt.

S . A. Var Thyge Andersen Raadmand (Birch.).
S . A. saavcl som 1468 var Claus Clemensen 

Raadmand (Birch.)
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S. A. saavel som 1467 Var Hans Nielsen Raad- 
rnand og kaldes bene in e ritu s  de v o m ln ie L n is  

(Birch.).
1465  Var Bisp Mogens i Segeberg og underskrev 

der det ForsoningSbrev, Kong Christian udstcrdte for 
Bisp Jens af Upsal (Hv. Pag. 601-2).

S . A. Var Bisp Mogens med de andre Bisper og 
NigSraader i Kjobenhavn og beseglede der ForligelseS- 
brevet mcllem Kong Christian og Bisp Jens af Upsal 
(D . Mag. 2 Pag. 13).

S . A. Var Mathias Henriksen Prior i S . Knud 
(see 1471 og 76), som hjalp Bispen med at beprpde 
S . Knuds Kloster med nogcn nye Bygning og S . 
Knuds Kirke med et smukt Pulpitur (D . Mag. 2 
Pag. 12. Bloch 1 Pag. 561. Atl. 6 Pag. 586).

S . A. Var det ncmlig, at Bisp Mogens med be- 
riurldte Priors Hjelp opforte et Pulpitur eller pul- 
pitum (altsaa i Choret) i S . Knuds Kirke i
Odense (8 . N. v. 7 Pag. 236).

S . A. Var Bisp Mogens paa en Bispeforsamling 
i Nibe (Pont. 2 Pag. 636. D. Mag. 2 Pag. 12).

S . A. mageskiftede Provst Carl Nonnov til Peder 
Frederiksen, Lommender i S . Hans, Aalokken mod 
Vederlag i nogle Gaarde i Birkinge og Giestelev 
Sogne (P. Müller Pag. 18). At Carl Ronnov havde 
vceret Provst ved Vor Frue Kirke, forinden Han blev 
Biskop i Odense, er forresten en Efterretning, jeg 
ellerS (paa Atl. 6 Pag. 562 ncer) ikke veed noget 
andet Sted at have fundet; men den er mig saa me- 
get mere sandspnlig, som den saa ypperlig forklarer 
os Anledningen til Hans Had imod Benedictinerne i
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S . Knud, det Han endelig som Bisp fik Leilighcd til 
at kjole.

S . A. dar Jeppe Jenscn Landsthingshorer (Birch.).
1466 (see 1464) lade Flere forst Bisp MogeuS 

oprette det foromtalte Capel ved S . Knuds Kirke 
(Hv. B . Kr. Pag. 42, Pont. 2 Pag. 638, D. Mag. 
2 Pag. 13, D. H. 5 Pag. 73, Atl. 6 Pag. 602). 
Ogsaa stal Han ligeledes have b.'gyndt at (om)bpgge 
Bispegaarden paa Torvet i Odense, som siden horte 
Hr. Jorgen Drahe til (D . M . 2 Pag. 13), altsaa der, 
hvor nu Frokenklosteret er beliggende.

S . A. holdt BispenS Oslioialis (in  sp irltusliliu« 
Senerslis) Johannes Eggardi (jfr. 1471) Netter
thing i Svrtebrodre Kloster (in  clomo (s p itu ln r i 
IVIonasterU I^rktlieatoi-mn Otlwniensniin) i An- 
ledning af Striden mellem Norup og Bederstev Prcr- 
stcr om Vcllinge og Pugholm, ved hvilken Leilighed 
Dn. LKZardus d r ille  Onpilaneus t^astri U vntxe- 
Kavel fremforte pise ineinorise Vni. Hennsekini 
vlim Lpiseopi Otto», derom afgibne Bestemmelse 
(VL-)I. l.a iiA .). Da Var Johannes Juul Commen- 
der i S . Hans Oft» Bloch 1 Pag. 593, 815, Atl. 
6 Pag. 591, altsaa den Samme, der 1461 Var Prior), 
og Petrus Nicolai og Johannes. Mule Naadmcrnd L 
Odense (Pont. 2 Pag. 638-39).

S . A. Var Bisp Mogens i Kjobenhavn og udstcrdte 
der med de andre RigetS Gisper et Afladsbrev for 
S . Erasmi og S . Trinitatis Altre i S . Albani Kirke 
, Odense (D . Mag. 2 Pag. 13). Afladsbrevet fin- 
des i A lsr. ro§. >o. 406 kol.

S . A. kaldeS Borgmester Johan, Jess eller Jensen
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Mule i  Odense, vel fortjent af Prcedikebrodrene ibid. 
(B irch .); men den sidste Borgmester af dette Navn, 
eller Hans Mule, Var allerede dod 1459, og ncervcr- 
rende Johannes Mule Var saavcl i dette Aar, som vi 
ovenfor saae, som endnu 1478 tun Consul o: Raad- 
mand.

S . A. afsagde Kong Christiern, Vor Frue Asten 
Coneeplioni's, en Dom L S . Knuds Kloster i Othense, 
angaaende Kronens Bonder af Krarup Sogn, som 
kerde (s: klagede) paa Hr. Johan Hvitkop, at de sor 
en Adeko havde givet mcre end 2 M k . ; med andet 
Mere om Kronens VordncdeS Afgift (D ip l. I^anS.).

S . A. den Loverdag ncrst sor 12te Dag J u l,  be- 
falede Kong Christian i Provstegaards Borgerstowe i 
OthenS Claus Ronnov M arfl, Hr. Anders Nielsen 
af Koggedal, Mester Pether Marswyn og Thyge An- 
dersson, borgemestere udi OthenS, ClaueS Clementson 
og Nis Jensson, Raadmcrnd ibid. at orvele en 
Sag imellem Hr. Eggert Frille og Nis Locke, om en 
Skov kaldet Boghestov i Bjergeherred, Npnkebh Sogn 
(Dipl. L«anK.).

S. A. var ligeledeS Petrus Nicolai Borgmester 
(B irch.); men baade den Forste og den Sidste, nem- 
lig Johannes Mule og Petrus Nicolai, kaldeS L det 
Foregaaende rigtigere Raadmcrnd.

S . A. og ligeledes 1472 var Toge Andersen Borg
mester (B irch.); uagtet nu Bircherod saaledes L et og 
samme Aar gjor 3 til Börgmestre, skjondt Byen in- 
gensinde havde mere end 2 ad Gangen. saa har hau 
Vog med Hensyn til denne sidste Ret, hvilket seeS af 
1461; hvorimod Peter Marsvin var hanö Cvllega
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eller Byens ariden Borgmester (see 1460). Dette er 
saaledes atter en af Bircherods eller Hans Afskrivers 
scedvanlige Skjodeslosheder.

S . A. var Bisp Mogens paa Bispemode i Kjo- 
benhavn (Pont. 2 Pag. 637).

S . A. blev Hr. Christjern Urne begraben i Graa- 
brodre Kirke, hbor ogsaa Hans Hnstru (Sophie Lunge) 
hviler (Birch.), og deres Liigsteen har Abilvgaard af- 
tegnet. Han var en uoegte Son af Jep Urne og saa
ledes en Halvbroder t i l den 1463 og 80 omtalte 
Jorgen Urne.

S . A. omtrent maa ogsaa Fru Ermegard, Johan 
FrilleS Enke, paa Ugerslevgaard (Johan Frille var en 
Broder til den under 1464 omtalte Eggerd Frille; 
men efter Hoff. D. Ad. 3 Pag. 323 Tab. 1, var 
Ermegaard Hans Datier og Ane Banner Hans Hu- 
pru, hvilket uden Tvivl er urigtigt, see 1526), habe 
sijcnket noget Gods L Egense til S . Hans Kloster, 
hvilket Jacob Norbh t i l Ugerslevgaard, som bar gift 
med deres Datterdatter, igjen 1526 reclamerede, fordi 
det var ffeet uden hcndeS ncrste VennerS Raad og 
Samtvkke (see min Ugerflev Sognehist.).

S . A. var Henrik Bulger Naadmand (Birch.).
S . A. Borgeren Hans Andersens Skjode og Ma- 

gcstiste paa den Gaard, Per Kroemer iboer (Gaden 
ncevnes ikke), t il S . Knuds Kloster (Ehr. Pouls. Neg.), 
jfr. 1413.

1467  blcve 9 Agre L Taut- (formodcntlig Tage-) 
lokken, som ligge til S . Jorgens Gaard uden for S . 
Jorgens Port, skjodede til et af Odense Klostre (Hof. 
5 Pag. 184).
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S. A. stjodede Albrecht Hynhe en Deel Gods saa- 
vel til S . JorgenS Kloster som til dets Hospital L 
Odense: et Skjode, saavel Peder Marsvin som Raad- 
mand Hans Nielsen have understrevet (B irch .); og er 
dette formodentlig Forllaringen af den ovenstaaende 
forvirrede Esterretning (dog see 1486). Om bemeldte 
S . JorgenS Kloster see forresten 1295, og var det 
formodentlig dertit, at de ovenomtalte 9 Agre i Ta- 
gelokken bleve stjodede, stjondt denne Lokke i Folge et 
i det Foregaaende anfort Dokument af 1390 laa lige 
op til Dominicanernes Frugthauge.

S . A. kjender Eric Stwre, Hovidsmand paa Tra- 
nekier, sig styldig at vcere Hr. Eggert Frille, Hans 
Datter Fru Ermegardh og deres Arvinger 600 lpbste 
Mark, som L Fyn genge og geve ne, at betale udi 
Othens S . M artini mrstkommende; samt tilbinder sig 
hvis Han ei t il den Tid betaler, paa gode Tro og 
Love at indkomme L OthenS og ei der ud igjen, for 
Han cller Hans Arvinger have fornoiet Fru Erme- 
gaard eller hendes Arvinger. T il Vitterlighed for- 
seglet af Bisp Magnus i Odense og dateret Trane- 
kjcer vom iniea proxima ante penteeosten (D ip l. 
L.NNA.).

S . A. udstsede Maghens, Bistop L Othens, Mattis, 
Prier til S . Knut, Mester Claus, Prier i Dalum, 
Mester Pether Marswin og Tpghe Andersson, Borg- 
mestere i Othens, deres Hpldingsbrev for Kong Chri- 
stierns Son Hans, den Loverdag nceft efter S . V a l
burgis Dag (D ip l. I^anA.).

S . A. blev i Folge et gl. Mscr. vasiliea  
nrv A latris V irK in is Otlwuire instaurata Sc reno-
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vsla (Birch.). Altsaa undergik Vor Frue Kirke i 
dette Aar cn Hovedreparatipn og Udbedring.

