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1» Ribe Bys Historie.
©en gamle By Ribe, hvis Historie jeg har isinde at Beliggen-

skrive, ligger under 55° 19' 45" nordlig Bredde og 3°
48' 55" vestlig Længde for Kjobenhavn'). Den ligger
ved den temmelig betydelige Ribe-Å, der ofte også kaldes
Nibs-Å, uagtet dette sidste Navn efter Stedets Sprogbrug
kun betegner den nærmeste Del af Åen ovenfor Byen3),
hvilket ogsaa stemmer med Navnets Oprindelse fra S vend
Neb, der i Begyndelsen af det 16deÅrhundrede byggede
den såkaldte Midtmølle. Da en Del af Åen således på
en Måde blev hans Mølledam, og han tillige erhvervede*
sig og Arvinger Retten til Fiskeri i det Vandløb, som
førte Vandet til hans Mølle, mod en årlig Afgift til Slottet,
lader det sig heraf forklare, at Ovcråen efterhånden fik
Navn af Nebs- eller Nibs-Å. Navnet Ribe-Å (amnis
Ripensis) forekommer derimod allerede 12943). Fra Byen
til Åcns Munding er der i lige Linie noppe 3 Fjerdingvej,
men næsten l’/'a Mil, når man følger Åcns Krumninger.
Åen gjor især 1 ’/» Fjerdingvej fra Byen en stor Bugt
imod Syd, hvorefter den strax igjen bojer mod Nord og
derved danner den frugtbare Halvø af Marskland, som
kaldes Ribe Holme, og som siden Erik Menveds Tid bar
hørt til Byen. Strax nedenfor Byen optager Ribe-Å fra
den nordlige Side et Tilløb i den såkaldte Iljortvad- eller
Tvcd-Å, der ligesom Ribe-Å løber fra Øst til Vest og
tilsidst begrændser Byens Forstad mod Nord. En Mil
*) Trap: Stat.-topogr. Beskriv, over Danm. 2, S. 926.
2) Således allerede ifiilge Terpager: Rip© Cimbr. S. 16.
*) Ribe Stiftskistes I)okum. i Geh.-Ark. Nr. 13.
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nordenfor Ribe-Å løber Kongeåen. Ved disse Aer finffes
betydelige Enge, som vestenfor Byen blive marskagtige.
Desuden beståer hele Kysten af et Marskland, som navn
lig mellem Ribe-Å og Kongeåen har en betydelig Bredde
(omtrent l1/« Fjerdingvej). Udenfor dette Marskland
findes Indrehavet indenfor Fanø og Manø, som næsten
kun beståer af flade Grunde, som ved Ebbetid ligge mere
eller mindre torre, og igjennem hvilke kun enkelte Render
danne Løb, som ved Flodtiden kunne benyttes af mindre
Skibe, således som navnlig den Rende, der dannes af
Ribe-Ås Vande. Dog gåer et stdrrc Dyb, det såkaldte
Knud- eller Knude-Dyb, ind imellem Fanø og Manø og
nærmer sig til Kysten paa 2’/a Fjerdingvej, hvor den
sidstnævnte Rende udmunder i det.
Marsken ved Ribe er uinddiget og kan således i
Reglen kun anvendes till-Iøslet og Græsning, og det kun
under idelige Tab ved Oversvømmelser. Med Undtagelse
af den er det nærmeste Omland meget sandet og i det
Hele taget ufrugtbart, hvorfor der også til de fleste
Sider af Byen ligge uopdyrkede Hedestrækninger indenfor
en Mils Afstand. De opdyrkes dog efterhånden, hvortil
Rigdommen paa Hø hjælper meget. Af Skove findes kun
enkelte små Levninger tilbage Syd for Byen ved Sem,
Klåby og Roager. Mod Ost vare tidligere de store Moser
i Omegnen af Tved-Å bevoxede med Skove, der sluttede
sig temmelig nær op til de store Skovstrækninger ved
Fol, Rodding og .Teis.
Ribe-Å deler sig ved Byen i 4 Arme, der dels om
slutte, dels gjennemstrbmme Byen, idet de 3 af dem
drive Moller og den 4de er forsynet med en Sluse. Op
rindelig har Åen dog vistnok kun haft to Arme, der,
idet de gjennembrøde den Hdjdestrækning, der på Nord
siden af Åen kommer fra Ost, og på Sydsiden fortsætter
sig mod Vest, indesluttede en 0 med temmelig huj og fast
Jordbund, på hvilken Byen for sin væsentligste Del er
blcven anlagt. Dog har Grunden ved sin forste Bebyg
gelse ikke været saa hdj, som den nu er, hvilket dels
ses deraf, at Domkirkens Gulv ligger under den nu
værende Overflade af det omgivende Terræn, dels viser
sig derved, at man allevegne i Byen finder en kunstig
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OpfvTding, tildels af meget uheldig Art, til en Dybde af
1 eller 1’/> Alen, under hvilken man hyppig finder Sten
bro og Grundvolde af Bygninger. Om Byen i sin ældste
Tid har været mere udsat for Havets Oversvømmelser
end nu, kan forsåvidt være tvivlsomt, som den slesvigske
Vestkyst måske siden den Tid har sænket sig*); men
Opfyldingen af Grunden er dog vistnok tildels foretaget
forsætlig til storre Sikkerhed mod Havet. På Grund af
sin Beskaffenhed er den dog uheldig i sanitær Henseende
og vilde være det i endnu liojere Grad, når ikke den
frie Beliggenhed i den næsten ganske flade Egn tildels
rådede Bod derpå ved at give Vinden en så fri Adgang
til at forny Luften. — Domkirkens Gulv ligger nu 12 å
13 Fod over daglige Hdjvande.
Hvad Byens Navn angåer, så forekommer dette vist
nok første Gang på Dansk i Indledningen til Valdemar
Sejers jydskcLov, hvor det idet flensborgsko Håndskrift,
der skriver sig fra det 13de Århundrede, har Formen
„Ripæ“; men allerede i Begyndelsen af det 15de År
hundrede, da man begyndte at affatte Dokumenter på
Dansk, har Navnet i Almindelighed den samme Form
som nu, nemlig „Ribe“, undertiden skrevet „Ribæ“,
sjeldnere „Ripe“. Derimod har Byen på Latin næsten
altid været kaldet „Ripæ“. At Navnet således på Latin
har fået Formen af et Flcrtalsord, må vistnok grunde
sig på dets egen oprindelige Natur; thi også andre
fremmede Nationer have betragtet det på samme Måde:
Tydskerno have gjort det til „Ricpen“, og Islænderne
nævne også altid Byen i Flertalsform3).
De latterlige Forklaringer, som man tidligere har
opstillet af dette Nam „Ribe“ eller „Ripæ“, vil jeg ikke
omtale. N. M. Petersen har i Sted registeret til „Old
nordiske Sagaer“ udledt det af det islandske Ord rfpr,
gammel frisisk rip, en lille Stenhoj. Ri pr oversættes
af Andre ved „en lille Hdj“ eller ved „en Skrænt“, og
*) So Forchhammer i X. Staatsburg. Mag. 6, S. 51 fl.
’) Ældre islandske Forfattere undgå at nævne Byen i Xominativ
(se Fornaldar sogur. XI, S. 129); en senere islandsk Annalist
fra det lfide Århundrede kalder den Kip med Formen af
Flert. Intelkj. (Annalos Island., S. 28).
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disse Betydninger kunde rigtignok her passe bedre end „én
lille Stenhoj“, eftersom hele Egnen er og altid har været
måske så stenløs, som det vel er muligt. Jeg skulde være mest
anlagt af tilbøjelig til at tillægge Navnet, og «altså også Byen, en
Frisere, frisisk Oprindelse; thi medens der, efter hvad jeg har
bemærket, intet andet Stednavn, der tyder på samme
Herkomst, forekommer i de nordiske Lande, ere sådanne
derimod temmelig almindelige i de Lande, som ere eller
have været beboede af Frisere eller andre med dem be
slægtede germaniske Stammer. Således er Riep (eller
Riepen) efter Dbrfcrs „Topographie von Holstein“ i
Kremper- og Vilster-Marsk en almindelig Benævnelse på
et Distrikt, som hører ind under en storre Landsby.
Fremdeles nævner Terpager *) Steder af dette Navn, Riip
eller Ripe, i Bispedommerne Bremen og Verden, i OstFriesland og Nord-Holland. I Edomsherred i dot gamle
Nordfriesland skal der ligeledes have ligget et Sted af
samme Navn, Riep eller Riepe3), og Ærkebiskop Adeldag
i Bremen anlagde et Kloster ved Navn Ripesholt (nu
Reepsholt) i det nuværende Storhertugdbmme Oldenburg.
Denne Antagelse, at Byen Ribes Navn, og altså også
Byens fbrste Anlæggelse, kunde være at tilskrive Friserne,
får nogen Bestyrkelse ved Sagnene om, at Frisernes Bo
liger i de ældste Tider skulle have strakt sig en Del
længere mod Nord end nu3). Med Hensyn hertil for
tjener det også at bemærkes, at inan lige indtil Nord
for Ribe finder Jernsagcr sammen med brændte Ben i
Askekrukkerne, ligesom på Føhr og i Angeln, men ikke
i det ovrige Danmark. Det bliver dog altid kun en
Gisning; sålangt Historien går tilbage, har Stedet været
bebot af Danske. N. Outzen4) anfører det vel som et
Bevis for, at Ribe endnu efter Kristendommens Indførelse
var en frisisk By, at idetmindste 2 af de ældste Biskopper
der på Stedet vare Frisere; men denne Slutning er neppe
rigtigt Det forekommer mig vel ikke urimeligt, at disse
’)
2)
*)
«)

Rip» Cimbr.; S. 7.
Outzen: Prisskrift om det danske Sprog i Slesvig, S. 111.
C. P. Hansen: Chronik der fries. Uthlandc, S. 1.
Ovenanførte Skrift, S. 112 fl.
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Mænd tildels ere bievne valgte af Hensyn til, at der dengang
endnu har bot Frisere indenfor Bispedømmets Grændser;
men netop den Omstændighed, at de udtrykkelig nævnes
som Frisere, synes mig at tyde på, at Stedets Hoved
befolkning dengang ikke har været frisisk.
Den forste Gang, Ribe omtales i Historien, er omtrent
c. 860.
År 860 *), da. det berettes, at Nordens Apostel, Ansgar, Kristenaf den jydske Underkonge Erik Barn fik Tilladelse til at dommen
lade bygge en kristen Kirke i Ribe; Kongen gav end- indføres,
også, som det synes, selv en Plads i Ribe til Kirkens
Bygning. Det var den 2den kristne Kirke i Danmark; den
forste, som var omtrent 10 År ældre, var den i Slesvig.
Til Præst ved den gjorde Ansgar Presbyteren Rembert,
udentvivl den samme Rembert, som var hans kjæreste
Discipel og efter hans Død 865*) blev hans Efterfølger
som Ærkebiskop i Hamborg og Bremen, og som har be
skrevet hans Levnet på så smuk en Måde. At Ansgar
netop valgte Ribe som det Sted, hvor det var ham magt
påliggende at få Landets anden kristne Kirke anlagt,
tyder på to Ting, for det Forste, at Ribe allerede den
gang har været et temmelig befolket Sted’), for det Andet,
at en Del af Befolkningen har været enten kristen eller
idetmindste velvillig stemt mod Kristendommen. Rimelig
vis har Ribe allerede dengang været et Handelssted, hvis
Beboere ved Forbindelsen med Engelland og Holland
havde gjort Bekjeudtskab med den nye Lære, og hvor
måske enkelte Udlændinge fra disse Lande havde taget
Bolig, så at den derved blev skikket til at danne et Ud
gangspunkt for Kristendommens Indførelse på samme
Måde, som Byen Slesvig (eller Hedeby) var det ved sin
nære Forbindelse med Tydskland. Ligesom Rembert i
Ansgars Levnet siger, at der allerede for den forste
kristne Kirkes Bygning i Slesvig vare Indbyggere der
i Byen, som vare bievne dobte i Dorstedt i Holland
eller i Hamborg, og at ligeledes Handlende fra disse
Steder, efterat de Kristne havde fået Sikkerhed, i storre
’) Se N. staatsburg. Mag. 4, S. 440. — Script. Rer. Danic. I, S.
482. VH, S. 184 (Ribe Bispekrønike).
*) Fr. Hammerich: De Rcnibcrlo etc. S. 23 fl., 52 il.
*) Ribe kaldes en vicus ligesom Slesvig.
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Mængde begyndte at indfinde sig i Slesvig, således gjadder dette Samme især for Dorstedts Vedkommende vistnok
ogsaa med Hensyn til Ribe.
Sagn om
Jeg må jOg omtale et Sagn, som anføres af ældre
Byens Forfattere og endnu har holdt sig, at ltibe oprindelig
ældste har ligget omtrent 1/t Mil sydligere, på Sønder-lardrup
Boliggen- Hede, hvor Stedet endnu vises; derfra skulle Indbyggerne
hed.
være flyttede til Byens nuværende Plads ved Åen for at
opnå en heldigere Beliggenhed for Fiskeri og Søfart.
Der findes virkelig en Mængde små Diger og Indheg
ninger som af Haver; men jeg har ikke ved Eftergravning kunnet finde Murlevninger eller noget andet Spor
af Bygninger, og hvis en sådan Flytning virkelig har fundet
Sted, må den være ældre end den forste kristne Kirkes
Opførelse. Sagnet er temmelig gammelt, da det allerede
anføres af Biskop Hans Laugesen i en latinsk Tale, som
er holdt Ar 1552 (?), men for at have nogen Grad af
Pålidelighed, måtte det naturligvis være endnu langt ældre.
Om den hellige Bomb ort har vedblevet at betjene
Kirken i Ribe indtil sin Ophojelse til Ærkebispedbmmct,
er måske tvivlsomt; men i en kort Beretning om Bremens
Ærkestift1) kaldes han Grundlæggeren af Ribe Kirke,
og der fortælles, at flere syge Hedninger, som han døbte
der, på samme Tid bleve hclbrcdcdc på en mirakuløs Måde
for deres legemlige Svaghed. Begge Dele synes der at
henføres til den Tid, da han var Ærkebiskop, og det
vides også, at han i denne Stilling gjorde flere Rejser
til de nordlige Lande for at udbrede Kristendommen.
Den
Den kristne Menighed i Ribe har dog vistnok kun
kristne med Vanskelighed kunnet holde sig imod Hedningernes
Kirke i Overlast; thi efter Rcmbcrts Død (År 888) vare ForRib c for- holdene i en Række af År så uheldige, at de bremiske
s tyr ret Ærkebiskopper Intet udrettede eller kunde udrette til
og g jon- Kristendommens Befæstelse iblandt de Danske, og at de
oprettet. Kristne vare udsatte for idelige Forfølgelser; dog skal
Kristendommen aldrig være blcvea ganske udryddet i
Landet. Endelig lykkedes det Ærkebiskop Unne omtrent
935.
935 at vinde Kong Gorm den Gamles Son, den senere
*) Script. Iler. Dau. I., S. 367.
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Kong Harald Blåtand, såvidt, at han idctmindste
tillod ham at prædike Kristendommen i Danmark og at
indsætte kristne Præster ved de forskjellige lurker i
Landet, skjont det først var langt senere, at han selv
lod sig døbe. Således fortæller Adam af Bremen1).
Efter andre Beretninger var det især en Underkonge i
Jylland ved Navn Frode, som efter Påvirkning af Ærke
biskoppen tog sig af Kristendommens Udbredelse i denne
Del af Landet, gjenopbyggede Kirkerne i Slesvig og
Ribe, opførte en Kirke i Århus, ja endogså androg hos
Pave Agapetus den 2den (946—956) på Oprettelsen
af de 3 første danske Bispedommer i de nævnte 3 jydske
Byer4). Olaf Tryggvcsens Saga ansætter disse Bispestoles
Oprettelse til 948, og den 7cnde Januar dette År nævnes
948.
i Virkeligheden for første Gang Biskopper af Ribe, Sles Bispesto
vig og Århus (i denne Orden) som tilstedeværende ved len op
Kirkeforsamlingen i Ingolheim, dengang et kejserligt rettes.
Slot, nu en Landsby i Hesscn-Darmstadt, tilligemed deres
Overhyrde, Ærkebiskop A del dag af Bremen. Unne
var næmlig død allerede 936 på den Missionsrejse, som
han fra Danmark af foretog sig til Sverrig. Der er
vistnok al Grund til at antage, at de 3 nye jydske
Biskopper netop ere bievne indviede ved denne Kirke
forsamling i Ingolheim.
I nogen Tid lå også det østlige Danmark og Sverrig
under disse 3 jydske Bispedommer, måske uden nogen
bestemt Fordeling imellem dem3). Først 40 År senere,
988, nævnes et Bispedomme i Odense, omtrent 1020 i
Roskilde, og Skåne fik endogså først sine egne Biskopper
1048. Selv Bispedømmet i Århus gik henimod Slutnin
gen af det 10de Århundrede ind for en Tid, hvorved
vistnok især Ribe Biskoppers Virkekreds udvidedes.
Først 1065 oprettedes Bispestolen i Århus påny, og sam
tidig dermed stiftedes de 2 yngste jydske Bispedommer,
i Viborg og Børglum eller Vendsyssel.
») I., cap. 61.
*) Olaf Tryggvesens Sagal, cap. 60. Script. Rer. Dan. I, S. 116.
375. Saxo, i Midlers og Vclscliows Udg. I; S. 467.
J) Adam åf Bremen II, c. 23.
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Ribe var således blevcn et Bispedomme, og det må
antages, at denne Omstændighed har bidraget til at hæve
Byen; mange Fremmede måtte derved drages til Stedet,
og det varede ikke længe, fdrend der omkring Biskoppen
dannede sig en . talrig Gejstlighed, som fortærede sine
stedse forøgede Indtægter i Byen. Det er også denne
Omstændighed, som vi væsentlig skylde vor Kundskab
til Ribe i den ældre Tid. Gejstligheden var længe den
eneste Stand, som havde nogen videnskabelig Dannelse,
og det er derfor fornemmelig den, som har efterladt sig
Optegnelser og samlet Arkiver. En Følge deraf er, at
vi kjende forholdsvis langt Mere til Ribe Bys gejstlige
end til dens verdslige Historie i Middelalderen, og at vi
navnlig for den tidligere Del af denne i de verdslige
Forhold ofte må nojes med det Lys, som de kirkelige
Forhold tilfældigvis komme til at kaste på dem.
Biskop
Leofdag, den første Biskop i Ribe, var en Friser
Leofdag. af Fødsel og skal tidligere have været Benediktinermunk
i Fulda. Adam af Bromen1) siger om ham, at han ud
mærkede sig meget ved at prædike Kristendommen i
Norge og Sverrig og endogså var beromt for Mirakler.
Vor egen Bispekrønike fortæller, at han, medens han
prædikede Kristendommen, blev forfulgt af de Vantro og
dræbt af dem med Kastespyd, idet han vilde vade igjennem
Åen (amnis); hans Lig blev af de Troende (den kristne
Del af Befolkningen) begravet på vor Frue Kirkegård;
over Graven blev der oprejst et lille Skur, men senere
blev Liget flyttet ind i Kirken og begravet på den nordre
Side udfor Koret, „hvor det i lang Tid strålede ved Mi
rakler til Troens Bekræftelse.“ — Vor Frue Kirke eller
Domkirken må altså, hvis vi, som jeg antager, kunne
tro Forfatteren af vor Bispekrønike, allerede dengang
have været til. — Det vil senere blive fortalt, at Biskop
Radulf gjorde et Forsøg på at ophoje Leofdag til en
Helgen.
965.
År 965, den 26de Juni, foretog den tydske Kejser
Kejser Otto den 1ste sig et påfaldende Overgreb på enNaboOtto den konges Omraade, idet han fritog de 3 nye jydske Bispe*) II, c. 23. ScJwl. 112. 142.
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dommer for al kejserlig Skat og Tjeneste. — Kejserne
gjorde Påstand paa et Slags Overilojhed over alle andre
verdslige Fyrster og Lande; men Anledningen til Over
grebet, som forresten hverken havde eller kunde have
nogen Betydning eller Følge, lå vel ved denne Lejlighed
især deri, at Biskoppernes Overordnede, Ærkebiskoppen,
residerede i Tyskland. — Privilegiet fornyedes endnu 988
af Kejser Otto den 3die.
Efter vor Bispekrønikes Beretning blev en vis Fulbert valgt til Leofdags Eftermand ved Postulation. Her
ved forstodes, at Valget faldt på en Person, som ikke
uden Videre var berettiget til at modtage det, ifølge du
Gange's Lexikon navnlig i det Tilfælde, at der valgtes
en Person af et fremmed Stift, som først skulde have
sin egen Biskops Indvilligelse. Bispekrøniken vil dog,
som den siger, ikke regne ham blandt Biskopperne, da
de Fleste (af den kristne Menighed) ikke havde villet
tage imod ham. Han nævnes dog som Biskop såvel af
en anonym Forfatter fra det 12te Århundrede (Anonymus
Roskildensis i Ser. Rer. Dan. I, S. 376) som af Saxo
Grainmaticus *) og Adam af Bromen, hvilken sidste kalder
ham „Folobract“a), men rigtignok ikke nævner, hvor han
var Biskop. Den førstnævnte anonyme Forfatter ved
endog i Overensstemmelse med Adam af Bremen at an
give, at han var indviet til Bispeæmbedet af Ærkebiskop
A d e 1 d a g, altså for April 988, da denne døde. Hermed
stemmer det, at han ganske sikkert nævnes i Kejser
Otto den 3dics ovennævnte Frihedsbrev af 18de Marts
988, som imod Slutningen har en Tilfbjcl.se, der rigtignok
er meget urigtigt læst, men hvis Mening maa være, at
Kejseren på Biskop Fulberts Bon tilstår Beboerne af
Ribe Bispestols Gods (?) Toldfrihed i sit Rige for deres
Rejse-Ekvipering’). — Arild Hvitfcldt fortæller også
’) Müll, og Velsch.s Udg. I, S. 506.
*) II, 23.
•) Se Regesta diplomat. I, Nr. 28. Det vedkommende Sted bör
vistnok læses således: Adliæc etiam omnes fideles nostri digno
scant, quod nos Fulgebcrti, Ripensis ccclcsiæ episcopi, rogatu
omnibus etiam inquilinis suis, qualicunque paratu euntibus, in
nostri regni finibus thelonium prorsus perdonavimus. — Smlg.
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om Fulbcrt, uden at angive sin Kilde, at han ikke
jvdskc
residerede altid i Ribe, men vandrede andensteds hid og
Bispe
dommer did, måske for Kong Svend (Tvcskjægs) Tyrannis og
og navn Forfølgelses Skyld. Efter Udtrykkene i Kejserens oven
lig det i nævnte Brev synes det, at han har opholdt sig hos deune
Ribe.
i Tydskland.
Om Fulbert er død som Biskop eller måske er
Biskop fratrådt på Grund af den Modstand, han fandt, siges
llarck(?). ikke; i hans Sted kom måske den llarek, som Peder
O luf s en (Petrus Olaus), en Franciskanermunk i Ros
kilde, som levede kort for Reformationen, anfører som
hans Efterfølger. Ribe*) Bispekrønike kjendcr ham rigtig
nok ikke og nævner derfor Odinkar som Fulberts umid
delbare Efterfølger.
Biskop
Odinkar den Y n g r e var efter Adam af Bremen
Odinkar. en yngre Slægtning (nepos) af Odinkar Hvide den
Ældre, en med det danske Kongehus beslægtet Mand,
som kavde prædiket Kristendommen i Fyn, Sjailland og
Skåne og af Biskop Adeldag endog var bleven indviet til
Biskop i Sverrig1). Den yngre Odinkar havde gaaet i
Skole i Bremen og var der bleven døbt af Ærkebiskop
Adeldag selv, efter hvem han med sit kristne Navn
egentlig lied Adeldag. Hans Fader skal have heddet
Toke og efterladt ham en Trediedel af hele Vendsyssel
i Fædrenearv. Hans Moder var måske den Asa (Åse),
Odinkar den Ældres Søster, der, som det synes, levede
mange År i Bremen; hun var en meget hellig Kvinde,
gik altid med bare Fødder, beskjæftigede sig i 20 År
kun med Faste, Bon og Almisse, forlod sjelden Guds Hus
og testamenterede, da hun ved sin Død intet Andet havde
tilbage, sine Born til Kirken. — Odinkar skal dernæst
af Kong Svend2) være bleven tagen med til Engelland
Bestemmelsen i Slesvigs gamle Bylov (§ 75) om, at Gejstlige og
Pilegrimme ingen Told skulde betale af de Heste, hvorpå de
rede.
*) Ser. Iler. Dan. I, S. 116.
>) Adam af Br. II, c. 23. 24.
*) lios Adam af Bremen står rigtignok „Knud“, hvilket Navn dog
må bero på en Fejlskrift eller Skjødesløshed, da Libcntius døde
1013 og Knud først blev Konge 1014 ved sin Faders, Kong Svends,
Død. Således står også 11, 47 „Chnuth“ istedetfor „Svend“ om
Svend Estridscn.
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og senere have fuldendt sine Studeringer med stor Be
rømmelse i Frankrig. Ærkebiskop Libeirtius (død 1013)
gjorde ham til Biskop „blandt Hedningerne“ og gav ham
Bolig i llibc; men både hans og hans nærmeste Efter
følgeres Virksomhed strakte sig over hele Nørrejylland,
idet Bispedømmet i Århus for længere Tid siden igjen
var gået ind. Når han er blevcn Biskop, er temmelig
usikkert. Efter den Orden, hvori Adam af Bromen for
tæller Begivenhederne, skulde man egentlig antage, at
det var sket før År 1000. Han får derved en meget
lang Æmbedstid, men dog ikke længere, end at den
godt lader sig antage under den Forudsætning, at han
ifølge sin høje Byrd og de daværende Forhold er bleven
Biskop i en meget ung Alder. År 1005 synes han til
ligemed Odinkar den Ældre at have været tilstede (som
Biskop) ved Kirkeforsamlingen i Dortmund1). Desuden
foretog han sig Missionsrejser til de 2 andre .nordiske
Riger. Uagtet sin store Rigdom levede han meget tarve
ligt og var så streng imod sig selv, at han i Faste
tiden hveranden Dag lod sig pidske af en af sine Præster.
Hans Formue, som han skjænkede til Bispestolen, var så
stor, at man sagde, at denne var funderet ved den. —
Ribe Bispekrønike siger om ham, at han fik Grændserne
mellem de jydske Bispedommer, altså vel Ribe og Slesvig,
bestemte, styrkede disse Bispedommer ved Besiddelser og
tilsidst med Forbigåelse af sine Arvinger gav sin Formue
til Kirken imod det Løfte af Paven, at Ribe Bispestol
skulde blive arvelig i hans Familie. Også bevægede han
sin Morbroder (.•*), Kong Knud den Store, til at overlade
Bispestolen Halvdelen af al kongelig Indtægt af Byen Ribe
med Undtagelse af 40 Marks Bøderne (de hdjestc, som
idømtes), Vrag og Forban, en Afgift, som hvilede på
fremmede Handlende (se ved 1242 og 1251). Med Hensyn
til denne Gave ville vi fremhæve, at, hvis den skulde have
nogen Betydning, hvilket dog vel var Meningen, må Ribe
allerede dengang have været en ikke ganske ubetydelig
By. — Påskedag 1045 holdt Biskop Odinkar endnu Messen
i sin Kirke, men havde allerede en bestemt Forudfølelse
*) lleg. diplom. I, Nr. 35.

c. 1000.

1045.
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1043.
Ribe udplyndret,

Val,Oddo,
Kristjern
(Val,) Biskopper.

.

af sin nærforestående Død. Ilan ordnede derfor Alt med
Hensyn til denne og døde virkelig samme År1).
2 År for Biskop Odinkars Død var Ribe blevet
plyndret og ødelagt af Venderne2) på det Tog, som
endte med deres Nederlag på Lyr skov Ilede i Nær
heden af Byen Slesvig, hvor den dansk-norske Kong
Magnus den Gode dræbte 15000 af dem. Den Ulykke,
som således overgik Ribe, er dog rimeligvis snart bleven
oprettet.
Odinkar blev dog ikke umiddelbart efterfulgt på
Bispestolen af nogen Son eller Slægtning, således som
han efter Bispekrøniken skal have betinget sig. Han
havde vistnok også selv ladet sig ordinere en Medhjælper
i Friseren Val3), som hidtil havde gjort Tjeneste i Bremens Domkirke. Denne blev altså Odinkars Efterfølger
som Biskop over hele Nørrejylland, men, da Val døde,
blev Ribe Stift År 1065 delt i 4 Stifter, og en vis Od do,
som også tidligere havde hørt til Gejstligheden i Bremcn,
blev Biskop i Ribe4). Denne Rækkefølge grunder sig
på den samtidige Adam af liremens Beretning, og dens
Rigtighed kan ikke betvivles, uagtet vor gamle Bispckrønike fortæller, at Odinkar blev efterfulgt af sin Son
Kristjern, om hvem den Intet ved at fortælle, og at
efter hans Død igjen hans Son Val, der hed således,
fordi han var født i Valland (Frankrig), blev valgt af
Nogle, medens dog den storre Del af Folket valgte en
Udlænding, Jareld, som også blev indviet til Bispcæmbedet. — Noget Sandt må der antages at være i
Bispekrønikens Fremstilling, og Suhrn®) har derfor på
en meget antagelig Måde søgt at forbinde den med Adam
af Bromens således, at den Kristjern, som blev Biskop i
') Adam af Br. II, c. 34. 47. Scliol. 26. 37. 46.60.142 (?). — Ribe
Bispekrønike. — Saxe (ed. Müller S. 506 fl. 526) synes at sam
menblande den ældre og den yngre Odinkar og taler temmelig
forvirret om den Sidstes Gaver til Kirken.
s) Adam af Br. II, c. 75.
3) Smst. c. 70.
A) Smst. II, c. 70. IV, c. 2.
*) Hist, uf Danm. IV., S. 321.
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Arhus 1065, har været Odinkars Son, og at han sonore
er bleven forflyttet til Ribe. — Dette kan være sket,
efterat Adam af Bremcn har endt sit Værk, omtrent
1080. — Hvis Bispekrønikens Fortælling om Val inde
holder nogen Sandhed, må denne Val, Biskop Kristjerns
Son, være forskjellig fra don Val, som Adam af Bremcn
omtaler, måske opkaldt efter denne, som var hans Bedste
faders Medhjælper og Efterfølger.
På denne Tid begyndte Ribe, som det synes, at
hæve sig rask ved Søfart og Handel. Adam af Bremcn,
der til sit kirkehistoriske Værk har fojet en Beskrivelse
over de nordiske Riger, forfattet senere end Hoved
værket, vel omtrent 1080*), siger om Ribe, at det er
omflydt af et Vand, der gik ind fra Oceanet, og ad hvil
ket man sejlede til Frisland, England og Tydskland. I
en Anmærkning, som rimeligvis er af Forfatteren selv,
tilfojes en Rejseroute fra Ribe til det hellige Land. Fra
Ribe kunde man sejle tilCincfal (Mundingen af Floden
Maas) i 2 Dage og Nætter, derfra til Prol (i Nærheden
af Plymouth i England) i 2 Dage og 1 Nat, derfra til
St. Mathias (St. Mahé i Bretagne) i 1 Dag, derfra til
Far (Ferrol) i Nærheden af St. Jakob (St. Jago de
Compostella, det berømte Valfartssted i Galizien) i 3
Dage og 3 Nætter, og således fremdeles. Det er uden
tvivl en telhmelig befaret Route, som således beskrives.
Der har altså allerede dengang, da Kristendommen var
i sin Barndom her i Landet, fra Ribe af udgaaet en be
søgt. Vej til det hellige Land og til de Valfartssteder,
som nævnes undervejs. At denne Route er opgivet For
fatteren i Danmark og ikke opstillet af ham selv, følger
af sig selv, men viser sig også derved, at han nævner
Strædet ved Gib ral tar med det nordiske Navn Nibrv as und (det smalle Sund). Denne Vej for hele Dan
mark og måske en større Del af Norden over Ribe tilsøs
til det vestlige og sydlige Evropa og lige til Østerland
holdt sig i Århundreder som en Følge af Ribes hyppige
Skibsfarts- og Handels-Forbindelser med Vest og Syd og
*) Af <le Ord: rex (Svend Estridson) gaudens in domino ses,
at denne Del af Værket er forfattet efter 1076.

C. 1080,

Skibs
fart.

al Tandevejoncs Usikkefhed. Ribe har meii Hensyn IH
disse Forbindelser, såvidt man kan se, på Grund af sin
heldigere Beliggenhed afløst Byen Slesvig, hvor der
snart kun var Sagnene om Forbindelserne med Vestlandene tilbage. Endnu se vi den 'Ping af Adam af Bromens
Ord, at Ribe på hans Tid laa omflydt afVand, så at det
ingenlunde er rigtigt, naar Nogle har anset Forstaden,
som den allerede i Middelalderens Tid altid hed, norden
for Åen for den ældste Del af Byen og den derliggende
St. Peders Kirke for den ældste i Ribe.
Biskop
Hvis der kan være nogen Tvivl om den tidligere
Jarcld. Bisperække, så er det dog vist, at Biskop Jareld eller
G er o ld, som tidligere havde været Kong Knud den Hel
liges Kapellan, beklædte dette Æmbedc i Året 1109.
1109.
Vor Bispekrønike siger om ham, at han for at dække
de store Udgifter, som han gjorde til Kirkens Brug,
solgte af dens Ejendomme og derpå, efter at have skrabet
en Sum Penge sammen, flygtede hemmeligt bort. I Påsken
År 1113 var han i Worms og underskrev tilligemed
flere andre Biskopper et kejserligt Diplom. Dengang var
han rimeligvis allerede røint bort fra sit Æmbede; idetmindste nævner Hamsfort i sin Kronologi1) hans Efter
følger allerede ved År 1110, rigtignok, som så ofte, uden
at vi lejende hans Hjemmel derfor.
I> i s k o p
Jarelds Efterfølger var Biskop Thure, i hvis Tid
Tli ur c. Ribe ret synes at være steget i Anseelse. For det Første
fortæller vor Bispekrønike, at det var ham, som først
Domkir begyndte at opføre Domkirken af Sten (..ecclcsiaiu Riken op .pensem lapideo tabulatu fundare“), og Bygningens Stil
føres af stemmer godt med denne Angivelse af dens Alder. Man
Sten.
mente altså nu at være i Besiddelse af Midlerne til et så
betydeligt Foretagende eller idetmindste til at begynde
på det. En herlig Bygning vidste man at frembringe,
opført i den byzantinsk-normanniske Stil efter de rhinlandske Kirkers Mønster; også Materialet hentedes for
stdrste Delen fra Rhinlandcno. Kirken opførtes næmlig
væsentlig af Tufsten eller Tras, et Slags let vulkansk
Sten, der brydes ved Laacher-Søcn i Nærheden af An*) Ser. Rer. Dan. I, S. 271.

dcrnach, og hvoraf også i Ilhin-Egnenc mange Kirker
ere opførte. Derimod skulle do Sandstens-Kvadre, hvoraf
endel ere anvendte i Midtskibets Piller, være hentede fra
Wcser-Egncn. Opførelsen af Domkirken må have foran
lediget en .betydelig Skibsfart mellem Ribe og Rhin-Mundingerne, ved hvilke Tufstenene må være bievne indskibedc,
samt Wcscren; men man vilde vistnok ikke være falden
på at hente Bygnings-Materialet så langvejs fra over
Havet, når Ribe ikke iforvejen havde stået i en livlig
Forbindelse med disse Egne. — En Mængde Arbejdere må
i en Række af År have været beskjæftigede i Byen med
et sådant Bygnings-Foretagende1).
Omtrent på samme Tid skal også det kongelige Slot
ved Ribe, det gamle Rib erhus, først være opført af
Kong Niels. Rimeligvis har Kongen herved dels taget
Hensyn til Behageligheden af at have en passende Bolig
på et Sted, hvor man lettere end på ethvert andet Sted
i Landet kunde forsyne sig med de sydlige og vestlige
Landes Natur- og Kunst-Frembringelser, dels vel også
til Nødvendigheden af at forsvare en så vigtig Havn.
Slottet blev anlagt på et temmelig højtliggende Sted strax
vestenfor Byen, endnu indesluttet af Åcus 2 Hovedanne.
Angivelsen om Slottets Opførelse 1115 findes hos Danckwerth; men hvilken Hjemmel han har haft for den, er
ubekjendt. Hvad der dog taler noget for, at Slottet idetmindste ikke er meget yngre, er, at Kong Niels 1127
holdt sin Son Magnus’s Bryllup med en polsk Prindsesse her i Byen. Anledningen til, at Brylluppet stod i
Ribe, som dog lå noget afsides, især da Bruden var
kommen tilsøs til Danmark fra Kysten af Pommern, var
efter Saxes Angivelse den, at den derværende Havn var
fuld af forskjcllige Varer2). Kong Niels synes overho
vedet at have yndet Ribe; thi 1130 holdt han en For
samling lier i Byen i Anledning af de mod hans Broder
søn, den slesvigske Hertug, Knud Lavard, gjorte
*) Efter Danckwcrth: Landcsbcschreibung v. Scbl. u. Holst., S. 78
skulle Domkirkens Sidebvtelvinger allerede være opfbrtc 1099;
men da lian ikke opgiver nogen Kilde til denne Efterretning,
bliver det det Rigtigste at holde sig til Bispekrønikens Angivelse.
’) Saxo, S. 629.

Riber
hus.

1127.

1130.
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usandfærdige Beskyldninger *). Som bekjendt. myrdede
Prinds Magnus den 7endc Januar 1131 denne sin Fætter,
hvorpå Knuds Broder, Erik Emun, gjorde Oprør imod
Kongen. Biskop Thure af Ribe var en af Kongens
troeste Venner og skal i det første Felttog have skaffet
ham Sejren ved en List. Da Erik Emun næmlig havde
gjort Landgang i Jylland og, som det synes, nær havde
overrumplet Kongen (måske i Ribe), begav Biskoppen sig
til Eriks Lejr og foresnakkede ham så Meget om Kongens
egen Uskyldighed og Lyst til Forsoning, at Erik stand
sede sin Fremrykken og forsomte den fornødne Forsig
tighed. Heraf benyttede så Kongen sig til at overrumple
og adsprede Eriks Hær. — Thure var også en af de 5
1134.
Biskopper, som 3 År senere faldt på Kong Nielses-Side
i Slaget ved Fodevig i Skåne, der afgjorde Krigen til
Eriks Fordel.
Biskop
Thures Efterfølger var Nothold, der tidligere
Nothold. havde været Kapellan hos en sjællandsk Stormand, Peder
Bo dild s en, og haft Andel i dennes voldsomme Be
stræbelser for at gjennemføre Forbudet mod Præsternes
Giftermål, som da for første Gang fremkom her i Landet.
Den samme Peder Bodildsen stiftede Benediktiner-Klosteret
i Nestved, det senere Skov kloster tæt udenfor denne
By, nu Herlufsholm. — Nothold siges af en Samtidig
at være bleven Kirken påtvungen („Ripis intruditur“)2),
og rimeligt er det, at den nye Konge måtte se at få de
mange ledige Bispestole besatte med Mænd, som ikke
vare fjendtlig sindede imod ham.
1137.
Kun 3 År havde Erik Emun regjeret, da han den
18de September 1137 endte sit Liv i eller ved Ribe ved
en mærkelig Voldsgjerning. En ung Adelsmand fra Ribe
Stift, ved Navn Sorte-Plog, en lille Mand af et stygt
Udseende3), stod som Ilirdmand i Kongens Tjeneste,
men var blevon forbitret på Kongen, fordi denne havde
ladet hans Fader dræbe uden Grund. Kongen var på
den Tid kommen til Ribe og havde efter Anmodning
*) Sulini: Hist, af Danm. V, S. 358.
a) Ser. Rer. Dan. I, S. 383.
’) Smst. S. 385.
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lovet at holde ot Rettcrting til Afgjørelse af nogle private
Stridigheder. Plog, der selv skulde møde på Tinget som
anklaget af en Almiiesmand, trådte tæt hen foran Kon
gen og holdt i Hånden et Spyd, hvis Spids vendte ned
mod Jorden og var tildækket af en Skede; men pludse
lig, da han havde forvisset sig om, at Kongen ingen
Brynje havde under sin Klædning, trådte han Skeden af
Spydbladet og gjennemborede Kongen, der døde bjeblikkelig. I det Saminfi udråbte Plog med boj Røst,
hvad han havde gjort, og opfordrede de Tilstedeværende
til at gjøre det Samme ved Kongens Høvidsmænd. Disse
flygtede forfærdede med Undtagelse af Kongens Søster
søn, Erik Lam, som siden blev valgt til hans Efter
følger. Morderen undkom; senere blev han engang under
Borgerkrigene tagen tilfange af Erik Emuns Son, Svend
Grathe, efter en Kamp i Frisernes Land; men Svend
skjænkede ham højmodigt Livet.
Saxe synes ligefrem at antage, at dette Rettcrting
holdtes i Ribe By, og således have både Petrus Olai,
Rimkrøniken og Forfatteren af Knud Lavards Historie1)
forstået ham. En anden, omtrent samtidig, Forfatter2)
siger, at Drabet foregik på et Ting tæt ved Ribe (.,juxta
Ripam“). At det skulde være sket på Hvidding Herreds
ting, som Hamsfort og Hvitfeldt sige, er vi?,tnok kun en
senere Gjætning, der er fremkommen derved, at man
har villet henlægge Begivenheden til et bestemt 'Tingsted
og da fandt, at Hvidding Herreds var det nærmeste ved
Ribe; men man har ikke lagt Mærke til, at lier er Tale
om et kongeligt Rettcrting, som ikke var bundet til noget
bestemt Sted. — Svend Ågesen og en kort Krønike fra det
13de Århundrede3) henlægge derimod Drabet til Sønder
jyllands Landsting, Urnehoved Ting, som holdtes i Egnen
af Åbenrå; men Ribe har dog størst Avktoritet for
sig4). — Den Mistanke for Medskyldighed i Kongens
*)
’)
3)
4)

Ser. Ker. Dan. IV, S. 255.
Snist. I, S. 385.
Smst. S. 22.
Smig. Sulim: Hist, af Danm. V, S. 513 H. — Endnu et Vidnedbyrd om, at den almindelige Mening i Middelalderen hen
lagde Plogs Gjerning til Ribe, have, vi i en Folkevise, som nu
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Drab, som et Sagn har kastet på Biskop Nothold’), synes
aldeles utroværdig.
Erik Emuns Lig blev begravet i Ribe Domkirke, og
han er upåtvivlelig den Kong Erik, for hvem der daglig
holdtes Sjælemesse i Domkirken. Denne Sjælemesse
nævnes næmlig i „Oldemoder“ eller Kapitlets gamle Bog2)
først blandt alle de daglige Messer, som skulde holdes
udenfor den regelmæssige Gudstjeneste, og i Listen over
disse er, såvidt man kan se, den kronologiske Orden
iagttaget. I Året 1830 undersøgte man det Sted strax
østenfor den nordlige Kirkcdor, hvor efter Sagnet Kon
gens Begravelse findes i Muren, og hvor Hans Svanning
i det 16de Århundrede havde ladet ophænge en Minde
tavle over ham8); men Stedet viste sig ikke at være det
rette. Derimod fandt man paa dette Sted i en lille Mur
åbning nogle Menneskeben og 3 små Blyplader af det
Slags, som undertiden findes i gamle Begravelser, på hvilke
3 af de ældste Ribe-Biskoppcrs Navne vare indgravede,
næmlig Odinkars, Notholds og dennes Efterfølger Askers4).
Biskop
Biskop Nothold levede kun kort, og ligeledes hans
Asker. ovennævnte Efterfølger, Asker, og om ingen af dem
har vor Bispekrønike Noget at fortælle. At deres Ben
og Blvpladcr fandtes i Forening med Odinkars, tyder
på, at den nye Domkirkebygning først nogen Tid efter
Askers Død er bleven så-vidt færdig, at man har nedrevet
1142.
den ældre og flyttet Begravelserne fra denne over i den
Biskop nye. Da Asker døde 1142, blev Ueli as hans EftcrfølHelias. ger. Om denne ved den nævnte Krønike Mere at for
tælle: Han var af Fødsel en Flamlænder, men havde
måttet forlade sit Fædreland i Anledning af et Oprør,
som hans Brødre havde anstiftet. Han har altså, som

*)
*)
’)
!)

rigtignok kun findes på Islandsk, mon udentvivl dog først må
have existeret på Dansk. Den handler om, at Plog red bort
fra Ribe, men pa. Vejen blev dræbt af sin Følgesvend. Denne
iler strax til Kongen, af hvem han vænter Belønning, men i
dets Sted bliver henrettet. Det sidste Træk er vel en senere
Forvanskning. Sv. Grundtvig: Danm. gi. Folkeviser. III, S. 6.
Sulim: Hist, af Danm. V, S. 514.
Tcrpager: Ripæ Cinibr., S. 163.
Tcrpager: Inscript. Rip,, S. 27 fl.
Nordisk Tidsskr. for Oldkynd. 1, S. 211 il.
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clot svnos, været af anset Familie. Han tog sin Tilflugt
til Danmark, hvor han i Begyndelsen måtte gjøvc Tjeneste
som Klokker, men ved at slutte sig til de Fornemme tilsidst bragte det til at blive Biskop i Ribe1). Her fandt
han dog så heftige Modstandere, at han endogså en lang
Tid måtte holde sig skjult ovenover Domkirkens Kor.
Til sit Forsvar lod han (det var på Borgerkrigens Tid,
han levede) på de biskoppelige Gårde opføre flere Borge,
hvoraf man på Bispekrønikens Forfatters Tid endnu kunde
se Spor. Måske har Hennegård været en af disse
Gårde; thi fra den udstedte han et Brev, som vi siden
skulle omtale, og måske har han bygget den anselige
Kirke i Henne, der efter Sagnet skal være byggct af en
Biskop, som bode på Hennegård*).
1145.
Dernæst fortæller Bispekrøniken, at Biskop Ilclias
stiftede Domkapitlet i Ribe. Et Domkapitel vai’ et Bro
Dom
derskab af Gejstlige, som vare ansatte ved en biskoppe kapitlet
lig Kirke, eller Domkirke, og hvis Bestemmelse oprinde stiftes.
lig var at udføre Gudstjenesten i denne på On fuldstæn
digere og anseligere Måde, end det kunde ske ved en
enkelt eller enkelte Præster; men efterhånden fik Ka
pitlet en forøget Betydning derved, at det fik Indflydelse
på Stiftets Bestyrelse som et Slags Råd for Biskopperne,
og især ved Hjælp af den Ret, som det fik til at vælge
Biskoppen. Dertil kom, at de højere gejstlige Stillinger
i Stiftet efterhånden knyttedes til Kapitlet. Kapitlets
Medlemmer kaldtes Kannik er (Canonici), og i Spidsen
for dem stod 1 eller flere Prælater.
Vi have heldigvis bevaret det Dokument, hvorved
Biskop Ilclias indstiftede Ribe Domkapitel. Det lyder
i Oversættelse fra den latinske Original således:

„Vi Ilelias, af Guds Nåde Biskop, hilse Alle,
„som se nærværende Skrift, i Herren. Vi ønske,
„at det skal komme til de Nulevendes og Eftcrkom*) 1140 forekommer der en Provst Ilclias, der som Vidne med
underskriver et Kongebrev (Pontoppidan: Ann. eccl. Dan. I,
S. 3G6). Rimeligvis er lian den Sanuno som den senere Biskop.
’) A. Kønig: Optegn, om Sognekald, og Præst, i Ribe Stift, Hånd
skrift i det st. kong. Bibi. (Ny kongl. Saml, i 4to, Nr.
2*
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..niernes Kundskab, at, da den himmelske Brudgom
„efter sin nådige Mildhed har villet betro vor Ring„hed Omsorgen for sin ripcnsiske Brud, nændig
„Kirken, så er i Betragtning af, at Gudstjenesten
„der udføres med ringe Indtægter og ved få Per
loner, derved vort Hjærte blevet opflammet til, at
„vi der både have anordnet nogle Personer, som føre
„et kanoniskl) Liv, og efter vor Evne tillagt dem nogle
„Indtægter. Det, hvori vi have gjort for Lidet, det
„efterlade vi det til vore Efterfølgeres Velgjørenhed
„rigeligere at udfylde. Vi have også tillagt dem
„den Frihed, at de må ordne Skolen efter eget
„Ønske og med Biskoppens Råd, og at et ledigt Ka„nonikat skal bortgives med deres Råd og Samtykke.
„Givet i Hænningli (Henne) År efter Guds Byrd 1145,
„den 13de Juni, i vort Bispeæmbedes 4de År2).
Kapitlet fik altså de, forøvrigt almindelige, Rettig
heder, at bestyre den ved Domkirken bestående, oprin
delig for Stiftets vordende Gejstlighed bestemte, Skole,
dog under Biskoppernes Overtilsyn, og at de ledige
Piadser i selve Kapitlet kun måtte besættes med dets
eget Samtykke. I begge Henseender opstod der dog
senere Stridigheder imellem Kapitlet og Biskopperne om
Grændsen mellem begges Ret.
Med Hensyn til de nærmere Omstændigheder ved
Kapitlets Oprettelse fortæller Bispekrøniken, at Domkir
ken for den Tid kun havde 3 Præster, hvoraf de 2, Bro
der og Sybrand, tillige vare Præster ved St. Peders
og St. Klemens’s Kirker i Ribe, og den 3die, Niels, Præst
1 Andst („Anstath“). Den Sidste må vel have ladet sit
Æiubedc i Andst bestyre veti en Kapellan, hvorimod de
2 Første rimeligvis selv have besørget deres Sognekald.
Bispekrøniken siger fremdeles, at Biskoppen tillagde Kan’) D. e.: ved kirkelige Kogler ordnet.
*) Dette Brev er afskrevet og stadfæstet af Biskop Gunner den
13. September 1245, altså netop 100 År efter dels Udste
delse. I denne Stadfæstelse lindes det i „Oldemoder“ og er
aftrykt af Terpager (llipæ Uimbr,, S. 118.)
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nikcrnc til deres Underholdning en Gård, rimeligvis en
større, forhenværende biskoppelig Gård paa Landet1),
og gjorde Bro der (Præsten ved St. Klemens Kirke?)
til deres Dckanus, det vil sige Prælat eller Formand.
Da denne var død, og Brodrenc havde vedtaget at leve
i Fællesskab (som i et Kloster) efter den hellige Augustinus’s Regel, blev en Udlænding ved Navn Vikard de
res Formand under Titel af Prior, og Ærkebiskoppen af
Lund1), den bekjendte Eskild, stadfæstede i Forening
med Biskoppen dette Klosterliv og forsynede det med
Privilegier. Da Vikard igjen forlod Landet, gjorde Bi
skoppen sin egen Son8) til sin Arkidiakonus, og Kapitlet
valgte derpå den Samme til sin Prælat; dog bleve flere
af Kannikerne senere kjede af hans Strenghed, så at de
forlode det regulære Liv, det vil sige, for at have storre
Frihed, levede udenfor Klosteret.
Indstiftelsen af Domkapitlet står maaske i Forbin
delse med, at den nye Domkirkebygning på denne Tid
har nænnet sig sin Fuldendelse.
I Biskop Helias’s Tid rasede Borgerkrigen mellem Bor
kr
Svend, Erik Emuns Søn, som efter sin Død fik Til
navnet Grathe, og Knud Magnussen, Kong Nielses
Sbnnesdn. Begge havde efter Erik Lams Tronfrasigelse
1047 ladet sig vælge til Konge; den Første understøt
tedes især af Sjællænderne, den Anden af Jyderne. Dog
har Ribe By og Gejstlighed enten strax sluttet sig til
Svend eller er under Krigen gået over på hans Parti,
måske ved Indvirkning af den slesvigske Hertug, den
unge Valdemar, Knud Lavards Son, der dengang var
på Svends Side.
Navnlig havde Kong Svend 2 af sine
ivrigste Tilhængere i Biskop II el i as og den berømte
Rib er-Ulf. Om Biskoppen fortæller således Saxo4), at
’) Bispekrøniken kalder (let en „mansio“, det samme Ord, som
den kort iforvejen har brugt om de biskoppelige Gårde, som
Helias havde ladet befæste.
*) Siden 1104 havde Norden næmlig fået sin egen Ærkebiskop.

3) Det vurede endnu cn Tid, inden Forbudet mod dj Gejsi liges
Giftermål blev gjcnnemlbrt i Danmark.
4) S. 682.
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1151.

Kongeligt Frili edsbrev
for Ribe
Kirke og
Bi spe stol,

lian var med Svend i det første Slag ved Viborg 1151,
der først skaffede Svend fast Fod i Jylland. Endel af
Knuds Folk vare efter Slaget bievne tagne til Fange og
indespærrede i et Hus i Viborg. Kongen gik ind til
Fangerne og havde Biskop Helias med sig; da gav denne
Kongen det grusomme Råd, at han skulde bære sig ad
som Urtegårdsmanden, der bortrydder de skadelige Urter,
for at de gavnlige kunne voxe. Kongen fulgte ikke Rå
det, uagtet han efter Saxes Mening havde gjort klogest
deri.
Omtrent fra denne Tid er rimeligvis Kong Svends
Benådningsbrev for Ribe Kirke og Bispestol. Det er rig
tignok uden Årstal; men det er rimeligt, at Svend ikke
har opsat at belonne sine Venner, efterat han var
bleven Herre over Jylland, Dokumentet lyder i Oversættelse saaledes:
„Svend, de Danskes Konge, hilser alle den almin„delige Kirkes Sbnncr, såvel Over- som Undero rd„nede. Da Fornuften har lært os aldeles sikkert, at
„alene det, som det guddommelige Forsyn styrker,
„står fast, saa have vi besluttet efter Evne at for„sone den fromme Gud og hædre den hellige Kirke.
„I må derfor vide, at vi eftergive og ved vort under„trykte Segl bekræfte alle Ribe Kirkes Fæstere
„(colonis), båile i Byen og på Landet, al kongelig
„Rettighed, som Landmændene kalde „Quersæt“, og
„Bymændene „Scot“ og „Quersæt“.
Vi meddele
„også en Beslutning, som vi ikke ville, at Efter
kommerne skulle være uvidende om, næmlig at vi
„indroinme ovennævnte Kirkes Biskop, ligesom det
„tidligere har været hans Forgjængere indrommet,
„Halvdelen af enhver kongelig Rot, som i Ribe By er
„tillagt Kongemagten, med Undtagelse af følgende 3:
„„Forban“, „Strandwræch“ og 40 Marks Retten.
„Den, som unddrager den nævnte Kirke dette, vil
„blive underkastet vor Magts Sværd og vil blive
„bunden ved Bandsættelscns Snare1).
*) Brevet Hudes på Latin i „Oldemoder“ og er aftrykt af Terpager
(llipie C., ti. 175).

23

I Slutningen af Brevet falder den Gejstlige, der har
affattet det, rimeligvis Biskop H e 1 i a s selv, ud af Kon
gens Rolle og taler i sin egen Person om Bandsættelse,
som lå aldeles udenfor Kongens Omraade. — Vi se, at
Kong Knud den Stores Gave til Bispestolen stadfæstes,
og at en ny, betydelig Fordel skjænkes til Kirken. Da
„Oldemoder“ opfører dette Kongebrev blandt Kapitlets,
ikke blandt Bispestolens Privilegier, synes det at være
det første, som her betegnes ved Ordet „Kirken“, skjbnt
det i cn senere Tid især var den sidste, som plejede at
betegnes med dette Ord. Det vilde ikke have været
nogen ny Gave, hvis ikke de tydske Kejseres Benådnin
ger (se S. 8 fl.) vare bievne betragtede som ugyldige.
„Quersæt“ var en Afgift, som erlagdes til Kongen for
Tilladelse til at blive hjemme, når Leding udbødes.
„Scot“ betød rimeligvis et Bidrag til Krigsførelsen,
enten i Penge eller i Levnetsmidler.
En anden Mand fra Ribe, der hørte til Kong Svends
troeste og virksomstc Venner, var Ulf, han, der i Al
mindelighed kaldes Riber-Ulf. Han har udentvivl
været en Mand af adelig Byrd. Sit Hjem havde han
upåtvivlelig på en Borg, som lå ude i Engene Vest for
Ribe, alleryderst i den såkaldte Vcstermade på Byens
Grund, og hvoraf Voldstedet, en opkastet Jordhøj, endnu
er meget kjendeligt. Det kaldes endnu Ulshøj, og
1530 kaldtes den samme Hdj, ifølge et Tingsvidne, „Rib er-Uisbor g“ *). Om han tillige har været Kongens
Lensmand på Riberhus, vides ikke; men det er temme
lig rimeligt, da han stadig kaldes Ribcr-Ulv. Under
dette Navn („Ulf Ripensis“) forekommer han således
allerede 1148, Året efter at Svend var bleven Konge,
blandt Vidnerne ved Udstedelsen af et Kongebrev2). Ilan
synes at have været en tapper Mand af en kraftig, men
tillige voldsom Karakter. Knytlinga-Sagaen nævner, at
han var med i det andet Slag ved Viborg 1151, hvor
*) I den omtrent samtidige Fortegnelse over Byens Jorder, som er
indfort i Byens gamle Jordebog, kaldes Stedet ligeledes „l'lsborigli“.
*) Diin. Biblioth. III,\ 132.
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Svend påny sejrede. På Efterretningen herom grebe
Riberne en Afdeling af Knuds saxiske Hjælpetropper,
der for Slaget havde skilt sig fra Hovedhæren og be
givet sig til Ribe, og udleverede dem til Svend. — Da
senere begge Kongerne bleve forligte, og Hertug Val
demar begyndte at slutte sig til Knud, hvis Søster han
ægtede, blev Ulf så forbittret herover, at han rådede
Svend til at bryde Forliget og pludselig overfalde Knud
og Valdemar, som dengang opholdt sig i Ribe, idet han
måske herved håbede på Understøttelse af denne Bys
Borgere; men Planen blev røbet og kunde derfor ikke
udføres. Da Kong Svend Året efter blev tvungen til at
forlade Landet, vilde Ulf ikke forlige sig med Sejer
herrerne, hvorfor han blev greben og sendt til Sverrig,
for at bevogtes af Kong S ver ker, Knuds Stiffadcr.
Sverker blev kort efter myrdet, og derved er Ulf måske
kommen fri, hvorefter han vel har begivet sig til sin
gamle Herre, der opholdt sig i Tvdskland, indtil han Hk
den saxiske Hertug, Henrik Løve, til at gjore et Tog
ind i Jylland, for at gjenindsætte ham. De kom indtil
Ribe, hvilken By overgav sig til dem og måtte stille
dem Gidsler *); men derpå vendte Hertugen pludselig om,
da Valdemar, som imidlertid også havde antaget Konge
navnet, nærmede sig med sin Hær.
Næste År gjorde Svend Landgang på Fyn og her
mæglede endnu Biskop Ilelias den sidste Overenskomst
mellem ham, Knud og Valdemar2), den Overenskomst, som
snart påfulgtes af Svends morderiske Overfald i Roskilde
på sine 2 Medbejlere. Derefter anfører Knytlinga-Saga, kort
for der fortælles om Forræderiet i Roskilde, Riber-Ulfsom en af Kong Svends onde Rådgivere, for hvis Skyld Kong
Knud ingen Tillid kunde have til ham. En islandsk Skald,
der ingen Belønning havde fået for et Kvad, som han
havde digtet til Svend, forfattede derfor også et Vers, hvori
der forekommer følgende 2 Linier:
Fyrstens hele Rigdom råder
Ribcr-Ulven nu alene.
') Snlim: Hist, af I)., VI, S. 223.
*) llehnold. Se Midlers Edg. af Saxo, S. 717, not. I.
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Dog nævnes lian ikke udtrykkeligt blandt dem, der spil
lede en Rolle ved Overfaldet på Knud og Valdemar,
ved hvilket den Første faldt, men den Anden undkom.
Derimod var lian Svends Bannerforer i Slaget på G ratlieIle.de og faldt enten, som Knytlinga-Saga beretter, i
Slaget efter en tapper Modstand, eller også blev han,
som Saxe fortæller, tagen tilfange og derpå myrdet af
Kong Knuds Folk, der på ham vilde hevne deres Ilerres
Mord, skjbnt Esbern Snare søgte at frelse ham. Han
synes efter Alt at have været en Mand af stor Betyd
ning; derfor vedblev han også at leve i Sagnet. En
gammel Vise, der kun er bevaret i Opskrifter fra Fær
øerne, besynger således Riber-Ulfs Bedrifter i en Krig
mod Sverrig, hvis Konge han tog til Fange ’). Han har
i denne Vise bevaret sin heftige, trodsige Karakter. En
anden Folkevise fortæller, at Rib er-Ulf, der tjente
som I-Iofdrcng (Page) hos Hr. Ivar Skjold son, bort
førte dennes Datter og Rigdomme, hvorpå han opførte
sig en fast Borg i et Uføre mellem Ribe og Varby Kjær2).
Kongen, hvis Befaling om at udlevere sin Brud han
trodsede, belejrede ham 2 Måneder forgjæves, indtil „en
gammel Mand kom gangende“ og rådede Belejrerne til
at overraske Borgen ved en forstilt Dands. Ulf fik Bane
sår i sin Urtegård, og en tilkommende Læge vil ikke
helbrede ham, livis han ikke vil afstå ham sin Viv. Ulf
dør, idet han udtaler sin Forvisning om, at hans Kone
vil leve som Enke; men denne Tro beskjæmmer hun’).
Også i denne Vise er således Karakteren godt vedlige
holdt; men forøvrigt indeholder den rimeligvis intet Hi
storisk. Som bekjendt, forekommer Ribcr-Ulfs Navn
endnu i en tredic Folkevise, næmlig i den, der beskriver
Riberhuses Erobring under en Dands. Han er her Fordandseren, „thi han var Kongen tro og huld“. At han
forekommer i denne Vise, der åbenlyst er endel yngre,
viser kun såmeget, at hans Navn og hans Troskab mod
sin Herre mindedes blandt Folket længe efter hans Død.
*) Sv. Grundtvig: Danm. gi. Folkeviser. III, S. 14 II.
*) Således kaldtes i det 16de Århundrede det nuværende llibeKjær; om Navnet er ældre, er noget tvivlsomt.
’) Sv. Grundtvig: JDanm. gi. Foll^viscr. III, S. 18 il.
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Efter vor Bispekrønikes Beretning døde Biskop Ue
li as allerede 1152 og blev begravet i Domkirken ved
Siden af den hellige Le of dag. Årstallet er dog urig
tigt, li vad enten Fejlen må tilskrives Forfatteren eller en
senere Afskriver; thi Helias levede endnu idetmindste
1154*), og hans Eftermand var ved sin Sendelse til
Tydskland, som strax efter vil blive omtalt, og som i
det Tidligste fandt Sted 1160, endnu ikke Biskop, som
Saxe udtrykkelig siger 2), ja nævnes ikke engang som
sådan, da lian i Avgust 1162 fulgte Kongen på dennes
Rejse til Kejser Frederik d. 1ste3). Rimeligvis er
1152 ligefrem en Skrivfejl for 1162, skjbnt Subtil-1) an
tager 1166 for det rette Årstal. — Hans Efterfølger blev
en Engellænder ved Navn Radulf, der var Kong Val
demar d. 1stes Kantsler. Det varede dog 4 År efter
hans Udvælgelse, fdrend Ærkebiskop Eskild vilde ind
vie ham, da han efter Ribe Bispekrønikes Fortælling be
skyldtes både for Mord og for Frafald fra Kirken. Ved
den sidste Beskyldning sigtes til, at han som Kantsler på
en Sendelse til Tydskland havde ladet sig forlokke til at
slutte sig til Modpaven Viktor d. 4des Parti, som un
derstøttedes af Kejseren imod Alexander den 3die,
der var valgt af Flertallet af Kardinalerne. Saxe til
lægger ham hverken Klogskab eller Fasthed under For
handlingerne med Kejseren og Modpaven. — Endelig for
sonede han dog efter Bispekrøniken Ærkebiskoppen ved
at give en Gård til „Munkene ved Løgum“.
Han blev herved den første Stifter af dette anselige
Cistercicnser-Kloster, som på Grund af sit Forhold til
Ribe Bispestol også her fortjener en noget udførligere
Omtale, hvorved må erindres, at Løgumkloster på
den Tid og endnu langt senere hørte til Ribe Siift.
Der havde allerede tidligere i nogen Tid bestået et
Kloster ved Som, 3 Fjerdingvej Øst for Ribe, såvel for
sorte Munke (Benediktinere) som for Nonner. Efter
Dankwerths Angivelse skal det være stiftet af Biskop
Odinkar den Yngre i Ribe; men hvilken Hjemmel den
nævnte Forfatter har for denne Angivelse, er ubekjendt.
*) Suhni: Hist. afD. VII, S. ü il. 136. *) Saxe, S. 774. ’) Smst.,
S. 771) 11. *) Hist, af Dänin. VII, S. 199.
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Dette Kloster fik Biskop Radulf med pavelig Stadfæstelse
både forandret til et Cistercienser-Kapitel og flyttet til
Løgum, og efter Rådførsel med Ærkebiskop Eskild
skjænkede han det de Besiddelser i Løgum Sogn og i
Scm, som hidtil havde ligget til Bispeæmbedet *). Cistercienserordenen var dengang ny og stod i Ry for sin
Hellighed. I Danmark havde den navnlig 'fundet en
ivrig Befordrer i Ærkebiskop Eskild, og flere Klostere
vare bievne oprettede for den. I den nordlige Del af
Ribe Stift bestod der således siden 1162 et Kloster af
denne Orden, næmlig Tvis Kloster, stiftet af den især i
Folkeviserne omtalte Prinds Buris. Det var derfor
klogt nok af Biskop Radulf, at han valgte denne
Måde til at forsone sin Overhyrde på og bringe sine
egne mulige Mangler i Forglemmelse. En Koloni af
Cistcrciensennunke indkaldtes fra Klosteret Heri s vad
i Skåne, som var en af Ærkebiskoppens egne Stiftelser,
og denne Koloni opslog sin Bolig i Sem, men flyttede
ikke længe efter til Løgum1). Hvad År denne sidste
Flytning foregik, er ikke sikkert. Den såkaldte „Erik
af Ponuncrns Krønike“ og Dankwerth nævne rigtignok
1173, altså 2 År efter Biskop Radulfs Ddd; men både Ribe
Bispekrønike og Biskop Om er i Ribe3) betegne Radulfs
Gaver som skjænkede til et Kloster i Løgum. — Det synes
dog, som om nogle Munke ere bievne tilbage i Sem;
thi 1215 skal Biskop Ture have fået Løgumkloster til at
overlade Munkene i Sem noget Gods4). Det synes også
at ligge 1 det, som Hamsfort5) fortæller efter en nu des
værre ukjendt Kilde, næmlig at der ved denne Tid (1170)
i Sem ved Ribe var et Benediktinerkonvent (som han
dog tillige kalder Kolonister fra Herisvad Kloster) Mænd,
der vare berdmte for deres Hellighed, en Abbed, en Prior
og 6 Munke, der alle nævnes ved deres Navne; de
fleste af dem skulle være døde i Scm; men enkelte blcvc
dog forflyttede til Løgum, hvor Biskop Rudolf (sic) over
vældede dem med Goder, og hvor de med Ærkcbiskop*) Script. 11. Dan. Vin, S. 193. 182. ’) Ser. Rer. Dan. VIII,
S. 193. 3) Suhin: Hist, af Daniu. IX, S. 260. *) S. li. D. I,
S. 278.
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pens Tilladelse måtte bo i en Avlsgård, indtil Klosteret
blev bygget.
Senere har jeg dog ikke truffet noget Spor af Munke
i Sem, og Ejendommene der, den såkaldte Munk gård
ved Munksø, på hvis Plads Klosteret rimeligvis har ligget,
M u n k m ø 11 c, den nuværende Skallebæk Mølle, m. m.,
vedblev længe at være i Løgumklosters Besiddelse, indtil
Ribe Bispestol erhvervede sig dem ved Magelæg. —
Nonnerne i Sem cre rimeligvis bievne flyttede til Ribe,
hvis Nonnekloster omtales i Begyndelsen af næste År
hundrede. — Itadulfs Eftcrmænd vedbleve i hdj Grad at
begunstige Klosteret i Løgum, og både de og Kapitlet i
Ribe betragtede det som stående i et særligt, nært For
hold til Ribe Kirke1). Også af andre Folk betænktes
Løgumkloster rigeligt, så at det efterhånden fik meget
store Besiddelser, deriblandt også adskillige Ejendomme
i Ribe By, hvorom senere vil blive talt.
Mod sit Kapitel lå Biskop Radulf i bestandig Strid.
Den Spaltning, der ved Biskop Ilelias’s Son var opstået
mellem Kannikerne, søgte han at hæve derved, at han
befalede dem, at de skulde enes om, enten at følge
Munkeregel ligesom Kapitlet i Viborg, eller også leve
som verdslige Kanniker ligesom de i Hildcsheim. Da de
Yngre, som mere hældende til Verdsligheden, foretrak det
Sidste, blev der atter (istedetfor en Prior) valgt en Dia
konus, som fordelte de fælles Gods-Indtægter (census
communes) mellem dem, „til deres Klædning“, som der
siges, hvorimod de øvrige Indtægter, som skulde være
„til Bordet“, vistnok altid vedbleve at være fælles. Ved
den Deling, som da skete, opstod de såkaldte Præbender.
Derefter vilde Biskoppen gjore sin Kapellan, Vincentius,
til Kannik; men da dette var imod Kapitlets Privilegier,
blev der et ugudeligt Slagsmål med Næverne i Kapitel
huset, så at Biskoppen fik sin Præstekjole (superpellicium) sønderreven, og en af Kannikerne ved Navn Bonifacius, der tillige forestod Domskolen og må have
holdt med Biskoppen, fik Prygl. Man appellerede til
Ærkebiskoppen, og Domkirken blev erklæret i Interdikt,
*) Script. IL Dan. VIII, 194. 135.
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så at der ingen Gudstjeneste holdtes i don fra St. hav
rent» Dag (den 10de Avgust) indtil Skjærtorsdag i det
påfølgende År. Det kom dog til et Forlig, og Kannikerne
fik Stadfæstelse på deres Valgret1).
En anden Egenmægtighed af Biskop Radulf var, Leofdag
at han uden nogen Bemyndigelse enten af Paven eller
som
af Ærkebiskoppen lod Biskop Leofdags Ben påny op Helgen.
tage, skrinlægge som en Helgens og opstille på Alteret.
Men den første Ildebrand, som opkom i Byen, angreb
også Kirken, ødelagde den rent og lagde også Ilelgenens
Ben i Aske, hvilket Forfatteren af Bispekrøniken synes
at betragte som en Straf fra Himlen1).
Imidlertid var Biskoppen igjen bleven vred på sit 1169.
Kapitel og erhvervede et meget strengt Brev fra Pave
Alexander d. 3die af År 1169, hvori det pålægges
Kannikerne at vende tilbage til den hellige Augustinus’s
Regel, som de engang selv havde valgt, og overhovedet
at vise den skyldige Lydighed mod deres Biskop, der
ellers skulde straffe dem med Bandsættelse uden nogen
Appel. — Dog, da Biskoppen kort efte døde d. 14de
Febr. 1171’), blev der, som Bispekrøniken, der ikke er 1171.
venlig stemt imod ham, siger, Intet af denne såvclsom
hans øvrige Planer. Han blev begravet i Domkirken
midt på Gulvet.
Efter Biskop Radulfs Død blev Ærkedegnen, hvis
Bispe
Navn var Val ter, som Repræsentant for Gejstligheden
valg.
ved Domkirken, og tilligemed ham 2 af Stiftets Provster,
den ene fra Sindbjerg i Jelling Syssel, den anden Prov
sten i Hardsyssel, sendte til Kong Valdemar den
Store og opnaaede af ham imod Erlæggelsen af 300
Mk. Frihed til at vælge sig en ny Biskop blandt Abbe
derne i de 3 Cistcrcicnser-KIostre Vits køl, Tvis og
Her is vad. Dr. L. H elveg bctvivler rigtignok4) Rigtig
heden af denne Fortælling, idet han mener, at Kongerne
allerede for den Tid havde mistet deres umiddelbare Ind
flydelse på Bispevaigene. Hans Grunde ere dog ikke så
afgjbrende, at man på Grund af dem kan forkaste vor
*) Bispekroniken. ’) Smst. 3) I lamsfort.
4) Pc danske Doinkapillcr, S. 59 11.
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Bispekrønikes næsten samtidige Vidnesbyrd, der bestyrkes
ved samme Krønikes Bemærkning i Anledning af Biskop
Tuves Valg År 1215. Den siger der, at Tuve var det
første Medlem af Kapitlet, der blev valgt til Biskop, men
imod Kongens Villie, idet Biskopperne tidligere valgtes
af Kongerne. Af de 2 mellemliggende Biskopper havde
den ene været Biskop i Børglum og forflyttedes af Paven
til Ribe, den anden havde været Valdemar Sejers Skriver.
Det er vistnok usandsynligt, at Kapitlet, hvis det havde
haft Valgretten, ikke tidligere skulde have valgt Nogen
af sin egen Midte. Kongerne have altså vistnok beholdt
Retten til at besatte Ribe Bispestol hengere, end Til
fældet, såvidt vides, var ved de andre Bispestole, hvori
så Grunden hertil har ligget.
Det siges ikke bestemt, til hvem det var, at Kongen
efter Radulfs Død overlod Valget af den nye Biskop;
men rimeligvis har det været til Kapitlet og Stiftets
Provster i Forening. De valgte Abbeden af Ilerisvad '),
Stefan, fordi han dels var født i Ribe Stift i „Brutistorph“ (rimeligvis Brøstrup i Hygum Sogn) og tidligere
havde været Kannik i Ribe, dels var en ligefrem og mild
Mand. Han formanede vel Kannikerne til at leve efter
deres Munkeregel, men udrettede Intet, fordi Kirken og
Kannike-Klosteret bleve ødelagte ved en dobbelt Hdcbrand. Efter en Bemærkning, som dog ikke findes i
Bispekrønikens ældste Text, var det den 1ste Oktober
1176, at Domkirken med alle sine Skatte og Prydelser
afbrændte tilligemed en stor Del af Byen. Den anden
Ildebrand har altså rimeligvis fortæret Kannikcklosteret.
Af Kirkens ødelæggende Brand erc der endnu temmelig
tydelige Spor3), idet endogså Kirkens Mure for en stor
Del synes at være bievne ødelagte; dog har Bygningen
vistnok hurtig rejst sig igjen.
Om Biskop Stefan fortælles forøvrigt i Bispekrøniken,
at han modsatte sig de ved det pavelige og det konge
lige Ilof tjenende Gejstlige, når de med deres Herrers
*) Af lians Efterfølgers, Biskop Orners, Ytring (S. R. D. VIT, S.
193) ses, at lian tidligere også en Tid havde været Abbed i
Løgumkloster.
a) Efter Meddelelse af min Kollega, Hr. Adjunkt Ilclms.
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Anbefaling søgte at få Pladser i Kapitlet, og at Flere
påstode, at devareblevnc helbredede ved hans Grav, som
var i Domkirken ved den sydlige Kirkemur ligeud for
Koret. Han var altså af Nogle blcvcn anset for en Ilelgen.
Hans Efterfølger var Biskop Om er; thi således Bisko
(med latinsk Endelse „Omerus“) kaldte han sig selv1)
Omer
medens Saxe og vor Bispekrønike give hans Navn den
mere klassiske Form „Homerus“. Efter Bispekrøniken
havde han tidligere været Biskop i Børglum og blev
1186 på Pave Lucius’s Befaling forflyttet til Ribe.
Årstallet kan dog ikke være rigtigt; thi allerede d. 21de
Marts 1184 underskrev han sig som Biskop i Ribe2). — 1184.
Virkelig nævnes en Biskop Homerus i Børglum i Årene
1179 og 1183; men Flere3) have ment, at det har været
en Misforståelse af Bispekrøniken, at den gjor ham til
den samme Person som Biskoppen af samme Navn i
Ribe. Denne Mening støtter sig, såvidt jeg kan se, væ
sentlig på Saxes 4) Beretning om, at Biskop Homerus
i Ribe blev indviet af Absalon Dagen efter, at denne
selv var blcven indviet til Ærkebiskop (1178), lige
som han også ved Året 1182 kalder Homerus Biskop i
Ribe. Det forekommer mig dog rimeligst, at vor Bispe
krønike har Ret. Da deu er affattet her på Stedet i
Midten af det følgende Århundrede, kan den ikke godt
tage fejl i en sådan Sag; Forfatteren har vistnok selv
læst den pavelige Bulle om Forflyttelsen. Derimod kan
Saxe, der på den Tid, da han forfattede sin Historie,
vidste, at Omer var Biskop i Ribe, gjerne have glemt,
at han først nogle År havde beklædt Bispestolen i
Børglum.
Førend Om er blev Biskop, forekommer lian 1175
og 1177 som Kongens Kapellan og Skriver5). Saxe")
fortæller om ham, at han 1182 havde indfundet sig vod
Vordingborg for at deltage i et påtænkt Tog til
Pommern. Da Toget i længere Tid havde måttet op
sættes på Grund af Uvejr, vilde Jyderne vende hjem
')
2)
*)
•)