S . A. stadfLstede Hilleborg Skinkel sin afdode 
MandS, Knud Gpldenstjernes, Gavebrcv til S . Hans 
Kloster paa nogle Gaarde i Skovbpherred, nemlig i 
Kosterflev, Gamby, FaderSbolle, Haderflev (s: Haar- 
flev), Morud og Soerflef, Hemcrflef, Eilby, Veflinge 
og Dronstrnp (P. Müller Pag. 18).

1468  Var Bisp Mogens med flere Biser og NigS- 
raadcr paa et Mode i Halmstad for at arbeite paa 
Forlig mellcm Konzerne Christian den Iste og Carl 
Knudsen (D. Mag. 2 Pag. 13).

S . A. stjenkede Eggert Frille (jfr. 1464) en Gaard 
i Trostrup til S . Hans Kloster for en Sjcelemeöse, 
som i Gavebrevet udforlig bestriveö (Hoff. 5 Pag. 
13l).

S . A. udstcrde Jwen Brpsche, Nidder, Landsdom- 
mer i Fyen, Mester Pcrdher Marswyn og Tpghe An- 
deröson, Borgmestre i Othense, Jcesper Norreby i 
Lerebeksholm, Vcrbner, ClawcS Clementson og Niels 
Jensson, Naadmcend L Othense, paa Fynbo Landöthing 
deres Vidiöse af Kong Christierns Brev,  givet Hr. 
Eggert Frille, at Han saalange Han lcver stal beholde 
alt Hans Gods i Danmark frit ower hals oc handh 
at rette og med al anden kongelig Net re. v s l.  in 
t)L8ti-0 nostro Oalinsi-n clie dealt Lanu ti üeZ is 
«L A la itv r is  (D ip l. l^nnK.).

S . A. Kong Christierns Brev nil in inisti nm lra - 
trum ^ lin o ru in , at da dereö Orden trcenger til en 
Reformation, sendcr Han herved frstiem  I^aurentiuin 
U rsn6eri, oslenkoi'em prsesentiuin, aüeetantes,
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ut eitlem in k iis , qvse eirea Imne mLteriam nar- 
rs v e r il, beniKnam tlare ve lin t aii6ientiam^ eu ii- 
6ein Ottoniensi Oonventul Karilianum peseüeere, 
CommissLi ium vestrum statuere Le. L x  eastro 
no^tro Hsifuien8i 6. 14 Xovemb. (D ip l.

S . A. blev Niederen (steennus m iles) Knud 
Henriksen Gyldenstjerne (jfr. 1467, det dar Ham, som 
Enkedronning Dorothea efterChristofferafBaierns Dod 
bilde have cegtet, 8 . D. D. 7 Pag. 241), i S.HanS 
Kirke begraven, hvor ogsaa Hans ovenncevnte Hustrn 
Hilleborg Skinkel, som dode 1494, hviler (Birch.). 
Deres Liigsteen er kobberstukken afBircherod. Forre- 
sten er der ingen Modsigelse i, at Han, som vi i det 
Foregaaende have seet, allerede dode forrige Aar og 
forst i dette blev begraven; thi de adelige Liig stode 
oste i flerc Maaneder, ja stundom et heelt Aar, bisatte, 
forinden de bleve formclig bcgravede.

S . A. synes 8. N. D. 7 Pag. 236 forst at lade 
Bisp Mogens bygge det Capel (tle liib i-um ), som alt 
under 1464 og 66 omtalteö.

S . A. pantsatte Johanne Jensdatter (Mule), JeS 
Hagesen NaadmandS Enke, til sin Stifson, Hr. Jens 
Eggertsen,.BispenS Official i Odense, for 24 lybste 
Mark Pendinge, „som i Fyen for fulde Pcnge oc 
„gcrve oere oc en kopman kan then annen fult met 
„göre," al sin Net i den Gaard i S . Michels Sogn 
Vesten ncrst Adelgaden, som Anders Henriksen Skin- 
der bcboer, hvoraf hun arvede det Halve efter sin 
Moder, hvilken Halvdeel hvert Aar stylder 24 Skil. 
Pendinge; et Pantcbrev, hendes Broder JeS Mule
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(jfr. 1466 og 78) og Per Mortensen (jfr. 1476) til-  
ligerned hende selv besegle (Birch.).

S . A. Borgeren Per Jepsens BekjendelseSbrev paa 
2 Jordsmon i Nedergade, sorn S . Knuds Kloster fe
uere (nemlig 1480) kjobte (Chr. Pouels. Reg.).

1469  lebede KnudSbrodrene saa uordentligt og 
uregelmirssigt, at Köngen sendte Lauritz Brender til 
Paven med Bon at bringe dem t il Orden, hvilket 
ogsaa Paven tilstod, imod at ingen afKtosteretsGod- 
ser tabtes. (Hv. Pag. 622. Pont. 2 Pag. 652. 
Atl. 6 Pag. 602). Denne Fremstilling er imivlertid 
uden al Tviv l ganste urigtig (Daug. Pag. 266 
Nota L.); thi det var ikke S . Knnds, men derimod 
Graabrodreklosteret, Lauritz Brender reformerede. Han 
kom 1466 (hvilket dog ifolge det under forrige Aar 
meddeelte Diplom maa hedde 1468) tilbage fra Ve
nedig og Rom med Ordensgeneralens og Pavens 
Tilladelse t i l Franciscanerordenenö Reformation i 
Danmark og fik s. A. Odense Graabrodre Kloster at 
bestyre, det Han ogsaa L Decbr. s. A. bragte til Ob- 
servants s: stroeng Jagttagelse af Ordensreglerne 
(8 . K  V . 5 Pag. 516. 530. Daug. Pag. 303). Re
formationen L S . Knuds Kloster foregik derimod forst 
nogle Aar senere, nemlig 1474, og Hvitfeld har alt- 
saa Pag. 622-23 forhastet sig, naar Han allerede hen- 
forer den t il 1469-70.

S . A. var Bisp Mogens paa et Mode L Kjoben- 
havn ti l den Forhandling, der mellem Kong Christian 
den 1 og deLvbske fandtSted, og hvor ogsaa Vindcby 
Kirke af de der forsamlede Bisper fik Aflad (Pont. 2 
Pag. 651. D. Mag. 2 Pag. 13 jfr. Hv. Pag. 923).
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S . A. mageskiftede Clement Thoriiesen as Rorbck 
t i l Knud Thorstenson, som Var Prior L S . Hans, 
nogle Gaarde i Daustrup mod en Gaard i Ullerpev 
(P . Müller Pag. 18).

S . A. bevivne Jeppe Jensson, FynbolandsthingS- 
horer, paa Landsdommeren i Fyen Hr. Jwen B ru - 
sches Vegne, Christiern Rab, Byfoged i Ottense, 
Henrik Malman og 2 andre bymoend ibid. Erich B ro- 
ersson Herredsfoged i Othenshcrrrit og PerPoedherS- 
son, Foged til S . Hjans Kloster i Othense, at den 
Lovcrdag noest for S . Povels dag conversionis var 
siikket paa Fynbolandsthing Hr. Jorgen, Sogne-Prcest 
i W iisloff, hvilcken som ther i lenk Lywd indledde 
threnne lawre (?) innen 4 Stocke over Fru Hitteborg, 
Hr. Knud HenricSsonS Efterlevendes Bevisning paa 
Aagaarde i Wiisloff Sogn (D ip l. I^anZ.)

S . A. bevidne Jwen Brpsche Nid. Landsdommer 
L Fpn, Hans JeSson i Gerschow a Wapn, Jeppe 
Jenson, Herredsfoged i Othens Hcerret m. Fl. at paa 
S . S . Symonis «L Jude Apostlers Dag paa Fynbo 
Landsthing var siikket Clawes Jensson af gelbergh, 
som paa Stpgh AxelssonS af Schanes Vegne havde 
tingstevning inden 4 Stokke over Anders Jeipsson, 
som tien paa Orkildh, paa Hans Bevisning paa 8.̂  
OttingS Jord paa Gudeme Mark; Item  indledde 
Clawes Jensson threnne lowre offner for^_ Anders 
Jeipssons Bevisningh oc logsochte Hans bewpsninghe 
paa fo r^, 8.̂  Ottings Jord (v ip l.  I^anK.).

S . A. magesiiftede Ridder Claus Nonnov (jfr. 
1464) med besteden Mand Borgmester Tpge Andersen 
(jfr. 1466) en Eng paa Seden Mark, Dpremae kal-
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Mynterstrcedet; og nsvnes som Vidner ved denne 
Forhandling Johannes Thomesen, Viceprovst i Odense, 
Nicolaus Jensen, (jfr. 1462) Raadmand rc. (Akt- 
styk. Pag. 65).

1470  blev den foromtalte L. Brender efter NogleS 
Beretning indsat til Forstander i S . Knuds Kloster 
(man sce om det Urigtige i denne Beretning 1460) 
for igjen at bringe Brodrene til Orden; men de vare 
nu saa vante til deres forrige Levemaade, at de ikke 
vilde foie sig den, men forlode Klosteret (jfr. 1474); 
hvorfor Brender indsatte nye og regelbundne Munke 
i dereö Sted, hvilket varede i 14 eller 18 Aar, ind- 
t i l Enkedronning Dorothea paa sin Valfart kom L 
Skrupel om, at hendes afdode Herre, Kong Christian 
den Iste, led Nod L Skjcersilden, fordi Han havde ud- 
jaget de gamle Munke, hvorfor hun udvirkede, at re 
bleve indsatte i dereS Kloster igjen (Hv. Pag. 923. 
Pont. 2 Pag. 652-53. Atl. 6 Pag. 602).

S . A. Var Niels Hansen Prior i S . Hans (Bloch 
1 Pag. 593. 815. Atl. 6 Pag. 591. P. Müller 
Pag. 31) jfr. 1471.

S . A. var Rubert Hart eller Robert Hardth, en 
Adelsmand, Borgmester, saavel som 1474, 77 og 84 
(D . Mag. 2 Pag. 16 sq.) og kaldeS seeunclus v ir  
Otkonise eller den ncrst fornemste Mand i Odense, 
saa at man altsaa skulde tro, at Han havde Rang 
efter Bispen.

S . A. stjoder Christiern Nudh L Heflce, Woebner, sin 
Svoger Claus Bryske i Logismose Gods i Sjwlland; 
og blandt Vidnerne ere Mester Claus, Prior i Dalum,
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Tpghe AnderSson og Naaborth (Hard) Borgmestere 
i  Othens. Dat. Ottonise terra 3Ua proxima post 
festum ö . A lieliaelis (v ip l.  l^anK.)