Ser. Rer. Dan. VIII, S. 193. Reg. diplom. I, Nr. 342.
Reg. diplom. I, Nr. 312. ’) Se „Historiske Årbøger“ III, S.-19.
ed. Midler, S. 925. 4) Suluu: Hist, af D. VII, 8.449. 451. 502.
ed. Midler, S. 954.
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under Påskud nf, at do manglede Levnctsmidler. Onier,
der var beromt for sin overordentlige Veltalenhed, søgte
da forst at berolige dom med Ord; mon da dette var
forgjæves, lod han en af Oprørerne, der vedblev at støje
udenfor lians Telt, gribe og fængsle, hvorved han dog
blot gjorde Ondt værre.
Det Vigtigste, som fortælles om Biskop Orner, or,
at han indskrænkede Kannikerncs, og i Overensstemmelse
dermed Præbendernes, Antal til 12, og bestemte, at
ingen ny Kannik måtte udnævnes uden, når et Dræbende
var ledigt. Et af Præbenderne funderede lian på
Salttolden, det vil vel sige, på den Halvdel af den,
der, ligesom af andre kongelige Indtægter af Ribe
By, var tillagt Bispeæmbedet af Knud den Store. Ka
pitlets øvrige Ejendomme og Indtægter vare fælles, og
af dem underholdtes de alle i Forening, dog som verds
lige Kanniker, i deres Kloster, der altså var opfort igjen
efter den sidste Brand. Jeg antager, at Kannikeklosterct
har ligget lidt Syd for Domkirken, hvor man ved at grave
Grunden til lir. Gjørtzcs Fabrikbygning ud til Sønder
portsgade traf på Grundvolden til en betydelig Bygning,
der havde hvilet på Bundter af små Pæle, som i stort
Antal vare nedrammede tæt ved Siden af hverandre.
Biskoppen annekterede fremdeles Hellevad Kirke,
nu i Slesvig, men dengang i Ribe Stift, til Kapitlet% så at
dette altså nød Kaldets Indtægter imod at lade Tjenesten be
sørge ved en Kapellan. Bispekrøniken klager dog over, at
Præbenderne i Modsætning til Biskop Stefans Fremgangs
måde bleve uddelte til udskejende Adelige. — Forøvrigt
prydede Biskoppen Domkirken med etGuldbægcr, et Rø
gelsekar, Bækkener og Flasker af Sølv og en Bogsamling,
der havde kostet ham 60 Mk. (Sølv). Til Forgyldingcn
af Højalteret gav han en Alark Guld.
Der siges fremdeles i Bispekrøniken, at han skaffede
Kirken de kongelige Privilegier, der vare gåede tabte,
tilbage igjen. Herved sigtes til Kong Knud Valdemarsens Brev, udstedt den 18de Marts 1196 i Vejle, hvor
ved han fornyer sine Forgjængeres Gave til Ribe Kirke
d. e. Bispestolen, af Halvdelen af alle de kongelige
Indtægter af Ribe By, med Undtagelse af Forband, Vrag
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og 40 Marks Bøder; men da der i Tidernes Løb var
gjort sådanne Skår i denne Gave og Rettighed, at Kir
ken kun havde ringe Fordel af den, så skulde det rette,
oprindelige Forhold tilbageføres. Det er Kongens be
stemte Erklæring, at Kirken for Fremtiden skal nyde
sin Halvdel med samme Frihed, som Kongerne have deres *).
I Året 1201 begyndte Ribe Borgere først at befæste
deres By med Mure („murare circa civitatem“), ifølge
en historisk Optegnelse, der har fået Plads i den ud
videde Bearbejdelse af Byens Ret som § 102. Udentvivl
har Byen allerede tidligere været befæstet ved et såkaldet
Plankeværk; men man har nu begyndt på at opføre en
Mur om Byen. Over 100 År senere gav Kong Erik Men ved
Byen de nu såkaldte Holme til Hjælp til Befæstningen,
indtil Byen var bleven ommuret; men forøvrigt omtales
aldrig anden Befæstning om Byen ond dens „Planke“.
År 1202 besteg Valdemar Sejer Danmarks Trone, og
under ham antages gjerne Ribes mest glimrende Tid at
have været, idet Byen eller, rettere sagt, Slottet var et
af Kongehusets almindeligste Opholdssteder. Grunden
hertil har man villet søge i Byens gunstige Beliggenhed
med Hensyn til Kongens Planer til Erobringer i Tydskland; men langt snarere må den vistnok søges i den
Betydning, som Byen havde ved at være Landets storste
Handelsstad og Forbindelsesleddet med de for Kulturen
vigtigste Lande i Evropa. > Hvad Byens Handel i så gamle
Tider angår, mangle desværre alle Midler til nærmere at
bestemme dens Omfang; men vi have ovenfor set, at
Saxe søger Grunden til, at allerede Kong Niels 1127
holdt sin Sons Bryllup på et så afsides Sted, deri, at den
derværende Havn var fuld af Skibe og indførte enTglim*
rende Mangfoldighed af forskjellige Varer. Det er ri
meligvis fornemmelig Forholdene på Saxes egen Tid, der
leverer ham Trækkene til denne Skildring. — Mange
Efterretninger have vi, der vise os, i hvilken Grad Dan
marks Forbindelse med Syd-Evropa gik tilsøs over Ribe.
1176 kom Ærkebiskop Eskild på sin Hjemrejse fra Frankrig
*) Aftrykt efter „Oldemoder“ i Terpagers Ripæ Cimbr., S. 171.
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tilsøs til Ribe1). 1241 døde Esbern Snares Svigersøn,
Peder Strangesen, i Ribe, medens han var på Vej.cn til
det hellige Land2). 1293 synes den pavelige Legat
Isarnus at rejse over Ribe til Rom3), ligesom Provst
Jakob udtrykkelig siges at gjore det 12944). Endelig tager
den samme Isarnus 1299 fra Ribe ud til Manø, for at sejle
til Flandern5). Men også Biskop Peder Jakobsen af Ros
kilde, der døde 1225 i Flandern på en Jemsalemsrejse,
og såvel Ærkehiskop Jens Grand som de kongelige Afsendinge, der 1296 rejste over Flandern til Rom, ere
udentvivl gåede tilsøs fra Ribe ligesom de Andre. Vi
lære heraf med Sikkerhed, at det i de Tider har været
temmelig let i Ribe at finde en Skibslejlighed, hvormed
man kunde komme til Flandern eller Frankrig; thi deri
må man .efter min Mening enten udelukkende eller idetmindste væsentlig søge Grunden til, at så Mange valgte
denne Vej. Om Skibsfarten på de nordligere Lande
har jeg ikke truffet Andet, end at Islænderen Magnus
Gissurseu 1188 gjorde 2 Rejser fra Island til Ribe6).
En interessant Kilde til Kundskab om Ribe Bys BeRibe Bys tydning i det 12te og 13de Århundrede er vore gamle
Fore- Folkeviser, især de historiske, det vil sige, de, som i
komst i storre eller mindre Grad behandle historiske Begiven
de gamle heder eller idetmindste benytte bekjendte historiske PerFolk e- soners Navne. Pålideligheden af deres Indhold er natur
viser.
ligvis meget forskjellig, og mange af dem indeholde upåtvivlclig aldeles intet,andet Historisk end et enkelt Navn;
men selv disse have dog en forøget Interesse derved, at
det, som Hr. Svend Grundtvig bemærker, må antages,
at de ere opståede ikke så meget længe efter den be
nyttede historiske Persons Levetid, og de altså så temme
lig kunne henføres til en bestemt Tid, ligesom dette na’) Suhui: Hist, af Danm. VÜ, S. 456.
*) Smst. X, S. 3. Ligeledes befalede Paven 1278, at alle de Penge,
som vare komne ind i hele Danmark i Tiende til det hellige
Land, skulde samles ved „Havnen i Ribe“, for derfra at sendes
til Frankrig. (Ny kirkehist. Saml. HI, S. 38.)
») Smst. XI, S. 438. 4) Smst. XI, S. 170. •) Smst. XI., S. 344 fl.
•) Suhin, Hist, af Danm. VIII, S. 168.
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turligvis også er Tilfældet med de i hojcre Grad histo
riske .af dem, såfremt de virkelig ere Folkeviser. Denne
historiske Digtnings Blomstringstid var det 12te og 13de
Århundrede, som Hr. Sv. Grundtvig efterviser, idet han
rigtigt henfører Tove-Viserne til Valdemar den Stores
Tid. Det er nu mærkeligt, at Ribe spiller en stor Rolle
i disse Viser, storre end noget andet Sted i Landet, og
allermest i dem, som behandle Valdemar don Stores Tid.
Ribe forekommer i dem stadig som Kongefamiliens Op
holdssted, så ofte som Stedet nævnes. Det er naturlig
vis ikke min Mening, at det i samme Grad har været
det i Virkeligheden, og endnn mindre, at alle de be
sungne Begivenheder i Virkeligheden ere foregaaede der,
så meget mindre, som de flerte af dem vel ere aldeles
opdigtede; mon man ser dog deraf, hvilken Plads Ribe
på den Tid eller på den lidet senere Tid, da VLerne
digtedes, indtog i Folkets Forestillinger.
Først trælfe vi Visen om Toves, Kong Valde
mars Frilles, ynkelige Død, idet Dronning Sofie lod
hende sætte ind i en Badstue, der i den Hensigt var
bleven overdrevent ophedet. En af Opskrifterne af Vi
serne lader denne Begivenhed foregå i Ribe, idet den
fortsætter Fortællingen således:
„Dronningen ganger ad Ribergade;
„Der mødte hende Knud og Kristoffer saa ilde tilmåde.
Knud og Kristoffer ere Toves Sønner1); de override
Dronningen, saa at hun bliver liggende død på Gaden.
De øvrige Opskrifter vide Intet om dette Møde mellem
Dronningen og Toves Sonner og have heller ingen An
givelse af Stedet.
En anden Vise lader Kongen give Tove, sin Sleg
fred, (Ringsted,) Ribe og Lund, hvorved åbenbart de vig
tigste Punkter i Landet skulle betegnes, til Morgengave,
naturligvis som kongelige Len, og da hun ægter Lave
Sti g s en, får han dem med hende. Således i alle 5 Op
skrifter af Visen.
I Visen om Prinds Buris, Dronningens Broder, og
’) At Kongen havde on S6n ved Navn Kristoffer mod Tove, er
sikkert.
3*
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Kirstin, Kong Valdemars Søster, hvem den Første
efter Dronningens Tilskyndelse havde forført, og hvem
Kongen derpå, ophidset af den onde Dronning, pidskede
tildøde, henføres denne tragiske Begivenhed også i alle
Visens Opskrifter til Ribe; thi efter Kirstins Død siger
Dronningen:
Vi begrave hende på Riber Gade,
Hver Dag under vor Hesteplade I
eller:
Vi lægge hende midt på Riber Sti;
Så kan de alle over hende ride.
eller:
Vi vil lægge hende på Riber Bro,
Hver Dag under min Gangers Sko.
Kongen harmes over Dronningens Grumhed og lader sin
Søsters Lig begrave i Vestervig Kloster. På Buris lader
han Øjnene udstikke og ham selv sætte i Fængsel i det
samme Kloster. — 12 Opskrifter har denne Vise tillige
et Omkvæd, hvis Betydning må være, at Roskilde og
Ribe på den Tid vare Kongehusets almindeligste Op
holdssteder. Det lyder i den ene Opskrift således:
Så faverlig gange de Piber mellem Roskild og Ribe;
i den anden er det delt, med en Linie imellem:
Så herlig gange de Piber. — Imellem Roskild og Ribe.

Til denne Vise knytter sig en anden, næmlig den
om Kirstins Datter, Luds el il (Lucie) eller Inger, der
hævnede sin Moders Død ved at overbevise Dronningen
om Utroskab, hvorpå Kongen lod denne lide den samme
Død, som han havde givet sin Søster. Derpå bliver
Dronningen efter alle Opskrifter begravet på alfar Vej
i Ribe, således som hun selv havde foreslået med Hen
syn til Kirstin. Dennes Datter siger:
Vi lægge hende midt på Riber Bro,
Der agted hun min kjær Moder at bo.

Vi lægge hende midt på Riber Sti;
Hver Dag vil vi over hende ride.

Og derpå hedder det:
Nu ligger Sofie på Riber Bro,
Og Ludselille raader for al hendes Bo.
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I Visen om Mettelille, også en uægte Datter af
Kong Valdemar, og om den onde Dronning, der lod hende
dræbe ved at give hende Gift på hendes Bryllupsdag,
giver Kongen, dog her kun efter en enkelt Opskrift, sin
Datter „Riberhus med al sin Rede“ til Medgift, vel også
som en Forlening, der dels var betydelig og dels gav
ham Lejlighed til ofte at være i Datterens Nærhed.
I en, forøvrigt vistnok aldeles uhistorisk, Vise om
Esbern Snare, i hvilken denne beromte Mand, Absa
lons Broder, i nogle Opskrifter gjores til Frieren, i andre
til Brudens Fader, rider Brudgommen, skjont Skuepladsen
i Begyndelsen af Visen er henlagt til Middelfart, dog
den lange Vej til Ribe, „det Skarlagen ny at kjøbe“,
eller „det Silke ny at kjøbe“, eller „Silke og Sindal at
kjøbe“. Vi se altså her Ribe som Landets storste Han
delsstad. Efter en Opskrift er Brudgommen tillige Lens
mand over „alt Riberlen“.
Hermed ende de Viser, som behandle og for storste
Deton vel også skrive sig fra Valdemar den Stores
Tid. Det er Skade, at deres Fremstilling af Ribe Bys
Betydning som Kongefamiliens almindelige Opholdssted
ikke kan bestyrkes ved Hjælp af andre Kilder. Vi have
overhovedet kun få Breve af den nævnte Konge, i hvilke
Udstedelses-Stedet angives, og intet af dem angiver Ribe.
Hvad Viserne om Valdemar Sejer og hans Dron
ninger angår, da er det især Anders Sorensen Vedel,
som ved sin Behandling af dem i „Tragica“, og derefter
Ingemann, som ved at benytte dem i samme Form i sin
Roman „Valdemar Sejer“, har kastet en poetisk
Giands over vor By og vakt en almindelig Interesse for
den; men vi må tilstå, at det Moste af denne Giands
har vist sig som uægte ved Svend Grundtvigs nye,
pålidelige Udgave af Folkeviserne. Det er for det Første
Dronning Dagmar s Brudefærd, som Vedel i begge de
derhen hørende Viser har henført til Ribe; men des
værre har han vistnok ingen Hjemmel haft for denne
Stedfæstelse, uden måske i et stedligt, nu ubekjendt
Sagn, og vistnok ikke engang det, da Hans Svanning
ikke har den i sin Optegnelse, der dog sikkert også
stammer her fra Byen. Både Hans Svannings Opteg-
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nelse af den ene Vise, og de gamle Opskrifter af den
anden Vise nævne aldeles ikke det Sted, hvor Dagmar
først betrådte dansk Grund, og de historiske Efterret
ninger nævne enten Lybek eller Sjælland som det Sted,
hvor Brylluppet holdtesM). Vedel lader derimod, som bekjcndt, Skibet, som fører Dagmar til Danmark, kaste
Anker for Manø, hvor Fyrstinden træder i Land, og
hvorfra hun føres til Riberhus. At hun går i Land på
Manø, der efter Sagnet dengang kun ved et smalt Vand
var adskilt fra Fastlandet, stemmer forøvrigt godt over
ens med, at Isarnus, som vi ovenfor så, rejste fra Ribe
til Manø, for at gå ombord der.
Ikke ganske på samme Måde forholder det sig med
Visen om Dagmars Død År 1212 (eller 1213). Af den
Vise, som handler om denne Begivenhed, haves 2 Op
skrifter. Den ene, der findes i Hans Svannings
Håndskrift, begynder således:
Dronning Damor ligger udi Ribe syg,
Til Ringsted lader hun sig vænte.
I Anna Brahes Håndskrift hedder det tvertimod:
Dronning Damor ligger i Ringsted syg,
Til Ribe lader hun sig vænte.
Sporger man nu, hvad der er det Oprindelige og Rette
i Visen, er der en Omstændighed, -som synes at tale for,
at Visen oprindelig har ladet Dronningen ligge syg i
Ringsted. Det er Beskrivelsen ’af Kongens hurtige Ridt,
for endnu at træffe sin Hustru levende. I Hans Svan
nings Håndskrift hedder det, at Kongen var på Gul
landsborg (der må vel tænkes på Øen Gulland), da han
fik Efterretningen om Dagmars Sygdom. 100 Svende
fulgte ham derfra; men da han kom til Ringsted, fulgte
Dagmars Svend ham alene. Strax efter hedder det:
Dronning Damor døde i liden Kirstens Arm,
Der Kongen red op ad Stræde.
Herefter skulde man antage, at det var i selve Ringsted,
at Dagmar lå syg, uagtet det netop er denne samme
Opskrift, der begynder med, at hun lå i Ribe. Når det
x) Sy. Grundtvig: Daum. gi. Folkcy. III, S. 202.
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nu tages i Betragtning, at Opskrifterne i Svannings
Håndskrift, ligesom de stamme fra Ribe, således også
på enkelte Steder åbenlyst stræbe at forherlige denne By,
så ligger det temmelig nær at antage, at Stednavnene i
Visens 2 første Linier i det ere forbyttede. — Anna Brahes
Håndskrift lader Kongen opholde sig i Ribe, derfra ride
med 100 Svende til Roskilde (!) uden at hvile, men an
komme alene til Ringsted. Da nu Vejen fra Ribe
til Ringsted ikke kan gå over Roskilde, have vi vist
nok også heri et Spor af, at Visen oprindeligt har ladet
Kongen ride østerfra til Ringsted, og Dagmar altså også
dø der. At Kongen efter den sidste Opskrift begynder
sit Ridt fra Ribe, er måske foranlediget derved, at det
i Begyndelsen af Visen siges, at Dronningen væntedes til
Ribe, hvorfor Nogen har ment, at Kongen altså rimelig
vis opholdt sig der. Hvad nu et andet Spørgsmål angår,
hvor Dagmar da virkelig døde, så siger rigtignok Svend
Grundtvig1), at alle gamle Krøniker ere enige om, at
det var i Ribe, og i „Historiske Årbøger“, I, S. 53 an
føres det Samme som en utvivlsom Sag; men jeg må
dog bemærke, at jeg ikke ved, hvad det er for Kilder,
som nævne Ribe. Jeg for min Part har ingen kunnet
træff e.
I Visen om Valdemar Sejers anden Dronning, Bengjerd, nævnes Ribe som et Sted, hvorhen hun og
Kongen ville drage, og hvor der ere mange Smede.
Endelig henlægger en gammel Vise om „Helled Hågen“, der ikke kan henføres til nogen bestemt Tid,
Hofholdningen til Ribe, idet den begynder således:
Kongen sidder i Ribe.
Dronningen er også tilstede sammesteds.
I Visen om Marsk Stig forekommer det i enkelte
Opskrifter, at de Sammensvorne droge til Ribe, for der
at lade sig forfærdige Gråmunke-Kapper, hvori de for
mummede sig under Angrebet på Kong Erik Glippings Liv. — I Visen om Hr. Karl Algotscn, der
') Smst. ni, S. 213.
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måske er fra den samme Tid, omtales Gangere, „der ere
fra Ribe runden“, hvilket skal tjene til deres Anbefaling.
Endnu er der tilbage den bekjendte Vise om Riberhuses Erobring under en Dands. Jeg skal senere om
tale denne Begivenhed eller dette Sagn, der, forsåvidt
den indeholder noget Historisk, forekommer mig at
måtte henføres til Erik Plovpennings Tid. — Om
Ribes Forekomst i gamle Viser om Sorte-Plog og
Rib er-Ulf er der allerede talt.
Af sikre, historiske Efterretninger om Kongehusets
Ophold i Ribe have vi fra Valdemar Sejers Regjeringstid kun den, at han 1229 gjorde sin ældste Sons,
den udvalgte, unge Kong Valdemars, Bryllup her i
Byen, hvortil endnu kan regnes, at den næstældste af
hans efterlevende Sønner, Abel, som Faderen allerede
i levende Live havde gjort til Hertug i Sønderjylland,
1240 har udstedt et Dokument her. Derimod haves
mange Vidnesbyrd om, at Valdemar Sejers 3 Sønner, der
efter hverandre bestege Tronen efter Faderens Død,
Erik Plovpenning, Abel og Kristoffer, meget hyp
pigt have opholdt sig i Ribe, ligesom den Førstes Børn
også opholdt sig her 1247. Vi kunne nok sige, at Ribe
i deres Regjeringstid har været, om end ikke Hoved
opholdsstedet, så dog et Hovedopholdssted for Kongen og
den kongelige Familie. — Også de 2 følgende Konger, Erik
Glipping og Erik Menved, have udstedt en Mængde
Breve her fra Byen, uden at der dog i disse Kongers
Historie forekommer Noget, som berettiger os til at anse
disse hyppige Ophold i Byen som Andet end som en
Følge af det omrejsende Liv, som Kongerne i de Tider
næsten bestandig førte.
Biskop Omer døde 1204, den 22de Juli, i Løgum
1204.
Biskop kloster, hvor han også blev begravet. Han yndede
Omers meget dette Kloster, om hvilket han selv siger, at han
elskede dets Beboere fremfor alle andre Munke som sine
Død;
Egne1). Klosteret kunde også trænge til hans Bistand
haus
Forkjær- og Beskyttelse, da det i hans Tid ikke alene led af stor
lighed Dødelighed, såvel blandt Brødrene som blandt Kvæget,
*) S. R. D. VIII, S. 194.
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for
men endogså af gjentagne Ildebrande, som synes at liave
måttet være påsatte af dets Fjender2). Til Kirkens Løgum
Gjenopførelse skjænkede han Løgum Sogns Kirketiende ’). kloster.
Han gav dets Bønder frie for alle biskoppelige Byrder’)
og opførte et Kapel tæt ved Klosteret ved Åen4). Ilan
må også have gjort sig fortjent af Lunds Domkapitel
eller idetmindste have stået i et nærmere Forhold til
det, da han er opført på dets Dødeliste. Man har et
Brev til ham fra den beromte Abbed Stefan i GenovaKlosteret i Paris, hvori Biskoppens Gavmildhed, Guds
frygt og Lærdom prises, hvis man ellers kan stole på
sådanne Udtalelser i en Tid, der udmærkede sig ved en
meget høflig Brevstil5).
År 1205 holdt Valdemar Sejer Bryllup med Dag 1205.
mar; men såvel denne glædelige Begivenhed som hendes
Død kan, som jeg ovenfor har udviklet, neppe henlægges
til Ribe. Derimod er det sikkert, at Ribe i Året 1207 1207.
så en anden vigtig og fornem Person indenfor sine Mure.
Valdemar Sejer havde næmlig understøttet Otto af
Brunsvig i hans Kamp mod Filip af Schwaben om
den tydske Kongekrone og Kejserværdigheden. Da Otto
alligevel var uheldig, vilde han søge Hjælp hos sin Mor
broder, Kong Johan i Engelland, og dertil forsynede
Valdemar Sejer ham med Skibe, på hvilke han afsejlede
fra Ribe.
Allerede Året iforvejen havde Kongen givet Ribe 1206.
Domkapitel den Udvidelse af deres Privilegier, at deres Valdemar
Forvaltere skulde have Frihed for Leding og al konge
Sejers
lig Skat. Brevet er udstedt på Sild og findes hos Ter- Privile
pager (Ripæ Cimbr. S. 177 fl.). — Valdemar Sejer har gier for
også givet Ribe By dens, såvidt bekjendt, ældste Privile
Dom
gium. Af dette, der ligeledes findes hos Terpagcr (smst., kapitlet
S. 685) er Følgende en Oversættelse:
og Byen.
*) S. R. D. nn, s. 194. ») Smst., S. 15. ’) Smst., S. 243.
4) Smst., S. 242.
•) Stephani abbatis s. Genovcvæ — epistolæ, cd. du Molinet, cp.
149. Flere Forfattere anføre, at Omer skal have studeret i
Paris i sin Ungdom, og F. Hammerich (En Skolast, og en
Bibcltheol., S. 224) beråber sig derfor på det ovenfor anførte
Brev; men i det står der Intet derom.
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1214.

„V., af Guds Nåde de Danskes og Slavers Konge,
„Hertug i Jylland, Herre over Nordalbingien, hilser
„alle Skattefogder og Forvaltere i vort Rige. Vel
„ere vi ifølge den os af Gud pålagte Pligt skyldige
„at understøtte og begunstige Alle, som ere i vort
„Rige; men særligen erkjende vi os dog foratvære
„dem forpligtede, der særligen ere komne vor Villie
„imøde, idet de hverken have sparet på Umage eller
„Udgifter i nogen Henseende for at fremme vort
„Ønske. I Erindring heraf og ifølge vor kongelige
„Myndighed indromme vi Ribe Borgere den Forret,
„at de, hvorsomhelst de komme hen, for at handle,
„ikke skulle betynges med nogen Afgifter, eller af
„dem fordres nogensomhelst Torvepenge eller Told,
„men at de uden nogen Undertrykkelse skulle drage
„frit bort. For at altså denne Gave skal anses for
„fast og uforanderlig, have vi holdt dette Dokument
„for værdigt til at stadfæstes med vort Segl. Hvo
„der imod ovennævnte Gave forulemper dem eller
„tvinger dem til at betale Noget med Urette, han
„skal vide, at han handler imod vor kongelige Hojlied.
Brevet har intet Årstal. Originalen findes endnu i
Byens Arkiv og er det ældste Dokument, som dette
indeholder.
År 12141) døde Biskop Oluf, der i 10 År havde
M) Hans Dødsår er ikke ganske sikkert.'5 Næsten alle gamle Krø
niker eller År-Registre (S. R. D. I, S. 165. 181. II, S. G25. III,
S. 263. IV, S. 227) have dog Årstallet 1214. Kun Lavrids Stråle
(Smst. III, S. 308) er ved en Unøjagtighed kommen til at henføre
lians Død ligesom Biskop Peders af Roskilde til 1213. En tredie
Beretning er på en Måde Ribe Bispekrønikes, som angiver, at
hans Eftermand tiltrådte 1215. Derfor kunde Oluf rigtignok
gjerne være død 1214; men Bispekrøniken kan ikke engang
have Ret med Hensyn til Eftermandens Tiltrædelsesår (se dennes
Brev af 1214). Af disse forskjellige Angivelser er Hamsfort
(S. R. D., I, S. 285) blevcn forledt til at anføre ham som død
både 19de April 1213 og 29de April 1215, medens han i sine An
mærkninger til Ribe Bispekrønike (S. R. D., VII, S. 191) siger,
at han døde den 29de April 1213. Samme Årstal har derefter
Hvitfcldt i sin Danm. R. Krøn. — Hvorfra Hamsfort har sit
Kjendskab til Biskoppens Dødsdag, ved jeg ikke. Løgumklosters
Dødebog har den 27de£Juli; men den er for den ældre Tids
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beklædt Bispestolen. Vor Bispekrønike fortæller om
ham, at han, førend han blev Biskop, havde været Valde
mar Sejers Skriver, at han skjænkede Domkirken en
Bog med Prædikener (Homilier) og et Krucifix af Hval
rostand, og at han forøgede Bispegodset. Ved et Mage
skifte med Løgumkloster erhvervede lian Bispestolen en
Ejendom i Høm (Sem Sogn), for at kunne få sit Brænde
ved derfra1). Af den Skov er nu næsten kun Navnet
Hømlund tilbage. Han forsøgte også på at få Folket til
at betale sig den Biskopperne efter Kirkeretten til
kommende Trediedel af Tienden, den såkaldte Bispetiende, som efter Reformationen gik over til at blive
Kongetiende. Han havde ved Bestikkelser bragt de Ade
lige på sin Side; men Almuen modstod dem og vilde
endogså stene dem. Forsøget mislykkedes således, og
en fast Bestemmelse om Ydelse af Bispetiende blev for
Nørrejyllands Vedkommende først tagen over 200 År
senere. I de østlige Dele af Landet, Skåne og Sjælland,
havde allerede Absalon fået den indført, og det var rime
ligvis dette, som bragte Biskop Oluf til at forsøge det
Samme i sit Stift eller måske i hele Jylland. — Også
denne Biskop ligger begravet i Løgumkloster. Han
er af Nogle bleven kaldet Nikolaus; tlii med dette Navn
forekommer han i Ryklosters Årregister (S. R. D., I,
S. 165, smig. IH, S. 308) og i Løgumklosters Dødebog
(smst. IV, S. 583), uagtet Indskriften i samme Klosters
Kor (smst. S. 576) kaldte ham Olaus. Det går aldeles
ikke an, med Suhm (i en Anmærkning til det næstsidste
Sted) at gjøre dem til 2 forskjellige Personer.
Hans Efterfølger blev Tu ve, hidtil i mere end 10
År Ærkedegn i Kapitlet og en Slægtning af den næstVedkommende aldeles upålidelig; den ansætter Dødsdagene
for Klosterets ældre Velgjorere aldeles vilkårligt, hvorfor
de heller aldrig stemme med andre Angivelser. Vilkårlig
heden viser sig også temmelig åbenlyst derved, at den ansætter
de 3 gamle riberske Biskoppers, Gunncrs, Nikolaus’s og Stefans,
Dødsdage netop med et Mellemrum af 3 Dage mellem hver, for
ikke at tale om, at de ere sidst anførte ved disse Dage, uagtet
man efter'deres Levetid kunde have væntet, at de havde stået
forrest.
’) Bispekrøniken og Ilamsfort (S. R. D., I., S. 285).
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valgt af foregående Biskop Om er1). Bispekrøniken siger udKapitlet. trykkelig, at han var den første Biskop i Ribe, som blev
valgt blandt Kapitlets Medlemmer, men at det også var
imod Kongens Villie; tidligere vare Biskopperne blevnc
valgte af Kongerne, fordi de skulde følge dem på deres
Krigstog (på Grund af de kongelige Forleninger, hvoraf
de vare i Besiddelse). — Tu ve var altså den første Bi
skop i Ribe, der ikke blot var valgt blandt Kapitlets
Medlemmer, men også valgt af dem. Da, som tidligere
anført, den ældre Del af vor Bispekrønike er forfattet kort
efter Biskop Tuves Død, må Bemærkningerne om hans
Valg anses for rigtige. (Smig. S. 30).
2 nye
Endnu samme År viste Biskoppen sin ErkjendtligKannik- hed mod Kapitlet for sin Udnævnelse Yed at forøge det
dommer, med 3, eller rettere sagt, 2 nye Kanonikater. Det Brev,
som han udstedte herom, lyder i Oversættelse således:
„Jeg Tuve, Biskop i Ribe, hilser alle Kristi Troende,
„såvel nuværende som tilkommende til evig Tid. For
„at Glemselens Fil ikke under Tidens uheldige Ind
bydelse skal borttage de Dødeliges Gjerninger fra
„den menneskelige Hukommelse, bevares Alt, hvad
„den menneskelige Skrøbelighed beslutter, sikrere
„for Efterverdenen ved at indeholdes i Skrifter. Idet
„vi i Moderkirkens Personale søge at udvide Guds
dyrkelsen, have vi der fra Nyt af indsat 3 nye
„Kanniker, til hvis Indtrædelse vi have anvist 2
„Kirker, næmlig „Tundær“2) og „Balghum“, til vor
„Frue Konventual-Kirke, således at enhver af disse
„3 skal have 4 Mk. af Ballum Kirke til sin Klædning,
„men at den øvrige Indtægt af denne Kirke tilligemed
„den af „Tundær“ Kirke kun skal svare til de Tos
„Underholdning ved Fællesbordet, og den Tredie
„med Hensyn til Føden skal nyde Indtægten af et
„gammelt Præbende. Desuden ville vi også, at det
„skal være bekjendt, at vi på fuldt Synode (Landc„mode), i mange såvel Gejstliges som Verdsliges
„Nærværelse, ved den Retsform, som kaldes „scøt«) S. R. D., Vin, S. 215.
*) Det nuværende Møgeltønder.
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„ningh“, have tilegnet det ovennævnte Konvent
„noget Land ved Tønder, som kaldes Lundevrå9,
„og nogle Enge, som kaldes Vester-Enge1), og det
„Land, som vi have i „Byargum“3), med Undtagelse
„af de Enge, som ligge nær ved Byen (Ribe)4)
„sammesteds, og ved nærværende Skrifts Vidnesbyrd
„og ved vort Segls Påtrykning stadfæste og bekræfte
„samme til en evig, uforstyrret Besiddelse tilligemed
„de ovenanførte Kirker og under Trusel med Band for
byde, at der rejses selv det mindste Spørgsmål
„herom. Hvis derfor nogen gejstlig eller verdslig
„Person forsøger at forulæmpe Kannikerne i oven
nævnte Kloster med Hensyn hertil, da være han
„udelukket fra vor Herre Jesu Kristi Legems og
„Blods Samfund og i den yderste Dom underkastet
„den guddommelige Hævn; men for dem, som over„holde Fred og Enighed i Forhold til dem (Kan
nikerne), oprinde en sand Fred og et uforgjængc„ligt Lys til et evigt Liv i Kristus. Således fore
gået i fuld Synode i Herrens År 1214 i vort
„Bispe-Æmbedes 1ste År.
Denne Gave stadfæstedes næste År af Ærkebiskoppen,
den beromte Anders Sunesen, under hans Nærværelse
i Ribe, og 1216 af Pave Innocens den 3die5). —
Da et af de gamle Præbender skulde inddrages under
Fællesbordet, forøgedes Kannikernes Antal i Virkelig
heden kun med 2, således som Bispekrøniken også ud
trykkelig siger. — Som man ser, nævnes Kapitlet her Kanni
endnu ligefrem som et Kloster, hvis Beboere vare Kan kerne op
niker; men det varede ikke længe, forend de befriedes give Klo
fra dette Klosterliv, hvortil de ingen Lyst havde. Det sterlivet.
var også en Følge af det forandrede Forhold mellem Bi
skoppen og Kapitlet, som fulgte deraf, at det sidste havde
fået Valgretten til Bispeæmbedet, at den gamle Strid
*)
*)
•)
4)
*)

Bispekrøniken kalder det en Gård.
Vester-Enge i Jærnkjær Mark ved Ribe.
Indre- og Ydre-Bj errum ved Ribe.
Rimeligvis Bispe-Eng, som dog senere også overlodes Kapitlet.
Terpager: R. 0., S. 129 fil., efter „Oldemoder“, Fol. 7.
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mellem Biskopperne og Kapitlet om dette Munkeliv af
gjordes efter Kannikernes mere verdslige Ønske. Den
nye Ærkedegn, som Biskoppen havde udnævnt i sit Sted,
Laghe, tillod Kannikerne at flytte ud af Klosteret, me
dens Biskoppen lukkede Ojnene derfor, og Kannikerne
begyndte nu at bygge sig hver sin lille Bolig rundtom
Kirken og at leve som Pariser Kanniker eller verdslige
Kanniker. 3 År senere stadfæstede Biskoppen denne
Ordning. Desværre er Stadfæstelsesbrevet ikke bevaret;
det indeholdt tillige, ifølge Bispekrøniken, deu Bestem
melse, at en Kannik, der ikke bode ved Domkirken,
skulde have en Præst til sin Vikarius og ikke skulde
have Andel i Fællesgodset.
Året efter, 1215, omtales for første Gang Nonne
1215.
Nonne klosteret ved Ribe1)- Det lå tæt udenfor den nord
klosteret lige Forstad, omtrent hvor nu Justitsråd Kiærs Have er,
får Gods ved Siden af St. Nikolaj Kirke, til hvis Helgen også
i Tange. Klosteret var indviet, og som var Klosterets Kirke, men
tillige Sognekirke for en Del af Forstaden. Kong Valde
mar erkjender i dette År, at han har solgt Nonnerne
ved St. Nikolaj i Ribe sine Ejendomme i Tunge (nu
Tange), næmlig en Mølle, der havde fri Maling af alt
Slags Korn, og modtaget fuld Betaling derfor3). Jeg
har allerede tidligere omtalt, at jeg antager, at det er
Nonnerne i Sem, som ved Munkenes Forflyttelse til Løgum ere komne til Ribe.
En stor Kampdygtighed, men som kom ham selv til
En
tapper nogen Ulejlighed, fandtes hos en af Ribe Domkirkes rin
Akolyt. geste Kirkebetjente, en såkaldet Akolyt, hvis Bestilling
var at bære Lys ved Processioner og deslige. Denne
Mand, hvis Navn var Kristian, havde i denne gejstlige
Stilling deltaget i et Korstog imod Saracenerne; det er
beklageligt, at det ikke fortælles, hvorledes han var
kommen dertil. De Kristnes Lejr blev angreben, og han,
*) Muligvis er dog den Nonne i Ribe, Moth e r, som nævnes i Lunde
Domkapitels både Døds- og Gave-Bog, lidt ældre end 1215. —
Se S. R. D., III, S. 464. 571. På det første Sted kaldes Klo
steret Marie Kloster.
‘) S. R. D., VII, S. 333.
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der kun havde Valget imellem at dræbe og selv at blive
dræbt, deltog i Kampen og nedlagde 5 Fjender; nu havde
han fået Blod på Tanden og havde, iført Lægdra gt, såret Flere
med Pileskud. Efter sin Hjemkomst til Ribe havde han
af egen Drift tilstået Biskoppen dette Brud på de gejst
lige Love, og Biskoppen sendte ham til Rom for at få
Absolution derfor af Paven. Denne tilstår ham den og
tillader, at han må forblive i sin Tjeneste1).
1222 drog Biskop Tuve tilligemed flere Ligesindede 1222.
med en kristelig Iver til Estland for at omvende Hed
ningerne. Han forblev hele Vinteren igjennem i Reval,
hvor han var udsat for mange Farer, men vendte næste
År tilbage til Danmark3).
I Året 1227 var Biskoppen med Kongen i det ulykke 1227.
lige Slag ved Bornhøved og blev der tagen tilfange.
Han måtte udløses for 700 Mk. Sølv eller omtrent
11,200 Rd. i nuværende Penge, en meget stor Sum i
Forhold til de daværende Priser på Alting. Kapitlet
blev nødt til at udlægge Summen, og i den Hensigt
gjörc en stor Gjæld, men fik dog senere, som vi ville få
at se, sit Udlæg godt erstattet af Bispestolen og Stiftet3).
Næste År er mærkeligt derved, at Tiggermunkene 1228.
da først fik Sæde her i Byen. Begyndelsen gjorde
Sorte
Dominikanerne eller Sortebrödrene. Allerede samme År brödrene
som den hellige Dominikus døde, 1221, eller Året efter,
få et
1222, havde hans Orden fået et Kloster i Lund, Dan Kloster
marks kirkelige Hovedstad, og derfra kom den 1228 til i Ribe.
Ribe. Her forstode disse Munke at vælge sig både den
smukkeste og den behageligste Plads til at bygge på, i
den østlige Del af Byen, tæt ved Åen, og at opføre deres
Kloster så solidt, at det endnu står ret godt bevaret.
Klosterets Bygning var ikke blot solid, men også an
selig og pyntelig. — I „kirkehistoriske Samlinger“, II,
S. 492—500, har jeg offentliggjort de Brudstykker, som
ere bevarede af Klosterets Dødebog. Man finder der en
Broder Björn anført som den første Opbygger af Klo
steret.
’) Suhin: Hist, af Danm., IX, 754.
*) Ribe Bispekrønike.
*) Smst.
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1229, St. Hansdag, holdt Valdemar Sejer sin og
1229.
Konge Dagmars Sons, den unge, udvalgte Kong Valdemars,
ligt Bryl Bryllup her i Ribe med den portugisiske Prindsesse
Eleonora, en Broderdatter af Dronning Bengjerd. De
lup.
Forhåbninger, som vistnok knyttedes af Folket til deres
Ægteskab, skuffedes, idet begge de Nygifte døde 2 År
efter, den unge Konge af et Vådeskud på Jagten. Arrild
Hvitfcldt fortæller, at der ved Brylluppet var mange
Herrer og Fyrster tilstede, som ved denne Lejlighed til
vejebragte et Forlig mellem Kongen og Grev Adolf af
Holsten.
1230 døde Biskop Tuve den 26de Februar. For
1230.
Biskop uden Møgeltønder og Ballum Kirker havde han annek
Tuve dør. teret til Kapitlet St. Hans Kirke i Ribe, der var en af
Byens Sognekirker1). Endvidere havde han ifølge Bispe
krøniken skjænket 5 Par udmærkede Kåber til Dom
kirkens Brug. Han blev begravet i Domkirkens Kor,
under en lille Sten, på hvilken hans Navn var indgravet.
Hans Årtid holdtes af Kannikerne med Vigilier og
Messer, således at enhver Kannik, som havde Andel i
Fællesindtægterne (d. e. var residerende) og var tilstede
ved denne Gudstjeneste, fik 1 Øre i Penge af Fælles
kassen. Da en Øre er en Ottendedel af en Mk., blev
denne Erstatning rigtignok senere ved Pengenes Forringelse
ikke stor3). — Hermed standser den gamle Del af Bispe
krøniken, og vi komme derved for den nærmest på
følgende Tid til at savne en af de væsentligste Kilder
til Kirkens og derved tillige Byens Historie.
1232.
1232 kom den anden af de meget udbredte Tigger
Gråmunke - Ordener, næmlig Franciskanerne eller G r å brodre- brodrene, til Danmark og fik deres første Kloster i
klosteret Ribe3). I den Historie om Ordenens Opkomst og Ud>) S. R. D., V, S. 541.
’) Smst.
’) Ifølge en Beretning (Daugaard S. 446) skulde Gråbrodre-Klostret
i Flensborg rigtignok være ældre; men dette beror vistnok på
en Fejltagelse, da det strider ikke alene mod den ovenfor om• talte Historie om Gråbrbdrene i Danmark, men også mod flere
gamle Annaler (S. R. D., I, S. 122.166. in, S. 310. IV, S. 24),
der alle bestemt angive Gr&brbdre-Klosteret i Ribe som det
ældste i Danmark.
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bredelsc i Danmark, som findes hos Petrus Olai1), der
i Ribe
selv hørte til Ordenen, og som måske også er forfattet stiftes.
af ham, fortælles først, at Ordenen blev vel modtaget i
Danmark, både af Kongen og af Gejstligheden og Folket.
En Magister Jens (Johannes), der var Kannik i Ribe
og Skolemester (forestod Kapitlets Skole), skjænkede
Grunden til at opføre et Kloster på, og en anden Kan
nik, Jens Rød, udredede en stor Del af Bygnings-Om
kostningerne. Senere siges, at Biskop Gunner modtog
dem med stor Hæder. Se herom nærmere ved År 1246.
1289 døde en Magister Jens Rød, hvis Årtid blev holdt
i Ribe Domkirke. Hvis han er den samme Mand, som
1232 bidrog til Gråbrodreklosterets Opbyggelse, må han
være bleven gammel. — Hvilket Indtryk disse Munkes
Fattigdom og strenge Levemåde har gjort på Folket,
ses blandt Andet af det Udtryk, hvormed nogle gamle
Annaler, og efter dem Petrus Olai, fortælle deres Ind
vandring. De sige, at de „kom gående på bare Ben ind
i Landet“. Efter Ordenens Regel skulde de næmlig gå
barføddede, hvorfor de også i Norge almindelig kaldtes
Barfodmunkenc. — Deres Kloster her i Ribe lå i den
vestlige Del af .Byen, omtrent for Enden af den Gade,
som nu kuldes Grydergade, men som tidligere i lang Tid
førte Navn af Gråbrddrcgade. Nu bærer den Gade, som
fra samme Punkt løber mod Syd, dette Navn. Bygningen
må have været ret anselig, da Kongen 1443 holdt Rotter
ting der, og Ridder Thomas Lange til Lydum 1504 holdt
sit Bryllup der; men den har dog rimeligvis ved Re
formationen været temmelig forfalden, da den kort efter
blev nedreven, så at der nu intet Spor er tilbage af den.
— Gråbrodre-Klostrene i de 3 nordiske Riger (Provindsen
Dacien) vare allerede 1260 delte i 8 Kustodier, hvoraf
den ene havde Navn efter Ribe. Klosteret i denne By
ansås rimeligvis for Hovedklosteret i Kustodiet, og dets
Guardian (således kaldtes Forstanderen i et Kloster af
denne Orden) var vel i Almindelighed, men dog ikke

*) S. R. D., V, S. 511 fil.
4
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1233.
Forlig
mellem
Tønder
og „An(læflvth“
Sogne om
Tjenestepligten
til Bispestolen.

altid, Kustos’)- 1291 nævnes Kolding, Tønder, Flensborg
og Slesvig som hørende til Ribe Kustodi’).
1233, den 22de November, sluttedes et, med Hensyn
til Biskoppernes Stilling mærkeligt Forlig mellem Ind
byggerne i Sognene Tønder (Møgeltønder) og Andæflyt li. Dette sidste Sogn lå Syd eller Sydvest for
Møgeltønder; Kirken gik under ved Vandflod, rimeligvis
1362; men Navnet er endnu bevaret, idet en Gård, der
nu hører til Møgeltønder - Sogn, kaldes Vester-Anflod.
Forliget3) lyder oversat således:
„Gunner, af Guds Nåde osv. Da Beboerne i Tøn„der Sogn stredes med Beboerne af Andæflyth Sogn
„om de Tjenester, som skulde ydes af dem til vor
„Gård, blev der sluttet følgende Overenskomst imel„lem dem, at Beboerne af Andæflyth Sogn tillige„med de i Uthbølingli i Tønder Sogn (måske det nu
værende Rudebøl) boende Frisere skulde gjore vor
„Gård Halvdelen af alle de gamle Tjenester med
„Undtagelse af Kørselen af Kjælderskatten og Føde
varerne i Jule- og Påske-Ugen; thi Beboerne af det
„nævnte Sogn ere ikke pligtige til at transportere
„Fødevarerne for Jule- og Påske-Ugen med deres
„Vogne. Men de øvrige Fødevarer, som skulle le
veres til Brug i Leding, ere de pligtige til at trans„portere på egen Bekostning og på egne Vogne til
„Stranden eller andetsteds hen, så ofte som vi blive
„udbudne (til Krigstjeneste) eller vide, at vi skulle
„udbydes med vore Skibe og Søfolk eller med vore
„Heste udenfor Jylland. Også vor Havre, næmlig
„„Stud“ og „Giaf“, er enhver af dem pligtig til at
„føre på egen Bekostning til Lustorp (Lustrup).
„Men de øvrige Tjenester, som fra gammel Tid
*) Sulini: Hist, af D., X, S. 417. Helvig: Den danske Kirkes Ilist.
til Reform., I, S. 557 fl. År 1458 forekommer en Broder Klavs
Smyter, Kustos i Ribe Kustodi og Guardian i Flensborg
(Diplom. Flensb., S. 689. 700), og 1465 omtaler Guardianen i
Ribe Kustos som sin Overordnede (Ribe Stiftsk. Dok., Nr. 308).
*) Sullin: Hist, af D., XI, S. 108 fl.
s) Det findes på Latin i Subms Ilist. af Danm., IX, S. 769 fl.
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„skulle ydes os, skulle de dele halvt imellem sig.
„Givet 1233, d. 22de November.
Den megen Tjeneste, som disse 2 Sogne skulde yde
Biskoppen, grundede sig rimeligvis derpå, at de tilhørte
Bispestolenk Den biskoppelige Gård, til hvilken den skulde
ydes, antager jeg for at være Møgeltønder Gård, der
vistnok allerede dengang har ligget under Biskoppen i
Ribe. At dette er Tilfældet, stadfæstes også vod et
Dokument af 1258, til hvilket År derfor henvises. Det
var vistnok også på Grund af Biskoppernes Besiddelser
i Tønder (Møgeltønder) og Ballum Sogne, at Biskop
Tuve netop havde henlagt og kunnet henlægge disse 2
Kirker under Kapitlet. — Ledingen viser sig at være af
Vigtighed for Biskoppen. — Lustrup er en Landsby
tæt Sønden for Ribe. Den må ligeledes allerede på
denne Tid have tilhørt Bispestolen, og Biskopperne må
have haft en storreGård der, der har ligget på det nu
værende Lustrupholms Sted. Derfor skulde Havren føres
derhen. Lustrup var senere ligesåvelsom Tønder og Bal
lum biskoppelige Birker.
Biskoppen havde, som vi have sot, allerede siden Biskop
Knud den Stores Tid Halvdelen af al kongelig Rettighed pens An
i Ribe By. Hertil hørte også den halve Møntret. Valde
del i
mar Sejer må have fundet denne Deling af Møntretten
Muntuheldig; thi han indløste Biskoppens Andel i denne (fa retten.
fa rica), idet lian til Erstatning overdrog ham Plovskatten
i 3 af de Sysler, hvori hele Landet dengang var delt.
Disse 3 Sysler, der tilsammen udgjorde den storste Del
af Ribe Stift, vare Harthæsyslæ, senere Ilardsyssel, Syslerne
i Ribe
Warwithsyslæ, senere Vardsyssel, og AlmundStift.
syslæ, senere Almindsyssel. Hardsyssel indbefattede
den nordlige Del af Stiftet med Bølling-, Iling-, Ulvborg-,
Hammerum-, Vandfuld- („Wentfolk“), Skodborg-, Hjermog Ginding- Herreder. Vardsyssel, der havde sit Navn
efter Warwith, det nuværende Varde, indbefattede Landet
mellem Skjernåen og Kongeåen med Gjørding-, Malt-,
Skads- og Horne-Herreder, hvoraf det sidste nu er delt
i Vester-, Øster- og Nørre- (Ilorne-) Herreder. Almind
syssel lå i den østlige Del af Stiftet og indbefattede
Andst-, Brusk-, Holmans- („llolbomot j og Jerløv-Hcr4*
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reden Tilbage af Stiftet var således i Nørrejylland
kun det lille Jællingsyssel, der udgjorde de nu
værende Nørvang- og Tøtrild-Herreder. (Slavgs Herred
er først senere oprettet; dengang hørte det dels til Jerløv-Herrcd, dels til Jælling-Syssel.) Endvidere hørte til
Ribe Stift en Del af Sønderjylland, betydelig mere end
nu, henhørende til Barwith- og Ellum-Sysler. Hvorvidt
Ribe Stift på den Tid strakte sig imod Syd, skal blive
forklaret på et andet Sted; her vil jeg blot bemærke, at
jeg ingensteds har truffet nogen Hjemmel for den hos
slesvigske Forfattere almindelige Angivelse, at de Dele
af Sønderjylland, som hørte til Ribe Stift, indbefattedes
under Navnet „Sønderjyllands Syssel“. Denne Benævnelse
vilde også have været meget påfaldende, da disse Her
reder eller Dele af Herreder, såvidt vides, aldrig have
udgjort nogen Enhed med Hensyn til Rettergangen. —
Foruden Plovskatten i de 3 Sysler fik Biskopperne den
også i Kjøbstedcrne Varde („Warwed“) og Lemvig
(„Læmwich“). De øvrige Kjøbstædcr fulgte altså ikke
med, uagtet de ellers ere indbefattede under Syslerne.
— En Bevidnelse af dette Mageskifte med Biskoppen,
udstedt af Valdemar Sejer på Fehmern den 6te Juli
1234. 1234, findes i Kapitlets gamle Bog („Oldemoder“) tillige
med en Gjentagelse af det, udstedt af hans Son Erik
(Plovpenning) som udvalgt Konge i Kallundborg d. 4de
Juli 1237*). Fra Kong Valdemar haves1) også en
Skrivelse i Anledning heraf til Indbyggerne i Hardsyssel,
hvori de underrettes om, at Ingen, hverken Verdslige
eller Gejstlige eller Klosterbrodre, vare fritagne for denne
Plovskat, der trådte istedetfor Møntretten. — Om senere
Forandringer i denne Overenskomst henvises til År 1252.
HesteDenne Ordning synes at stå i Forbindelse med en
tolden Stridighed mellem Biskoppen og Kronen angående Ud
tilhører strækningen af den Førstes Ret til Halvdelen af alle
Kongen kongelige Indtægter af Ribe By. Idetmindste haves om
ålene.
treilt fra denne Tid, men uden Årstal, efc Vidnesbyrd af
Ribe Borgere („cives“) til Ærkebiskop U. (Uffe) om, at
l) Findes tillige hos Sulim: Hist, af D., EC, S. 471.
a) „Oldemoder“.
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Biskop G. (Gunner) og mange af hans Forgjængerc
altid havde været i fri Besiddelse af Halvdelen af al
kongelig Ret i deres By, med Undtagelse af 4 Dele, der
plejede udelukkende at tilfalde Kongens Kasse, næmlig
Strandvrag, Forban, 40 Marks Bøder og Hestetolden,
hvilken sidste vel- ikke var undtagen i de kongelige
Privilegier, men indrettet, efterat de 3 første vare bievne
undtagne *).
1236 viste Biskop Gunner sine „kjære Brodre“,
Ribe Kirkes Kanniker, den Nåde, at han fritog såvel
deres Fæstere som deres Forvaltere i og udenfor Byen,
såvel de Enkeltes som Fællesgodsets, for den biskoppe
lige Rettighed i Sager vedkommende Helligbrøde og
Krænkelse af Festdagene, så at de i sådanne Sager kun
skulde svare til deres Godsejere (Kannikerne). *)
Valdemar Sejer havde, efterat hans ældste Son,
Valdemar, var død, og Erik i hans Sted var bleven ud
valgt til Konge, overladt Hertugdømmet over Sønderjylland
til Abel. Denne, der synes at have haft Forkjærlighed
for Ribe, uagtet det ikke hørte til hans Hertugdomme,
var Året for Faderens Død, 1240, den 3die Avgust, til
stede i Ribe og tilstod Biskoppens Forvaltere og Fæstere
i Tønder (Møgeltønder), Daler og Ballum Frihed
for al hertugelig Skat og Tjeneste undtagen Leding,
Quersæde og Stud. Blandt Vidnerne er Biskoppens
Staller eller Staldmester, Åge, der, for at nævnes i et
sådant Selskab, må have været en Adelsmand, så at vi
se, at Biskopperne allerede dengang havde begyndt på
at holde ligesom et lille Hof3). — I Randen findes i
„Oldemoder“ tilfdjet den Bemærkning, at Biskoppen måtte
kjøbe denne Frihed af Hertugen for 200 Mk., som den
gang gjaldt 100 Mk. rent Sølv mindre Vægt4). 1 Mk.
Penge var altså, hvis den daværende mindre Vægt om
trent svarer til den nuværende, omtrent 8 Rdl. i nul) „Oldemoder“. Tcrpager R. C., S. 179.
*) Smst. S. 178.
•) Brevet herom findes oversat efter „Oldemoder“ hos Suhm: Hist.
afDanm., X, S. 27,men er der urigtigen henført til Året 1243.
*) Denne Fremgangsmåde, at sælge Stadfæstelsen på ældre Privi
legier, fulgte Abel også senere som Konge (se S. R. I)., V, S. 262).
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1242.
Byen og
Dumkirken
brænde,
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Kapitlets
og Byens
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1245.
Kapitlet
får 1 Års
Indtægt
af ledige
Præstekald.

værende Mønt. — Man ser heraf, at det biskoppelige
Gods i Sønderjylland regnedes med til Hertugdømmet.
År 1242, d. 2den April, skal efter Amid Ilvitfeldts1)
og Hamsforts2) Angivelse Ribe By være af brændt. Den
Første tilføjer3), at også Domkirken brændte ved samme
Lejlighed; jeg kan ikke finde denne Efterretning i
nogen ældre Kilde og vilde derfor finde den noget tvivl
som, når ikke et Dokument af 1249, som vil blive an
ført under dette År, talte om Kirkens Opbyggelse. —
Samme År var den unge Konge, Erik Plovpenning,
der forrige År havde efterfulgt sin Fader i Regjeringen,
i Begyndelsen af Maj Måned i Ribe. Den 1ste Maj stad
fæstede han det Privilegium, som Valdemar Sejer 1206
havde skjænket Kapitlet, næmlig at Forvalterne (villici)
på Kannikernes egne Gårde skulde være frie for enhver
kongelig Byrde, idet han tilføjer, at det ikke skal være
de kongelige Fogeder tilladt at forulempe dem eller
stævne dem for Retten i nogensomhelst Sag vedkommende
en sådan Byrde4). 3 Dage senere, d. 4de Maj, fornyede
han Ribe Borgeres Fritagelse for Told overalt indenfor
Rigets Grændser, såvelsom for enhver anden Tjeneste
eller Betaling af noget andet Navn, navnlig Forband og
„Torgjald“ (Torvegjæld)s).
1245, d. 13de September, stadfæstede Biskop Gunner Kapitlets Privilegier netop 100 År efter dets Stiftelse,
Imidlertid sukkede Kapitlet endnu under den Gjæld, som
det havde måttet påtage sig for at udløse Biskop Tuve
af hans Fangenskab efter Slaget ved Bornhøvede. Det
havde endogså måttet afhænde (alienare) af det Gods,
som var henlagt til Kannikernes Bord, altså af Fælles
godset, og det siges idetmindste6), at Bispestolens Gods
’) Bispekrøniken.
*) Ser. R. Danic., I, S. 288. VII, S. 193.
•) Danm. R. Krøn.
*) Terpager: Ripæ C., S. 178.
*) Smst., S. 186. I Originalen af det Kongebrev, som findes på Råd
huset, er der urigtigen sat LX for XL (1262 for 1242). Derimod
står der ved en Unøjagtighed hos Terpager „quinto“ for „quarto“.
(Årstallet 1262 kan ikke være rigtigt, da Kong Erik Glipping, af
hvem Brevet i dette Tilfælde skulde være udstedt, dengang op
holdt sig som Fange i Tydskland.)
*) Se Biskop Esgcrs Brev af 1246.
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ikke havde været tilstrækkeligt til at erstatte Kapitlets
Udlæg. Biskoppen søgte nu at hjælpe sig selv og Ka
pitlet ved en Bestemmelse, som han udstedte den 15de
September samme År, ifølge hvilken det første Års Ind
tægt af ethvert ledigt Sognekald skulde anvendes til at
betale Moderkirkens Gjæld og derfor indbetales til de i
Ribe bosiddende („residerende“) Kanniker, indtil Gjælden
var fuldstændig afgjort1). Denne Bestemmelse, som er
billiget og med underskrevet af Ærkedegnen, Kantor og
9 andre Kanniker, motiveres af Biskoppen derved, at
Døtrene (Sognekirkerne) bör lette Moderens (Domkirkens)
Byrde. Efter dette Udtryk synes det ikke, at Bispe
stolen tidligere havde haft denne Indtægt, således som
Dr. L. Helvig’) antager. Dog er det sikkert nok, at
Biskopperne tiltoge sig en Ret til st råde over dette Års
Indtægt og på sine Steder også forbeholdt sig den selv.
I Juni Måned 1246 var Esger Biskop i Ribe. Bi
skop Gunner antages derfor i Almindelighed at være
død i Slutningen af 1245 eller den første Halvdel af
1246; men Domkirkens originale Anniversariebog angiver
under 21de Oktober, da hans Årtid holdtes, at han døde
1249’), og samme År har både Petrus Olai4) og Ribe
Bispekrønike. Hamsfort angiver d. 24de Juli 1249’),
Dagen rimeligvis efter Løgumldosters Dødebog •), der an
fører hans Død ved dette Datum, uden at nævne Året.
Da Antegnelsen i Anniversariebogen rimeligvis er ind
ført ganske kort efter hans Død, lader det sig ikke vel
tænke, at den kan angive Året urigtigt, og hertil kom
mer også, at lian efter den gamle Historie om Gråbrödrene i Danmark skal have indviet deres Klosterkirke
i Tønder d. 15de Avgust 1247’); men da det er ligeså
sikkert, at Es g er var Biskop i Juni 1246, kunne begge
disse Angivelser kun forenes derved, at man antager, at
Gunner har nedlagt Æmbcdet för sin Død. Mærkeligt
nok, er der endnu en tredie Beretning om hans Død,
der hidtil ikke er bleven tagen i Betragtning efter For*) Thorkelin: Diplom. Arnæ-Magn.
•) Se ved År 1246.
•) S. R. D., V. S. 564.
*) Smst. I, S. 185.
•) Smst. VII, 193 I, 289. •) Smst. V, 583.
») Smst. V, S. 512.
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tjeneste. Den findes i den tidligere nævnte Historie om Gråbrodre-Ordenen i Danmark. I den opregnes blandt An
det1) de Biskopper, der have været Medlemmer af Gråbrodre-Ordenen i Danmark, og blandt dem nævnes:
„Mag.a) Gunner, Biskop i Ribe, som først modtog Bro
drene med stor Hæder i Danmark og hang ved dem
med så stor Kjærlighed, at han valgte at leve og dø med
dem og er begravet i Brodrenes Kor foran Højalteret.
Han blev valgt til Biskop 1230.“ Foran står Årstallet
1260, som vel skal betegne Biskoppens Dødsår. Denne
Angivelse har i det Hele et så pålideligt Præg, og den
stadfæstes så påfaldende ved det Resultat, hvortil vi
allerede på anden Måde vare komne, at vi neppe kunne
Andet end, at vi i Hovedsagen må skjænke den Tiltro.
Således opgav jo også Biskop Radulf i Børglum 1252
sit Æmbede for at blive Gråbrodremunk. Gunner for
beholdt sig måske endogså en Del af sin biskoppelige
Virksomhed, eftersom han i 1247 indviede den oven
nævnte Kirke i Tønder. Med Hensyn til Dødsåret er
det dog vistnok rigtigst at holde sig til Anniversariebogen, der er en samtidig Kilde, og om Biskop Gunner
virkelig er bleven begravet i Gråbrodrenes Kirke (i Ribe),
er vel heller ikke utvivlsomt, da den gamle Indskrift i
Løgumkl osters Kor nævner ham mellem de Riber-Biskopper, som cre begravede der i Kirken, og endogså
kan angive det Sted på Gulvet, hvorunder han ligger3).
At lian også har yndet Løgumkloster, ses deraf, at han
1238 kjøbte en Grund af Klosteret i dets umiddelbare
Nærhed, for at bebygge den. Bygningerne og Grunden
skulde efter hans Død tilfalde Klosteret; men han for
beholdt sig Brugen for sin Levetid, hvad enten han forblev
i sin Æmbedsstilling eller ikke. („Sive in administratione suscepti ordinis sive extra illam esse
mus“). I disse Ord synes forresten allerede at ligge
*) S. IL D., V, S. 517.
*) Også de gamle Annaler, der erc aftrykte i S. IL D., IV, S. 225
fil. og som ende med År 1300, kalde ham Magister, en ny Stad
fæstelse på Pålideligheden af Gråbrodremunkenes Beretning
om ham.
s) S. IL D., IV, S. 576 fl.
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en bestemt Antydning af, at han tænkte på at opgive
sit Bispeæmbede. Et andet Vidnesbyrd om hans Inter
esse for Cistercienser - Ordenen, og tillige et Vidnesbyrd
om den Tillid, Paven havde til hans Dygtighed, er det,
vistnok meget vanskelige, Hverv, som Paven 1234 over
drog ham tilligemed 2 andre Gejstlige i Ribe, næmlig
Prioren ved Nonneklosteret og Ærked egnen, at de skulde
tvinge dem, der overalt i Danmark (Lund Ærkestift)
havde fældet uretfærdige Domme imod den nævnte Orden,
til at give Erstatning1). Mod sit eget Domkapitel viste
Biskoppen sin Gavmildhed, ikke blot ved at skjænke det
dets egne Fæsteres og Forvalteres Bøder, således som
ovenfor er fortalt ved År 1236, men også derved, at han
strax efter sin Udnævnelse skjænkede de Kanniker, som
vare til stadig Tjeneste (jugiter servientes), alle sine arve
lige Besiddelser i „Fuldærn“ (Folding), med Und
tagelse af Gårdens Vurderingssum (æstimatio)a) og af de
bevægelige Ejendele, der ved hans Død måtte findes på
Gården. Disse skulde, hvis han døde uden Testamente,
tilfalde de Syge i Ribe og Kolding. Ejendommene skulde
dog først tilfalde Kannikerne efter hans Død. Hertil
fdjede han siden nogle Ejendomme, som han senere havde
erhvervet, næmlig nogle Enge, som lå ved den omtalte
Gård, og en Skov i „Waræ“, der udgjorde 5 „Laagli“.
Alt dette bevidner han i et Brev af 1236, der findes i
„Oldemoder“, og hvori han lover, sålænge han lever, at
betale 1 Mk. årlig til de residerende Kannikers Fælles
kasse. — Anniversariebogen siger, at hans Årtid holdtes
for 2 Gårde i Foldern, og at enhver Kannik, der havde
Andel i Fællesindtægterne (Kommunitet), og var tilstede
ved Vigiliernc og Messen, skulde have 2 Sk. (omtrent
3 Mk. i nuværende Penge) af Fælleskassen. — Ved de
Syge i Ribe og Kolding menes rimeligvis Ilclligånds*) Regista diplom., I., Nr. 758.
*) Denne såkaldte „æstimatio“ forekommer især hyppigt i Lund
Kapitels Li bor dati c us; jeg kan ikke se rettere, end at der
ved menes Vurderingssummen af det Kvæg og de Redskaber,
som findes på en Fæstegård, tilhørende Ejeren, og hvis Værd
Fæsterne skulde tilsvare.
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Gårdene, i disse Byer, hvilke altså heraf synes at være
ældre end 1236.
I Året 1246, i Januar Måned, var Kong Erik Plov
Toldfri
hed for pen ni n g atter i Byen og gav Kannikerne fri for ToldKanni- Afgift („pcdagium“) af deres Heste og øvrige Ejendom
såvelsom for ethvert Pålæg (servitus), overalt hvor de
kerne.
kom hen i Kongens Lande *). Hermed kan sammenlignes
den Bestemmelse i Slesvigs Byret, at en Gejstlig eller
Pillegrim skulde være fri for at betale Told af den Hest,
hvorpå han red ud af Landet. (Den gi. Byret § 76, den
nye § 87.)
Den nye Biskop i Ribe, Hr. Es ger, havde hørt til
Biskop
Esger. Biskoppen i Århus, Peder Elafsens, nærmeste Om
givelse1). For kort Tid siden var han bleven Kannik i
Ribe; idetmiudste var han i September 1245 den Yngste
af de 9 Kanniker, som underskreve Bestemmelsen om det
første Års Indtægt af ledige Præstekald (se S. 55). Han
kalder sig der Magister, en Titel, hvormed han efter da
værende Skik ikke nævnes, efterat han er bleven Biskop.
Siden Kapitlet havde fået Valgretten, var det ikke
ualmindeligt, at Biskoppen enten måtte tilkjøbe sig Valget
eller idetmindste takke for det ved en eller anden Be
gunstigelse for Kapitlet. Således udstedte også den ny
valgte Biskop Esger under 19de Juni 1246 et Brev,
hvori han udvidede sin Formands Bestemmelse af 1245
om, at et Års Indtægt af vakante Sognekald skulde til
falde Kapitlet, således, at denne Bestemmelse skulde ved
vare bestandigt, dog imod at det ansatte 2 Vikarier, der
daglig tidlig om Morgenen skulde holde en Messe om
den hellige Jomfru og umiddelbart derefter en anden for
de Afdøde’). — Kapitlet vedblev at nyde et Års fulde
Indtægt af vakante Sognekald indtil 1285, da der blev
taget en ny Bestemmelse, hvorefter det måtte ndjes med
Halvdelen (se 1285).
Året 1247 er mærkeligt i Byens Historie ved krigerske
1247.
*) Terp. R. Cimbr., S. 178 fl.
’) S. R. D., V, S. 287.
s) Pindes i „Oldemoder“. Det er en Misforståelse, når Snhm
(Hist, af Danm., X, S. 65) siger, at hver Kannik skulde holde 2
Vikarier.
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Begivenheder. Der var snart udbrudt Strid mellem Kong Hertug
Abel
Erik og hans Broder Abel, Hertugen i Sønderjylland,
og denne Strid udartede inden kort Tid til Fjen Ulig erobrer
heder. Efter Hvitfeldt havde Kongen „mesten“ sin Magt Byen og
i Ribe1) og Kolding og gjorde derfra allerede 1244 Ind Slottet.
fald i Hertugdømmet, som Abel gjengjældte. 1247 for
bandt Abel sig med de holstenske Grejer og Lybek og
rykkede imod Ribe, som han erobrede tilligemed Slottet
d. 28de April. Her gjorde han en stor Del af Kongens
Riddere og Smådrenge eller Pager („milites et pueri“)
til Fanger, ja endogså Kongens 2 små Døtre, Sofie og
Ingeborg, der måtte sidde i Fangenskab på Segeberg
Slot indtil Julen. Dronningen opholdt sig på den Tid
ikke i Ribe, men på Skanderborg, så at hun ikke faldt
i Hertugens Hænder. Iblandt Fangerne var derimod også
Biskop Esger, der var den eneste af de lidjere Gejstlige,
som holdt med Kongen. Det varede dog ikke længe,
forend Kongen fik Overhånden, og allerede d. 3die Juni
(Suhin: Hist, af D., X, S. 78) skal han have erobret
Ribe tilbage.
Jeg har allerede tidligere (S. 40) ytret, at den bekjendte gamle Folkevise om Riberhuses Erobring under
en Dands, der benyttedes som en Krigslist, efter min
Mening bor henføres til denne Tid. Hvis overhovedet
en historisk Begivenhed danner Grundlaget for denne
Sang, hvilket dog vel er det Rimeligste, ser jeg ikke,
at der vel kan tænkes på nogen anden end på Slottets
Tilbageerobring for Kong Erik Plovpenning. Visen,
der findes i 3 Håndskrifter, lyder, væsentlig efter Jom
fru Sofie Sandbergs Optegnelse, således:

Der går Dands på Riber-Bro.
Slottet det er vundet.
Der dandscr Ridder’ med udskåren Sko.
For Erik Konge hin unge.
Med dem så var de.
*) Af Kong Erik haves Breve, udstedte i Ribe den 1ste og 3dic Maj
1242, i Januar 1246 og den 27de Juli 1250. (Stedangivelsen for
det sidste mangler i Reg. diplom., men findes i Codex diplom.
Lybec.)
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Der går Dands på Riber-Gade.
Der dandser Ridder’; de gjør dennem glade.
Først da dandser han Riber-Ulv.
Ilan var Kongen både tro og huld.
Så da dandser han Tage Mus.
Han var Høvedsmand på Riberhus.

Så da dandser Her Saltense,
Og efter ham rige Svogre tre.
Så da dandser de Limbekke;
De er Kongen altfor stærke.
Så da dandser han Byrge Gron,
Og efter så mange Ridder’ skjonn'.
Så da dandser han Hanky-Kand,
Efter hans Frue; hun hedder Fru Ann*.
Så da dandser han Ridder Rank;
Efter lians Frue, Fru Bengjerd blank.

Så da dandser han Iver Helt;
Og han fulgte Kongen over Belt.
Længe stod han Rane Lang,
For han vilde i Daudsen gang’.

„Var det ikke for mit favre Hår,
I)a skulde jeg i Dandsen gå.

„Var det ikke for min Rosenkind,
Da skulde jeg træde den Dands omkring.

Rane, han i Dandsen sprang,
Begyndte en Vise og for dennem sang.
Han begyndte en Vise og kvad;
Mange Ridder’ efter hannem trad.
Op stod Jomfru Spendelsko.
Hun gav Rane Lange sin Tro.

Var mit Hår i Silke flet’,
Da vilde jeg træde den Dands så let.
De dandsed dem på Slottet ind,
Med dragne Sværd under Skarlagenskind.
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Aldrig så jeg en Ridderdands —
Slottet det er vundet —
Vinde så Slotte med Rosenkrands.
For Erik Konge hin unge.
Med dem så var de.
Man har hidtil henført denne Vise til Erik Menveds første Regjeringstid, måske tildels (Abrahamsen)
på Grund af den i Visen forekommende Kong Eriks Til
navn „den unge“, men fornemmelig dog (Vedel. Sv.
Grundtvig), fordi man har antaget Visens Rane Lange
for den Samme som Erik Glippings utro Kammersvend,
Rane Jonsen. Men herved kommer man rigtignok i
en slem Vanskelighed; thi Visens Rane Lange er med
at erobre Slottet for den unge Konge
Vedel berbrer
aldeles ikke denne Vanskelighed, og Svend Grundtvig
søger at omgå den, idet han mener, at Omkvædet „for
Erik Konge hin unge“ kan være det Feltråb, hvorunder
de Sammensvorne skjulte deres fjendtlige Forehavende;
men dette kan dog vistnok ikke gå an. Hvor Omkvæ
dene ikke indeholde en almindelig Opfordring til Bands
og Glæde, udtrykke de altid en Tanke, der ligger til
Grund for Visen, og vel kunde det være klogt for de
Sammensvorne at skjule deres Plan under et falskt
Feltråb; men det kunde ikke gå an for Digteren at skjule
sin Hovedtanke under et falskt Omkvæd. Forherliget*
Sangen en Bedrift af de Sammensvorne eller Konge
morderne, skulde den jo foredrages i deres Kredse, og
Omkvædet derved synges af hele Forsamlingen; men
hvorledes kunde denne være tilbøjelig til idelig at håne
sine egne Følelser med de Ord: For Erik Konge hin
unge? Desuden er der jo flere Ting i Visen, der ligefrem
forbyde denne Forklaring. Fordandseren, Ribcr-Ulv, er
en Mand, der er sin Konge både „tro og huld“; en an
den, Iver Helt, er kommen til Jylland i Kongens Følge,
ja en Opskrift lader ham endogså have ført Kongen over
Beltet; en tredie Dandser, Tage Mus, er selve Høveds
manden på Riberhus, naturligvis den kongelige, som har
måttet opgive Slottet for Kongens Fjender og nu er den
Næstforreste i Rækken af dem, der erobre det tilbage.
Det står i ligefrem Strid med Visens Ord, at Sv. Grundt-
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vig vil gjorc ham til den, der fortiden har Slottet indo
og lader sig narre til at åbne Porten for den dandsendc
Skare.
Desuden have vi jo aldeles ingen Efterretning om,
at Riberlius eller Ribe By under Erik Menveds Barndom
er bleven erobret enten af det ene eller det andet Parti,
og det vilde dog upåtvivlelig, hvor magre end den Tids
Krøniker ere, være bleven optegnet og erindret, hvis et
så vigtigt Punkt var faldet i de Sammensvornes Hænder •
det lå forresten ganske udenfor de Veje, hvorpå de fær
dedes. Derimod vide vi, at Slottet 1247 blev erobret
for Kong Erik Plovpenning. Han var dengang omtrent
31 År og havde i sin Faders Levetid været „den unge
Konge“. Hvad de Navne angår, som forekomme i Visen,
så tyder „Riber * Ulv“ på en gammel Tid; de andre ere
dels æventyrlige, dels tilhøre de åbenlyst en yngre Tid,
ikke alene yngre end Erik Plovpennings, men også end
Erik Menveds, f. Ex. Limbekkerne, der vare Kongen alt
for stærke. Tage Mus’s Navn synes endogså at tilhøre
det 15de Århundrede, hvis der ellers ved ham er tænkt
på den „Mus“, „Kongens Foged“ i Ribe, som nævnes i
et Dokument af 1408’). Den adelige Familie „Gron“
forekommer meget i det 15de og 16de Århundrede her
i Stiftet, især i Biskoppernes og Domkapitlcts Tjeneste.
Opregningen af de Dandsende var naturligvis særlig ud
sat for at forøges og forvanskes under den mundtlige
Overlevering i Løbet af 2 eller 3 Århundreder.
Hvad forøvrigt selve Slottets Erobring ved Hjælp af
et sådant Krigspuds angår, så tvivler jeg meget om, at
den er historisk. Selv om man ikke vil tage Hensyn til
det Påfaldende i, at en så mærkelig Ejendommelighed
ved Erobringen ikke skulde være antydet i nogen af de
rigtignok få og dårlige Kilder, så er det en meget mis
tænkelig Omstændighed, at vi have den anden tidligere
(S. 25) omtalte Vise om en ganske lignende Erobring af
Riber-Ulfs Borg ved Ribe, og nu optræder endda den
samme Riber-Ulf atter som en Hovedperson i denne Vise
om Ribcrhus. At en sådan Begivenhed skulde have
*) Se den beskrivende Del under „Øvrighed og Retsvæsen“.
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gjcntagct sig i den samme Egn» er jo ikke rimeligt. Man
vil måske indvende, at jeg selv har erklæret Visen om
Riber-Uif for uhistorisk; men det er det Samme. IIvis
den blot er den ældste, må det antages, at Dandsescenen
er overført fra den til den anden, og at Visen om
Riber-Ulf i sit Grundlag er den ældste, synes dog såvel
af hele Handlingen som af Indklædningen rimeligt. —
Vi beholde altså som sandsynligt Resultat, at Visen om
Riberhuses Erobring vel er foranlediget ved Slottets
Erobring under Erik Plovpenning, men at den Måde,
hvorpå Erobringen skulde være foregået, skyldes den
poetiske Udmaling.
I Året 1248, d. 23de Marts, skjænkele Kongen, som 1248.
dengang opholdt sig i Nyborg, Biskop Esger Skibet Biskoppe
(„navigium“) i Hviddinghcrred, d. v. s., Styreshavncn eller
lige
Anførselen over dette Herreds Ledingsskib eller Skibs
Skibs
reder.
rede, „skipæn“. At Ribe Biskop allerede tidligere var i
Besiddelse af sådanne Styreshavne i Tønder-Egnen, have
vi set ved År 1233. Den, som Kongen nu skjænkede
Biskop Esger, havde han kjøbt af Marsken, Ebbe Ugothsen, og overdrog nu Biskoppen den for evig Tid med
Ret til at sælge, bortbytte og borttestamentere den, dog
med den Bestemmelse, at, hvis Biskoppen ved sin Død
ikke efterlod sig nogen Bestemmelse om den, skulde den
for bestandig tilfalde Kirken, d. e. Bispeæmbedet. — Det
er vel en Belønning for Biskoppens Troskab i Krigen
mod Hertugen. Brevet herom findes i „Oldemoder“. —
Omtrent fra samme Tid er rimeligvis et Brev uden Datum fra Kongen til Indbyggerne i Vardsyssel, hvoraf vi
se, at Biskoppen allerede i nogen Tid også havde haft
Styreshavne i denne nordligere Del af Stiftet. Kongen
skriver næinlig, at han i ingen Henseende vil gjore Ribe
Biskop Afbræk i hans Skibsreder (navigia), men vil, at
de skulle forblive i uskadt Stand, således som hans Fa
der og han selv for længe siden have ladet Biskoppen
dem anvise og betegne. Hvis derfor Nogen kom fra Bi
skoppens Skibsrede til Kongen og svigefuldt aflagde ham
Tjenesteed, idet han fortav, at han var fra et biskoppe
ligt Skibsrede, så vilde Kongen, at en sådan Tjenestced
skulde anses for ugyldig; thi en løgnagtig Ansøger burde
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miste igjen det, som han havde opnåt1). Efter jydske
Lov måtte Kongen dog tage sig Mænd overalt i Landet,
hvilke han vilde; men på denne Ret havde altså, som det
synes, allerede Valdemar Sejer, ligesom nu hans Son,
gjort Afkald til Fordel for Ribe Biskop.
I Året 1249 udstedte Biskoppen et Brev til Beboerne
af Almind-Syssel, der synes at tyde på, at Beretningen
om Byens og Kirkens lirand 1242 er rigtig. Brevet,
hvis Indledning har en i den Tid almindelig Form, lyder
således:
„Esger, af Guds Nåde Biskop i Ribe, hilser Be
boerne af „Almundsysæl“ med Alles Frelser. Efter
kom vi, som Apostelen siger, alle ville komme til
„at stå for Herrens Domstol, for at få, efter som vi
„have handlet i Legemet, enten det har været godt
„eller ondt, bor vi forekomme den yderste Høsts
„Dag ved Barmhjærtighedens Gjerninger og så det
..på Jorden, som vi ved Guds Nåde kunne høste i
„Himlen. På Grund heraf, og da vor Frue Kirke i
„Ribe ingenlunde har tilstrækkelige egne Midler til
„sin Opførelse (constructio), og da I ifølge For„gjængernes gamle Gudsfrygtighed ere forpligtede
„til at understøtte den nævnte Kirke med 1 Skjeppe
„Havre af hver Plov og 1 Ost af hvert Hus, så bede,
„påminde og opfordre vi Eder alle, at I af from
„Gudsfrygt ville opfylde det, hvortil I ifølge gammelt
„Løfte ere pligtige, og anvise Overbringeren af Nær
værende det, når han kommer til Eder; thi vi have
„indsat ham til at besørge denne Sag i Eders Lands
bel, idet vi have det sikre og faste Håb, at I ved
„Hjælp af disse og andre gode Gjerninger, som I
„efter Herrens Indskydelse måtte udføre, kunne opnå
„den evige Saligheds Glæde. Ifølge den almægtige
„Guds og den salige, altid jomfruelige, Maries Nåde
„og de salige Apostle Peters og Povls Fortjeneste,
„og stolende på den Myndighed, hvormed vi ere be
klædte, eftergive vi også alle sande Bodfærdige,
*) Findes efter „Oldemoder“ i Terp. R. Cimbr., S. 682 ff.; dog er i
Slutn. af Brevet „prævaricator“ en Fejllæsning for „prccator“.