S . A. meddeelte Hans Haak af Odense S . Hans 
Kloster Folgebrev paa en Humlehauge Vesten for 
Byen ved Piledcemningen (P. Müller Pag. 18); og 
ncrvnes saaledes her for forste Gang det siden under 
Navn af Piledam i Vestergade bekjendte Vandsted, 
men som den Tid endnu laa udenfor Bpen.

S . A. stiftede Skrcrdcrlauget i Odense et Alter 
ved Vor Frue Kirke, Gud, Jomfrue Maria og S . 
Knud til SEre (D . H. 5 Pag. 73. 1480 skulle de 
atter have oprettet et lignende i S . Knud). Endnu 
er ved Chorets spdlige Side et udbpgget Capel og 
deri det soromtalte Alter, som Skrcederlauget sigeS at 
have oprettet, samt en Altertavle, de skulle have givet 
dertil, med mange udhugne Figurer, blandt andet et 
Mgtepar med 4 Born 2 Gange, nemlig paa begge 
Sidefloiene, forestillet og ligeoverfor Alteret et <eld- 
gammelt Skab, til Opbevaring af Alterets Ornamen- 
ter. Den hele Bcretning forekommer mig imidlertiv 
kun lidet troelig; og maaftee er det en Forvexling af 
Suhm med det senere i S . Knuds Kirke oprettcde 
Alter.

S . A. tildomtes Ditlev Neventlou den Jord mel- 
lem Pederstrup og Hogebierg, som Han havde Trartte 
om med S . Knuds Kloster (NeK.

1471 har Gisp Mogens med flere Bisper og NigS- 
raadcr voeret for Stokholm med Kong Christianden Iste 
og forseglet der en Stilstand med de Svenske (D . 
Mag. 2 Pag. 14).
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S. A. stadfoestebe Pave Sixtus KnudsbrodreneS 
(V rio ris  Sd eeelesi'sv Ottoni6iL8!8 orclinis
8 . ve iied io ti) Privilegier, samt deres Eiendomme 
(dona acl M6N8LM (^apitularein ilietse ee6le8!«;) 
og deriblandt Kirken i Paarup, Ubberod, Steenlose, 
Aasum, Scrrstev og Nise (Pont. 2 Pag. 6ä4); altsaa 
Var jo endnu den Tid ingen Reformation med Klo- 
steret foregaaet, og denne maa altsaa forst habe fan
det Sted mellem Aarene 1471 og 74, eller med andre 
Ord 1472 og 73.

S . A. Var Tyge Andersen Borgmester (Birch.) jsr. 
1469.

S . A. pantscetter Hans Walkendorp, Nidder, tit 
Jesper Krasse, Vcebner, Avelbygaard i Vedelbysogn i 
Wenpehcereth, og blandt Vidnerne noevnes Tyghe An- 
dersson, Borgmester i Othens, Hans Nielöson og 
Niels Jensson Naadmcend ibid. va t.O tton ie  (VLpI.
I.3NK.).

S. A. pantsatte Borgeren Claus i Odense en Jord 
i Medellokken til S . Hans Kloster, og Jess Jepsen 
af Odense stjenkede til S . Anncr Alter i S . Han- 
Kirkes sondre Kapel, samt t i l Prioren Knud Thor
stensen og wenige Convent, en Gaard ved de yderfte 
Norregrave og den yderfte Norreport; ligesom Jens 
Clemensen tilstjodede Klosteret 2 Gaarde L Skalbjerg, 
FlongS Enemoerke, 1 Gaard i Daugstrup og 2 Gaarde 
paa Overgade, mod at nyde fri Klcrder og Kost i 
Klosteret; det Llcrnde Gilde skjodcde Klosteret en 
Gaard i Dalby mod en anden i Gjestelev; Han- 
(formodentlig Knud) Thorstensen, Prior i S . Hans, 
skjodede til Niels Jensen (jfr. 1469), Raadmand og
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Oldermand for Vor Frue Gilde og Alter i det nor- 
dre Capel L S . Albani Kirke, en Gaard i Gjestelev 
mod en anden i Dalby (jfr. Bloch 1 Pag. 593, hvor- 
af man altsaa, sammenholdt med det Foregaaende, 
seer, at Vor Frue Gilde er det samme som Eloende- 
Gildet); og Borgmester Thyge Andersen stjodede en- 
delig Klosteret en Gaard L Daugstrup, og C lM sL le - 
mensens Son en ditto (P. Müller Pag. 18-19).

S . A. udstcrdedes Odense Herredsthingsvidne paa, 
at den bestedne Mand Henrich Bulgher, Naadmand 
og Kcemner i Odense, havde indstcrvnet Prioren i S . 
Knud, MattiöHenrichsen, og klaget oder, at HerrcdetS 
Sandemcrnd ikke gik ret Markest)cel mellem Odense 
Mark og Bulbro fra Bulbro til Holbeks Led (Aktst. 
Pag. 65-66).

S . A. Var Niels Jensen Naadmand (Birch.).

S . A. ja fra 1471-90 Var Knud Jochumsen Ne- 
ventlau til Soboe Landödommer i Fyen (Birch.), jfr. 
1479, 80, 82, 89.

S . A. stjodede Johanne Jensdatter (Mule), Raad- 
mand JessHagesens Enke (jfr. 1468), med sine BornS 
Hr. Christoffer Hayesens og Knut Hayesens Samtykke, 
til hcederlig Mand Hr. Jens Eggertsen, Bistoppens 
Official i Odense (jfr . 1468, 74, 77, 89, 91), den 
halve Jord og Grund, som afdode Herman Skinder 
havde i Leie og paaboede i Norregade Norden noest 
Hans Jensen Naadmands Gaard; hvilken halve Jord 
og Grund hun havde arvet efter sin Moder Edele 
Mules Dod; til Vidnesbyrd beseglet af hendes Son 
Hr. Christoffer Hayesen, hendes Broder Naadmand
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Johannes Mule og Borgeren Johannes Grothe 
Birch.).

14 72 har Bisp MogenS i Skambp stadfcrstet sin 
Formandö Bevilling, at Hvillinge maatte söge Be- 
derslev Kirke (D. Mag. 2 Pag. 11; Brevet finde- 
hos Pont. 2 Pag. 657).

A. har Bisp MogenS fra Aalevad stadfastet et 
Tresoldigheds - Capel i Vestenstov Sogn paa Laaland 
(D . Mag. 2 Pag. 14, hvor Stadfastelsen findes).

S . A. Var Bispen en af KongenS befuldmcegtigede 
Procuratorer, som vare forsamlede i Calmar og til- 
sagde Aage Axelsen Varbjerg S lot (D . Mag. 2 Pag. 
15, Hv. Pag. 9.'Z5).

S . A. skjodede Borgmester Th-ge Andersen (jfr. 
1471) S . Hans Kloster en Gaard i Daugstrup, og 
Thpge LungcS (til Basnces) Enke (Ane Kabel) noget 
GodS paa Laaland til S . Salvators Alter L S. Hans 
Kirke (P. Müller Pag. 19).

S . A. Kong Christian den Isteö Brev, at da Borg
mester og Naad i Odense have beklaget sig over, at 
de og dercS Mcdborgcre besvares med Told i AssenS 
mere end andre Borgere, og det tvertimod deres P ri- 
vilegier og Frihcder, saa giver Han dem herved paa 
Grund af bemeldte deres Privilegier fri for al Told 
i  Asseus, af hvad de der igjennem sore M se r. reZ. 
X . 40« lol.).

S . A. bevidne Knut Joachimsson, Vabner og 
LandSdommer i Fycn, Offe Griis (G riib?), KorSbro- 
der i S . Hjans Kloster i Othens, Tyghe AnderSson, 
Borgmester, og Hans JenSson, Naadmand i Othens, 
at den Loverdag Hast for S . Gregorii Paveö Dag
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havde Bepnt B ille  paa Fpnbo Landsting sine Ting- 
horinge inden Stokke oder NisS UnckeSson oc Niss 
war ther t i l Wethermelsthingh meth Hanum. Item  
fik B . B ille et fuldt Landstingsvidne paa det Brev 
Han lod lsse, som lyder om Gressholm paa Hpndorpp 
Mark, saa at Hr. Eggerdth (Frille) aldrig nodte N. 
Unckersson t i l at faae Ham Gressholm hverken med 
Stok eller Je rn , andet end Han fik Ham Gressholm 
for et Pant og tog fine Penninge (D ip l. 1.anK.).

1473  Var Bisp Mogens paa Rigsdagen i Cal- 
mar for at oprette Freden mellem Danmark og Sver- 
rig (8 . k .  v .  7 Pag. 236, Hv. Pag. 938, D . Mag. 
2 Pag. 15).

S . A. confirmerede Bisp Mogens fra Skambp Be- 
villingerr, at Hvellinge Bpmaend maatte istedet fo^ 
Norup söge Bederpev Kirke (Pont. 2 Pag. 657), jfr. 
1472.

S . A. confirmerede Han fra Aalevad heilig Trefol- 
digheds - Capellet L Vestenstov paa Laaland (Pont. 2 
Pag. 657), jfr. 1472.

S . A. Var Knwt Thorstenson Prior t i l  S . Hans 
i  Othens (Langeb. Coll.), jfr. 1469, 71 og 77.

S . A. Var Provst Jorgen Hansen i Kjerteminde 
Medlem af det Eloende Gilde i  Odense (G l. Saml. 
1, 1 Pag. 43).

S . A. Skipper Hennings, Robert Jespersens og Ber- 
t il KremerS Skjode t i l S . Knuds Kloster paa 2 
Gaarde Norden Raadhuset, som Clement Andersen og 
Herbert Bartskaer nu beboe (Chr. Pouls. Reg.).

S . A. Var Hans Clausen Raadmand (B irch.); 
maaffee den samme H. C., der fiden som Borgmester

LS
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sijodede en Gaard i Anderup t il S . Knud (Chr. 
Pouls. R eg.), og 2 Gaarde i Hjadstrup til Eiler 
Bryste (ibid.).

S . A. syneS Bisp Mogens at have havt wegen 
Deel L de af Kong Christian den Iste for Fyen ud- 
stadte Privilegier, som egentlig angaae Skovfredning 
( i hvilken Henstgt det ogsaa blev forbudet at holde 
Geder) og Jagtfredning; men tillige indeholder Be- 
faling, at hvilken Almuesmand der bil bpgge Huus, 
sial soette det paa Steen (og blandt Andet Lnden j  
Aar et paa Steen opfsrt HemmelShuus (Heimlengd 
s: Huuslcengde eller StuehuuS) i sin Gaard); samt 
anlcegge 60 Humlekuler ved Gaarden (D ip l.). Denne 
Omsorg for Humleavlens Fremme udtaler sig allerede 
i  de saakaldte Laalands Vilkaar af 1446 (Hv. Pag. 
840.).

1474  blev Bisp Mogens atter beordret at vcere 
en af Köngens befuldunrgtigede Procuratorer t il det 
forestaaende Mode i Calmar; men Sygdom forhin- 
drede Ham fta at komme der (D .M ag. 2 Pag. 15-16).

S . A. Bisp Mogens's Brev t i l Johannes Bondo- 
nis (?), hvorved Han beder Ham strax at lade tilsige 
Unckersson (jfr. 1472), at Han paa Loverdag kommer 
t i l  Othense og fuldkommer det Han sig vikkaarede i 
Swortebrodre Kloster for mange gode Mcrnd og i 
Bispens Overvoerelfe at stulle gjore Beynt B ille 
(vipl. Î anK.).

S . A. dode L Odense bemaeldte Bisp Mogens 
Krasse (8 . 0 .  7 Pag. 236. D. Mag. 2 Pag.
16), som dar Medlem af det Clsnde Gilde (gl.Saml. 
1, 1 Pag. 38) og som Pont. 2 Pag. 435 lader be-
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grave i Lund, men som derimod blev begraben i S . 
Knuds sondre Capel (D. Mag. I. e.), hvilket Han 
selb havde oprettet (Hv. B . Kr. Pag. 42. jfr. 1466); 
og havde Han kort tilforn paa Blamstvedt s: Blang- 
stedgaard gjort sit Testament, hvorved Han stiftede en 
evLg Almisse for Odense D y , som findeS Lndfort i 
D. Mag. 2 Pag. 18-19, og ifolge hvilken Vican'uö 
til S . Knuds Capel, som Han havde stiftet, flulde 
habe sin Nesidents i det störe Steenhuus af den 
Gaard Norden risst S . Knuds Kirkegaard, som Me- 
ster Peder MarsvLLfl (Borgmester) iboede, for Bispen 
kjobte den; men Leien af de ovrige 2 Steenhuse L 
samme Gaard stulde derimod anvendes t il Vedligehol- 
delsen af det Heele og til Almissen. T il Lxeeuto- 
res testamenti for denne Stiftelse vare dernsst ud- 
nsvnte Mag. Claus Andersen Decanus, Laurentz An
dersen Cantor, 2 andre Caniker, nemlig Jens Eggerd- 
son og O luf Smed, Sogneprssten i  Bellinge, Ro
bert Hardtt (jfr. 1470), Borgmester, og en Vcrbner; 
og stjonnes det saaledes af de Titler, der tillsgges de 
Geistlige blandt disse Executorer, at Reformationen 
i  S . Knuds Kloster allerede i Bisp Mogens sidste Le- 
veaar Var begyndt, eller at Benedictinermunkene 
allerede da vare afstaffede og derimod Caniker i dereS 
Sted i Klosteret indforte.

S . A. Broder Mathis Henricsssn Prior L S . Knut 
i  Othens og menige Capitel dereS Fuldmagt til dereS 
Capitelsbroder Hr. Jeipp Mepbom at stjode Prioren 
og Conventsbrodrene i Halstede Kloster L Loland paa 
Lolandsfar Landsthing eller paa Norre-Herredsthing 8 
Gaarde i  Thiornehy i  Otterfloff Sogn L Loland.

12*
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V at. Ottoine vetavo äie L . M a rtin i eplseopi 
(V ip l. l^anK.)

S . A. stjoder Per Atzersssn i  Grondstorpp Bepnt 
B ille  paa Sioholm 13 Stkr. Jord paa Grondstorpe 
Mark i Skamherred til Vederlag for 5 Skovskifter i 
Vraaskov paa Bordesse Mark; forseglet af Johannes 
Mule Konsul og Petrus M a rtin i OLves Ottoniens. 
v a t. Ottonise keria 4ta pasekse (v ip l.  1«anS.)

S . A. bevidneKnutJoachimsson,Virbner ogLands- 
dommer i  Fyn, Christoffer Clawesson, Domprovst L 
Rostilde, Offe Griib, Korsbroder i S . Hjanö Kloster i 
Othens, Morten Laurentson husfoget paa Nesbyhovet, 
og 2 Borgere i Othens, at Paajkeaften paa Fynbo 
Landsthing Var flikket Laurents Saxesson afAthodorp 
(s: Aahoietup) i Ventzhceret og i lent Lpd afhoendte 
fra sig og fliodte t i l Beynt B ille af Soholm, Voeb- 
ner, en Gaard i  HemmerSpoff L Skoubpherret ( v ip l.  
Î anZ.)

S . A. gier Henrich Mogensen, Voebner og Borger 
i Othens, vitterligt, at da Jess Lassen, Naffnis Svend, 
laae hos Ham t il Herbergis, künde Han aldrig nogen- 
tid höre af Ham, enten fastend eller drukken, at Han 
flisd paa, at Han Var da Hr. Erich Ottsens Svend, 
eller at Hr. Erich Ottsen havde viist Ham ud eller 
jett Ham Gabe for at Han skulde legge for Lage Broch 
eller vaere oppaa Hans Argelist i  nogen Maade. v a t. 
feria 3tia proxima post lestuin ö . 1-amberti 
( v ip l.  I,a „K .)

S . A. bevidne Niels Jensson Borgmester, siddende 
i Fogeds Sted paa Othense Bpthing, og Robert Hardh 
Borgmester, Matts Dugh, Henrich Bulgher, Hans
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Clausson og Per Dysingh, Raadmcend, samt 2 B or- 
gere og Bymcrnd i Othens, at den Mandag ncrst 
efter S . Lamberts begierte paa Bythinget i Othens 
den beskedne Svend Niels JoenSson paa Hr. Erich 
Ottesons Vegne et Vidne af Dannemcrnd, om JeSse 
Lassen, som tiente Naffne, sagde Nei for eller tilstod 
det Vidne, som vidnet var paa Othens Naadhnus, 
at Han flulde habe siddet i Kroen og sagt, at Hr. 
Erich Ottesson flulde habe jett Ham Penge, at Han 
flulde have hjulpet t i l at slaae Lawe Brock ihiel? Da 
svarede 7 Dannemcrnd, blandt hvilke Christiern Rab 
Byfoget, at Jess Lasson paa Tinget sagde Nei for 
det forncevnte Vidne. Ligesaa vidnede ogsaa JcSs 
Mule Naadmand (D ip l. I^anx.)

S . A. blev (den forrige Provst ved Vor Frue, jfr. 
1465) Carl Ronnov Biflop i Odense; Han Var een- 
oiet og derhos magelig; overlod sit Embede til de i  
Hans (eller Hans Formands) Tid i S . Knuds Klo
ster indforte Canonici reguläres, iscrr til Domprov- 
sten Mag. Hans Urne; thi Han elflede Hoflevnet, 
hvori Han Var opdragen, mere end det med Hans B i-  
spedom forbundne Arbeide (Pont. 2 Pag. 435-36). 
Hans Vicarier (ab epistolis L  annulo) vare Jo 
hannes Hansen, msZ. artium Nicolaus Hiort, S i
mon Laurentii, Johannes Laurentii og Sazlovius 
(8 . k .  v .  7 Pag. 238). Den Sidste er maaflee den 
Haslovius, Hv. B . Kr. Pag. 43 ncrvner som Canik 
L Odense, eller snarere den Johannes Echardi, der 
ncrvneS 1466 (see in lra ).

S . A. fuldforte den nye Bisp Carl Ronnov den 
med S . Knuds Kloster begyndte Reformation ; der
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vare nernlig endnrr nogle gamle Munke tilbage, men 
dem stodte Han ud (jfr. 1440) og indsatte i deres 
Sted en Deel adelige Junkere til Canonici reZuIa- 
res (Pont. 2 Pag. 665). Disse nye Caniker vare 
folgende: Johannes Urne, Provst til V. Frue Kirke 
(et hoist moerkeligtUdtryk, der viser, at det varProv- 
sten ved Vor Frue, der i Forening med den nye Bisp, 
som ogsaa havde vaeret Provst til Vor Frue (see 1465), 
jog de gamle Benedictinere eller S . Knudsbrodre ud 
og saaledes endelig seirede i den mangeaarige, ja 
gjennem Aarhundreder fortsatte S trid  mellem Vor 
Frue Kirke og S . Knud om Suprematet), derncest 
NicolanS Andersen Ulfeld Erkedegn, Jvar Laurentii 
Veeretorum voetor, Johannes Echardison Sazlovius 
(see 1466) maxister oMeiorum, Johannes Hansen 
Lpiseopi ad epistolirs annulo, Pona og OlauS 
Borsius (8 . t t .  0 . 7 Pag. 237, som altsaa ikke ved 
disse ProelaterS Opregning tager strcengt Hensyn til 
de 3 overste Canikerö Titulatur i det Odense Capi- 
tel, nemlig prsepositus, cleeanus og eantor (see D. 
Mag. 3 Pag. 34 Nota e) stden den aldeles ikke om- 
taler den Sidste, som L Folge det Foregaaende var 
Lauritz Andersen).

S . A. saavelsom 1481 og 83 Var Nicolaus Jo
hannis ByenS Borgmester. (Birch.).

S . A. under Bent B ille ( t il Egede og Soholm), 
med sin Husfrues Eremgaards (Frilles) Samtykke, en 
velbaaren Mand Pouel Jepssen, dersom Han overle
ver dem, den Vod frie i deres Gaard i Odense, 
hvor den Tiv Werckmesteren boede (see min Vigersiev 
Sognehist.).
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S . A. Var Knud Tostesen (lces Thorstensen) endnu 
Prior i S . Hans (Bloch 1 Pag. 615. A tl. 6 Pag. 
591) jfr. 1473.

S . A. saavelsom 1479 og 83 var Knud Jacobsen 
Reventlau de 8sbo LandSdommer i Fyen (Buch.).

S . A. ncrvnes Laurentius Nielsen Kokte, ^.rm ißer 
de va lb x  (maastee paa Hindsholmen), som en anseet 
Borger i Odense, L hvis Graabrodre Kirke Han og- 
saa flal ligge begraven (Birch.).

S . A. saavel som 1476 var Henrich Saltzlov 
Raadmand (Birch.).

S . A. Bispens OfficialS med Fleres Vidnesbprd, 
at Ostermae ved Odense ligger med Nette t i l  S . 
Knuds Kloster (Chr. Pouls. Reg.), jfr. 1463.