*som ved ovennævnte eller anden Almisse række den
„nævnte Kirke en kjærlig Hånd, 40 Dage af de dem
„pålagte Ponitentscr. Givet i Guds År 1249.’)
„Oldemoder“ indeholder en Fortegnelse over Dom
kirkens Ejendomme og Indtægter, forfattet År 1317. I
denne Fortegnelse nævnes også „Marie Ost“, men kun
af Jelling Syssel, og en „Marie Stuuth“ i Kom nævnes
kun af Frøs* Kalvslund og Gjørding Herreder. MarieOsten var dengang ikke bleven leveret i de 4 sidste År.
1250 blev Erik Plovpenning myrdet på sin Bro
ders, Hertug Abels, Foranstaltning. Næste År, d. 20de
Februar, var Brodermorderen som Konge i Ribe og stad
fæstede der Ribe Borgeres Frihed for Told, Torvegjæld
og Forband overalt i Riget og Hertugdømmet. hvor de
kom hen med deres Varer. Han forøgede endogså deres
Friheder, idet han fritog dem for „Strandvrag“, det vil
sige, for Afgift af deres strandede Varer.1) — I April
samme År var Kong Abel igjen her i Byen’), og derpå
atter i April Måned 1252, da han sluttede en ny Over
enskomst med Biskop Esger om den Plovskat, som denne
skulde have til Erstatning for sin halve Part af Mønt
retten i Ribe (se År 1234). Ifølge denne Overenskomst
skulde Biskoppen kun have 8 Pendinge (denarios) af hver
Plov i de 3 Sysler, og af de 2 Byer Lemvig og Va’de
en bestemt Sum ligesom tidligere, hvorimod det Øvrige
skulde tilfalde Kongen. Dog skjænkede denne Biskoppen
på Grund af hans Tjenester og tro Lydighed 40 Mark
i Penge af sin Plovskat i de nævnte Sysler. Brevet
herom er affattet den 4de April i Overværelse af
Broder Adolf, det vil sige, Kongens Svigerfader, den
•) Dette Brev er bevaret i de Bartholinske Håndskrifter på Univers-Bibl., Bind 8.
’) Terpager: R. C., S. 686. I Brevet står Årstallet 1250, idet det
nye År maa være regnet enten fra Påske eller Forårets Begyn
delse (den 14de April?).
*) Reg. diplom., I, Nr. 910. (Måske menes dog her 1252 i Lighed
med Betegnelsesmåden i det forrige Dokument. I det følgende
Dokument står der derimod 1252, så at Året er regnet fra
Nytår; thi 1253 var Ahel død. Denne forunderlige Vaklen i Be
tegnelsen foranlediger ofte Usikkerhed.)
5
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forrige Greve Adolf af Holsten, Valdemar Sejers tapl'é
Modstander, der tilsidst overlod Regjeringen til sine
Sonner og blev Gråbrodrcinunk.1)
KongKriSamme År, d. 29de Juni, faldt Kong Abel på et
stofer
Tog mod Friserne, og den 3die Broder, Kristofer, be
den 1ste steg Tronen. Den nye Konge tilbragte strax i Begynstaddelsen af sin Regjering en længere Tid i Ribe. Man
fæster liar Breve af ham, daterede Ribe d. 25de Juli, d. 2den,
Byens
5te og 9de Avgusta), og Opholdet har måske været endnu
Friheder, meget længere. Den førstnævnte Dag stadfæstede KonBestein- gen sine Forgjængeres Benådninger mod Ribe Borgere
melse om. og fojede dertil en Bestemmelse om, at Alt, hvad Byens
MagiMagistrat i Forening med Kongens Lensmand (advocastratens tus) besluttede, skulde være gyldigt, uden at Nogen af
og Lens- Borgerne kunde gjore nogen Indsigelse derimod.8) Der
mandens må rimeligvis på den Tid have været en Oppositionsånd
Myndig- i Borgerne, som ikke rigtig har villet lystre Magistraten.
hed.
Da Byen 17 År senere fik sin Byret af Erik Glipping,
optoges denne Bestemmelse også i den (§ 32), endogså
med den Udvidelse, at ikke alene Borgerne, men også
Andre uden Modsigelse skulde adlyde Magistratens og
Lensmandens fælles Bestemmelse. Det er usædvanligt,
at i Kong Kristofcrs Privilegium Magistraten betegnes
ved de 2 Ord „Senatorer og Konsuler“. „Konsuler“ var
den latinske Betegnelse for Rådmændene; Senatorerne
kunne ikke være Borgmestrene; thi dels forekomme disse
først et Århundrede senere, dels kaldes de i Middel
alderen på Latin altid „Prokonsuler“. Der kan således
ved „Senatorer“ neppe menes Andre end Oldermændene
for Gilderne, endskjønt vi ellers ikke have noget Vidnes
byrd her fra Byen om, at Gilderne og deres Oldermænd
havde nogen Indflydelse på Byens Bestyrelse eller Rets
væsen, således som i mange andre Byer Tilfældet var i
Middelalderen.
*) Se Subm: Hist, af D., X, S. 203 fl. Brevet findes i „Oldemoder“.
a) Beg. diplom., I, 923. 925. 927. Kong Kristoffer findes derefter,
ifølge udstedte Breve, at liave vieret her i Byen både i Maj og i
Oktober 1257 (Beg. dipi., 1, Nr. 994 og 1002) foruden at han,
som senere vil blive fortalt, var der 2 Gange i sit Dødsår 1259.
3) Bådstue-Arkivet. Terpager: R. C., S. 686 fl.
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I)en 9de Avgust stadfæstede Kongen dernæst Kapit Kongen
stad
lets Privilegier, idet han fritog dets Forvaltere og Fæ
stere fra Leding og al kongelig Skat (omni juris regii fæster
exactione).') Kongen siger rigtignok, at han i ingen Kapitlets
Henseende vil indskrænke Kapitlets Frihed, men tvært Privile
gier.
imod i enhver Henseende udvide den; men det er dog
måske tvivlsomt, om Kannikeme ifølge dette Brev har
beholdt den Toldfrihed, som Erik Plovpenning 1246 havde
indrømmet dem.
' Omtrent på denne Tid må vistnok den kongelige 1255.
Vandmølle i Ribe være bleven anlagt ved det Vandløb, Kongens
hvor nu Slusen er ved Siden af Toldboden. At Møllen Mølle i
Ribe.
er anlagt i disse År, synes at fremgå deraf/at Kongen
den 14de Marts 1255 i Nyborg gjorde et Magelig mel
Biskoppen, hvorefter denne til Erstatning for de Jorder
på Lustrup Mark, som den kongelige Mølle satte under
Vand, og som for Fremtiden skulde tilhøre Kongen, fik
Hardboøre i den allernordligste Del af Stiftet.*) *—
Hardboøre vedblev derefter indtil Reformationen at være
et biskoppeligt Birk.
1258, den 8de September, sluttede Biskoppen føl- 1258.
gende Overenskomst med sine Fæstebønder i Tønder Overens
komst
(Møgeltønder), i hvilken den biskoppelige Gård der på
Stedet, Møgeltønder Slot, udtrykkelig nævnes, — såvi It mellem
jeg ved, for første Gang: Af hver 5 Ottinger Fæstegods Biskop
skulde der afgives en Vogn til Førselen af Biskoppens pen og
Gods, hvergang Leding indtraf; Afgiften til den biskoppe Bønderne
lige Kjældermester, det vil sige, til Biskoppens egen i Møgel
Kjælder (censum cellarii nostri) skulde Bønderne på tønder.
egne Vegne føre til Lustrup (til Biskoppens Gård der),
og hver Fæstebonde skulde årlig føre et Læs Brænde og
et Læs Hø til Biskoppens Gård i Tønder.’)
Ilde
Henimod Slutningen af samme År afbrændte Ribe
brand.
By og måske Slottet. De gamle Annaler (Årregistre),
som fortælle denne Begivenhed, udtrykke sig således, at
„Ribe By med Alt, hvad der hørte til den, gik tilgrunde
ved Herrens Dom.“4) Først Hvitfeldt og Poutanus
*) „Oldemoder“. Terpager: R. C., S. 179.
„Oidoinodor“.
s) Sin9t.
*) Script. Ror. Dan., I, S. 369. HI, S. 312.
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sige udtrykkelig, at Ulykken forårsagedes ved Lynild,
og at Slottet tillige brændte. — Når de gamle Anna
lister fremstille Branden som en Straf fra Gud, sigte de
udentvivl til den Strid, som på den Tid var opstået mel
lem Kongen og Ærkebispen eller Kirken, og i hvilken
Ribe Biskop og Domkapitel havde taget den Førstes
Parti. Der er således ingen Grund til med Terpager1)
og Suhm at satirisere over, at Annalisterne glemme, at
Ildebranden gik ligesaa meget ud over Gejstligheden som
over Kongen.
Den Kamp mellem Kongemagten og Kirken, som
allerede tidligere havde plaget de sydligere Lande i Evropa, var i Året 1256 endelig også kommen til Udbrud
i Danmark. Striden drejede sig, som bekjendt, væsenlig
om Gejstlighedens Uafhængighed af den verdslige Magt
eller endog Herredomme over denne. Som sagt, stod
Gejstligheden i Ribe, ligesom overhovedet den jydske
Gejstlighed, på Kongens Side. Herom have vi navnlig
et Vidnesbyrd i Ribe Domkapitels Appel til Paven af År
1261, i hvilken Kapitlets, og tildels Biskoppens, Stilling
til Sagen udvikles, og til hvilken vi væsentlig må holde
os. — Det Skridt, hvorved Ærkebiskoppen, den myndige
Jakob Erlandsen, ligesom gav Signalet til Kampen,
var en Beslutning, som han lod en af ham sammenkaldt
Synode i Vejle tage den 6te Marts 1256, og som ligefrem
var beregnet på at trodse Kongemagten, idet den inde
holdt den Bestemmelse, at hvis nogen Biskop blev tagen
tilfange eller på anden Måde mishandlet efter Kongens
Befaling eller med hans Billigelse, skulde hele Riget være
i Interdikt, det vil sige, al Gudstjeneste skulde ophøre,
ja de Døde måtte ikke engang begraves i indviet Jord.
— Biskoppen af Ribe var naturligvis paa Ærkebiskop
pens Befaling mødt ved denne Forsamling, ligesom Ka
pitlet på sine Vegne havde sendt 2 af sine Medlemmer,
næmlig Ærkedegnen Niels (Nicolaus) og Provsten af
Vendsyssel, Tu ve. Disse Sidste berettede ved deres
Hjemkomst, at de vel havde hørt den offentlige Oplæs
ning og Bekjendtgjorelse af den tagne Beslutning, men
») Rip« Cirnbr., S. 730.
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at det ikke var blevet dem tilladt at overvære de hemme
lige Rådslagninger om dens Udstedelse. Kapitlet er
klærer derfor, at Flertallet af dets Medlemmer strax
havde misbilliget Beslutningen, dels på Grund af den
Foragt, der var vist dets Sendebud, dels fordi selve Be
slutningen „forekom dem at være usandfærdig, uklar og
oprorsk imod Kongen.“l)
Biskop Esger havde vel i Begyndelsen billiget Sy
nodens Beslutning; men han var, som det efter Alt synes,
en meget klog og besindig Mand, som ikke gik til Yder
lighed i nogen Retning. Han havde desuden altid været
på Kongens Side, siger Hvitfeldt, og efter Ærke
biskoppens Mening tjent ham altfor godt. Da Kongen
derfor i Februar Måned 1259 på en meget voldsom Måde 1259.
lod Ærkebiskoppen fængsle, og Interdiktet altså skulde
træde i Kraft, trådte Biskoppen tilbage, idet han, som
Kapitlet siger, efter senere, ndjere Overvejelse mente, at
han mere burde rette sig efter Statutets fornuftige Me
ning end efter dets Skal af Ord. — Man har en Efter
retning om, at Kongen strax efter også lod Biskop Es
ger fængsle’); måske er dette kun sket på Skrømt, for
at give Biskoppen et Påskud til at forlade Ærkebiskop
pens Parti. Fængslet kan idetmindste ikke have været
langvarigt og gjorde intet Skår i det gode Forhold mel
lem Kongen og Biskoppen. I Jylland blev Interdiktet
overhovedet ikke overholdt, hvorimod Biskopperne af
Sjælland og Fyn vare lidenskabelige Tilhængere af Ærke
biskoppen.
Kongen havde strax, efterat Ærkebiskoppen var Kristo
bleven fængslet, næmlig i Begyndelsen af Marts, opholdt fer den
sig i nogen Tid her i Byen, og efter en Tur til Sjælland 1ste dør
vendte han tilbage hertil i Maj. Hvitfeldt siger ud
og be
trykkelig, at Kongen „drog til Ribe, for at tale med graves i
Biskoppen, som altid var paa hans Side, og se, hvad
Ribe.
Råd han kunde finde til at nedlægge den Tvedragt, som
var kommen ham og Ærkebiskoppen imellem.“ Her døde
*) Se Appellen til Paven (Terpager: R. C., S. 206).
’) Ser. Rer. Dan., VI, S. 299.
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Kongen den 29de Maj1) pludselig, som man mente, for
givet af Arnfast, som dengang var Abbed i Ry Klo*
ster i Angeln (det nuværende Glyksborg) og næste
År blev valgt til Biskop i Århus af en Del af Dom
kapitlet sammesteds og virkelig indviet dertil af Ærke
biskoppen, men dog snart måtte vige for den kongeligsindede Modkandidat og døde som Abbed i Ry. Efter
Nogles Mening skulde Arnfast endogså have forgivet
Kongen i Alterets Sakramente; rimeligere er dog Hvitfeldts Beretning, at det skulde være sket, da han var til
Gjæst hos ham (rimeligvis Kongen hos Abbeden). — At
Kongen var myrdet, siges ikke blot i andre Kilder; men
Ribe Domkapitel udtaler det i sin overnævnte Appel som
en Kjendsgjerning.
Kongen blev begravet i Ribe Domkirke, endskjøndt
det stred imod Interdiktet. Kapitlet finder det også nød
vendigt, i sin oftnævnte Appel at forsvare sin Opførsel
i denne Henseende. Det siger, at, selv om Kongen burde
betragtes som bandlyst, så havde han ikke alene kort for
sin Død vist tydelige Tegn til Anger, men åbenlyst frem
ført Ord, som indeholdt Løfter om, at han vilde give
Ærkebiskoppen og Kirken i Lund Oprejsning for den
dem tilføjede Forurettelse, så at han måtte anses som
den, der på det Yderste havde fået Absolution.
Kristofer den Førstes Grav er midt under Dom
kirkens store Kuppel. Den store Sten, som nu betegner
Stedet, er dog ikke hans Ligsten, men Bordpladen af det
tidligere Alter. Ligstenen, som endnu skal ligge neden
under den anden Sten, var oprindelig beklædt med en
hvid Alabasterplade, der ragede lidt op over Gulvet.
Allerede H vi tf el dta) siger om denne Plade, at den havde
været opslidt og „forædt“ således, at man ikke kunde læse
Indskriften, og at den nu var tagen rent bort til nogle
Folks eget Gavn, hvilket han åbenlyst lægger Kirke
værgernes Gjerrighed til Last. Terp ager3) siger dog,
*) Denne Dag angiver Ribe Domkapitels Anniversariebog. Den
lundsko Gavebog (Ser. Rer. Dan., DI, S. 523) har rigtignok den
3die Juni.
*) Danm. Rig. Krøn., S. 257.
*) Rip« Cimbr., S. 205.
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at der på hans Tid endnu fandtes et tyndt Stykke til
bage, og søger heri et Bevis på, at Pladen var bleven
opslidt og ikke borttagen. — Hr. Professor Hbyen har
fortalt mig, at han endnu har set Brudstykker af denne
Plade og ment at kunne læse Ordet „rex“ (Konge) på
den. — Ved den sidste store Restavration af Domkirken
fandt man under Kongens Ligsten en råt tilhuggen, lidt
over 3 Alen lang Stenkiste af Rothenburger Sandsten,
uden Låg og fuld af Jord, hvori der lå et Par Knokler.1)
Pastor Grønlund fortæller i sine skriftlige Optegnelser
til Ribes Historie, at, 4a man 1766 åbnede Biskop Jersins Grav, som stødte umiddelbart op til Kongens paa
den sydlige Side, for at nedsætte et nyt Lig, Stiftsprovst
Stockeinarchs, fandt man ovenpå Kongens Stenkiste en
Krukke med Kul, som Grønlund kom i Besiddelse af?)
En sådan Krukke med Kul findes ikke ualmindelig ved
gamle Begravelser stående ved Siden af Kisten; den her
omtalte kom i Grev Otto Thotts Samling og solgtes ved
Avktionen over demie År 1787 under Nr. 1589.
Erik
Første Juledag samme År 1259 blev den myrdede
Kristofers Son, den llårigeErik, siden kaldet Glip- Glipping
ping, kronet til Konge i Viborg, og den 5te Dag der Konge.
efter udstedte han eller, rettere sagt, i hans Navn hans Dronning
Mar
Moder, den kraftige Enkedronning Margrethe med Til
navnet Sprænghest et Brev, hvorved hun skjænkede grethe
Ribe Domkirke, i hvilken hendes Ægtefælle var begravet, Sprængtil dens Bygning og Brug, alle sine Besiddelser i Hvam
liests
i Rinds Herred Norden for Viborg, med Hesle Mølle.3) Stiftelser
På en endnu stærkere Måde knyttede Enkedronningen i Dom
sit Navn til Ribe derved, at hun stiftede et Kapel ved kirken.
Domkirken og en Gudstjeneste, som har vedvaret næsten
til vore Tider. Kapellets temmelig betydelige Ejendomme
opregnes i „Oldemoder“ (se Terpager: Ripæ Cimbr.,
S. 164 fl.); de lå for Størstedelen i de nærmeste Byer
Sydvest for Ribe, Sønderfardrup, Østervedsted,
*) Ribe Stifts-Tidende for 1844, den 9de Oktober.
*) En mindre nbjagtig Beretning herom af Arkivtegner Abildgaard
efter Klokkerens senere Fortælling findes i det oldnordiske Mu
seums Arkiv.
*) Ripæ Cimbr., S. 306.
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Biskoppen app eller er
fraÆrkebiskoppen til
Paven og
bandsættes
af den
Første.

Yder bj errum og Hvid di ug. For indtægten af dem
holdtes der, som der sammesteds siges, en daglig Messe
i „Dronning Margrethes Kapel“. — Til Afholdelsen af
sin Ægtefælles Årtid havde Dronningen henlagt en årlig
Afgift af 5 Mk., som det hedder i den bevarede Anniversariebog, eller af 2 Sk. Grot, som det har heddet
i den yngre Anniversariebog, som Terpager har haft til
Benyttelse, men som nu desværre synes at være tabt.1)
5 Mk. og 2 Sk. Grot udgjore omtrent den samme Sum,
da 1 Sk. Grot udgjorde 12 Grot, af hvilken der 1338
gik 6 på 1 Mk. Penge.3) — Endelig erklærer Terpager,
at Dronning Margrethe ifølge Stiftelsesbrevet, som han
har set, var Stifterinden af de kanoniske og hellige
„Tider“, som tidligere bleve afholdte Kl. 2 om Eftermiddagen, men senere gik over til den Aften-Gudstjeneste,
som holdtes Kl. 5 om Eftermiddagen hver Søgnedag i
Domkirken til langt hen i det 18de Århundrede.4) — I
hvilket eller hvilke År, Dronningen har gjort disse Ind
stiftelser, er os ubekjendt. Hun døde 1282 eller 1283,
og hendes Årtid blev holdt i Ribe Domkirke den 26de
Marts med en Uddeling af 1 Mk. Sølv hvert År.s) Idet
Anniversariebogen omtaler det Gods, som hun havde
givet for Kong Kristofers Årtid, tilfojer den: „Gid Gud,
som gjengjælder alt Godt, vil værdige at skjænke hende
det evige Liv.“
Vi vende nu tilbage til Udviklingen af den Modsæt
nin5» hvori Ribe Biskop og Domkapitel vare komne til
Ærkebiskoppen. Biskop Esger må være bleven noget
bekymret over dette Misforhold og begav sig derfor per
sonlig til sin Overhyrde, som dengang allerede spes at
være kommen på fri Fod. Han fik lutter Forsikringer
om Fred og Venskab af ham; alligevel fandt Biskoppen
det rigtigst at sikre sig itide ved iforvejen at appellere
fra Ærkebiskoppen til Paven, og det såvel på sine egne,
som P& sin Kirkes, sit Kapitels, Byens, Stiftets og hele
Gejstlighedens og Folkets Vegne, og denne Appel gjentog
*) Script. Rer. Dan., V, S. 550.
3) Script?Rer. Dan., V, S. 537.
&) Script. Rer. Dan., V, S. 544.

*) Ripæ Cimbr., S. 264.
*) Rip» Cimbr., S. 580.
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han, efter at være kommen hjem, højtideligt på sit Stifts
Synode eller Landemode i Ribe de 11,000 Jomfruers Dag
(den 21de Oktober) 1260. Men da Stridighederne mel
lem Ærkebiskoppen og Hoffet snart udbrøde påny med
forøget Heftighed, så at den Første endog forlod Landet
for en Tid, afsendte han, uden at bryde sig om Appellen
til Paven, et Bud, som i Ribe Domkirke bekjendtgjorde,
at Biskoppen var forfalden i Band.1) Samme Skjæbne
havde Biskoppen i Viborg, og måske også de øvrige
jydske Biskopper, som alle havde været tilstede ved den
unge Konges Kroning; thi dette synes at have været en
af de fornemste Grunde til Ærkebiskoppens Forbitrelse.
Ifølge Bandsætteisen var Biskoppen suspenderet 1261.
Dom
fra sit Æinbede, og Stiftets Gejstlighed måtte ikke træde
i nogen Forbindelse med ham. Herefter rettede Dom kapitlet
appel
kapitlet sig dog ikke, men appellerede nu selv fra Ærke
biskoppens mulige Straffedomme til Pavestolen, idet det lerer til
Paven.
gav sig selv, sin Kirke, de øvrige Sognekirker, som stode
under det, og deres Menigheder under dennes Beskyttelse.
Der var 3 Ting, som det frygtede for, kunde blive lagt
det til Last, for det Første, at det ikke havde adlydt
Vejle-Beslutningen, for det Andet, at det havde tilladt,
at Kong Kristofer blev begravet i Domkirken, og ende
lig, at det ikke havde hævet Forbindelsen med sin Bi
skop, efterat han var bleven sat i Band. Hvorledes Ka
pitlet forsvarer sig i de 2 første Henseender, har jog
allerede fremstillet i det Foregående. Hvad den sidste
angår, siger det, at det ikke havde burdet rette sig efter
Bandlysningen, da Biskoppen iforvejen havde appelleret
til Paven, og da Ærkebiskoppen på den Tid opholdt sig
udenfor Rigets Grændser og var mistænkt for Forræderi.
— Kapitlets Appel er forfattet den 14de Maj 1261 i
Ribe og forseglet med de tilstedeværende Kannikers
Segl.8) — Omtrent på denne Tid blev Urban den 4de
Pave og tog Parti for Kongen mod Ærkebiskoppen; men
allerede 1264 døde han, og hans Efterfølger, Klemens
*) Sc Domkapitlets Appel År 1261.
*) Den findes aftrykt i Terpagcrs Ilipæ Cimbr., S. 206 fl.
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den 4(le, fulgte en ganske anden Fremgangsmåde i
denne Sag.
Det var rimeligvis Nødvendigheden af, under så
vanskelige Forhold at finde ubetinget Understøttelse hos
sit Domkapitel, som havde foranlediget Biskop Esger til
nogle Måneder tidligere at udstede 2 Frihedsbreve for
Kapitlet. Begge ere daterede den 7de Januar 1261. I
det ene af dem siger Biskoppen, at han ønsker at vise
de ærværdigste Mænd, sine Kanniker, al mulig Kjærlighed og derfor har indrommet dem, at alle deres For
valtere og Fæstere, såvel de, som dyrke Jorden til Parts,
som de, der betale Penge, både de, som høre til de Én
heltes Præbender, og de, som høre til Fællesgodset, for
hans Æmbcdstid skulle være frie for den biskoppelige
Afgift, som kaldes „Giaf“ (Biskopsgave). Man ser for
øvrigt, at der havde været Uenighed, om Kapitelsgodset
ikke allerede iforvejen var frit for denne Afgift.1) —Ved
det andet Brev stadfæster Biskoppen Kapitclsgodsets Fri
tagelse for at svare Bøder til Biskoppen for Helligbrøde.
Det var hans Forgjænger, som først havde indrømmet
Kapitlet denne Begunstigelse; men Biskop Esger må
rimeligvis ikke have været meget tilbøjelig til at stad
fæste den, siden det først skete nu, efter at han havde
beklædt Bispestolen i 15 År.
Samme År stod det uheldige Slag på Lo hede mod
Hertugen af Sønderjylland og Holstenerne, hvori både
den unge Konge og hans Moder bleve tagne tilfange,
Under Enkedronningens Fangenskab, som varede til ind
i næste År, blev Hertug Albrecht af Brunsvig, en
Søstersøn af Valdemar Sejer, Rigsforstander. Han gjorde
sig snart ilde lidt; men den Kongehuset hengivne Biskop
Esger synes at have stået ham trolig bi, eftersom han
endogså, da Hertugen for en Tid havde forladt Landet,
opholdt sig hos ham i Warnemiinde, hvor han den
17de December 1262 var med at underskrive et af Her
tugen udstedt Brev.2)
Ligesom Biskoppen belønnede Kapitlet for dets Trox) Ripæ Cimbr., S. 180.
Regcsta diplom., I, Nr. 1067.

skab imod sig, således belonnede Enkedronningen Bi
skoppen ved at skjænke ham det Gods, som Jens,
Skamel Thordsens Son, havde forbrudt ved Opror
imod Kongen, og som hun derfor i Overensstemmelse
med Landets Love havde inddraget under Kronen. Det
overdroges Biskoppen til evig Ejendom „til Erstatning
for den Umage, Omkostning og Skade, som han oftere
havde haft for Rigets og Kongens Bedste.“ Brevet er
dateret: Randers den 28de November 1263.1)
1265 var den unge Kong Erik (Glipping) efter at
være bleven befriet fra sit Fangenskab, her i Byen til
ligemed Rigets anseteste Mænd og tog da „efter moden
Overvejelse af de bedste Mænd“, af hvilke Mundskjænken, Marsken og Drosten navnlig anføres, og med Frem
hævelse af deres Samtykke, en Bestemmelse, som måske
nok kunde være noget betænkelig ligeoverfor Gejstlig
heden, næmlig at Alle, såvel Lægmænd som Gejstlige og
Klosterfolk, som siden Kong Valdemar (Sejers) Tid havde
kjøbt eller for Fremtiden kjøbte Ejendomme i Byen,
skulde.deltage i de almindelige Skatter („solutiones“)
lige med deres Medborgere. Brevet er dateret: 2den
Pintsedag (den 25de Maj). For de Gejstliges Vedkom
mende gjentager dette Kongebrev egentlig Bestemmelsen
i jydske Lov (II, 9), hvorefter Klostrene skulde svare
Leding af de Jorder, som de havde kjøbt siden Kirke
forsamlingen i Lateranct 1215, med mindre de fik sær
egne Privilegier derpå af Kongen. De Lægmænd, som
Brevet sigter til, ere vistnok Adelige, som have villet
udstrække deres Ledingsfrihed på Landet til Skattefrihed
for deres Kjøbstadejendomme. Idet disse Klasser gjeme
vilde fritage sig for at deltage i Udredelsen af de al
mindelige Byskatter, som skulde svares Kongen med en
vis Sum, faldt de derved så meget tungere på de egent
lige Borgere. Dette er blevet disse trykkende, idet navn
lig Gejstligheden og Klostrene, i mindre Grad også Ade*) Findes i Oversættelse i Hvitfeldts Bispekrønike. Smig. Suliin:
Hist, af Dan., X, S. 477. 981. „Skanulli“ er en Fejllæsning for
„Skamilli“.
’) Terpager: R. C., S. 687.
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len, efterhånden kom i Besiddelse af en stor Del af
Byens Ejendomme. Derfor har Borgerskabet erhvervet
dette Kongebrev; men deu Bestemmelse, som det inde
holdt, var ikke let at sætte igjennem for Byens Øvrig
hed, og dette Forhold vedblev i lang Tid at volde megen
Strid og meget Bryderi.
Fejde
Der var udbrudt Uenighed, ja endogså åbenbar
imellem Fejde mellem Biskop Esger og Hertug Erik af Sønder
Biskop jylland. Grunden hertil angives ikke; men rimeligvis må
Esger og den søges i Biskoppens Venskab for Kongehuset, til
Hertug hvis Fjender Hertugen hørte. Under denne Fejde var
Erik.
det rimeligvis, at Biskoppens Slot Møgeltønder blev
nedbrudt 1265, således som det fortælles i den danske
Bearbejdelse af Ryklosters Annaler.1) Til denne Tid
hører vistnok også et Brev fra Biskoppen til Indbyggerne
i Ilvidding Herred.2) Han siger deri, at da Kapitlets
Forvaltere og Fæstere såvel ifølge Kongens som Her
tugens Breve vare fritagne for al kongelig Rettighed og
Tjeneste til Kongen og Hertugen’), så forbyder Biskop
pen, at nogen af Bønderne (Selvejerne) må besvære dem
imod den nævnte Frihed enten ved at sammenkalde dem
til deres Forsamlinger eller ved at tvinge dem til at ned
rive Nogens Huse eller Borge4) eller ved Betalinger af
Penge. Enhver, som handler herimod, bandsætter Biskop
pen ved dette sit Brev og befaler, at Alle skulle sky Om
gang med ham under en Bøde af 3 Mk. Brevet mangler
Datum.
Freden
Det kom dog endnu i dette År, 1265, til et Forlig
sluttes mellem Biskoppen og Hertugen, som man ser af dennes
imellem Brev, dateret Åbenrå den 22de September, til dem af
Samme. hans Undersåtter, der hørte til Ribe Stift. Han siger
deri, at der efter mange Opror og Uenigheder, som havde
*) Ny dansk Mag. V, S. 191. Se også Lavrids Stråles Oversættelse.
a) „Oldemoder“. Terpager: R. C., S. 180. „Hvittangcr“ er en Fejl
læsning for „Hwitting Herred“, foranlediget ved eu dengang al
mindelig Forkortning af Ordet „Herred“.
’) Dette må være Meningen af Stedet, der er læst urigtigt.
4) Dette må rimeligvis være Meningen med Originalens „urbes“.
Smig. Ribe Bispekrønikes Udtryk om Biskop Helias, at han byg
gede mange „urbes“ på de biskoppelige Gårde.
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fundet Sted mellem ham og Biskoppen, nu var sluttet en
sådan venlig Forligelse imellem dem, at Hertugen vilde
stå Biskoppen, lians Kirke og Kapitel lovlig bi og for
fremme deres Ret i alle Måder. Hertugen befaler dem
derfor at bevise Biskoppen og hans Kirke den skyldige
Ærbødighed, Lydighed og Ære i alle Måder og truer
stærkt de Ulydige?)
År 1266, den 15de Marts, fornyede Kongen i Nyborg 1266.
sin Faders Privilegium af 1252 for Ribe Bys Borgere
næsten i de samme Udtryk, dog med den Undtagelse,
at Forband ikke nævnes blandt de Byrder, hvorfor Bor
gerne skulde være fritagne.2)
I dette År kom Striden mellem Kongen og Ærke
Den
biskoppen til nyt Udbrud. Den pavelige Legat Guido pavelige
kom om Foråret til Danmark, gjorde først en kort Rejse
Legat
til Sverrig og begav sig derpå i Avgust Måned til Ribe,
Guido.
hvor han den 17de, 23de og 25de i denne Måned udstedte Aflads
flere Breve til Fordel for Løgumkloster. Her mødte brev til
også Abbeden i 0 m Kloster for ham og fik en Stævning Fordel
mod Biskoppen af Århus, som mentes at forurette Klo for Dom
steret. Den 25de Avgust udstedte Legaten også et Afladsbrev kirken.
til Fordel for Ribe Domkirke. Han siger deri, at Kan
toren og Kapitlet havde isinde at istandsætte deres Kirke,
der truede med en stor og farlig Ødelæggelse, men at de
manglede egne Midler dertil, hvis de ikke understøttedes
ved Almisse af de Troende. Legaten pålægger derfor Alle
og Enhver, for at de kunde få Eftergivelse af deres Syn
der, at give Almisser hertil af de Goder, som Gud havde
givet dem. De sande Angrende, som række en hjælpsom
Hånd hertil, eftergiver han 100 Dage af den dem
pålagte Bod. Dog skal dette Brev ikke gjælde, efterat
Arbejdet (på Kirkebygningen) er tilendebragt.’)
I „Oldemoder“ findes desuden optegnet, at Guido
havde bemyndiget Biskoppen og alle hans Efterfølgere til at
give 200 Dages Aflad, hvergang de i Ribe holdt Messe i
deres Bispeornat og forkyndte Guds Ord, — ligeledes
’) Findes, dog kun i dansk Oversættelse, i Hvitfeldts Bispekrønike.
’) Terpagor: R. C., S. 687 fl.
•) Smst. S. 84.
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Ærkedegnen og Kapitlet til at give 100 Dages Aflad,
livergang de på Festdagene i deres Kirke forkyndte Guds
Ord for Folket, ligesom også til dem, der på den første
Sondag i Advent, på Askeonsdag og Dagen efter Kristi
Opstandelse kom i Domkirken for at liøre Guds Ord for
kynde af nogen af Kannikerne» Legatens Brev om den
mellemste af disse Bemyndigelser findes i Gehojme-Arkivet.1)
Det anfører som Motiver, at Sjælene derved bedre skulde
lokkes til at høre Guds Ord, og at Vedkommende bedre
kunde vinde Tilhørernes Yndest. Det er dateret Slesvig
den 31te Avgust, så at vi se, at Legaten allerede inden
den Dag havde forladt Ribe igjen.
Umiddelbart derefter følger i Oldemoder 10 Biskop
pers Aflad, hvers på 40 Dage, for dem, som med et gud
frygtigt Sind besøgte Domkirken på følgende Festdage:
Jul, Påske, Kristi Himmelfartsdag og Pintsc, de 4 Frue
dage, Korsets Findelses og Ophøjelses Dage, St. Kjelds,
St. Thøgers og St. Nielses Dage (de 3 Helgene fra
de andre norrejydske Stifter, til hvilke St. Le of dag
skulde have svaret før Ribe Stift), St Katharinæ Dag
(denne Helgeninde nød en særdeles Anseelse i Ribe) og
Marie Magdalene Dag og på Ottendedagen efter disse
Fester, — eller som rakte en hjælpsom Hånd til selve
Kirkens Bygning eller andre Fornødenheder.2) — Dette
Afladsbrev synes at skrive sig fra samme Tid som Guid o s.
4« Dages Aflad var det Hojeste, en Biskop kunde give.
I Ribe var Legaten også truffen sammen med den
unge Konge, og Underhandlingerne imellem dem fort
sattes ; men Legaten synes at være bleven vunden aldeles
af Modpartiet. Uagtet han oprindelig havde opfordret
Kongen til at bestemme det Sted, hvori begge de stridende
Parter kunde mødes for at føre deres Sag, valgte han
nu selv Slesvig By, etsted, som han vidste, måtte være
Kongen ubehageligt, og stævnede Kongen til at møde der
den 24de September. Uagtet Kongens indstændige Op
fordring vilde han ikke forandre denne Bestemmelse, og
*) Supplement I. til Ribe Stiftskistes Diplomer, Nr. 2.
*) Terpager: R. C., S. 85. Begyndelsen skal vistnok læses: Dccem
episcoporum quilibet.