1475  var Mathies Henriksen Prior i S . Knud
Kloster og Medlem af Elsnde-Gildet i Odense (G l. 
Saml. 1, 1, Pag. 41.).

S . A. var Mester Claus Andersen Ulfeld Degn 
eller Decanus i S . Knuds Kloster (see 1474) og var 
saaledes en af de Capitelsherrer, der tilligemed Dorn- 
provsten var tilbetroet at opvarte eller bestyre det bi- 
sioppelige Embede i den nye Bistop Carl RonnovS 
Sted, der som sagt, ikke selv gad vceret over de bi- 
stoppelige Forretninger, men hellere levede til Hove, 
som Han af Ungdommen var vant t il (D . Mag. 3 
Pag. 34-35.).

S . A. var ogsaa Mester Hans Urne Canik (bor 
hedde Domprovst) L Odense, og stal have havt megen 
Deel i de gamle Munkes Uvdrivelse af S . Knud
Kloster (D . Mag. 1 Pag. 292).

S . A. vare Erich Johansson, B iorn Johansson
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og Beathe AnderSdatter (Jochim Johanssons Ester- 
leve) i  Odense paa Skifte med Hr. Anders Jacob- 
sen paa Steenalt; og er Skistebrevet forseglet afMe-  
ster Anders Clausen, Prior i  Dalumb, Hr. Laurens 
Andersen, Provst i  Toffte (s: Gamtofte), Knud Jo- 
chumsen i Soby, Landsdommer i Fyen, Niels Jensen, 
Borgmester i  Othense, Jens Mule, Raadmand, og 
Peder Mortensen, Borger og Bymand ibid. (VLpI. 
L.LNK.).

S . A. forpligte de Ovenncrvnte stg t i l at betale 
Hr. Anders Jaeobsen af Steenalt de 2 Dele af den 
Landgilde, som Hr. Johan Bjornsen havde oppebaa- 
ret af det PantegodS, som ligger til StienSgaard, 
som Han optog siven Han havde det opladet til Hr. 
T illo ff Reventlou i Othensee i Sortebrodre Kloster 
paa den Tid, fornirvnte Hr. T illo f gav Ham Afkatd 
for sig og for sorncevnte Hr. Anders Jaeobsen. v a t. 
Oäense (vipl. 1-anK.).

S . A. Var Claus Bryffe t i l  Flintholm Hoveds- 
mand paa Ncesbyhoved (B . R. 1 Pag. 28); og var 
som saadan s. A. og s. S t. paa et Samframdestiste 
ester velbyrdig Qvinde Fru Mette Pedersdatter, Hr. 
Engelbrechts Hustru, ester hvem Han foruden mere 
arvede Margaard i Vigerflev Sogn (see min Viger- 
pev Sognehist.); men

S . A. blev Noesbhhoved pantsat t i l Nicolaus Mag
nus (B . R. 1 Pag. 28).

S . A. stjoder Jacob Teyemadh i  Munckegardh i  
Wentzherret, Vcrbner, t i l  Beynt B ille af Sioholm 
den Jord, som Cauetzlund Kirke havde i Pant af Ham 
for 9 M k.; og Skjodet forsegle Niels JenSsen, Borg-
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mester i  Odense, JeS M ule, Naadmand, Per M or
tensen, Borger ib id ., og Per Clementsen i  Holseth 
(s: Holse By, Brenderup Sogn). v a t.v tto n iE  ke- 
r ia  3tia post vom . Miserieorck. ( v ip l.  van^.).

S . A. paalagde Bistop Carl Proesterne i sit S tift 
en Skat af 3^ Mark, under Navn af jus kospitL- 
ILtatis, nagtet denne Bistups giaf Var forbudt af 
D r. Margrethe (Pont. 2 Pag. 435, jfr. 1439).

S . A. udstcrdedes et Notarialinstrument, angaaende 
Ordenen i Gudstjenesten i Odense (Reg. Voss.).

S . A. udstaede Karll Nonnow, Electus i Othens, 
Broder Psdher, Abbethe i Holmekloster, Clawes B ry - 
sche, Hovedsmand paa Nesbyhoved rc., paa Lande
mode i OthenS, en VidiSse af det Brev angaaende 
Striden mellem Eggert Frille og N. Locke, om B o- 
gestov i Bjergeherred, som i det Foregaaende under 
1466 er anfort, men som Beynte B ille ved denne 
Leilighed paany lod foreloese (v ip l.  va n ^ .).

S . A. gav Kardinalerne i Nom Lpngby s: Lumbp 
Kirke i Noesbyboveds B irk 100 Dages Aslad (Pont. 
2 Pag. 668), istedet for det ellers pleiede at vaere 
indstrcenket t i l 40.

1476  var det forst i Folge Andres Beretning at 
Bisp Carl paalagde Prcrsterne i sit S tift den oven- 
omtatte Skat (Hv. Pag. 599, Pont. 2 Pag. 8, jfr. 
1475, 1439, 1395 rc.).

S . A. blev i Folge Okron. Kkid^ense Benedic- 
tinermunkene i Odense forst udjagne af deres Kloster 
og i  deres Sted OanouLei seculares indforte i  
samme (8 . v .  v .  2 Pag. 558.).

S . A. var Kong Christian den Iste i  Odense og
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holdt Retterthing paa Provstegaarden, hvor Han be- 
gynder en der afsagt Dom med de O rd: I  B o r g e -  
puen  L Provstegaarden i Odense Var for Os, Dort 
elskelige Raad og Flere flikket rc. rc. (Lang. Coll.).

S . A. stiftede Kjobmcrndene i Odense ikke, men 
blot fornyede, et crldre mellem dem for mange Aar 
siden oprettet Hellig-Trefoldighedsgilde, hvis fornyede 
Skraa eller Laugsartikler findes aftrykte i Gl. Saml. 
1, 1 Pag. 15 sq. og i Aktstyk. Pag. 34; og Var de- 
res Gildes Alter L S . Albani Kirke bag den sondre 
Kirkedor og kaldtes S . Erasmi Alter, jfr. 1466.

S . A. bevivne Claus Jepsen, Byfoged, og Hans 
Nielsen, Raadmand i Odense, at paa Bythinget Var 
siikket besteden Mand Henrik Bulgher (jfr. 1471), 
Raadmand og Kcrmner, som optog et ThingSvidne 
paa, at da Prioren L S . Knud, MathieS Henriksen, 
lovlig Var thingstcrvnet paa Klosterets Vegne at frem- 
komme med sine Beviisninger paa Ostermadh mod 
Henrik Bulghers paa Odense Byes Vegne, vidnede 
6 Mcrnd, at Ostermadh havde i 60 Aar og mere vcr- 
ret et Vibeld og Fcrlled til Odense B y , uilstet indtil 
de Mcrnd, der grcrndsede dertil, havde faaet Prior Jep 
Geeth (see 1440, 47 og 48) t i l at lade dem indhegne 
en Part deraf til hver af deres Gaarde (Aktstyk. Pag. 
66-67). I  dette Document ncrvnes forresten forste 
Gang Hellig Gjesthuus i Odense (nemlig JesS M i- 
chelsen til Hellig Gesthuus), hvilket altsaa maa vcrre 
det saakaldte crldre Hellig-Gjesthuus, siden det -ngre 
forst 1478 blev oprettet.

S . A. udstcrder den kongelige Prinds Johannes 
sin Qvittering t i l Hovidsmanden paa Ncrsbyhoved,
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Claus Bryffe (jsr. 1475), for oppebaaren Landhjekp 
af Lehnet (B . R. 1 Pag. 28).

S . A. Var Jep Olesen Bisp Carls Foged paaOr- 
kel (B . N. 1 Pag. 88).

S . A. dode den strcenge Nidder (strenuus miles) 
Eggert Frille (jfr. 1468), Hsvidsmand paa HinSgavl> 
og blev i Odense S . Hans Kirke begraven (B . R.
1 Pag. 121), hvor ogsaa Hans Hustru, Frue Anna 
hviler.

S . A. gav Bisp Carl Aflad til ThorneS Kirke paa 
Laaland (Pont. 2 Pag. 670).

S . A. stjenkede Sophia Joachimsdatter, Ditlev 
Nathlevs Enke, t i l S . Hans Kloster i Odense for 
Sjcelemesser 2 Gaarde i Pederstrup og pantsatte 
mere af sit Gods sammesteds t il Klosteret, samt con- 
firmerede det sin Mands Gave af en Gaard L I l le 
bolle paa Langeland (P. Müller Pag. 19-20). Jeg 
kan ikke vide, om der ikke i ovenanforte Doc. burde 
lcrses Detlev Reventlau Lstedet for Ditlev Rathlev; 
thi man sinder, at Forstncrvnte, som strev stg t il Gram 
og levede 1470, var gift med Sophia B jörn (Hoff. 
D. Ad. 3 Pag. 293 Tab. 2), maastee Jacob (Jochim 
eller Joachim) Björns Datter ( j f r .  1470), hvor 
man tillige feer, at bemeldte D. Reventlau netop 
havde Eiendomme i eller ved Pederstrup.

1477  blev den afdode Bisp Mogens Krasses un- 
der 1474 omtalte Almisse bragt til Fuldkommenhed 
af Hans Lxeeutores l'estam enti, nemlig DecanuS 
Mester Claus Andersen, Cantor Lorenz Andersen, de
2 Odense Caniker Jens Eggerdsen og O lu f Smed, 
Sogneprcrsten i Bellinge, Borgmester Robert Hardt
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(jsr. 1474) og den ovennaevnte Vaebner (D . Mag. 2 
Pag. 16-22); og seer man ved denne Leilighed, at 
denne saakaldte Almisse egentlig bestod i en aarlig 
Uddeling af Klcrder og Sko for 15 Mark til ByenS 
Faltige (jfr. D. Mag. 2 Pag. 20, 3 Pag. 35). L i- 
gesom man ogsaa af sammeBrev erfarer, at S . Knuds 
Capitel havde sig en egen Structuarius eller Byg- 
mester, som forestod KirkenS og KlosteretS Bygning 
og Reparation (D . Mag. 2 Pag. 19).

S . A. fik Odense By et npt Privilegium, som sin- 
deö aftrykt i Almeennyttige Samlinger B . 39 Pag. 
161, nemlig Kong Christian den IsteS Privilegium, 
som ogsaa findes aftrykt i Aktstykkerne Pag. 25-29, 
og bestaaer i en Fornyelse af Kong Valdemars P ri
vilegium for Byen, eller rettere, baade af Hans og 
hanö ForfaderS (s: den tidligere) Kong Valdemars 
(altsaa formodentlig Kong Valdemar den 3dies og 
4des), og som derhos tillige bestemmer, at ByenS 
F r i h e d  (den saakaldte Byfred) stal strcrkke sig fra 
deres Stadsvsrn eller Haffuelverck og t i l deres Mar- 
kestjel, hvilket almindelig kaldes B irk eller Vikbel, 
nemlig oster ud til Honebek, vester ud t i l Clauesbek, 
og Holebeksteth, sonder ud til Ostebek, nor ud til Jg - 
levadh, Nosenkilde og Aalevad, og derncest (indbe- 
fatte) deres frie Bei til deres Havn og Skibe i Elle
mose Aa (Baago S trand?); saa at den, som gjor 
Bold inden disse Grcendser, sial foruden de soedvan- 
lige Boder endvidere bode 40 Mark t il den Foruret- 
tede, 40 Mark t i l Köngen og 40 Mark til Byen rc.; 
og folger derpaa en formelig ny Stadsret for Byen, 
hvoraf jeg blot v il anfore, at Borgerne, saavidt mu-
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lr'gt, siulde sorstaaneS for at komme i  Stok og Kön
gens Jern ; at de af Byens Frihed ikke skulde svare 
Jnne og Stod, og at de mellem Mesinge Sund og 
Ellemose (altsaa uden for deres davLrende Havn) 
ikke maatte opkjobe uden Tommer og Mollesteen z li-  
gesom det endelig bestemmeS, atBystatten aarlig stulde 
vtrre 300 Mark.

S . A. tilstod Köngen Byens Borgere et nyt P ri
vilegium, som bestod den 1) at Lngen Borger i 
OthenS maa soelge, afhcrnde eller pante nogen deres 
Jord til Andre end deres Medborgere, og 2) at hvad 
Jorde og Gaarde de habe i  andre Kjobstarder, stulde 
de have ligesaa frie for Skat og Tynge, som Borgere 
af andre Kjobstader have deres Jorder L Othens. 
Vat. in eastro nn8tro X^borZI» 8abbato ante 
voini'uieam oeuli. M sr. rvK. 406 fol.

S . A. udstcrdede Bisp Carl af Odense med flere 
Bisper og Rigsraader L Kjobenhavn en Protest for 
Köngen mod Sverrig (Hv. Pag. 955).

S . A. udstsder Bistop Carl L Odense Aflad for 
A ltä re  L . MarLse vi'rK inis i  Saxkjobing (D ip l. 
^anK.).

S . A. anmodeS Bisp Carl om at bevilge Faaborg 
B y et Hellig-Gjesthuus (Aktstyk. Pag. 133).

S . A. tog Prioren i S . Hans, Knud Thorstensen, 
Laughcevd ober Klosterets Gods paa Trostrup Mark; 
og Claus Ronnovö Frue Mette Bertelsdatter (som L 
et Doc. af 1475 kaldes Mette Berthelsdatter, Hr. 
Jochim Hardenbergs Efterleverste L Hvedholm, hvis 
Hustrue ellers kaldes Mette Eriksdat. TinhuS), mage- 
stiftede med Klosteret en Gaard i  Osterbolle og en i
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Medelbv (s: Esterbolle og Meilby) mod en i Ulbolle, 
hendes Morfader havde stjsnket (P . Müller Pag. 20).

S . A. Landsthingsvidne over den af Margrethe 
JacobSdatter (see 1390) til Dominicanerne i Odense 
stjenkede Ulfstov (Hoff. 5 Pag. 180).

S . A. dar Kong Christian den Iste i Odense og 
eonfirmerede derfra S . Annoe Gildesstraa i Svend- 
borg, keria 4ta <ivatuor teinporum (o: Tamperugen) 
in  qvaäraKesima s: i Fasten (ke§ . v ip l. ) .

S . A. tilstrev Kong Christian den Iste Borgmester 
Robert Hart i  Odense om Gudbjerg Kirkes Midier 
(Birch.).

S . A. udstcrdede Claus Jeppesen, Byfoged i Odense, 
P. Dysingh og P. Mortensen, sammesteds Raad- 
moend, etThingsvidne, at beffeden Mand Henrich B u l- 
gher, sammesteds Raadmand og Kcemner, havde lov- 
lig fordeelt og afmslt de Gerdesgorde, som Kanne, 
Peder Jeppesens Efterleverste, havde staaende paa 
Byens Jord og Mae, Sonden ncrst den Gaard, som 
hun nu iboer L Vor Frue Sogn. (A f Odense Raad- 
stue-Archiv meddeelt af D r. P. Müller).

S . A. pantsatte L Odense Jeppe Nielson af A l- 
dropp Gods i Frodorppe (s: Frorup) Sogn i W in- 
ninge Herred t il O laff Jenson i Svalebolegardh; 
hvilket, blandt Vidnerne, Per Mortenson, Raadmand 
i  OthenS, bekrsfter. v a t. Ottonie (VLpI. I^anz.).
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D et vildc vcere den sandeste Gloede, naar man efter 
at have fuldendt et Arbeide künde see tilbage paa 
samme med den Overbeviisning, at det Var suldkom- 
ment; men da det nu ikke staaer i nogen Dodeligs 
Magt at tilveiebringe et saadant (uden allenfalls i 
egen Jndbilding), saa villc vi hellere söge vor Glcede 
i Tiv efter andcn, alt som egen Grandskning eller 
Andres Mcddelclser soette os i Stand dertil, ved t il-  
foiede Nettelscr og Tittcrg at bringe de allerede med- 
deelte Samlinger Grad for Grad Fuldendclsen ncrr- 
mere; vg gjor jeg saalcdeS dermed Begyndclsen, idet 
jeg hcrhoö mcddeler de enkelte Mangler og Feil, jeg 
siden Udgivclscn af sorrigc Hefte har opdaget og som 
i det Vcesentligste hidrorer derfra, at jeg ved Udgi- 
velsen af samme havde ladet mig noie med den Ex
trakt, Langcbek af Christiern PouclscnS Register over 
S . Knuds Klosters Breve i Danste Magazin havde 
meddeelt; men ved ncermere Estersyn erfaredeS det 
siden, at alle celdre Documenter i samme (hvis vce- 
sentlige Jndhold nu saavel i disse Tillaeg, som i det 
2det Heftes Text meddeleö) i den Langebekste Extract 
vare forbigaaede. Og saaledes seer jeg mig atterede 
nu i Stand til at kunne meddele folgende Forbedrin- 
ger til Iste Hefte af Samlingerne til Odense ByeS 
sldre Historie:

13
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Pag. 5. Om den der omtalte Ellemoseaa see 
1477, 1528 (B . R. 1 Pag. 42) og 1534; af det 
Folgende ved 1288 eller Pag. 187 tilfoicde, stjonnes 
det, at Ellemose Eng laa Osten for Korup op til 
Aaen; men Sporgsmaal, om herved Trostrup-Korup 
eller B is-Korup forstaaes? Dog taler for det Sidste 
B . R. 1 Pag. 42, hvor Naesb-Hoved Laens Grcrndse 
siges at voere opad Ellemoseaa, forbi Korup, Odense, 
Ncesbphoved, Tarup, Broby, Ncrsby, Kirkendrup, 
Skougoboe, Allese, Bellinge, Torup, Lunde og längs 
Aaen til Stranden.

Pag. 8. O iron. Petri O lsi siger, at Odin blev 
begravcn i en Hoi eirea amnem, ubi funllnts 
est eivitas Otliems.

Pag. 15. Nonnebjerg kan gjerne i gamle Dage 
have besiyttct Indlobet tilByen, iscrr saa lcenge denne 
laa Spd for Aaen, ja endog saa lirnge den blot var 
indskrirnket til Frue Sogn.

Pag. 16. Pladsen blev dog for 1202 overdragen 
til S . Knud, men tilhorte dog atter Dalum Kloster 
1352 jfr. Pag. 17.

Pag. 18. Dog siger Resen, at der vedblev at v«re 
et Capel rc. jfr. Pag. 161.

Pag. 27. Jmidlertid Var det, som bekjendt, en 
gandsie anden Ro, der gav NoSkilde Navn.

Pag. 32. Med Hensyn til Oprindelsen af Toller
lundS Navn, bor tilfoieS, at det dog virkelig i et 
Brev af 1375 (eller rettere i Registraturen af samme) 
kaldeS Toldelund, men derimod 1455 atter Tollelund.

Pag. 33. Ved Canalens Gravning skulle ogsaa, i 
Folge afdode C. Iversens Beretniug, vcrre fundne
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Skeletter saavel af Raa- og D a a -D y r, som afDel- 
phiner.

Pag. 34. Lin. 17. Th. B r. Bircherod skal sige L 
Almeennyttige Saml. B . 28 Pag. 231 (som jeg ikke 
har ved Haanden), at der cndnu til Hans Tid faruteö 
Hoie og gamle Begravelser i Mangfoldighed omkring 
ved Odense B y , som noksom vidnede om, at den i 
de hedenske Tider havde vaeret cn stör og folkerig 
By og fornemme HerrerS Boplads.

Pag. 34 Lin. 24. 1811 fortalte man mig, at en 
Bonde i Dollbro, ved sor nogle Aar siden at käste 
en Grovt, stulde have fundet en heel Deel Oldsager, 
saasom smaae Sa.re, ditto Tcrnger, Knive og andre 
ubekjcndte og smukt udgraverede Jnstrumenter, som 
form öden tlig havde vcrret af et Slags Kobbercompo- 
sition, siden de ved at lcrggcö i Spol skulle have faaet 
en GlandS som Guld; men da de indtil vivere bleve 
ophcrngte som Zirater i Bindnerne, kom de tilsidst i 
Bornenes Hcrnder, og efter kort Tids Forlob blev der 
naturligviis ikke mindste Stnmp af dem tilbage.

Pag. 41. Lin. 19-20. burde, for at forebyggeMiS- 
forstaaelse, hedde: forudsat at Deretningen i det Hele 
taget eller i sine vcescntligste Punkter er fand.

Pag. 44. Hvad her yttres om Frue KirkeS hoie 
Bcliggenhed tor naturligviis alene forstaaeS med Hen- 
syn til AaenS Bredder og den Tid, da Byens Byg- 
ningcr blot längs samme vare opforte, altsaa med 
Hensyn vaa den davcrrende og ikke paa den nuvae- 
rende B y ; thi i Folge Od. AdressecontoirS Eft. 
1773 No. 22, — hviö Savn jeg ved Udgaven af 
Iste Hefte beklagede, men som Hr. Cancellieraad Hem-

13*
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pel har vcrret saa god at sende mig ester at Steiftet 
Var trykt og udgivet, — stal Korsgaden (forudsat at 
Gradmaalingen er med Noiagtighed optagen) vcere 
det hoieste Sted i den nuvcerende Bp og 12 Tom. 
hoicre end S . Knuds Taarns Grund; denne igsen 36 
Tom. hoiere end GraabrodreS, 45 hoiere end S lot- 
tets og 67 hoiere end Vor FrucS (saa at altsaa Vor 
Frue Kirke i Gründen er den lavcste af disse nuvce- 
rende, men den Tid aldeles ikke eristerende Bpgninger), 
men S . Knuds Grund igjen 145 Tom. lavere end 
Hunnerup By.