79
da Kongen på denne og andre Måder fandt sig forfordolt
af Legaten, appellerede lian på sine egne, sin Moders og
sit hele Riges Vegne til Paven» Denne Appel, under
hvilken I’,iskopperne i Ribe, Viborg og Århus have hængt
deres Segl, er dateret Ribe den 26de Avgust 1266?)
Legaten lod sig dog ikke herved afholde fra at påkjende Sagen, — som det synes, i Lybek, hvorhen han
fra Slesvig af havde begivet sig, — og dømme Kongen
til at betale sine Modstandere betydelige Bøder ir.den en
bestemt Tid, hvis han ikke vilde forfalde i Kirkens Band.
Kongen prøvede endnu en mindelig Overenskomst, idet
han tilbød, at Ærkebiskoppen og Biskoppen af Roskilde
i Sikkerhed kunde vende tilbage til deres Stifter, og at
der skulde udnævnes nogle forstandige Mænd fra selve
Riget, der i Forening med Legaten skulde påkjende
Sagen. — Med disse Tilbud, der mangle Datum, af
sendte han Biskop Es g er til Legaten, som dengang rime
ligns endnu opholdt sig i Lybek;*) men også dette For
søg mislykkedes, og, da Bøderne ikke bleve betalte, er
klærede Legaten Kongen i Band og Riget i Interdikt, og
gjentog denne Erklæring med pavelig Bekræftelse i Sep
tember 1267, da tillige de Gejstlige, der hidtil ikke havde
overholdt Interdiktet, erkla?rcdes i Band. Blandt dem
vare Biskopperne i Århus og Børglum, hvorimod Biskop
Es g er dennegang må have fundet det rigtigst at bbje
sig for den hbjere kirkelige Myndighed. Spliden var stor
i selve Gejstligheden; thi det berettes, at Kannikerne og
Nonnerne i Ribe overholdt Interdiktet i 8‘/a År, indtil
det endelig blev hævet 1257, ligesom Gråbrodrene over
alt i Landet; derimod vare Sortebrodrene på Kongens
Parti?) Blandt de Gejstlige, hvem Legaten ved sin ende
lige Afgjorelse tilkjendte Erstatning af Kongen, var en
Kannik i Ribe ved Navn Mag. Ro4), den eneste jydske
Gejstlige. Han havde gjort Fordring på 1000 Mk. rent
Sølv; men Legaten nedsatte Summen til 600 Mk., hvilket
endnu er en meget betydelig Sum.7) Jeg kjender for
resten ikke Andet til denne Mag. Ro, der i denne Sag
*) S. R. D., V, S. 607—9. *) S. R. D., V, S. 609. ») Smst. I, S.
186. V, S. 530. *) Suhm kalder ham urigtigen Bo. *) Suhm:
Hist, af Daum. X., S. 595 fl.
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må have fjernet sig meget fra sine Medkanniker, end at
han 1245 var imellem de Medlemmer af Kapitlet, som
billigede og underskrev Biskop Gunners Brev om, at
1 Års Indtægt af ledige Præstekald skulde tilfalde Ka
pitlet, og at han allerede dengang neppe har været gan
ske ung, da han underskrev som Nr. 5 af 9 menige
Kanniker.
1269.
1269 er et mærkeligt År i Ribe Bys Historie; thi den
Ribe By- 26de Juni i dette År gav Kongen på Danehoffet i Nyborg
ret gives. Borgerne deres Byret, den bekjendte Riberret. Det fore
kommer os nu meget forunderligt, at hver enkelt By
kunde have sin egen Lovgivning, som ikke blot angik
Byens særlige Anliggender, men også Ting, som synes os
nødvendig at burde være undergivne de samme Regler
over hele Landet; men ligesom dengang de forskjellige
Landsdele havde hver sin Lov, således begyndte man om
trent på denne Tid at give Kjøbstederne deres egne Lov
bøger, der i mange Henseender, og undertiden meget
væsentlig, afvege fra Landsdelens almindelige Lovbog.
Den danske By, som først fik sin særegne Lov, var
Slesvig, hvis Byret antages at være given på en Tid,
da Valdemar Sejer endnu kun var Hertug i Sønderjylland,
omtrent År 1200. Den er således ældre end den almin
delige jydskc Lov, som først er given af den Samme som
Konge År 1241. Det kunde altså være så meget nød
vendigere for Slesvig By at få sin egne skrevne Lovbog,
der dog i sine almindelige Bestemmelser støtter sig til
Landets Lov, det vil sige, til de samme gamle Vedtægter,
fra hvilke jydske Lov senere udgik, men naturligvis des
uden indeholder en Mængde Bestemmelser om særlige og
for en Kjøbstad ejendommelige Forhold. Ældre end jyd
ske Lov er måske også Lunds (og andre skånske Kjøbsteders); uagtet megen Uoverensstemmelse i det En
kelte synes den så temmelig at stå på samme Udviklings
trin i retslig Henseende som den slesvigske Byret, om
end Byforholdene vise sig langt mere udviklede i Slesvig
end i Lund. — 1254 fastsatte den roskildske Biskop,
hvem Byen Kjøbenhavn dengang tilhørte, visse Bestem
melser for denne By, dels angående Forholdet mellem
ham og Byen, dels også angående Byens indre Forhold;
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men disse Bestemmelser ere endnu for ufuldstændige til
at kaldes en egentlig Byret. Det Samme gjælder om
Roskilde Byret, som i Tiden følger nærmest herefter,
idet den er givet 1268. Dog har den i nogle Henseender
storre Lighed med Rib er Ret, med hvilken den jo også
omtrent er samtidig. En anden Vej havde man fulgt i
Ribes sydlige Naboby, idet Hertug Abel samtidigt med,
at han gav Tønder Kjøbstedprivilegicr, havde tilladt det
at benytte Lybeks Byret.
1269 fik altså Ribe sin Byret, og ved den gjordes
der unegtelig et stort Fremskridt. Fremfor Lunds, Kjø
benhavns og Roskildes udmærker den sig især ved sin
storre Udførliglied og Nøjagtighed, fremfor den gamle
slesvigske (og den almindelige jydske Lov) ved den storre
Strenghed, hvormed den straffede Drab og Sår. Den
almindelige Lov straffede således for Exempcl Drab kun
med Bøder, eller i det Bojeste, når det var Drab på
sagesløs Mand, med Fredløshed, fra hvilken man dog
kunde frikjøbe sig. Den almindelige Mandcbod var kun
54 Mk. til den Dræbtes Arvinger foruden den såkaldte
Gorsiim (som den slesvigske Byret bestemmer til 1 Mk.
Guld) og desuden en mindre Bøde til Kongen. Dog føger allerede jydske Lov at værne særlig om Kjøbsreder
nes Fred, naturligvis fordi de vare Steder, som fremfor
andre let kunde være udsatte for Ufred. Et Drab i Kjøbsted hørte derfor til dem, der straffedes med et betyde
ligt Tillæg til den almindelige Mandebod, næmlig et Til
læg af 40 Mk. til den Dræbtes Arvinger og 40 Mk. til
Kongen. Den kjøbenliavnske og don roskildske Byret
skjærpe denne Bestemmelse ved at tilføje en Bøde af
andre 40 Mk. til Byen (i Kj<,benhavn skulde Byen rig
tignok dele den med Biskoppen). Ribe Byret går der
imod langt videre, idet den straffer Drab på sage.-dos
Mand med Døden. Ligeledes bestemmer den, at den, der
smede en Anden med skarpe Våben, skulde have sin Hånd
afhugget; dog kunde han slippe derfor, når han kunde
komme overeens med den Sårede, Kongens Ombudsmand
og Rådet. Det må navnlig have været for disse 2 Be
stemmelsers Skyld, at Riber Ret fik Ord for sin store
Sti enghed, en Mening, som på en spøgefuld Måde er ud6
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trykt i den gamle Fortælling, der allerede anføres af
Biskop Hans Laugescn midt i det 16de Århundrede, om
en gammel Kone, der, da hun så sin Sön blive hængt i
Varde, råbte: „Tak du Gud, min Sön, at du ikke kom
for Riber Ret.“
Med Hensyn til de kommunale Forhold har Byretten
optaget den Bestemmelse i Kristofer den Førstes Privi
legium af 1252, at, h vadsomhelst Rådet i Forening med
Kongens Ombudsmand besluttede,' det skulde enhver af
Borgerne og, som her tilföjes, enhver Anden, uden Mod
sigelse adlyde. Flere andre Bestemmelser gå ligeledes
ud på at tvinge Borgerne til at vise Rådet den skyldige
Lydighed og Ærbødighed. Rådet skulde, uagtet det el
lers ingen Domsret havde, selv domme dem, der vare
ulydige imod det, og Forseelser imod Rådmændene straf
fedes med et særegent Tillæg til Bøden. Rådmændenes
Antal bestemmes til 8, hvoraf hvert År 4 skulle afgå.
Borgmestere nævnes endnu på den Tid ligesålidt her som
andensteds. Af den store Betydning, som Slesvigs og
Roskildes Stadsretter tillægge Gildevæsenet, idetmindste
med Hensyn til Rettergangen, findes i Riber Ret intet
Spor.
Endcl Bestemmelser i Riber Ret ere ligefrem optagne
af den lybske Ret, især sådanne, som kunne siges at
henhøre til Politivæsenet og Handelsretten; men en ud
førligere Oversigt over Rettens Indhold vil jeg give se
nere, når jeg handler om Byens Tilstand i denne Periode.
Med Hensyn til denne Riber Rets Affattelse må det vist
nok antages, at den er sammenskreven her i Byen på
Rådets Foranstaltning og derpå er bleven forelagt Kon
gen til Stadfæstelse. Den er ligesom alle de ovenfor
nævnte danske Bylove, undtagen Lunds, forfattet på La
tin, medens Landskabslovene ere på Dansk.
Originalen til den er endnu til, skjönt i en temme
lig dårlig Tilstand. Den består af et eneste stort Perga
mentsblad, der er beskrevet på begge Sider, og opbevare
des på Byens Rådstuc, indtil den omtrent 1827 blev sendt
over til Kjøbenhavn til Kolderup-Rosenvinge til Af
benyttelse ved hans Udgave af de gamle danske Love.
En Del af den var dengang så hensmuldret, og det Øv-
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rige så hullet og sønderrevet, at det kun var ved An^
vendelse af megen Moje, at det lykkedes at samle Stum
perne imellem 2 Glasplader. I denne Skikkelse findes
den nu i det store kongelige Bibliothek.’)
Riber Ret fik efterhånden Gyldighed også udenfor
Ribe By. Det Enkelte herom er dog temmelig uklart.
Nogle jydskeByer, som Horsens og Æbeltoft, antoge
den slesvigske Byret; andre fik vel særegne Byretter, men
ingen af dem nogen af den Udførlighed, at den kunde
gjore ep almindeligere Lovgivning overflødig, og som en
sådan er vistnok, naturligvis foruden jydske Lov, snart
også Riber Ret bleven antagen. Således har Kofod An
cher i sin Lovhistoiies 2den Del ladet aftrykke en Byret
i det danske Sprog, der så at sige er en ligefrem Over?
sætteis c af Ribes, blot med den Forskjel, at den i I»dr
ledningen angiver sig for at være given „alle Byjnænd“
istedetfor „Ribe Borgere“, og at i Slutningen nogle. Ar
tikler ere tilføjede, hvilke næsten alle ere hentede fra de
Tillæg, som Riber Ret efterhånden fik, Den er altså
poget senere afskrevet efter Riber Ret; jnen .den er gan?
ske sikkert aldrig i denne Forrø bl^vpn Særlig udstedt
af Kongen som en for alle Kjøbsteder fælles Byret.
Denne samme Text findøs dernæs.t også i en Afskrift un
der Titel af Nyborg Bys Byret,2)
I Tidernes Løb fandt Øvrigheden i Ribe dog, at dens
oprindelige Byret ikke var tilstrækkelig. Man tilføjede
derfor en hel Del nye Bestemmelser, enten som selvstæn
dige nye Artikler eller som Jilhrg til de gamle. De nye
Bestemmelser ere yistnok blevnc vedtagne efterhånden,
som man har følt Trangen .til dem, og rimeligvis er det
Sket ved dem alle på samme Milde, som der .udtrykkelig
står i Art, 121, a.t Mvj“ (Rådet) ere blevpe e.nigc derom
med Kongens Ombudsmand, Hvad der vedtoges på denne
Måde, var jo ifølge den oprindelige Byrets Bestemmelse
Borgerne pligtige til a.t rette sig efter. Engang har man
endogså indført en simpel historisk Efterretning i Lov
bogen, næmlig den tidligere anførte, at man i Året 12Q(
’) Kolderup-Rosenvingn : Saml, af gi. d. Lov> V, S. XXXIII.
’) Småt., S. XXXXVIIII Hl.
6*
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havde begyndt på at opføre Mure omkring Byen. Hvor
lidet end sådanne Bemærkninger have hjemme i en Lov
bog, kunde det dog nu være ønskeligt, om vore Forfædre
hyppigere havde fulgt det således givne Exempel.
Et af de Tillæg til den oprindelige Byret, som man
således vedtog, tog man sig endog den Frihed at indskyde
i selve den af Kongen stadfæstede originale Text. Det
var en Bestemmelse om den Bøde, en Nævning skulde
betale, når han ikke mødte for at domme i en Sårs
eller Rans-Sag.1) Det var måske det først vedtagne Til
læg, hvorved man gjorde dette; men denne Fremgangs
måde kunde jo ikke anvendes, når Tillægene bleve flere
og storre. Tilsidst foretog man sig en hel ny Bearbejdelse
af Byens Ret, hvori de nyere Artikler optoges og tildels
indskjødes på passende Steder imellem de gamle, skjdnt
de fleste rigtignok følge samlede tilsidst. De gamle Ar
tikler beholdes alle, men tildels med storre eller mindre
Ændringer, der undertiden ere af den Art, at de
væsentlig forandre Indholdet, undertiden sådanne, der kun
skulle tjene til at gjore Bestemmelserne nøjagtigere og
tydeligere. Når denne Bearbejdelse er foretaget, vides
ikke; men nu haves denne udvidede Riber-Ret ikke
ældre end i et Pergaments - Håndskrift fra det 15de År
hundrede, som foruden den endnu indeholder jydske Lov
og Erik Glippings Forordning for Jylland af 1284. Hånd
skriftet har været bestemt til Byens offentlige Brug, som
man ser af dets Udstyring. Det er næmlig forsynet med
svære Sølvspænder, som ere prydede med Byens Våben,
og på den ene Side af Bindet findes en Sølvplade, hvorpå
et Kristushoved er indgraveret; det findes endnu på Byens
Rådhus.
Denne udvidede Riber Ret indeholder 123 Artikler,
medens den oprindelige kun havde 60; dog ere nogle Ar
tikler i den oprindelige Ret bievne delte, så at de i den
udvidede udgjore 2 eller flere. Rimeligvis har det været
Hensigten at få Loven i denne udvidede Form stad
fæstet af Kong Kristofer af Bajern; thi Håndskriftet
*) I)en ældste Stadsret, Kap. 10, som på Originalen er tilføjet
ined en åbenlyst yngre Ilånd.
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synes omtrent at være fra hans Tid; men hvis det har
været Tilfældet, har man heri mødt Forhindring; thi
denne Konge stadfæstede 1443 tvertimod Loven i dens ældre,
kortere Form, dog med nogle enkelte Forandringer, hvoraf
den vigtigste er den, at Bestemmelsen om Rådmændenes
årlige Valg er falden bort, idet der allerede i Praxis var
sket den Forandring, at de bleve i deres Stilling indtil
deres Død.
I Året 1271 kom det påny til Krig mellem Kongen
og Hertugen af Sønderjylland. Rimeligvis har Kongen i
den Anledning udstedt et Forbud mod Udførsel af Lcvnetsmidler; men da dette Forbud måtte trykke Ribernes
Handel meget, fik de udvirket et Kongebrev, dateret Ål
borg, 2den Påskedag 1271, hvorved det tillodes dem
som en særlig Begunstigelse på Grund af deres tro Tje
neste at føre Flæsk, Korn, Heste og Andet, som de på
Handelens Vegne have opkjøbt, til Flandern eller an
densteds hen udenfor Riget. Denne Tilladelse er vistnok
betegnende med Hensyn til Handelens daværende Beskaf
fenhed, både ved de Varer, som den fremhæver, og ved
det Sted, hvorhen Udførselen især synes at gå. Blandt
Vidnerne ved Kongebrevets Udstedelse nævnes Godich,
Kongens Ombudsmand eller Lensmand (Advocatus) i Ribe.1)
Ved samme Lejlighed stadfæstede Kongen i et særskilt
Brev, dateret Ålborg i Påskeugen, Borgernes Frihed for
Told og Torvegjæld overalt indenfor Rigets Grændser1);
men her nævnes ikke Friheden for Forband og Strand
vrag, uagtet begge igjen anføres i senere Frihedsbreve.
Krigen mod Hertugen skal tildels være bleven foran
lediget ved Strid om Grændserne i Nærheden af Ribe.
Kongen lod gjore flere Indfald i Hertugens Land og
erobrede Tønder’), hvorved her vistnok menes LilleTønder eller det nuværende Tønder, hvis Slot skal være
opført i den første Del af dette Århundrede, ikke Mø
geltønder, som Biskoppen i Ribe rimeligvis havde fået
tilbage 1265.
Samme År afbrændte Ribe By, som det hedder i
*) Terpager: R. Cimbr., S. 688. Originalen på Rådhuset.
’) R. Cimbr., S. 688. Originalen på Rådhuset. *) llvitfeldt.
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Ryklosters Annaler1), og samme Skjæbne skal den efter
Terpagérs Udsigende have haft igjen det næste År*).
1272.
1272 døde en Mag. Niels Rød (Nicolaus Rufus),
Mag;
dér var Kannik i Ribe og tillige Official hos Biskoppen
Nielsllød. i Paris, hvor han må være dragen hen for Studeringeinés Skyld, da Universitetet i raris på den Tid var det
beromtéste af alle.- Hvis han er død i Paris, glemte han
dog ikke sin Hje nstavn; thi han skjænkede Domkirken
i Ribe 2 Sølvlamper og andre gode Klenodier*). 1260
forekommer én Mag; Niels som en af de yngste Kan
niker4); det er rimeligvis den Samme. Han er måske
også den Mag; Nicolaus fra Danmark (de Dacia), iler
har forfattet 3 Prædikener, som Hr. T. Skat Rordam
har fundet i et gammelt Håndskrift i Oxford og ladet
aftrykke i „Ny kirkehist; Samlinger, 1ste Bind“. Prædi
kenerne ere udentvivl holdte under Forfatterens Ophold
i Paris.
1273.
1273, den 14de Februar, døde Biskop Ésger, efter
Biskop at have udstået n ange Ulykker, som Bispekrøniken siger.
Es g er
Vi have tidligere set, hvorledes han 1246, strax efterat
dør.han var bleven Biskop, viste Kapitlet en stor Gunst ved
at tilstå dét for evig Tid et Års Indtægt af ethvert
Præstekald^ som blev ledigt, og at han 1261 for sin Leve
tid efterlod déts Bryder og Fæstere Biskopsgaven; men
desuden skjæiikedfe han dét i Året 1263 sit Gods i Sta
dil („Statlæ“) og Méjlby („Mæthélby“) i Stadil Sogn,
som han havde kjøbt af Hr. (Ridder) Jens Ky t. — Lige
som flere af sine Formænd yndede han særligt Løgiihikloster. Mindre betegnende i dOnne Retning er det vel,
åt han 1252 stadfæstede Kong Ab bl s Overdragelse til
Klosteret af ,jBrewadt“ (Bredebro ellér Brede) Kirke,
hvis Patron Kongen vars); mere derimod, at han lige
ledes overdrog dét Daler Kirke, imod at det skulde
holde en anstændig lonnet Kapellan der6); for denne
Kirke har Biskoppen selv været Patron på Grund af de
») S. R. D., I, S. 169. III, S. 313. Nye danske Mag;j V, S. 191.
•) R. C., S. 730. *) S. R. D., V, S. 548. 4) Stiftskistens Dokum.
i Geh; Ark., Nr. 4. ‘) S. R. D., VIII, S. 114. *) Smst., S.
132;
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Besiddelser, som Bispestolen havde i dette Sogn (se S,
53). Af hvilket År denne Overdragelse er, kan ikke ses,
da Dokumentet ved en Fejlskrift har 1227; men rimelig
vis har det været 1247. — 1252, d. 29de Januar, befaler
han derhos Sognemændene i Daler, at de, „eftersom vi
inderligt elske vore kjære Munke i Løgumkloster“, for
Fremtiden til dem skulle betale de 8 Ørtug („solidos“)
Rug af deres Tiende, som Biskoppen hidtil har plejet at
holde tilbage til eget Brug. Mest betegnende er dog det
Brev, dateret Løgumkloster 1251, hvorved han af Om
sorg for sin Sjæls Frelse og i Betragtning af Kristi Fat
tiges Trang i Løgumkloster, især da han og hans ofte
toge ind i Klosteret, for at nyde Godt af dets Gjæstfrihed, skjænkede Klosteret sin Gård i „Imberschæth“ (Emmerske ved Tønder), således at de 2 Trediedele af Mælke
produkterne (lacticinia) skulde komme Konventet eller
Munkene, den tredie Gjæsterne til Gode. Kornet og det
øvrige Udbytte af Gården, der altså skulde drives for
Klosterets Regning som en Ladegård, kunde Abbeden frit
råde over1). Endelig haves et Brev fra ham af 1256,
hvori han erklærer det for sin Villie, at hans elskede
Munke i Løgumkloster (her kaldet „de par tu sancte
Marie“) skulle nyde alle de samme Friheder, som ere
indrommede de øvrige Munke af samme Orden i Danmark,
enten af Paven eller af Kongen, hvorfor han på dei
Strengeste og under Trusel med Band forbyder Enhver
at besvære dem eller deres Bryder eller Fæstere med
nogen Betaling eller anden Besværing, hvorfor andre
Cisterciensere ved Privilegier ere fritagne3). — Biskoppen
valgte også sit sidste Hvilested i Klosterets Kirke. I den
tidligere omtalte Fællesindskrift over 4 Ribe Biskopper,
som fandtes i Løgumklosters Kor, står der om ham, at
han adlede (nobilitavit) Mange3) og berigede sin Kirke
med mange Gaver4).
Vi have set, at Enkedronningen År 1263 skjænkede
ham selv personlig noget Gods, som ved Opror var for») S. R. D., VIII, S. 219 fl.
») Smst., S. 198.
*) Gjorde dem til sine „Mænd“ med adelige Rettigheder. Se
jydske Lov, III, 8.
*) Smst., V, S. 576.
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brudt til Kronen. 1256 skjødede Iver Tagesen, for
hen Marsk, sit Gods i „Ravenstorp“ (rimeligvis Rang
strup i Agerskov Sogn, hvoraf Norre- og Sønder-Rangstrup Herreder have deres Navn) til Biskoppen, og 1266,
efter sluttet Forlig, bekræftede Hertug Erik dette Salg1).
Det er den ulykkelige Iver Tagesen, der var en af
Anførerne i det uheldige Slag på Lohede 1261, og som
2 År senere blev henrettet til Straf for sin ved denne
Lejlighed udviste Iejghed. — 1266, den 17de December,
skjødede Ridder Åge, kaldet Thysæsk, „i Biskop Esgers
Kappe“, til vor Frue Kirke i Ribe, af hvilken han havde
modtaget megen Ære og Fordel, sin Gård i Svendsholm
(en storre Gård i Staby Sogn) efter sin Død til Bispebordets Brug, dog kun, hvis han ingen Born fik med sin
Kone. Hans Enke skulde have Lov til at blive boende
40 Uger på Gården. Denne Åge Thysæsk, der vel
har haft Forleninger af Biskoppen, er rimeligvis den
Samme som den Åge, der 1240 nævnes som Biskoppens
Staller. — Endnu må anføres om Biskop Esger, at hans
Årtid blev holdt årlig på hans Dødsdag, den 14de Fe
bruar, for 4 Mk.Penge, som udredtes af Niels Quelæs
Alter’). Hvem denne N. Quelæ har været, ved jeg ikke;
men hans Alter var rimeligvis det samme som Evange
listen Johannes’s Alter, således som jeg på et andet Sted
i dette Skrift skal søge at vise.
Biskop
Biskop Esgers Efterfølger hed Tyge (Thuco). HamsTyg e.
fort siger3) om ham, at han var Munk, da han findes
Kanni- kaldet „Broder“. Amerinus har i sin „Ripensium
kernes
episcoporum series et vita“ (Ribe Biskoppers Række
indbyrdes og Levnet) en anden Beretning om ham, næmlig at han
Forplig- havde været Præst i Ro ager4) og kun nødigt modtog
telse.
den biskoppelige Værdighed. Hvad Hjemmel han har
haft herfor, er ikke godt at vide; men mærkeligt er det,
at Sagnet også fortæller om en anden Biskop i Ribe,
næmlig Peder Nielsen i det 15de Århundrede, at han
l) „Oldemoder“, Fol. 2. Dansk Atlas VII, S. 179. 1554 havde
Iver Tagesen skjænket det samme Gods(?) efter sin Død til
Løgumkloster (S. R. D., VIII, S. 222).
*) Smst. V, S. 540. s) Smst. V, S. 785. *) In agro DamaTum
(Råager); smig. S. R. D., V, S. 195.
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li a Bo ager Præstekald var avanceret til Stiftets højeste
gejstlige Værdighed. Ved ham er Sagnet nu bevislig
urigtigt; mon der skulde være Noget derom ved Tyge? —
I Anledning af hans Valg have vi et Vidnesbyrd om, hvil
ken Betydning Kapitlet kunde erhverve sig ved Hjælp af
sin Ret til at vælge Biskoppen. De indgik næmlig un
der Vakancen en indbyrdes Forpligtelse til at overholde
visse Punkter, hvis Nogen af dem blev valgt til Biskop.
Efter et sådant Skridt var det snarest at vænto, at de
da også havde valgt En af deres egen Midte; men jeg
finder ikke nogen Tyge nævnet blandt Kapitlets Medlem
mer i den foregående Tid, og der kan jo også have været
Omstændigheder, som foranledigede dem til imod deres
første Bestemmelse at vælge en Fremmed. Den omtalte
Forpligtelse gik forresten ingenlunde alene, eller blot over
vejende, ud på at sikre Kapitlets egne Interesser, i hvil
ken Henseende det f. Ex. bestemmes, at den af dem, hvem
Valget træffer, skal holde Kapitlet i Hæder og Ære, ikke
formindske, men tvertimod efter Evne forøge dets Rettig
heder og Friheder og aldrig uden Kapitlets Samtykke blande
sig i Bortgivelsen af Kapitlets Værdigheder, Præbender
og Residentser. De fleste Bestemmelser angå i Alminde
lighed en sømmelig, retfærdig og virksom Bestyrelse af
Bispe-Æmbedet: at den Valgte vil gå med en for en Bi
skop passende Dragt og Tonsur (Ragning af Hovedhåret),—
ikke uden Kapitlets Samtykke afhænde Bispestolens Ejen
domme eller foretage noget Andet, som kunde blive til
Kirkens Skade, — besætte Sognekaldene med værdige
Personer, — heller ikke uden Kapitlets Samtykke anvende
Kirkernes Tiende til sit eget eller til andet uvedkom
mende Brug, — vise sig gavmild mod Kirkerne og de
Fattige, — flittigt udføre sine biskoppelige Forretninger,
som bestode i Ordination af Gejstlige, Indvielse og Gjcnindvielse (efter en eller anden Vanhelligelse) af Kirker
og Kirkegårde, Konfirmation af Born (i den katholske
Kirke altid forbeholdt Biskopperne) og Afholdelsen af
Messer, især på de lioje Festdage i Domkirken, — for
bedre Bispegodset, — være streng mod Mordere (ikke
af Gjerrighed lade dem slippe med små Bøder), — for
svare Kirkens Rettigheder, endog ved at rejse til Rom,

hvis Kapitlet ønskede det, —. indskrænke sine Udgifter,
forsåvidt det kunde ske på en sommelig Måde, — ikke
bandlyse Nogen uden efter ndje Overvejelse og 3 fore
gående Advarsler, -— beskytte Klostrene og især våge
over Nonneklostrene, at der ikke sattes Lægmænd til
Forstandere i deiii, eller nye Nonner optoges uden hans
Samtykke (heri har altså enten Kongerne eller Adeleii
villet indblande sig), — betale Tiende af sine Gårde og
Landejendomme,
ikke sende Præsterne sine Heste på
Foder o. s> v< — — I Forbindelse hermed iudgik samt
lige Kanniker tillige ét Par Forpligtelser med Hensyn til
Valget af nye Medlemmer af Kapitlet, næinlig 1), at der
aldrig skulde vælges eller antages en ny Kannik på Exspekiance, men kun når et Præbende virkelig var ledigt,
med mindre det skulde blive dem befalet af den pavelige
Stol, — og 2), at Valget ikke måtte foregå, uden at alle
residerende Kanniker, som vare tilstede indenfor Stiftets
Grændser, vare tilkaldte *),
1278.
Biskop Tyge viste 1278 sin Interesse for UngdomLa rum mens, det vil da på den Tid væsentlig sige, den tilkoinSogne- mende Gejstligheds, Undervisning ved Midfaste-Sondag,
kald til- som det År var den 27de Marts, i Løgumkloster at
lægges udstede et Brev om, at han såvel efter sit Kapitels som
Skoleéfter andre Verdsliges og Gejstliges Råd og med Sogne*) I Pontoppidans „Kirchen-Historie“ I, S. 619 fil. findes nogle’
lignende Forpligtelser, som angive sig for at være indgåede
af Århus Domkapitel År 1206. I dette År havde Kapitlet i
Århus dog endnu neppe fået nogen så fast Form og Beståen,
at det kunde indtage en sådan Stilling. I Virkeligheden ere
disse såkaldte Århus Statuter kun en forkortet Afskrift af de
ovenanførte Bestemmelser for Ribe af 1298, og hele Dokumen
tet er temmelig fordægtigt. Som f. Ex. den mærkelige Be
gyndelse: „Episcopus aut quilibet“ etc. og den forunderlige
Angivelse i g 5 om „Kirketienden“, som var bestemt til de
Fattiges og Andres Brug, en ren Afskriverfejl, som dog måske
kan skrives på Pontoppidans Regning. § 16 er endogså ud
skrevet efter en Bestemmelse af Biskop Hartvig Juel i Ribe
fra År 1497. Ilvis Århus Domkapitel nogensinde har taget
sådanne Bestemmelser, har det måske været 1506, men ikke
1206, skjont både Suhm (Hist, af Danm. IX, S. 102 ft.), Hel
veg (De danske Domkapitler, S. 8. 119) og Forfatterne af
Regesta diplomat, have ladet sig vildlede af dette falske Årstal.
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mændenes Samtykke havde besluttet, at Dårum Sogne- meste ten
kald for Fremtiden skulde betjenes nf en bestandig Vii Ribe,
karius, der årlig skulde afgive 2 Læster (= 48 Ørtug
= 60 Tøilder) Rug til Skolemesteren i Ribe (ved Dom
skolen), imod at denne gav alle Skolebørn, som vare fra
Darum Sogn, og desuden 100 fattige Skolebørn fra Stif
tet fri Undervisning. (Det har altså dengang været det
almindelige, at Disciplene betalte Skoleløn.) Skolerne, to
ren skulde fremdeles årlig aflægge Regnskab for Kapit
lets Kantor og Ærkedcgn for, at han overholdt dette
Antah Hvis Indtægten nogensinde forvendtes til andet
Brug, skulde Stiftets Biskop have Magt til at tilbage
kalde Gaven1);
I disse År måtte alle Gejstlige i den romerske Kirke Tiende til
betale en Tiendedel af deres Æmbedsindtægter til det det lielhcllige Lands TilbilgCérobring fra Tyrkerne. De Fleste lige Land;
vare naturligvis temmelig uvillige til at udrede en sådan
Skat, og vi have Underretning om, at en Mag. Bertrand,
en pavelig Kapellan, som af Paven var sat til at ind
samle denne Indtægt i Danmark og Svcrrig, måtte dels
suspendere, dels bandsætte flere Gejstlige i Ribe og
Slesvig Stifter, som ikke havde betalt deres Tiende i
rette Tid. Biskopperne i de 2 nævnte Stifter beskyt; ede
dog deres Undergivne ved ikke at tage Hensyn til Ma
gisterens Straffe, ja denne beskyldte dem endogså, neppe
ganske uden Grund, for selv at være meget ui'edelige med
Hensyn til deres egen Tiende, idet den Sum, som de
havde betalt for 3 År, neppe var så Meget, som de burde
have betalt for 1 År. På Magisterens Klage til Paven
befaler denne ham under 9ende Juni 1279 at undersøge
Sagen ndje og, hvis han blev overbevist om Biskopper
nes Brøde, da at forelægge dem en Frist af en Måned,
inden hvilken de skulde tilfredsstille ham; hvis de ikke
gjorde dette, skulde han stævne dem for Pavens egen
Domstol , for at de kunde lide deres fortjente Straf. —
Da denne Sag ikke vides at have haft videre Følger for
de 2 Biskopper, have dé rimeligvis fundet sig i at stille
Magisteren tilfreds2).
*) Torpager: Rk C„ S, 494 fl. 4) Ny kirkcliist. Saml. III, S. 370 fl.
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1279 var Biskop Tyge i Odense og indviede Gråbrodreklosteret der; næste År, den 18de Avgust, indviede
han Gråbrbdreklosterets Kirke i Ribe til St. Laurentius
og bestemte, at Årsdagen for denne Kirkes Indvielse
skulde festligholdes Dagen efter St. Hans Dag1). — Efter Noglcs Beretning’) skulde han også have indviet
G råbrodreldosteret i Kolding Trinitatis Sbndag 1288.
Dette kan ikke være rigtigt, da han var død et Par Må
neder for den Tid; inen også denne urigtige Efterretning
tyder dog på det nære Forhold, hvori han stod til Fran
ciskaner-Ordenen. — Ordenens Kloster i Ribe må alle
rede langt tidligere have havt en Kirke; men denne må
enten have været for uanselig og er derfor bleven om
bygget, eller snarere er den blevcn ødelagt ved en af de
store Ildebrande 1271 og 1272. — Samme År og rime
ligvis til samme Tid, som Klosterkirken indviedes, holdt
Ordenen sit Provincial-Kapitel her i Ribe3).
BiskopSamme År 1280 udstedte Kong Erik i Begyndelsen
pernes
af Fasten et Brev, hvoraf vi se, at den Overenskomst
Mønt- mellem Kougerne og Biskopperne, hvorved de Første
væsen. havde afløst de Sidstes halve Andel i Mønten i Ribe mod
en betydelig Del af Plovskattsn i Stiftet (se 1234 og
1252), nu var ophævet; thi Kongen bemyndiger Biskop
pen til at ordne sin Andel af Mønten efter eget Godtbefindende med al den Frihed, hvormed hans Forgjængere
nogensinde fra gammel Tid havde ordnet den4). For
øvrigt havde Biskoppen noget Bryderi med Udførelsen af
sin Møntret; thi vi have et Vidnesbyrd, udstedt af Råd
mandene (consules) i Ribe, om, at Fru Acca efter sin
Mands, Henrik Mynters, Død, havde overladt Biskop
pen sin Mands Gård, idet hun erkjendte, at hendes Mand
skyldte Biskoppen meget mere for Mønten, end Gården,
som han havde pantsat ham for samme, var værd5.)
KapitelsOmtrent fra denne Tid gre nogle Statuter af KapitStatuter let angående Fordelingen af Fælles-Indtægterne. De give