Pag. 57. Det er med Hensyn til det under 1070 
anforte maastee en ikke rrmcerkelig Omstsndighed, at 
den sidste Prior i S . Knuds Kloster, Chr. Pouelsen, 
der 1561 stjenkede davcerende Konge Frederik 2 en 
Vaabenbog med 500 malede Vaabenskjolde (D. Mag. 
2 Pag. 78), ligeledes flal have forceret den beromte 
Statholder Henrik Rantzau et Malen af 1070, nem- 
lig cn Christus paa Korset me> ftere Bifkgurer, der 
formodentlig enten havde vcrret brugt til et 
swrtati'te etter har vcrret udstaaret af et Missale. 
Det Var (formodentlig sidcn blevet) indfattet i e,r 
Kasse eller Ramme, ifolge hvis Jndstrift det af denne 
Prior Var forceret til Henrik Rantzau, som havde la
det saavel denne Jnvskrift, som flt og FrueS (v. Hal
les) Vaabcn anbringe paa samme; hvilket sjeldne 
og ved sin hoie Alder udmcrrkede Stpkke senere fra 
Tydstland af er blevet davcercnde Gouverneur i Fyen, 
H. K. H. Prinds Christian (nuvcerende Konge) for- 
ceret̂  XJfolge en Efterretning i en for slere Aar 
fiken udkommen Odense Adresse-Avis, hvis No. og
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AarStal jeg dog paa Adresse-Contoiret ikke har kun- 
net erfare), Hvorvivt nu dette Billede (under den 
Forudscrtning, at det muligviis künde have tilhort en 
af Odense Kirker og ved Reformationen vcrre kommet 
i Chr. PouclsenS Haender) künde staae i noget SlagS 
Forhold t i l S . Albanus og S . Osvald, künde blot 
en noiere Undcrsogelse og ikke en saa oversladisk Bc- 
retning afgjore.

P. 58  eller 60. Det er en besynderlig Derivation 
af Hubalds Navn, eller rettere en besynderlig Betpd- 
ning, Munkene deri spnes at have sogt, at der i De- 
gyndelsen af v ip l.  Leeles. Otkoniens., hvor i An- 
ledning af Pave PaschaliS's Privilegium af 1117 og> 
saa Lpiseop. Otk. Ilnbu lilus omtales, ved Hans 
Navn tilfoieS: L t  Iionos e rit knie livo^ve p a in o ! 
hvoraf man saaledeS feer, at de have uvledet Hans 
Navn af det gammeldanske Abild 9: i nuvoerende 
Sprog et ALble.

Pag. 71. Man Hörer i Odense intet vidcre t i l  
disse Neliqvier; med mindre man dertil vilde regne, 
at et Diplom af 1183 omtalcr 8aneti mart vres K a - 
nutns L  ^UiLnus, <;vornm re iu iv iE  in eeelesia 
Otkiniensi recjviesennt (l^snK. Ooll.), hvilket for- 
modentlig blot hidrorer fra MunkeneS Vankundighed, 
der antog, at Kirken maatte gjemme de Helgenes 
Veen, efter hvem den Var opkaldet.

Pag. 80. Om Knuds - Stenene kan tilfoies, at 
foruden den storre Steen, som man kaldte S . Knuds, 
var der ogsaa en mindre, der kaldtes Hans Vaaben-- 
dragers, og et Agerskifte, der af hanö Niddere kalv- 
tcö Nidderstien.
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Pag. 112. I  Erkebispens Diplom af 1171 kalder 
Han S . Knuds Munke: «lileeti 5Uii öd fratres in 
Otllense, veo 8aneto<ive Xanuto m ilitantes, og 
siger om dem, at de bestdde elemos^naruni eollee- 
tas 6e ^ueia, 8e !an ilia , I^alanclia sliiscive insu- 
lis  ab episeopis Le populis saneto A la r tir i X a - 
nnto an li^v itus clonatss.

Pag. 115 at Moglebro er det rette beviseS imid- 
lertid, som det Folgende v il leere, af langt aeldre og 
altsaa ogsaa paalideligere Dvcumenter, jfr. 1536.

Pag. 118. A t der i gamle Dage laa en KongS- 
gaard paa Torvet, fees tydeligt af Kong Frederik den 
2denS Brev af 1578, hvorved Köngen ovcrlader MadS 
Knivsmed af Odense et Stylte Jord til Bebygning, 
der hvor KongSgaarden tilforn stod og som ligger 
ved (den da endnu saakalotc) Bispegaard (nemlig den 
gamle Bispegaard, nuveerende Frokenklostcr, om hvil- 
ken det 1593 hedder: euria episeopalis Ine erat, 
«ivse totam kane plaKam, a eiviln is nune seclill- 
cstam, sntea eomplexa est), samt ved Aaen, hvil- 
kct Jorgen Marsvin, som Lcrnömand paa KongSgaar
den, alt forud havde overladt Ham (^ e t .  pudl.). 
Hvorvidt nu denne fordums Kongsgaard paa Torvet 
stod L noget SlagS Forhold til det saakaldte Krage
borg paa samme Torv, sial jeg Lkke kunne sige; men 
vist er det, at faa Aar efter Neformationstiden op- 
stod der Trcrtte mellem Odense By og S . Knuds 
Kloster om et Stroede mellem S . Knuds Kloster og 
(davoerende) Bispegaard, og i den Anledning faldt der 
1547 Dom om bemeldte Strcrde, som gik Sonden sor 
Albani Kirkcgaard mellem Bispcgaardcn og S. Knuds
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Klosters Abildgaardsmnur (Chr. PoulsenS Reg.); og 
i det i denne Anledning s. A. optagne Landsthings- 
vivne figes Krageborrigh at have ligget i bemeldte 
Strcrde (I. e .); thi Tingsvidnet lpder paa, at den 
Jord, hvorpaa Krageborrigh staaer, Hörer S . Albani 
Kirke t i l ,  eftersom der endnu i Mands Minde blev 
ndlagt 14 Fodder Jord af S . Albani Kirkegaard i 
Osten längs ud med den Muur, som lober fra det 
Elsnde HuuS ti l Krageborg, og Kirkemuren derved 
igjen saa meget indflyttet (ke z . D ip l.) , saa at det 
maastee Var samme Gaard, hvorom det hedder, at 
Köngen 1580 kjobte en Graabrodre (det vil sige A l
bani) Kirke tilhorende Gaard, som laa noch op til 
det Clsnde HuuS og imod S . Albani Kirkegaard 
(som alt sor flere Aar siven Var udlagt til Torv) for 
60 cnkelte gode Daler, og lod den derpaa nedbryde 
for at gjore Pladsen, hvor Lcrnstagelsen siulde skee, 
desto storre (Bloch 1 Pag. 584-85).

Pag. 120. Om Vor Frue Klosters Forslyttelse fra 
Nonnebjerg til Dalum see disse Tilloeg Pag. 127 og 
161.

Pag. 127. A f Chr. Poulsens Register oploses L 
det Mindste det cne af disse Tvivlsmaal; thi der 
sigeS det öS med bestemte O rd, at Jsuse Var det 
samme som Hunderup. Han anforer nemlig blandt 
S . Knuds Klosters Adkomstbreve (dog »den at noevne 
Aarstal) Kong Knuds Brev paa Nundeborigh Fangh 
og paa Assessoo, som nu kaldeS Hunderop; men i 
Randen kalder Han det et Magelaugsbrev mellem S . 
Knuds Kloster og Dalum Kloster. Denne Kong 
Knud kan nu vist nok ikke vcere nogcn Anden, end
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Kong Knud den 6te, som regjerede fra 1182 til 1202. 
Antager man nu, som maa formodes (siven det anfo- 
res i S . Knuds Jordebog), at disse 2 Eiendomme 
ere blevne overdragne til S . KnndS Kloster af Da
lum Kloster, da maa dette ikke alene vcere skeet i Kong 
Knuds T iv , men da det var et Magelag, saa maa 
Dalum Kloster ogsaa have faaet Vederlag derfor; 
hvilket Vederlag dog neppe kan have vceret den 1181 
omtalte Hiellese Kirke, der, som det spnes allerede 
117b, og altsaa for Knud den 6tes T id , var dem 
overdragen. I  alle Tilfcrlve spnes dog af ovenanforte 
Diplom at folge, at Nonnerne maatte have overdra- 
get Nonnebjerg, og altsaa formodentlig ogsaa vcere 
flpttcde for 1202, og rimeligviis 1103 eller paa samme 
T id , da de overdroge Jsuse og da de endnu kaldeS 
Aloniules de v u r^o  o: af Nonneberg og ikke, som 
siden, af Dalum; og saaledeö maatte altsaa min For- 
modning vm Jldebranden af 1247 som Anledning til 
dereS Forflpttelse aldeles bortfalde. Destovcrrre bli- 
ver imidlertid det Hele endnu L slcre Henseender tvivl- 
somt, ikke alene fordi Chr. Poulscn intet Aarstal 
ncrvner hverkcn for Magestiftet eller for den kongelige 
Konfirmation paa samme; sigcr ikke, til hvem det 
overdroges og ikke hvad Vederlag Nonnerne fik; men 
ogsaa, fordi der kun er saare liden Nimelighcd for, at 
Kong Knud endnu 1103 stulde have stadfoestet Non
nerne Ret til at lade dereS Korn male paa Munke
molle, dersom de allerede da vare flyttede til Dalum, 
hvor de jo selv havde den bedste Leilighed til at an- 
lcegge sig en Molle, dersom der endog ingen forud 
havde vceret.
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Pag. 142 Lin. 19 bor L Siedet for S. Knuds 
GrodreS Munke loeseS: S. Knuds Klosters Munke.

Pag. 143. Privitegiet af 1203 omtaler loeum, 
in izvo monasterium (Ottoniense) situin est eum 
omnibus pertinentiis suis in Leonis, t^slamlis, 
Herre, Halse, ^utia, tteme (alias Itimü) «L 8!1«1 
ae alias possessiones euin pratis, v in e is ,1 e r -  
ris, nemoribus, usuaZiis Sd paseuis, in boseo «L 
plano, in aqvis L  molentlinis, in vüs Sd semitis 
(Lang. Coll.).

Pag. 144. I  et andet Doc. af 12)5 kaldes Kla
fteret ligeledes Monasteriuin L . IVIarise sancto- 
rnm^ve ^ta rtirum  l^anuli «L ^ lb a n i (Lang. Coll.).

Pag. 147. Et Stigbord kaldes endnu blot et 
Steeg i et Hcrredstingsvidne af 1490 (A tl. 4 Pag. 
541).

Pag. 152. A f 1239 et Skjode (udstoedt an den 
S . MorthenS Dag) af en RidverSmand kaldet Ostriiv 
t i l S . Knuds Kloster, paa al Hans Eiendom i Hau- 
stcdth med Molle og Fiskevand, Ager og Eng, Skov 
vg Mark (hvilket maa vLre Haugsted i Vigerpev Sogn, 
da det siges at ligge i Skovbp Herred). A f et an
det Brev «den Aar seer man forresten, at Han hed 
Ostrid G riis og ogsaa havde stjodet Klosterct Vislof 
(o: Vigerflev) Skov; og maastee er Han endelig den 
Samme, som i et tredie Diplom kaldes Hr. Ostrid 
Tygesen, Nidder, og i sit Testament stjenker 2Gaarde 
i  Aalsbo (Nornp Sogn) til S . Knuds Kloster (Ehr. 
Poulsens Neg.).

Pag. 154-55. I  Chr. Poulsens Register flgeS det 
udtrykkclig i Anledning af D ipl, af 1242 og 1268,
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at det dar Munkemolle og Eibpmolle, S . Knuds Klo
ster eiede; og altsaa er cnhver Tvivl i denne Hen- 
seende hoevet.

Pag. 156. 1245 omtaleS L et Diplom (k)st. Ot- 
touise) Ouria üeronis cum vslneo s: Björns Gaard, 
hvori Badstuen er (Lang. Coll.), jfr. 1157.

I  Pavebrevet af s. A. omtales recliiitus a6 fabri- 
cam ^ lonasteril 8 . Xanuti, ^v i dieuntui' venartt 
8 . Kanuti in  I^ecuia, ^ueia, Halss, L r r « ,  l'o s - 
lanclia, I^ n K ls n it iL , 1,aaIanlUa, t^alstria euin 
Vui-Kcnllekolm (^anK. <7o1I.).

S . A. noevnes L et Odense-Diplom 8i1va, ijvse 
6 ie itu r Hiorsluncl (ib ir l.), altsaa fonnodentlig den 
i  hiin Tid i NaeSbyhovedS So beliggende stovbevoxede 
Holm af ovenncrvnte Navn.

Pag. 160. For Tydeligheds Skpld burde der Lin. 
8, i Stedet fo r : Han, have staaet: en af Hans Efter- 
folgere; thi det var fonnodentlig Erik Plougpenning 
(1241-50) eller Abel (50-52) eller Christoffer d. 1 
(52-50), der slyttede ud, men forst Erik Glipping 
(50-86), der bortstjenkede Pladsen.

Pag. 161. Om den Sandsynlighcd, at Klosteret 
allerede tidligere künde vcere forflyttet fra Nonnebjerg 
t i l Dalum, har jeg i det Foregaaende pttret mig, men 
v il her blot tilfoie, at Nescn i sit haandskrevne ^ l la s  
vanise, dog uden at noevne sin Hjemmclsmand, vid- 
ner, at efter Vor Frue Klosters Forflyttelse blev den 
gamle Klosterbygning forvandlet til et Capel og med 
Vor Frue Kirke forenct: en Efterretning, der i 
hoieste Maade er usandsynlig; thi naar Jorden, hvor- 
paa det laa, tilhorte S . Knud, hvorlcdcs künde da
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Klosteret eller sammes Capel komme til at tilhore 
Vor Frue? Maaskee har Nesen ladet sig forfore af, 
at baave Kloster og Kirke hed Vor Frue, og saalede- 
troet, at Klosteret havde ligget tcrt ved Kirken og 
siden Var bleven forvandlet til et Capel ved samme. 
Men Vor Frue eller det senere saakaldte Dalum Klo
ster var jo stiftet af Munkene i S . Knud og havde 
altsaa intet med Provstiet eller Vor Frue Kirke at 
gjore.

Pag. 163. Lin. 12. Prof. Delschow stal have ta
get Suhms Mening i Forsvar, at Repner og Jen- 
Bang var en og den samme; men jeg kjender blot 
AfhandlingenS Titel.

Jbid. Lin. 21. Dog var det 1257 en af Erke- 
bispens Klager mod Kong Christoffer, at Han gjcrstede 
Kirker og Klostere i Odense og andre Steder med 
Hefte og Hunde, saavel selv, som Hans Folk, og dcr- 
ved fortraengte de Geistlige af dereö Forsamlingshuus 
og Soffnehuns, saa de ikke künde holde dereS Regel 
(H vitf. Pag. 251).

Jbid. Lin. 29. Disse Raadmsndö Navne vare 
Tuvo Ostcnscn, Tuvo Bertrafson, Matha-us Broky 
og Johannes Torendoß. Men neppe kan Akismath 
vcrre Munkemvse; thi Akismath omtales endnu i et 
Diplom af 1413, og af Chr. PoulsenS Reg. feer 
man, at det ikke var Naadmcendene eller Bpen, men 
Köngen, der tilstjodede S . Knuds Kloster Munkemose; 
thi der ansores (stjondt uden AarStal) et Kong Eriks 
Brev ( t il Klosteret) paa Munkemose, „som i For
maals Tid kalvtes Munkegang;" og hvad enten dette 
NU er Erik Plougpenning (1241-50), eller E rit G lip-
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Ping (59-86), eller Erik Menved (1286-1319), saa 
beviser det dog stedse, at Klosteret havde faaet den 
af Köngen og ikke af Byen.

Pag. 166. Provstiet og Vor Frue Kirke kaldes 
allerede ved denne Leilighed en kongelig Forlcrning 
(Hvitf. Pag. 261).

Pag. 167. Ved denne Leilighed stjenkede Broder 
Nayner, Bistop i Odense, 1267 Franciscanerne i 
Svendborg en Grund mellem deres Kirke og Gaden, 
der forte fra Fistetorvet t il Stranden, foruden mere 
(8 . t t .  I). 5 Pag. 518).

Pag. 170. 1271 kan Hennikin gjerne have gjort
stg fortjent af Bornestolerne i Odense; thi Han var, 
vel at mcrrke, Nector for Han 1277 blev Prior.

Pag. 174. Om Kongsgaarden paa Torvet fee 
1157 og 1180 i disse Tilloeg.

Pag. 176. Dog ncrvnes de 2 Heilig-Geisthuse 
endnu 1543, og da Var altsaa intet af dem Naad- 
huus; ja 1593 synes allerede Naadhuset at have lig- 
gct paa sin nuvoerende Plads.

Pag. 181. A t begge Köngens Dottre stulde vLre 
dode i et og samme Aar, har ingen Nimelighed, med 
mindre der Var Pest 1283.

Pag. 184Lin. 6. Seemereheromi8.k..v.8Pag.160.
Jbiv. Lin. 10. fra, lceS: for.
Jbid. Lin. 21. Da Kong Erik saaledes stadfoestede 

Knudsbrodrenes Net til at vallge Bisp, saa er dette 
formodentlig Gründen, hvorfor Hvitf. Pag. 298 siger, 
at denne Konge havde givet Knudsbrodrene det P ri
vilegium, at voelge Bisper i Fyen; stjondt de allerede 
1139 havde faaet det afErkebispen og 1140afPaven.
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Pag. 1S5 Lin. 27. Frederiksborg la?s: Frederiksborg.
Pag. 186 Lin. 14. vigtigste lces: vestligste.
Pag. 187. A f 1288 har man et Skjode og Ma- 

gestiftebrev af Borgmester og Raad i Odense paa 
Essetvffthe Mark og Hyngömark til S . Knuds Klo
ster, hvorimod Byen igjen af Klosteret fik en Eng, 
kaldct Ellemose-Eng, liggende Osten fra Korope op 
til Aaen (Ehr. Pouls. Neg.).

Pag. 189. Lin. 22. Orbek laeS: Orkil.
Pag. 199. Svinesund er dog maaskee snarere 

Sundet mellem Norge og Sverrig.
Pag. 202. Det var ikke blot Biskopperne, der 

havde Net til at uddele Aslad, men ogsaa Munkcne 
fik den kort efter, nemlig 1315.

Endelig maa endnu ved noervcrrende Heste 
tilfoieS:

Pag. 147 Lin. 21. Skjondt Aarstallet i den mig 
af D ip l. Dan^. meddeelte Afjkrift 2 Gange gjentages, 
maa det dog i Folge Kong Hanfes Levetid formo- 
dentlig vcrre en Forvexling med et scnere AarStal, f. 
Ex. 1557, cller nogct lignende.

LigeledeS tilfoies i samme Hefte:
Pag. 173 Lin. 3-4.  S . A. stjoder Lawe Brock 

paa Esdrop, Voebner, t i l  Powel JeipSson, Vcrbner, 
en Gaard i Sondersse i Schowbyhoeret; og blandt 
Vidnerne er Niss Anderson, Nodmand i Othcns. 
Dal. Oltonie clio ü .  ^larAarelre v irZ in is  (D ip l. 
I s n K ) .



T r t, k f e r l.

Pag. 12 Lin. 21 Alteret lcrS Alevath
— 2 7 — 16 nativitateS l. nativitatiS 

35 — 28 Dr. l. Dn.
— 36 — 5 femernsse l. femerile
— 57 — 23 kaltes l. kalder
— 60 — 4 Gave l. Gavee
— 83 — I I  pjvate l. private
— 8 7 — 9 1413 l. 1313
— 89 — 9 Heyer l. Hoyer
-7  93 — 7 matte l. niaatte
— 9 5 — 12 pansatte l. pantsat
—   21 Sjcrlemesse l. Sjceleftelse
— 96 — 3 Nordeoppe l. Nordroppe
— 9 9 — 16 Vitterlig l. Vitterlighed
— 110 — 10 bev 1. brev

^  — — 12 Pughcr, scolce l. Pughcescolae
— 121 — 4og5Zcecep l. 2ceiep
— 129 — 2 Skovby l. Skamby
— 115 — 28 haver l. svoer
— 152 — 3 maa l. mon
— 168 — 9 Biser l. Bisrer
— 171 — 26 lowre l. lawre.