1280.
Gråbrødrenes
Kirke
indvies.

’) S. R. D., V, S. 255. ’) Smst. V, S. 518. •) Småt. VI, S. 519.
*) „Oldemoder“. Suhm: Hist, af D. X, S. 798.
•) „Oldemoder“.
Årstal findes enten ikke under Vidnesbyrdet, eller jeg har
glemt at notere det.
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god Oplysning om Kapitlets daværende Forhold i flere om ForRetninger, hvorfor deres Hovedindhold her indføres:
delingen
Alle de Fællesindtægter, som bestode i rede Penge, afFællesog som kom ind, enten af Offer, eller af Kapitlets Kir- Indtægker, eller af andet Gods, skulde fordeles mellem de Kanterne,
niker, som residerede (opholdt sig ved Kirken), og søm
vare tilstede ved Gudstjenesten, næmlig på Festdagene
(festa IX lectionum) ved Morgentjenesten, Messen (Høj
messen) og Aftensangen, på Hverdagene ved Messen og
Aftensangen, således at der ved Morgentjen østen og
Messen uddeltes 5 Sk., ved Aftensangen 4 Sk. Det be
stemtes tillige, inden hvilken Del af Tjenesten man måtte
komme, for at betragtes som mødt. — De store Indtæg
ter , næmlig Kornet og Sinorret'), (der faldt om Efter
året og Vinteren,) fordeltes ligelig mellem de Kanniker,
der havde været mere nærværende end fraværende i Ti
den mellem Påske og den Tid, da Indtægterne kom ind.
De, der havde været fraværende den meste Tid, fik Intet.
Var der Tvivl herom, og intet Bevis kunde føres, over
lades Afgjorelsen til den l’ågjældendes Ed. De, som havde
været syge eller fraværende i Kapitlets Forretninger og
med dets Tilladelse, fik fuld Andel, og til Åreladning,
som dengang anvendtes regelmæssigt visse Gange om
Året, tilstodes der Enhver 3 Fridage.
Fremdeles bestemtes, tildels støttet på eudnu ældre
Statuter:
Enhver Kannik skulde, hvad enten han havde Præste
vielsen eller ikke, og hvad enten han var tilstede eller
ikke, lade sin Tjeneste i Koret udføre ved en Præst.
(Hvis han havde Præstevielsen og var tilstede, kunde han
naturligvis selv udføre den.) Ingen skulde anses for re
siderende, når han ikke i Kapitel.-møderne for Mikkels;
dag eller Påske lovede at blive tilstede i et helt År og
opfyldte dette Løfte, og først efter en Måneds Forløb
skulde han have Del i Kor-Uddelingerne. Begyndte han at
residere ved Mikkelsdag, fik han dog den Vinter kun
halv Andel i Kornet og Smørret, da det ikke var billigt,
at han stilledes lige med dem, som havde gjort Tjeneste
’) At „laiticinia“ betyder Smor, er her Mart.
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1282.
Bestemmelse om
Nådensåret,

Bjergingsret i

i Påsketiden, som var mere besværlig end indbringende.
Selv om en Kannik havde en Vikarius, skulde han per
sonlig vare tilstede ved Morgentjenesten på Festdagene,
og hver Dag ved Messen og Aftensangen-, om han vilde
være tilstede ved døn øvrige Gudstjeneste, overlodes til
ham selv. — Enhver Kannik skulde efterlade sin Efter
følger det Gods, som han havde haft under sig, ligeså
godt med Hensyn til Huse og Besætning, som han havde
modtaget det. — Endelig skulde enhver Kannik ved sin
Tiltrædelse love at holde disse Bestemmelser, ikke røbe
Kapitlets Hemmeligheder og forsvare Kirkens (rimeligvis
især deres egen Kirkes) Frihed’).
Disse Bestemmelser forbleve omtrent uforandrede,
sålænge Kapitlet bestod. Blandt Andet ser man, at hver
enkelt, Kannik allerede i det 13de Århundrede havde sin
Del af Fællesgodset i Forsvar og altså rimeligvis også
nød de såkaldte Helligheds-Indtægter af den, medens
Landgilden, forsåvidt den bestod af Korn og Smor, gik
til det Fælles.
Fra Ar 1282 er en Bestemmelse om Gejstlighedens
(og Kannikernes) Nådensår, Den lød på, at de Gejstlige,
som døde på Philippi Jakobi Dag, den ilte Maj, eller
senere, skulde nyde hele deres Indtægt, indtil næste Påske, forat den kunde anvendes til Betaling af deres Gjæld,
til deres Testamente eller til andet fromt Brug efter den
Afdødes egen Bestemmelse2). Af Biskoppens Brev herom ’)
ser man, at det hidtil havde været Sædvane i Ribe Stift,
at de Gejstlige, der døde mellem Påske og Jakobi Dag
(den 25de Juli), ingen Andel havde i det Års (senere fal
dende) Indtægter (f. Ex. Tienden). Deraf fulgte, at deres
Gjæld ofte ikke kunde betales „til stor Fare for deres
Sjæle og Skandale for Eftermanden“, og at de ikke en
gang kunde få en hæderlig Bcgrayelse,
Fra samme År er også et Kongebrev om, at Ribe
Borgere i Tilfælde af Skibbrud uhindret måtte bjerge dc*) „Oldemoder“. Terpager: R. C., S. 169 fil. I „Oldemoder“ fin
des disse Statuter dog ikke henførte til noget bestemt År.
*) „Oldemoder“. Terpager: R. C., S. 171,
*) Findes fuldstændig i de Bartholinske Samlinger på Universitetets
Bibi.
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res Ejendom. Brevet kjendes blot af et gammelt Register
over Byens Dokumenter1); men samme År tilstod Kongen
Hamborgerne den samme Frihed3).
I Året 1283 var Kongen midt i Juli Måned i Ribe,
og de Handlende benyttede Lejligheden til at erhverve 2
Kongebreve, begge daterede den 15de Juli. Ved det ene
tager Kongen alle Fremmede (fremmede Handlende, „hos pite s“), der kom til Ribe, tilligemed deres Gods un
der sin Beskyttelse. Tillige bestemmes den Udførselstold,
som de skulde svare af Varer, som de kjøbte der og ud
førte, således: af hver Læst Sild 2 Øre (’/< Mk.), af en
Hest 1 Øre, af en Taleut (Lispund?) Flæsk, Talg (arvina)
ell«r Fidt 9 Pendinge, af en Tønde (lagcna) Sinor 1 Sk.,
af en Læst (24 Ørtug) Korn 3 Øre. Hvad de kjøbte før
Mortensdag, kunde de uden Tilladelse af den kongelige
Foged og uden nogen anden Hindring fore, hvorhen de
vilde, medmindre Kongen så sig nødt til at udstede et
særligt Udførselsforbud, hvilket da skulde blive bekjendtgjort på Mortensdag. (Dette synes dog at være noget
sent, medmindre det først skulde gjælde for næste År.)
Ilvad de opkjøbte efter Mortensdag, måtte derimod ikke
udføres uden særlig Tilladelse af Kongen. Blandt Vid
nerne vare Niels Lændy, der dengang var Kongens
Foged eller Lensmand (,,advocatus;t) i Ribe’).
Det
var måske navnlig Bremere, der erhvervede dette konge
lige Frihedsbrev; idetinindste er den Afskrift, hvori det
er bevaret, bekræftet af en Kaspar Giand orp, der var
offentlig Notarius og Byskriver („secretarius“) i Bre
men. Hvad Toldens Størrelse angår, så gjaldt en Læ 4;
Korn 1292 idetmindste 6 Mk. Penge, så at Udførselstol
den på Kornet omtrent var ’/*• j.f Værdien. — Vi se her
omtrent de samme Udførsclsartiklcr nævnte som 1271;
Smor, Fidt og Sild, måske et unøjagtigt Udtryk for Fisk
i Almindelighed, der jo senere udgjorde en af Ribes HovedHandelsartikler, ere komne til; derimod var Studehan
delen endnu ikke opkommen.
’) Det store kong. Bibi. Hindskr., GI. kong. Saml, in Fol., Nr. 1128.
*) lleg. diplom., I, Nr. 1307.
*) Suhm: Hist, af Dan., X, S. 863. Geli.-Ark. Diplomat.
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Nedstyrtning
i Domkirken,

1285.
Endelig
Bestemmel se om
1ste Års
Indtægt
af ledige
Præstekald.

1286.
Biskop
Jens af
Odense,
begravet
i Ribe.
Hans

Det andet Kongebrev af samme Dag gav Riberne
fri for at betale Told på Markederne i Skåne, der på
Grund af det overordentlig rige Sildefiskeri på den Tid
var af særdeles Vigtighed, især det i Skanør. Ribe
havde vel ifølge tidligere Frihedsbreve Frihed for Told
overalt i Riget; men disse Markeder i Skåne må være
bievne betragtede som stiltiende undtagne derfra, ligesom
de i den ældre Tid i Frihedsbrevene for andre Byer ud
trykkelig nævnes som undtagne1).
Aret 1283 cr forøvrigt mærkeligt ved en stor Ulykke,
der indtraf Julemorgen efter den første Messe, medens
en Alængde AIcnnesker vare samlede i Domkirken. Da
styrtede pludselig Tårnet, som det i Almindelighed og
efter den ældste Kilde2) hedder, eller, som Andre’) sige,
lielc Kirken sammen og begrov mange Mænd og Kvinder
under sig.
1285, den 16de Avgust, gjordes en ny Bestemmelse
0111 det 1ste Års Indtægt af ledige Præstekald. Denne
var, som vi have set> 1245 bleven anvist til Betaling af
den Gjæld, hvori Domkirken (Kapitlet) var kommen ved
at udrede Løsepenge for Biskop Tuve; men 1246 havde
Biskop Esger tillagt Kapitlet den for bestandig. Denne
Bestemmelse var dog for byrdefuld for Gejstligheden, og
Biskop Tuve besluttede derfor efter Rådførsel med Kapitlct, at for Fremtiden kun Halvdelen skulde tilfalde
Kapitlet. Den skulde indbetales til Kantoren eller til
den, hvem han pålagde at modtage den, og han bemyn
diges til at anvende Interdikt og Band mod de Ulydige,
ligesom også til at løse af denne Straf4).
I Året 1286, den 6te Juli, døde Biskop Jens (Johannes) i Odense. Han må have følt sig meget knyttet til Ribe; thi han valgte at begraves i Sortebrodrenes Kirke lier i Byen og gav til vor Domkirkes Bygning
nogle Marker og Enge på Lille-Fardrup (SønderFar dr up) Alark, der gave en årlig Indtægt af 2O ‘/4 Alk.
Penge. Desuden gav han til sin Årtid Jorder samrneb s. R. D., VII, S. 328 fl. Terpager: R. C., S. 689 (her rigtigere,
undtagen at Årstallet er urigtigt). Origin. i Rådslue-Ark.
>) S. R. 1)., II, S. 438. ’) Se især S. R. D., I, S. 372. 4) Stiftsk.
Dokum. i Geh.-Ark., Nr. 8.
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ßteds, hvis årlige Indtægt var 3 Ører (= 0 Ørtug eller* Broder,
13l/» Tønde) Byg1). Han har vistnok været født i Ribe; Hr. Niels
idetmindste havde han der ejet en Gård i den forhen- Billær.
værende St. Hansgade, nu Bispegade. Af „Oldemoder“8)
ser man, at han havde givet denne Gård til Kirken, men
at Kirken dog også for en Del havde kjøbt den for 8
Mk. rent Sølv. Ligeledes ser man sammesteds, at han
var en Broder til Drosten, Hr. Niels Billær, der havde
givet til Domkirkens Bygning Jorder på [Sønder-Fardrup Mark, der gav samme Indtægt som Broderens.
Det er rimeligt, at det er Niels Billærs Andel i Gården
i pibe, som Domkirken har kjøbt for de 8 Mk. Sølv.
1287, den 6 te Marts, døde Hr. Es ger, som var t287.
Provst i Hard sy s s el. Han gav til Afholdelsen af sin ProvsteÅrtid i Domkirken 3 Mk. Penge, som de efterfølgende
gård i
Provster i Hardsysscl årlig skulde betale i Afgift af en Holstebro.
Gård i „Hvolstath-broo“ (Holstebro), som han
havde ladet opbygge
Han har altså stiftet en Provstcgård for Hardsyssel Provsti i Holstebro, der jo også vur
Sysselets Hovedstad, hvor Sysseltinget, det såkaldte Hardbo
Bygdeting, holdtes. Jeg ved dog ikke på noget andet
Sted at have set denne Provstegård omtalt.
1288, den 4de Marts, døde Biskop Tyge. Hans År- 1288.
■tid holdtes årlig for 4 Mk. i Domkirken. Anniversarie- Biskop
bogen tilföjer, at han meget berigede Bispe-Æinbedet. Tyge dør.
Hvori denne Berigelse bestod, vides nu ikke, undtagen
at en Gejstlig Jens Askersen og Mogens Lille, Sönner af Asker Ilælftsen, 1277 i Viborg på egne og
deres Moders Vegne skjødede Biskoppen alle deres Ejen
domme i Hambrum (Hammerum) Herred4). — 1280
måtte Erik Niklæssen, der allerede tidligere havde
pantsat sin Gård til Biskoppen for 37 Mk. Penge, 4 Ør
tug Rug og anden Gjæld til Kirkerne, pantsætte Halv
delen af al sin Ejendom i „Saxæhaghæ“ og på Hjarthorp (EJjarup) og Bönstorp (Bönstrup i Vamdrup
Sogn) Mark for 200 Mk., som han skyldte Kirkerne i
*) S. ft. D., V, S. 554. Terpagcr: R. C., S. 402.
*) Fol. 26.
*) S. R. I)., V, S. 542.
.«) „Oldemoder“, Fol. 4.
7
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Anstath (Andst), Wamthorp, Skandorp, Hjartherop, Wrognæ (Vejen) og flere for modtagen Tiende1),
og Bispestolen kom rimeligvis i Besiddelse af disse be
tydelige Ejendomme, siden Pantebrevet er indført blandt
Bispestolens Dokumenter i „Oldemoder“. Pantsættelsen
skete forøvrigt ved Jens Pelæs Bryllup i Hjartherop,
hvorved Biskoppen altså må have været tilstede, og hvor
man tillige har fundet Lejlighed til at passe alvorligere
og mindre behagelige Forretninger. — Den Ubehagelig
hed, som Biskoppen havde havt 1278 i Anledning af
Tienden til det hellige Land, forhindrede ikke, at Paven
1282 overdrog ham at undersøge et omstridt Bispevalg i
Viborg’). — Fra Biskop Tyges Tid eller Begyndelsen af
hans Efterfølgers er et Pålæg, som gaves Kapitlet af Bi
skoppen, om, at intet Brev måtte forsegles (med dets
Segl), forend det først var oplæst i /Erkedegnens og
Kantorens og dci efter i hele Kapitlets Nærværelse. Der
bemærkes, at dette allerede tidligere havde været be' stenit, og tilfojes, at Brevet, hvis der handledes herimod,
skulde være ugyldigt.
Kris tjern
Ribe har under Katholicismen haft flere ansete og
(den An- indflydelsesrige Biskopper; men neppe har nogen af dem
den)
overgået Biskop Tvges Eftermand, Kristjern (den Anden),
bliver Bi- Han skal tidligere have været Ærkedegn i Kapitlet. Så
skop.
ledes siger navnlig Mag. Thomas Knudsen, den bekjendte Præst i Hygum og Kannik i Ribe, hvor han i
sine senere År stadig havde Bolig. I nogle korte Opteg
nelser om Biskop Kristjerns Levnet, som han har fojet
som Indledning og Efterskrift til sin Afskrift af Stiftel
sesbrevet for Puggård, og som ere bevarede tilligemed
denne i Ribe Hospitals gamle Kopibog, siger han dette
om Biskoppen og tillige, at han var af ædel Slægt og
selv virkelig ædel3). Kong Erik Men ved omtaler i et
») „Oldemoder“, Fol. 3.
*) Ny kirkehist. Saml, ni, S. 376 fil.
*) Det er klart, at disse Optegnelser af Mag. Thomas Knudsen have
været Kilden, ikke blot for Ar. Hvitfeld, men allerede for For
fatteren af Ribe Bispekrønike. Det er et Sporgsmål, om det alene
er om denne ene Biskop, at han har gjort Optegnelser, eller om
hele den senere Del af Bispekrøniken (fra Biskop Gunner al)
skulde være forfattet af ham. Biskop Hegelund kalder liami en
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Kongebrev, som snart efter vil blive anført, at Biskop
pen også, da han beklædte en ringere Stilling, havde
vist såvel Kongens Fader, Erik Glip pin g (myrdet i
Fin der up Lade 1286), som Kongen selv tro Tjeneste.
Det samme Kongebrev lærer os, at han var en Søster
søn af hans næstsidste Forgjænger, Biskop Es g er. Mo
derens Navn er bevaret på 2 Steder i „Oldemoder“ *).
Hun hed Ælsufh og har været formuende; thi ifølge
det ene Sted havde hun skjænket en Gård i Ribe norden
for Åen, hvor hun rimeligvis har bot, til Domkirkens
Bygning, og ifølge det andet havde liun givet 2 Gårde i
Stenderup i Andsager Sogn, hvis årlige Afgift var til
sammen 10 Ørtug Rug, således, at 1 Trediedel tilfaldt
Kirken, de 2 andre Kannikerne og Nonnerne i Ribe, for
at holde hendes Årtid. At Biskop Kristjern selv var
meget formuende, viile vi se af de Stiftelser, som han
oprettede.
Som Biskop forekommer han for første Gang den
12te September 1288, da han var samlet med de øvrige
jydske Biskopper (den sønderjydske iberegnet) i Hor
sens. En af hans Underordnede, Hr. Thrugil, Kannik
i Ribe og tillige Provst i Thy-Syssel under Børglum
Bispestol, gjorde her Begyndelsen til de kirkelige Ind
stiftelser, hvorpå Biskop Kristjerns Æmbedstid blev så
usædvanlig rig, idet han i Biskoppens Hænder overgav
alt sit Gods i Vedsted (Vester-Vedsted) Sogn og i ØsterVedsted med den Bestemmelse, at det dels skulde an
vendes til det Alter (for St Thomas), som han havde
stiftet i Domkirken, dels tilfalde Kirkens Bygningsfond,
med Undtagelse af en årlig Indtægt af 3 Mk., som efter
Biskoppens, Ærkedegnens og Kantorens Bestemmelse
skulde anvendes til Stifterens Årtid’).
Det var en meget urolig Tid, hvori Kristjern blev
Biskop. Den myrdede Erik Glipping havde efterlad
sin ældste Søn, Erik, der senere fik Tilnavnet Menved,
Randglose i Hospitalets Protokol: Disse Tings omhyggelige Ef
tersporer („harum rerum diligens indagatur“), hvilke Ord nok
kunde tyde på, at han i storre Omfang havde givet sig af med
historiske Forskninger over de ældre Tider.
*) „Oldemoder“: Fol. 26 og 27. ’) Terpagcr: R. C., S. 300.
7*
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i en Alder af 12 År. Kongemorderne, der hørte til Lan
dets første Slægter, bleve erklærede fredløse, men fandt
Tilflugt hos den norske Konge, der påførte Danmark
åbenlyfi Krig, ligesom de havde mægtige Venner i Lan
det selv, især den slesvigske Hertug Valdemar og snart
også Ærkebiskop Jens Grand. — Biskop Kristjern
sluttede sig strås til Kongens Sag; men hans Stilling var
udsat påGrund af Naboskabet til Hertug Valdemar. Kongen
gav ham derfor „efter sin Moders og andre Rådgiveres Råd“
den 25de Oktober i Roskilde et Skadesløsbrev for ham
selv og alle hans Venner med Hensyn til al den Skade
og Udgift, som han for Kongens Skyld måtte komme i,
ligesom han også lovede at undsætte Biskoppens og hans
Kirkes Slot Møgeltønder, hvis det blev belejret. Frem
deles tilstodes det ham^at tage Mænd i sin og Kirkens
Tjeneste både i og udenfor sit Stift. Efter jydske Lov
måtte en Biskop næmlig ikke antage Mænd, det vil sige,
Krigere med adelige Skattefriheder, udenfor sit eget
Stift1).
2 Dage senere stadfæstede Kongen i Sorø Ribe
Kirke (Bispestol) Besiddelsen af alle de Friheder og
Rettigheder i Ribe By, som den havde haft i Biskop Esgers og de øvrige Biskoppers Tid. I dette Kongebrev
er det, at Kongen, som ovenfor nævnet, omtaler de Tje
nester, som Biskop Kristjern tidligere, da han var i en
lavere Stilling, havde ydet Kongehuset, og kalder Biskop
Esger hans Morbroder *).
I Slutningen af Året var Kongen selv i Ribe og
udstedte d. 28de December et nyt Frihedsbrev for Byen,
hvori han begynder med at sige, at han bor vise dem
særdeles Gunst, som altid have stræbt at yde hans Forgjængere og ham tro Tjeneste. Han vil derfor vise sin
Nåde mod sine elskede Borgere i Ribe og stadfæster dem
alle de Privilegier, Friheder og Rettigheder, som de have
fået af hans Forgjrcngere, tilfojende denne særlige Gunst,
at de overalt i Riget må være frie for al Told, såvel
*) „Oldemoder“. — Michelsen: Urkundensamml. I, 126.
’) „Oldomoder“, Fol. 4. Kortelig omtalt af Suhm: Hist, af D.,
XI, S. 36.

101
Ved Markederne i S kan ør som andensteds, Torvepengc,
Strandvrag og Forband. — Ligeledes gjentåger Kongen
Befalingen om, at Alt, hvad Rådmændene (consules) i
Forening med den kongelige Ombudsmand (advocatus)
besluttede, skulde anses for gyldigt uden Modsigelse af
nogen af deres Medborgere. Både Kantslcren og Drosten
nævnes som Vidner ved dette Privilegiums Udstedelse1).
— Dette Frihedsbrev indeholder ingen andre Begunstigel
ser end de tidligere, uagtet det selv siger, at det forøger
disse; men det samler alle de ældre Begunstigelser.
Året 1291 skylde vi en af de bedste Kilder til Ribes,
især da rigtignok Ribe Bispestols, Domkirkes og Kapittels Historie« Da indrettedes næralig den gamle Proto
kol over disse gejstlige Stifteisers* Rettigheder, Ejen
domme og Statuter, som man senere på Grund af dens
ærværdige Ælde kaldte „Oldemoder“. Den fortsattes
indtil henimod Reformationen, og er endnu til og op
bevares på det store kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn.
Den består af en Pergaments-Foliant, der indeholder 31
Bladc foruden Omslaget. På den indvendige Side af
dette sidste findes den Ed afskreven, som enhver ny
Kannik måtte aflægge, idet han tiltrådte sin Stilling, og
på Bagsiden står Navnet „Oldemoder“. På de 5 første
Blade findes de Frihedsbreve, som af Kongerne eller
Hertugerne i Sønderjylland vare udstedte til Fordel for
Bispestolen, tilligemed Adkomstbreve til dennes Ejen
domme. Denne Afdeling, som vedkommer Bispestolen,
er ikke, således som de andre, fortsat efter den første
Affattelse, rimeligvis fordi den nære Forbindelse, hvori
Biskoppen i den ældste Tid stod til Kapitlet, efterhånden
løsnedes, idet Kapitlet blev mere og mere selvstændigt.
<— Derefter følger (Bl. 6—9) Afskrifter af Dokumenter
vedkommende Kapitlet, først de kongelige, derpå de bi
skoppelige Friheds- og Benådnings-Breve, derpå KapitelsStatuter og Afladsbreve til Fordel for Domkirken. Der
efter kommer (Bl. 9 —14) en Opregning af Kapitlets
Gods og Indtægter; men den er fra en langt senere Tid,
fra det 15de Århundrede, og skreven af forskjellige Perl) Terpager: R. C., 8. 689.
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sORer og til forskj ellige Tider. Den har måske aldrig
været fuldstændig; nu ere 2 Blade endogså udrevne. De
følgende Blade (15 — 20) indeholde en Opregning af de
1291 bestående Kanonikater, betegnede ved deres daværende
Ihændehaveres Navne Hensigten har åbenlyst især været
at opføre de til ethvert Præbende hørende Gods, hvis Ind
tægter tilkom Ihændehaveren af Præbendet alene, medens
derimod Indtægterne af Fællesgodset, ligesom de øvrige
Fælles-Indtægter, deltes ligeligt imellem alle. Det er dog
ikke alle Præbender, hvis Indtægter findes angivne. Rime
ligvis have nogle af Kannikerne forsomt at indlevere
deres Angivelse. Man ser, at 11 af Kannikerne havde
deres Plads på hbjre Side i Koret, og 10 på venstre
Side. De 2 eneste Prælater vare endnu på den Tid Ærkedegnen og Kantoren, af hvilke den Første indtog den
øverste Plads på kojre Side, og den Anden på venstre.
Året 1291 nævnes udtrykkelig som det År, hvori denne
Liste er forfattet, og derved bestemmes ganske sikkert
også hele Bogens Ælde. — På Bladet 21 og 22 følger
en Fortegnelse over Kapitlets Fællesindtægter, der er
samtidig med Bogens første Affattelse. De inddeles i
Indtægterne i Penge, i Mælkeprodukter (Smor og Ost)
og i Korn; men Godset er endnu ikke af nogen stor Betydenhed. — Derpå følger på Blad 23 og 24 Fortegnel
sen over de daglige private Messer, som skulde holdes i
Domkirken udenfor den almindelige Gudstjeneste. Til
mange af dem er der henlagt særegne Indtægter, som
Kannikerne således også kom til at nyde, idetmindste for
den storste Del. Denne Liste synes at være affattet
noget senere; den viser, at der i Begyndelsen af det Ude
Århundrede blev holdt ikke mindre end 22 daglige Mes
ser af denne Art. — På Blad 25 komme først nogle yn
gre Kapitelsstatuter og derpå nogle ligeledes yngre Opteg
nelser, mest om Mellemværende imellem Kapitlet og Dom
kirkens Bygningsfond. — Blad 26—28 indeholde Forteg
nelsen over de til Domkirkens Bygning (fabrica) hen
hørende Indtægter, hvad vi vilde kalde den egentlige
Kirkeformue. Den er affattet 1317 ved St. Hans Dag,
som Overskriften selv angiver. Godset er allerede tem
melig betydeligt og stiger rask i den følgende Tid ved
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Kjøb, som man ser af de senere Tilføjelser. — Blad 29
og 30 indeholde væsentlig en Liste over alle Sognene i
Bispedømmet, affattet endnu lidt senere end de nærmest
foregående Lister over Messerne og Bygningsfondets Ind
tægter. Den er næmlig upåtvivlclig affattet imellem 1330
og 1350, om end Skriften kunde synes at være lidt yngre.
Listens Bestemmelse er egentlig at vise, hvor stor Afgift
hver Kirke årlig skulde svare til Sysselprovsten, der al
tid var et Medlem af Kapitlet; denne Afgift er derfor
angivet ved hver enkelt Kirke. Fortegnelsen er især
interessant i 3 Henseender: først, fordi den viser os
Stiftets daværende Udstrækning, navnlig imod Syd, hvor
det dels har måttet afstå endel Sogne til Slesvig Stift,
dels også har erhvervet enkelte fra dette; for det Andet,
fordi vi lære Kirkernes daværende Antal at kjende; for
det 3die, fordi vi af den kunne se, hvorledes Syssel- og
Herreds-Inddelingen i den Tid har været. — Selvc^Listen
findes trykt i O. Nielsens „Historiske Efterretninger om
Skadst Herred“, S. 252 fil.
Hvad først Stiftets daværende Udstrækning angår,
så se vi, at dengang henhørte til Ribe Stift følgende
Sogne, som nu ere lagte under Slesvig Bispedomme: 3
Sogne i Sønder-Rangstrup Herred: Bed sted, Hellevad
og Eg vad; fremdeles af Tønder og Hujer Herreder1):
Tønder, Ubjerg, Abild, Hojer, Iljerpsted og Skadst;
endelig af Lø Herred: Nørre-Løgum og Brede. —
Derimod ere Vesterlandsføhr og Amrum, hver 1
Sogn, og Sest Sogn ved Kolding gåede over fra Slesvig
til Ribe Stift’).
Hvad Kirkernes Antal omtrent 1340, da Listen er
affattet, angår, da var det noget større end det nuværende.
Formindskelsen indtrådte for største Delen allerede kort
efter, i Midten af det 14de Århundrede, ved 2 store
Ulykker, som traf Landet, den forfærdelige Pest, kaldet
den sorte Død, der rasede her i Landet 1348—1350, og
den store Oversvømmelse 1362, den såkaldte store Men
neskedrukning, „de grote Mandranck“. Ved Pesten blev
l) Hørte dengang begge helt til Ribe Stift.
*) Naturligvis skrevet fOr 1864.
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ikke få Sogne i Hedeegnene i den Grad øde, at Kirkerné
forlodes og forfaldt, hvilket i Listen er betegnet derved,
at en senere Hånd ved disse Kirker har tilföjet: „ de so
lat a“, d. e. øde. Således forlodes Do ver Kirke i Kalslund Herred (Lintrup Sogn), Karbjerg i Andst eller
Jerløv Herred1) (Egtved Sogn), Almstok i Jerløv HerJ
red (Randbøl Sogn i Tørrild Herred), Orst (nu Åst i
Lindballe Sogn) og Østergård (ubekjendt) i Jelling Sys
sel, Åstrup i Gjørding Herred, der dog er bleven tagen
i Brug igjen, Ovtrup i Vcster-Horne Herred, om hvilken
det Samme gjælder, Herborg og Findrup i Bølling
Herred, No i Hing Herred, Fjelstervang i Hammerum
Herred og Gronæa) (ubekjendt) i Ginding Horred, i alt
altså 12 Sogne, som bleve øde ved Pesten, men hvoraf
dog de 2 snart ere bievne bebyggede igjen. — Ved den
store Vandflod i 1362 mistede Ribe Stift kun 1 Kirke;
næmlig det tidligere omtalte Andæflyt, nu Anflod i
Møgeltønder Sogn. Det har Vedtegnelsen „submersa“;
oversvømmet. — Men også efter den Tid ere flere Kir
ker bievne nedlagte, næmlig „Imthorp“ (Enderupskov, nu til Gram Sogn), Ullerup („Ughælthorp“)
i det nuværende Elbo Herred, der har måttet give Plads
for Fredericia, Kongsted i Elbo Herred, ødelagt i Kri
gen 1657, Yding i JerløvHerred, Ullerup („Ughælthorp“)
i Jelling Syssel (Nørvang Herred) og .Trandum i Gin
ding Herred, som Kongen 1554 tillod ’Iver Juel til Stubbergård at nedbryde. Ialt mangle altså 16 eller 17 af
de Landsbykirker, som fandtes för Midten af det 14dé
Århundrede.
Desuden har af Kjøbstederne Ribe siden Reforma
tionen kun 2 Sognekirker, medens det dengang havde 6,
hvoraf dog Domkirken ikke er nævnet på Listen, og
Varde har mistet den ene af sine 2 Sognekirker. De
øvrige Kjøbstedcr havde også 1340 kun 1 Sognekirke.—
*) Navnet findes i Listen under begge Herreder, hvilket upåtvivie
lig må bero på en Unøjagtighed.
*) Således har jeg læst Navnet. O. Nielsen skriver „Grovæ“, men
når han gjetter på Byen „Grove“ i Bryndum Sogn i Hindberg
Herred, kan han ikke finde Medhold; thi denne By kunde umu
lig høro til Ribe Stift.
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den anden Side ere der vel enkelte af de nuværende
Landsbykirker, som ikke findes på den gamle Liste- men
de have dog rimeligvis allerede været til dengang, med
fet Par enkelte Undtagelser. På Listen mangle således
både Nysogn og Gammelsogn på Holmsland. An
ledningen hertil ér måske den, at disse 2 Sogne allerede
dengang have været annekterede til Provstiet over Hardsyssel, uagtet der rigtignok derfor gjferne kunde have
været Grund til at angive Afgiften til Provsten for
bilsynet med Kirkernes Regnskaber; Dfernæst mangler
Ri ndum Kirke tæt udenfor Ringkjøbing; men måske
er det den samme Kirke, som på Listén kaldes Ring
kjøbing Kirke, idet Kjøbstaden måske dengang ikke har
haft nogen egen Kirke1)* Fremdeles mangler på den
gamle Liste Vester Kirke i Nørvang Herred, med min
dre den Østergård Kirke, som anføres på den, og hvis
Beliggenhed er aldeles ubekjendt, skulde være en Skrivfejl for Vestergård', og dette være dét Samme som Vester.
I så Fald måtte altså denne Kirke, ligesom Åstrup og
Ovtrup, være bleven optagen igjen, efter engang at væie
bleven nedlagt2). Tvis forekommer ikke, da det op
rindelig er en Klosterkirke, hvorimod Gudum findes på
Listen, hvoraf altså kan ses, at Gudum har været et
Sogn, idet rimeligvis Klosterkirken tillige har været Sogne
kirke. Endnu mangler Nørre-Felding Kirkej rimelig
vis på Grund af den Forbindelse, hvori den stod til det
nærliggende Tvis Kloster, idet „Felling“ var et af de 4
Birker, som Prinds Buris skjænkede til Klosteret, da
han stiftede det 11633). Endelig mangle endnu Venø
Kirke og SWderho på Fanø, idet denne 0 anføres som
fet Sogn; disse 2 Sogne, Venø og Sønderho, er der vistty „Runnunn“ i Skodborg Ilerred, som O. Nielsen anser for at Tære
Rindum Kirke, er Romb, som ellers vilde mangle.
ty Vester Sogn existerede i ethvert Tilfælde allerede"1291. ^»Olde
moder“, Fol. 15.)
•) Ved en Fejltagelse har O. Nielsen (Beskriv, over Skadst Her
red, S. 260) i Vandfuld Herred læst Tviisæ for Transrø
(Trans) ogFalævangh for Fjulterwangh (Fjaltring) og an
taget disso 2 Navne for at betegne Tvis og Nørre-Felding, uagtet
disse 2 Kirker på ingen M&de kunde høre til Vandfuld Herred.
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nok Grund til at antage for oprettede efter Midten af
det 14de Århundrede. Endelig mangle naturligvis de 2
Sognekirker i Fredericia.
Hvad det tredie interessante Punkt ved denne Liste
over Kirkerne angår, næmlig Landets Inddeling, så har
jeg allerede tidligere talt om Syslerne og deres Udstræk
ning. Herrederne havde omtrent de samme Grændser
som nu; kun i én Egn er der indtrådt en betydelig For
andring, som jog nærmere vil fremstille, da den står i
ndje Forbindelse med andre vigtige Forhold for Bispe
stolen. Lø Herred bestod dengang af Sognene Meolden,
Døstrup, Randerup, Brede („Brethwath“), NørreLøgum og, hvad der er påfaldende, Møgeltønder, —
Tønder Herred af Daler, Abild, Ubjerg, Visby og
Tønder („Litlætundær“)’). — Hdjer Herred inde
holdt Sognene Hjerpsted, Balluin, Andflod, Hdjer,
Eramerlev og Skadst. — Endnu fortjener det for Byens
nærmere Omegns Vedkommende at bemærkes, at Manø
opføres under Frøs Herred, hvortil det også naturligst
hørte, hvis Riber-Dyb dengang skar sig ind Sønden for
denne 0. — Hvad Stiftets fjernere Dele angår, vil jeg
ikke her gå ind på senere mindre Forandringer i Herre
dernes Grændser, men kun nævne, at det nuværende
Elbo Herred dengang endnu udgjorde en Del af Brusk
Herred2); Slavgs Herred hørte dels til Jerløv Herred,
dels til Jelling Syssel, der på Listen ikke findes delt i
Herreder, skjont Inddelingen er ældre (i Valdemars Jordebog kaldes de 2 Herreder Vang og Jelling Herreder), og
at de nuværende Nørre-, Øster- og Vester- (Horne) Her
reder på denne Liste endnu, ligesom i Kong Valdemars
*) Det er således urigtigt, når Carstens i sin aldeles ukritiske
Beskrivelse over Kjøbstaden Tønder siger, at det ikke var
denne, men kun Slottet, so« kaldtes Lille-Tønder i Modsætning
til det nærliggende Møgeltønder.
’) I det 13de Århundrede havde Almind Syssel ifølge Kong Valde
mars Jordebog endogså kun 3 Herreder: „Jarlæz“ el. Jerløv
Herred, som tillige indbefattede det senere Holbomot, nu
Holmans Herred, Andst Herred og Almind Herred, hvilket
sidste senere fik Navn af Broskog, nu Brusk Herred, og til
hvilket også det nuværende El bo nerred hørte.
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Jordebog, opføres som et eneste stort Herred, som kal
des Horne Herred, uagtet Vesterhorns Herred dog
på et andet Sted allerede nævnes 1324’).
På .sidste Blad af „Oldemoder“ findes endelig, for
uden endel nyere Optegnelser’, som Noget, der må hen
føres til Bogens oprindelige Indhold, en Liste fra År
1313 over de af Domkirkens Prydelser og Kostbarheder,
som vare under Sakristanens Forvaring, aftrykt afTerpager
i Ripæ Cimbr., S. 211 fil.2).
I Året 1292, i Foråret, udstedte 8 Biskopper ved det 1292.
pavelige Hof et Afladsbrev til Fordel for Ribe Domkirke’). AfladsSom deres Hensigt angive de, at Kirken skal blive talrig brev til
besøgt af de Troende, hvorimod der dennegang ikke er Fordel
Tale om store Bygningsudgifter. De love Alle, som af for DomHjertet angre og tilstå deres Synder, og som i andægtig kirken.
Hensigt besøge Domkirken på Jule-, Nytårs- og Helligtrekongers-Dag, Palme - Sondag, Påske-, Kristi-Himmelj
farts- og Pintse-Dag, på de 4 Fruedage, Mikkelsdag,
St. Hans Dag, Peder og Povls og de øvrige Apostles
Dage, St. Laurentii, St. Nicolai, Marie Magdalenes og
Allehelgens Dag samt på Kirkens Indvielsesdag og på
Ottendedagen efter disse Fester, eller som andægtigt høre
på Biskoppens eller Kannikcrnes Prædikener eller Mes
ser, eller som række en hjælpsom Hånd til Kirkens Byg
ning, Lys, Prydelser eller andre Fornødenheder, eller som
på deres Yderste testamentere Noget af deres Midler til
Kirken, Eftergivelse af 320 Dage (40 for hver Biskop)
af den dem idomte Bod, dog kun forsåvidt Stedets egen
Biskop giver sit Samtykke dertil. — Om Udsendinge fra
Biskop Kristjern eller Kapitlet på den Tid have op
holdt sig i Rom, er, såvidt jeg ved, ubekjendt; men en
eller anden sådan Anledning må der dog rimeligvis have
været til, at 8 romerske Biskopper netop på den Tid ud
stedte et Afladsbrev for Domkirken i Ribe.
Omtrent på samme Tid stiftede Biskop Kristjern Biskop
et nyt Kapel og Alter i Domkirken. Biskoppen siger i Kristjern
*) Stiftsk. Dokum. i Geh.-Ark., Nr. 39.
*) Det er en Trykfejl, når der hos Terpager står Årstallet 1213.
•) Terpager: R. C., S. 85 fil. — Røg. diplom. I, Nr. 1448/
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stifter
Stiftclsesbrevet, at han efter omhyggelig Overvejelse og
Laurentii med Kapitlets Samtykke har ladet grundlægge og fuldKapel.
føre et Kapel og Alter i Ribe Kirke imod Øst, hvor Sa
kristiet hidtil har plejet at være, til Ære for den almæg
tige Gud, Jomfru Marie, den hellige Laurentius, den
hellige Biskop Thomas og alle Helgenen Dette Kapel
doterer han med en Del Gods, som han har erhvervet
sig ved Kjøb, nærnlig alt sit Gods i Sejerslev i Emmcrlcv Sogn, alt sit Gods i Skadst („Skastæth“ i
Höjcr Herred), 1 Mk. Jord i Forballum, 1 Mk. Guld
Jord i Døstrup, fremdeles Ejendomme i „Jurthrup“
(Ørderup) i „Hæréxstæth“ (Herrested, det nu-*
værende Toftlund) Sogn, i Tjerreborg, i Solbjerg
(Skadst Sogn i Skadst Herred), i Aller up (Sneum Sogn)
og endelig endnu en Ejendom i Forballum. Den Præst
(s ac er do s), som af Biskoppen og Kapitlet indsattes til
at udføre Gudstjenesten i Kapellet, skulde daglig selv
eller ved én Andén holde en Messe i Kapellet, på Sön-*
og Hellig-Dagene den, som hørte til Dagen, hver Man
dag, Tirsdag og Onsdag en for de Afdøde, hver Torsdag
en for de hellige Martyrer Laurentius og Thomas, hver
Fredag afvexlende en om det hellige Kors> en for vore
Synder og engfor de Afdøde, og hver Lördag en om Guds
Moder. Ligeledes skulde Præsten på Sön- og Hellig-Dage
være tilstede i Kirkens Kor både ved Morgen-Gudstjenesten, Messen og Aftensangen, medmindre han tillige var
Vikarius ved Kirken. Selv skulde han årlig have 2’/a
Læst Korn (omtrent 90 Tdr.) til sin Underholdning, og
til Biskoppens Årtid skulde han årlig afgive '/i Læst
Kom, • hvoraf Kannikerne, for at holde Begjængelsen
(exequias) med Lys og Messeoffer (in c andelis et sacrificio), skulde have 3 Mk. Penge, Vikarierne og Kirke
betjentene hver en Pending (denarium), Gråbrodrene 1
Mk., Nonnerne på den anden Side af Åen 1 Mk., og det
Øvrige skulde Præsten under Kapitlets Tilsyn årlig ved
Biskoppens Årtid uddele blandt de Fattige; Indtægten af
den sidstnævnte Ejendom i Forballum, som udgjorde 4
„Skilling Land“, skulde tilfalde Degnen, som gjorde Tje
neste i Kapellet. Til Kirkens Bygningsfond gav han de
Jorder,'som han havde kjøbt i Kringholm (Ballum
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Sogn), imod at Kirkeværgerne overtoge Vedligeholdelsen
af Kapellet, Han fraskriver sine Arvinger al Præsenta
tions- og Patronats-Ret til Kapellet. Til Sikkerhed sætter
han selv og Kapitlet deres Segl under. Givet i Ribe,
Pintse-Mandag 1292. Hvis Nogen tilbagekaldte eller for-,
andrede denne Bestemmelse om det ovennævnte Gods til
Skade for Kapitlet og Præsten, skulde han ved selve
Handlingen være bandsat1),

4 År senere bekjendtgjorde Biskop Kristjern, at
Hr. Tu ve, Sognepræst i Jernved, for sin Sjæls Bedste
havde skjødet den Gård, hvori han bode, tæt ved Skolen,
til St. Laurentii Kapel, som Biskoppen havde ladet op
føre i sin Kirke; men de fattige Skoleborn skulde årlig
have J/a Læst Korn af Kapellets Indtægter’). — Uagtet
det Band, hvormed Biskoppen i Stiftelsesdokumentet truer
dem, som formindskede Kapellets Gods, tog han dog se
nere selv en ganske anden Bestemmelse med den storste
Del af det, ligesom man overhovedet har mange Exempler
fra Middelalderen på, at en Giver således gjorde Foran
dringer med sine Gaver, idet han overførte dem fra den
ene kirkelige (eller velgjorende) Anvendelse til den an
den. — Biskop Kristjerns Interesse vendte sig, som det
allerede antydes ved det sidstanførte Brev, nu især mod
Skolevæsenets Fremme ved Understøttelse for de fattige
Skoleborn, og til Fordel for dette, i Virkeligheden gavn
ligere, Formål tog han 1298 (se ved dette År) døn storste
Del af sin Gave til Kapellet tilbage. Dettes Anliggender ord
nede han derpå År 1396 således, at Godset i Døstrup
og Tjerreborg og en Fjerdedel Gård i Tanderup
(Fardrup Sogn) må være bievne tillagte Kapitlet, imod
at dette lod holde den daglige Messe i Biskoppens Ka
pel. Heraf indbragte Godset i Døstrup og Tjerreborg
årlig 30 Ørtug Rug, 17 Ørtug Byg og 1 Mk. Penge el
ler Mere. Med Hensyn til Ejendommen i Kringholm,
"som årlig indbragte 10’/a Sk. Sterling, og Jorden i Forballum, som årlig gav 4 Ørtug Byg, vedbleve de tid*
’) Stiftsk. Dokiim. i Gch.-Ark., Nr. 9.
*) Geh.-Ark. Suppl. til Stiftsk. Dokum., Nr. 3.
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ligere Bestemmelser at bestå1). 101/» Sk. Sterling ud
gjorde godt 4 Mk. dansk, da et Pund eller 20 Sk. Ster
ling dengang regnedes ligt 8 Mk. dansk. — Det blev på
denne Tid almindeligt at regne efter udenlandsk Mønt på
Grund af den pludselige Dalen i Værdien af den inden
landske, som indtraf i Erik Menveds Tid, hvad enten
Grunden især lå i, at Kongen selv lod slå ringe Mønt,
eller i de landflygtige Kongemorderes Falskmønterier. —
At der dog . også har været ansat en særegen Præst ved
Kapellet, fremgår deraf, at Biskoppen den 29de Oktober
1308 skjødede Præsten (persona) ved sit Kapel en Otting
Land på Randerup Mark’).
Dette Kapel kaldes, som vi have set, af Stifteren
St. Laurentii Kapel. Oftere benævnes det dog efter
ham selv „Biskop Kristjerns Kapel“; men hverken un
der det ene eller det andet Navn forekommer det efter
1308. Jeg antager derfor, at det er det samme Kapel,
som senere gik under Navn af vor Frues og den hellige
Thomas af KanterburysÆapel, til hvilke hellige Personers
Ære Kapellet jo ligesåvel var stiftet, som til den hellige
Laurentius’s. Det er altså det samme som Kapellet Bethleliem, som var det østligste af dem, som lå ved den
sydlige Side af Kirkens Skib, hvilket vel tilnød kan stemme
med Biskop Kristjerns Angivelse, at det lå ved deu øst
lige Ende af Kirken. Grunden til, at Kapellet skiftede
Navn, var måske den, at der omtrent på samme Tid også
blev stiftet et Alter for den hellige Laurentius af en Kan
tor Svend, som døde År 1317’). Dette Alter, som havde
sin Plads omtrent midt i Domkirken4), er naturligvis forskjelligt fra Biskop Kristjerns Kapel.
KongeFra samme År 1292 er endnu et kongeligt Friheds
ligt Fri- brev’), der vistnok var af stor Betydning for Byens Han*) Terpager: R. C., S. 165.
’) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh. - Ark., Nr. 26. — Terpager: R. C.,
S. 264; for „prefate“ skal læseB „persone“, for „Wandrop"
„Randrop“.
*) Terpager: R. C., S. 247.
*) Smst., S. 249.
4) Findes i Rådstu-Arkivet. — Terpager: R. C., S. 690. „Mandør"
er en Skriv- eller Trykfejl for „Manø“.
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del. Det lyder i Oversættelse fra den latinske Original liedsbrev
således:
på Byens
„Vi Erik, af Guds Nåde de Danskes og Slaver- S tromme,
„nes Konge o. s. v. Vi bekjendtgjore herved for
„Alle, som se nærværende Brev, at vi overdrageFore„viserne af Nærværende', Borgerne i Ribe, fri Be
siddelse af deres Forstrand, List, Manø og alle
„Kyster, som ligge imcllem'ifornævnte Steder og Ribe
„By, tilligemed deres eget Dyb, ligesom de plejede at
„have dem fra gammel Tid, tillige således, at En
hver, som forser sig på nævnte Dyb eller Forstrand,
„skal svare derfor i Ribe By og bøde efter samme
„Bys Love, således som det plejer at ske fra gam„mel Tid af. Hvorfor vi strengt forbyde, under Tab
„af vor Nåde, at nogen af vore Lensmænd (advo„cati) eller deres Tjenestemænd (officiales) må
„tillade sig at besvære dem i nogen Henseende imod
„nærværende Brevs Indhold, forsåvidt han vil undgå
„vor kongelige Hævn. Til Vidnesbyrd herom have
„vi ment at burde sætte vort Segl under nærværende
„Brev. Givet i Nyborg i Guds År 1292, Dagen
„efter Bartholomæi Dag (altså den 25de Avgust), i
„vor og vor Moders Nærværelse o. s. v.“
Vi se af dette Kongebrev, at Ribe By fra gammel
Tid havde ejet Forstranden ved det såkaldte Rib er dyb,
det nuværende Juvredyb, Syd for Manø, imellem denne
0 og Rømø, et Farvand, der nu ikke benyttes ved Ind
sejlingen til Ribe, da Vandet mellem Manø og Fastlandet
er så lavt, at man i Ebbetid kan kjøre over til Øen, ja
kunde gå tørskoet over, hvis der ikke var en smaFRcnde,
som kan have 7* eller 7» Alen Vand. At det gamle
Indløb har været Syd for Manø, ses nu ligefrem af det
ovenfor anførte Kongebrev, ligesom man også ser, at
Byens Forstrandsret har strakt sig fra Manø lige til List.
Disse 2 Øer eller Steder synes at være bievne betragtede
simpelthen som Forstrand og at have ligget aldeles un
der Byens Jurisdiktion, og det er upåtvivlelig Grunden
til, at de altid ere bievne regnede til Kongeriget, ikke til
Hertugdømmet. Det er iøvrigt påfaldende nok, at Byens
Forstrandsret har strakt sig helt ned til List, uagtet
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Farvandets Bydgrændse naturiigen dannes af Råmø og
dets Grunde. — Rimeligvis har da Ribe-Å på den Tid
også haft sit Udløb Syd om Manø; thi vel kunde det nok
antages, at Byens Hovedhandel var bleven dreven igjennem Rib er dyb (Juvredyb) med Ind- og Ud-Skibning
på Hvid ding Strand, selv om Åens Udløb havde været
på et nordligere Sted; men Åen må dog altid have været
af stor Betydning for Skibsfarten, idet den må være blcven
benyttet af de mange mindre Fartøjer, som skulde gå,
helt op til Byen, ligesom Pramfarten på den altid måtte
være det letteste Middel til at transportere Godset fra
de storre jSfeibe op til Byen, og omvendt; hvis Åen der-:
for allerede dengang havde haft sit Udløb mellem Manø
og Fanø, kan der neppe være Tvivl om, at også
Kysterne af dette Farvand vare bievne optagne i Byeng
Forstrand.
Man ser heraf, at det ikke kan være rigtigt, når
der fortælles1) efter gamle Sagn, at Manø i gamle Dage
skal have hængt sammen med Romø; derimod kan det
nok være rigtigt, at det, som der også siges, har været
forbundet med Fanø (eller idetmindste ikke adskilt der
fra ved noget storre Dyb), hvilket Sagn også fremtræder
langt bestemtere, idet der endogså nævnes det År 1396,
da Adskillelsen skal være sket. Da har måske også Ribe-A
fået sit Udløb på dette Sted, gjennem Knudedyb.
Senere Konger stadfæstede Ribe Bys Forstrandsret
med Angivelse af de samme Grændser, og i en kongelig
Rettertingsdom af 1483 siges det udtrykkelig, at Ingen
jmå skibe (udskibe) eller udføre noget Gods indenfor dem
uden Ribe Borgmestere og Råds Tilladelse. — Efterhån
den tog Skibsfarten en anden Vej, hvortil vel især det
forandrede Udløb af Åen har bidraget; dog vedblev
Øxcn-Udskibningen til Holland endnu til ind i det 17de
Århundrede for en stor, ja den største Del at foregå
gjennem det gamle Riberdyb, og foretoges fra den sår
kaldte Nakke eller Hvid din g Nakke. Således afs ej:
lede2) d. 24de April 1609 fra „Huiddingnack“ 18 Øxem
*) Dansk Atlas, V, S. 730.
*) Efter Biskop Ilegelunds Almanakker.
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skibe, fra „Red“ (udenfor Almindingen) kun 5; den 14de
April 1612 fra „Nacke“ 25 Øxcnskibe, fra „Reed“ 22.
Adler siger rigtignok1), at Nakke var udenfor Almin
dingen ; men dette er ikke rigtigt og bestyrkes heller ikke
ved hans senere Fremstilling. — Lucas Aurigarius
siger endnu på sine Søkort, at Rib er dyb var imellem
Rømø og Manø, men at det var ubekvemt og meget grun
det og ikke mere benyttedes af dem, der vilde op til
Ribe, hvorimod de benyttede Dybet mellem Manø og
Sønderho2).
Vi komme nu igjen til en af disse sørgelige Kampe
mellem Kongemagten og Kirken, som bidroge så meget
til Danmarks Ulykke i dette Tidsrum. I Aret 1290 var
Jens Grand, tidligere Domprovst i Roskilde, bleven
Ærkebiskop i Lund, og det varede ikke længe, -forend
denne stolte og heftige Mand kom i den hårdeste Strid
med Kongen. Foruden de almindelige Stridigheder om
Grændserne mellem den verdslige og gejstlige Magt havde
Jens Grand både hommclig og åbenlyst taget de land
flygtige Kongemorderes Parti, blandt hvilke han havde
flere Slægtninge. Tilsidst tabte Kongen Tålmodigheden
og lod Ærkebispen tilligemed Domprovsten i Lund, Ja
kob Lange, på en voldsom og krænkende Måde sætte
fast kort for Påske 1294. Den Første blev sat i et hårdt
Fængsel på Søborg Slot, den Anden på Kallundborg.
Ifølge Vejle-Beslutningerne af 1256, som Jens Grand for
et Par År siden havde ladet fornye, skulde Riget på
Grund af denne Kongens Fremgangsmåde have været i
Interdikt; men dette blev ikke almindelig overholdt. Bi
skopperne afholdt sig vel fra at holde Gudstjeneste; men
;.en øvrige Gejstlighed gjorde det for en stor Del ikke,
af Hensyn til de skadelige Følger for Religionen, som
det kunde have, og forsvarede tillige sin Opførsel der
med, at Domkapitlerne havde protesteret, tildels endog
appelleret, mod Beslutningen som tagen på en ulovlig
Måde’). Det må stå i Forbindelse hermed, at Ribe Dom
kapitel 2den Lordag efter Påske 1294 lod sig give et
’) Indbyd.-Skr. for 1842, S. 21.
*) S.R. D., VI, S. 294 fil.

>) Terpagw: R. C., 8.68^
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Kongen
skjænker
Byen IIolmcne til
dens Befæstning.

Vidnesbyrd af Rådmændene, Sortebrodrene og Gråbrodrene i Ribe om, at de havde set dets Appel til Paven
af 1261’). — Biskop Kr i s tjern var en af Kongens
bedste Venner og Rådgivere, og det er vistnok tildels
derfor, at vi i disse Ar temmelig ofte finde Kongen i
Ribe.
Således var Kongen her i Avgust Måned 1294 og
betegnede sit Ophold ved en Gave til Byen, der tillige
viser, hvilken Pris han satte på at sikre sig densBesiddelser. Han udstedte næmlig følgende Gavebrev:
„Vi Erik, af Guds Nåde de Danskes og Vender
„nes Konge osv. Vi bekjendtgjore for Alle, at vi
„have tilladt Foreviserne af Nærværende, vore el„skede Borgere i Ribe, at indgrave en Eng Ve„sten for „Ronings Æng“ ved Ribe, som vi person
ligt have anvist dem til Byens Befæstning, og frit
„at anvende den til deres eget Brug, indtil den oven
nævnte By bliver omgivet med Mure, idet vi strengt
„forbyde, at Nogen, af hvilken Stand han så er, må
„fordriste sig til at besvære Borgerne med Hensyn
„til den nævnte Eng, såfremt han vil undgå vor
„kongelige Hævn. Givet i Ribe i Guds År 1294,
„på St. Sixtus Paves Dag (den 6te Avgust) i Nær
værelse af vor Drost, Hr. Åge2). “
Den Eng, som Kongen således overlod Byen til Be
nyttelse, var den senere såkaldte „Kongens Holm“, nu
Holmene. Da Byen vistnok aldrig blev „omgivet med
Mure“, idetmindste ikke fuldstændigt, kom den til at be
holde Engen for bestandigt; men den har enten forsomt
at indgrave den eller idetmindste at vedligeholde Ind
gravningen, hvoraf Følgen blev, at Engen tilsidst kom til
at ligge til fri Afbenyttelse for Alle og Enhver, rimelig
vis såvel Udenbys som Indenbys, indtil den i det 16de
Århundrede blev hævdet for Byen og derpå udskiftet
blandt Borgerne. — Kong Eriks Gave til Byen var bety
delig; den udgjor ikke mindre end omtrent 200 Tønder
*) Geh.-Ark. „Bibe gejstl. Instit.“ Nr. 124. ’) Terpager: R. C., S.
30 og 707. Istedctfor „pro ejus usibus“ skal lteseB; „pro suis
usibus“.
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god fÆarskeng, som stå for omtrent 32 Tønder Hart
korn. — På en lignende Måde havde Biskop Ingvar i
Roskilde 5 År tidligere fremmet Befæstningen afKjøb en li avn, der dengang stod under hans Bispestol, ved
at overlade Byen sålænge, indtil Befæstningen blev færdig,
den biskoppelige Del af de i Byen faldende Bøder.1)
DomI Oktober Måned fik Domprovst Jakob Lange på
Grund af Sygdom Kongens Tilladelse til at forlade sit provstJaFængsel. Han begav sig til Ribe i den Hensigt at gå kob Lan
tilsøs herfra, for ad denne, som vi have set, almindelige ge iRibe.
Vej at begive sig til Rom til Paven. Han havde rime
ligvis også Forbindelser her; thi han havde tidligere haft
en gejstlig Stilling i Ribe eller idetmindste i Ribe Stift.
Dengang var han allerede optrådt meget fjendtligt mod
Kongehuset og havde i en Prædiken, som han holdt i
Domkirken (ecclesia sua c ath edr ali) blandt Andet
sagt, at Danmarks Tilstand aldrig blev god, sålænge No
gen af Kong Kr i stof er s Afkom beklædte Tronen. Det
var næmlig de Misfornojedcs Plan at bringe Regeringen
over i de slesvigske Hertugers Familie.
Da denne
Ytring senere anførtes som et Anklagepunkt mod ham,
vilde han vel ikke just erindre, at han havde brugt den,
mon var dog dristig nok til at mene, at hvis han havde
brugt den, vilde der intet Urigtigt være deri efter den
Måde, hvorpå^Kong Kristofer og hans Descendenter
hidtil havde opført sig, og efter den Mening, man der
efter måtte danne sig om deres fremtidige Opførsel. Det
er ikke forunderligt, at sådanne Anskuelser havde an
befalet ham til Ærkebiskoppen og, rimeligvis ved dennes
Medvirkning, forskaffet ham Domprovstiet i Lund. Da
Kongen hørte, at han var bleven rask og befandt sig i
Ribe, vilde han påny lade ham arrestere ; men han und
slap og kom til Italien.
I Året 1295 udbrød Krigen påny mellem Kongen på
1295.
den ene og Nonnændene samt Hertugen af Sønderjyl Krig med
land på den anden Side. Kongen samlede sin Hær i Normæ nRibe, hvor han vides at have opholdt sig den 10de dene og
’) Pontoppidan: Origines Hafn., S. 60fl.
8*
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Hertugen- Juli;1) men det, kom| snart til Underhandlinger. FørsteafSønder- gang bleve disse dog afbrudte
........................
derved, at “
Kongen havde
jylland. ladet nogle af de fredløse Danske gribe og henrette i
Ribe, idet han ikke vilde betragte dem som indbefattede
i Våbenstilstanden. Ved Sommersted var det nær
kommet til et Sammenstød mellem Kongen og Hertugen;
men det undgikkes dog, og kort efter sluttedes der på
Hindsgavl en Stilstand på 3 År med de Norske, og i
Februar næste År, 1296, en Fred med Hertugen2). I
Oktober Måned liavde Kongen imidlertid ved flere af sine
betrode Mænd, og deriblandt Biskopperne af Roskilde
og Ribe, søgt at underhandle med den fangne Ærkebi
skop, men rigtignok på sådanne Betingelser, som den
Sidste hverken kunde eller vilde gå ind på. Ved denne
Lejlighed var det måske, at Ærkebiskoppen i Biskop
Kri stjern s Nærværelse havde brugt den Ytring, som
senere var en af Kongens Ankeposter imod ham, namdig
at det var ham det Samme, enten Hertug Valdemar
eller en Jøde, eller en Mahomedaner, eller en Hedning
var Konge i Danmark, når blot Kong Erik eller hans
Broder ikke var det, — en Ytring, som han forresten
senere havde gjentaget i Flcres Nærværelse. Der for
tælles, at Biskopperne gik bort, grædende over den usle
Tilstand, hvori de havde fundet Ærkebiskoppen. — Først
i December var Kongen påny i Ribe.3)
I Begyndelsen af 1296 ankom endelig en pavelig Le
1296.
Isarnus gat, Isarnus, til Danmark, for at befale Kongen at løs
som pave lade Ærkebiskoppen og sende ham tilligemed kongelige
lig Legat Afsendinge til Rom, for at Sagen kunde blive undersøgt.
Det første Forlangende var blevet ufornødent, da Ærke
i Dan
biskoppen i December Måned ved sin Koks List var und
mark.
sluppen af Fængselet og kommen i god Behold til sin
faste Borg IIammershus på Bornholm. — Isarnus
optrådte dog ingenlunde på nogen fjendtlig Måde imod
Kongen, lod Biskopperne af Ribe og Århus ledsage sig
til denne i Roskilde (?) og var senere samlet med ham
n Beg. diplom. I, Nr- 1480. ’) Se P. A. Munch i Annaler for
nord. Oldkynd. I860, S. 130 fl.
») Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 18.
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i Ribe, hvor han var i Kongens Omgivelse, uagtet
egentlig skulde betragtes som en Bandsat, hvem
måtte omgås. Han lod også Jens Grand rejse
til Rom, uagtet lian tidligere havde befalet ham at
efter sig i Lybek.

denne
Ingen
alene
vænte

I Ribe udstedte Kongen d. 5. Maj 1296 en Fuldmagt
for sin Kantsler, Mag. Morten Mogensen (Martinus
M a gn i) og Provst G u i d o (udentvivl det danske Gun d c),
Kannik i Ribe, hvorved han overdrog dem at vare
tage sin Interesse i Rom i Sagen mod Ærkebiskop
pen og Provst Jakob.
Magister Morten Mogen
sen var en meget beromt Dialektiker af den skolastiske
Skole; han var forresten også en Ripenser af Fødsel?)
Gu id o (eller Wido) forekommer førstegang som Præst
(sacerdos) og Kannik i Ribe omtrent 20 År tidligere;2),
som Provst nævnes han 1291?) — Da de kongelige Fuld
mægtige kom til Rom, protesterede Modpartens Sagfører
dels imod dem begge på Grund af formentlige Formfejl
i Fuldmagten, dels særlig imod Gu id o, fordi lian på den
Tid, da han skulde have modtaget sin Fuldmagt, var
forfalden i Band derved, at han under Rigets Interdikt
havde holdt ofTenlig Gudstjeneste. Denne Protest blev
dog ikke kjendt gyldig; thi Provst Gu id o vedblev at
optræde som Kongens Fuldmægtig tilligemed Kantsleren.
Når han ikke forekommer under den sidste Del af Pro
cessen, så er Grunden den, at han var død, for Sagen
kom såvidt, næmlig allerede den 25. Avgust 1297, som
man ser af Domkirkens Anniversariebog,4) ifølge hvilken
han gav 50 Mk. i Penge til sin Årtid og pantsatte Halv
delen af Møllen i „Motberigh“5) for denne Sum6).
Omtrent 2 Måneder senere, den 19. Oktober, døde
også Mag. Jakob Lange i Rom.
Også han stiftede
*)
’)
&)
•)

Nord. Univ.-Tidsskr. VI, 1, S. S9. ’) „Oldemoder“, Fol. 3.
Tei pager: R. C., S. 131. *) S. R. D., V, 8. 588.
Måske Målijerg ved Holstebro.
Han er altså forskjellig fra den Guido, som senere blev
Kongens Kantsler, skjbnt Helveg (den danske K. Hist, indtil
Reform. I, S. 716) anser dem for at være den samme Person.
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sin Årtid i Ribe Domkirke og gav dertil en årlig Land
gilde fra „Jamthorp“ (Janncrup) Mark af 4 Ørtug
Rug1).
Den pavelige Dom af 23de December 1297 pålagde
Kongen at betale Ærkebiskoppen i Erstatning 9000 Mk.
Sølv, og i Straffe.bøde 40000 Mk., en på de Tider nmåde
lig stor Sum, men opfordrer dog tillige Parterne til at
enes om en Nedsættelse i Summen, hvilken Paven da vil
stadfæste. De egentlige Stridssporgsmaal afgjordes slet
ikke herved, og såvel om disse som om Bøden forhand
ledes der nn påny siden Efteråret 1298 mellom Kongen
og Ærkebiskoppen under Isa mus’s Ledelse. Denne
Sidste synes at have haft sit Hoved - Opholdsted i
Ribe, hvormed det måske står i Forbindelse, at han i
Begyndelsen atter optrådte temmelig venskabeligt imod
Kongen, eller idetmindste upartisk. Den første Onsdag i
November 1298 var han i Løgumkloster, men agtede
sig til Lybek, hvor Jens Grand dengang opholdt sig,
da han ikke turde komme tilbage til Danmark. Is ar
nus skrev derfor den nævnte Dag til Kongen og opfor
drede ham til at møde for sig i Sagen med Ærkebiskop
pen enten i Roskilde eller i Ribe efter Kongens eget
Valg den 1 Oende Søgnedag efter Legatens Tilbagekomst
fra Lybek.3) Biskop Kristjern og Biskoppen af Sles
vig ledsagede ham paa denne Rejse, for at underhandle
på Kongens Vegne; navnlig havde den Første et Lejde
brev med fra Kongen for Ærkebiskoppen. Denne vilde
dog ikke modtage det, da han, som han sagde, ikke sto
lede på Kongens Løfte. Legaten var noget skarp imod
Jens Grand og befalede ham meget bestemt, at han
inden en Måned skulde betale ham 30 Mk. Sølv (i Prokuration) i Ribe, hvorhen han altså agtede at rejse til
bage; men Ærkebiskoppen foretrak at betale Pengene
strax i Lybek for at sende dem dem med Fare „midt
iblandt sine værste Fjender“, som han siger.3)
J) S. R. D., V, S. 564. Ann. for nord. Oldk. 1860, S. 137.
*) Brevet anføres i Tcrpagcrs „Adversaria ad liist. Ripensem“,
Oktav-Håndskrift i den nye kong. Saml., Nr. 190.
3) S. R. D., VI, S. 338 fl.
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Biskop Kristjern gav ved den Lejlighed Lybckkcrne et Frihedsbrev på, at de indenfor hans Stifts Grændser uhindret måtte redde deres strandede Gods.1) — Un
derhandlingerne med Ærkebiskoppen førte ikke til noget
Resultat, og i Februar 1299 forkyndte Is ar nus derfor
Riget i Interdikt. I April Måned var han igjen i Ribe.2)
Hen på Sommeren bestemtes det, at nye Forhandlinger
skulde finde Sted i Kjøbenhavn som en biskoppelig
By, og Kongen udnævnte atter en Riber-Kannik, Es ger
Jul, til sin Fuldmægtig. Sagen blev dog atter forhalet,
som det synes, især fra Ærkebiskoppens Side; thi den
15. Juli vilde Isarnus ikke vænte længere, mon bestemte,
at Ærkebiskoppens Fuldmægtig, en Kannik fra Roskilde
ved Navn Niels Bunkcflo, skulde møde for ham den
31te i Ribe, for at give et bestemt Svar angående den
Erstatning, som Ærkebiskoppen fordrede af Kongen.
Niels Bunlceflo protesterede imod at drages bort fra
Kjøbenhavn; ikke desto mindre mødte Esger Jul virke
lig den 31te Juli i Ribe for Legaten, som bode hos Hr.
Jens Skonning („Johannes de Slcaunør“), Provsti
Ribe Kirke, som han her kaldes, eller nøjagtigere, Provst i
Almind syssel, som han nævnes 1308,?) 13194) og ved
sin Død 1330/) Iler mødte altså Esgcr Jul og erklæ
rede, at hvis Nogen var tilstede på Ærkebiskoppens
Vegne, så var han beredt til at sætte ham i Besiddelse
af kongelige Ejendomme og Indtægter til hele den iddmte
Sums Værdi; men Ingen var mødt fra den anden Side.
Dette Tilbud kom dog forsiide; allerede den 6te Juli
havde Legaten udfærdiget et Dokument, hvorved han li
gesom gjorde Indførsel i Kongens Bo, idet han overdrog
Ærkebiskoppen alle kongelige Indtægter i Lund Stift,
med Undtagelse af Ilalland, på 4 År, i hvilken Tid
altså Mulkten antoges at ville være erstattet.6) Dette
Dokument var dog endnu ikke bekjendtgjort, og først
*) Reg. diplom. I, Nr. 1515.
*) Smst. Nr. 1536.
а) S. R. D., VIII, S. 149.
4) „Oldemoder“, Fol. 27.
б) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh. Ark. —Anniycrsariebogcn (S. R. D., V,
S. 569) synes urigtigen at have 1331.
”) S. R. D.j VI, S. 364 fl.
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samme Dag, soin Ésger Jul var mødt for Legaten i

129 6.
Herbert
Somær
dør. Daglig Messe
og Alten

Ribe, d. 30te Juli, udstedte denne 4 Breve, som dog hel
ler ikke skulde omsendos og bekjendtgjores, forend han
var ude af Riget. Ved dem fuldbyrdede han dels Over
dragelsen af de kongelige Indtægter i Lund Stift til Ær
kebiskoppen, dels fornyede han Bandsætteisen imod Kon
gen i den strengeste Form.
Selv rejste han d. 16de
Avgust fra Ribe ud til Manø og gik ombord der for at
sejle til Flandern. Besørgelsen af Brevene betrode han
til en Mag. Fader (Fatherus), der var Kannik i Ribe
og foruden ved denne Lejlighed, såvidt jeg har bemær
ket, kun nævnes 1300 soni Exekutor af et Testamente.1)
Kongen appellerede naturligvis igjen til Paven og
sendte Esger Jul som sin Sagfører til Rom, hvor han
dog opnåde så meget, at Pengebøden ved den’ endelige
Dom i Året 1302 blev nedsat fra 40000 til 10C00 Mk.
Sølv. Samtidigt hermed befalede Taven Jens Grand
at bytte Plads med Is ar nu s, der 1300 var blevea Ærke
biskop i Riga.
Den Første vilde dog ikke modtage
denne langt mindre anselige Stilling og levede derfor som
Privatmand indtil 1310, da Paven gjorde ham til Ærke
biskop i Br em en. Heller ikke i denne Stilling fandt
han dog synderlig Ro.
Medens vi have fulgt Gangen af denne Strid, have
vi forbigået enkelte Begivenheder i Byens Historie, som
indtraf i de samme År. — 1296, den 28de April, døde
Hr. Herbert Somær (Sommer), en Borger i Ribe, der
må have været en rig og anselig Mand?) Kort for sin
Død havde han stiftet en daglig Messe i Domkirken „af
Ærefrygt for Kristus, dennes Moder og Apostelen Matheus og til Bod for sin egen og sin tidligere Kones*
Katharinas, Sjæle.“ Han gav hertil 2 Ottinger på
V ils lev Mark og 6 Riber-Skjepper Byg årlig af Søndernæs i Brøns Sogn. Bestyrelsen af disse Ejendomme
og Indsættelsen af den Præst, som skulde afholde
Messen, overlodes til Biskoppen og Kapitlet, således at
Terpager: R. C., S. 378. a) Af Terpager: R. C., S. 165 se
vi, at han også har haft en Ejendom i Tanderup, FariHip
Sogn.
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det Sidste skolde vælge Præsten, og den Første give ham
Kollats. Dog forbeholdt han sig selv Valget, sålænge
han levede. Biskop og Kapitel stadfæste denne Gave?)
Disse sidste Bestemmelser forudsætte, at Herbert har
stiftet et eget Alter, ved hvilket Messen skulde holdes.
Af Listen over de daglige Messer i Domkirken3) se vi,
at der er kommet flere Ejendomme til, navnlig i Fardrup og et Hus i Ribe. Rimeligvis har Herbert So
mær endnu selv fojet dem til for sin Død og lagt No
get af Indtægten til sin Årtid; thi i Anniversariebogen3)
findes under 28de April: „År 1296 døde Herbert Su
mer, Borger i Ribe, som gav til sin Årtid 4 Riber Skjep«
per Byg årlig af de Jorder, som han kjøbte af Knud
Elf på Søndernæs Mark, af Irdtægten til sit Alter“,
og iden yngre Anniversaricbog, somTerpager har haft,
i hvilken Årtiden er henflyttet til d. 28de Maj, er tilfojct:
Og han ligger i Nærheden af samme Alter (i Randen
tikkravet: St. Olafs) under en blå Sten, belagt med
Messing („lapide auricalco impresso“).4) —^llans Lig
sten er, såvidt vides, den ældste af dem her i Kirken,
der vare belagte med Messingplader, af hvilke her idetmindste have været 4, hvoraf Stenene endnu ere tilbage
og let kjendelige, men Pladerne desværre alle ere borte.
'— Ligstenen over hans første Kone, som nævnes i Stif
telses-Dokumentet for den daglige Messe, findes endnu i
Domkirken og er den ældste, som er bevaret der. Man
ser af den, at hun døde 1291; Indskriften kunde dog
allerede i forrige Århundrede, da Tegneren Abildgård
var ber, kun tildels læses.5) — En Riber Skjeppe, hvil
ket Mål ovenfor er nævnet, var det Samme som en Ørtug, altså af Byg 12 Skjepper.6)
1297.
1297, midt i Fasten, var Kongen her i Byen.1) —
Samme År på St. Tøgers Dag, den 30te Oktober, ud- Gejstlig
*) Geh.-Ark.: Ribe gejstl. Institut. Nr. 125.— Terpager: R. C.,
S. 253 fl.
») Smst. S. 106.
’) S. R. D., V, S- 547.
*) R. C., S. 254.
») Suhm: Hist, af Danm., XI, S. 90.
’) Således siges udtrykkelig i „Oldemoder“, Fol. 15 af ældste
liånd: 1 Læst (marcha), d. e. 24 modii Ripenses, Byg. — 1
Læst yar, som bekjendt, også 24 Ørtug.
*) Kath.-Skolens Indbyd.-Skr. fo* 1839, Anhang, S. 7 fl.
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hedens
Undta
gelse fra
do verds
lige Dom
stole.

stedte lian under et nyt Ophold i Byen et BcskyttelseSbrev for Gejstligheden i Ribe Stift. Han siger deri, at
Biskop Kristjern havde klaget over, at Gejstlige i hans
Stift undertiden både af de kongelige Lensmænd og Fog
der og af Private blcve dragne for verdslige Domstole
eller fængslede. Det Første forbyder Kongen aldeles; det
Andet måtte kun ske, når de grebes på frisk Gjerning,
eller deres Forbrydelse var åbenbar, og i det Tilfælde
skulde de på første Forlangende af Biskoppen eller hans
Officialer (gejstlige Fogder) strax udleveres for at straf
fes af disse.1)

1298..
Biskop
Kristjern
stifter
Puggård.

Næste År er et mærkeligt År i Ribe Bys Historie,
Da stiftede Biskop Kristjern en Stiftelse, som har haft
stor Betydning for de følgende Tider, og som fremfor
noget Andet har bevaret hans Navn, næmlig det såkaldte
Puggård. Stiftelsesbrevet er, såvidt vides, hverken be
varet i Originalen eller i en fuldstændig Afskrift. Den
Del, som endnu er til, skyldes den bekjendte Kannik i
Ribe og Præst i Hygum, Mag. Thomas Knudsen.
Han var den sidste Forstander i Puggård, forend Godset
blev overdraget til Hospitalet, og har vel i denne sin
Stilling fundet Foranledning til at afskrive Dokumentet
om denne Stiftelses Oprettelse. Som en Indledning havde
han forudskikket nogle historiske Bemærkninger om Bi
skop Kristjern og hans Stiftelse; men desværre har han
ikke fundet det nødvendigt at afskrive hele Dokumentets
Opregning af det skjænkede Gods, men afbrudt denne
med et „Etc. curn multis reliquis bonis“ (osv. med meget
andet Gods). I denne Form blev Brevet tilligemed den
historiske Indledning optaget i Ribe Hospitals Kopibog
af 1595 eller 1596, og i denne Form er Brevet også ble
vet meddelt Ar. Hvitfeld, der har aftrykt det i sin „Dan
marks Riges Krønike“, men misforstået Afbrydelsen, idet
han har antaget, at denne allerede fandtes således i det
originale Dokument, hvilket rigtignok vilde have været
meget forunderligt. Forøvrigt findes Dokumentet tem
melig nojagtigt aftrykt hos Hvitfeld og dem, der igjen
’) Reg. diplom. I, Nr. 1504.
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Lave aftrykt det efter ham.1) Derimod er den Oversæt
telse, som han har leveret i sin Bispekrønike, og som Thorup derefter har optrykt i Ribe Skoles Indbydclscsskrift
for 1826, S. 4 AL, i høj Grad fejlfuld. Følgende er en
nøjagtig Gjengivelse af Indholdet:
„K ristjern, af Guds Nåde Biskop i Ribe, hilser
„Alle, som se nærværende Brev, i Herren. Omsor
gen for den Bestyrelse, som vi have påtaget os,
„bevæger os til at yde sådanne Personer, som ere
„Kirken tjenlige, et Fortrin i særlig Gunst. End„skjont vi ere tilbøjelige til at sørge for Alle, som
„kræve Almisse, så bor dog de, som lægge Vind på
„gejstlig Kundskab, for at tjene Kirken i gejstlig
„Stand, ikke ufortjent også forsørges af det gejstlige
„Gods, for at de kunne få deres Underhold af den,
„til hvis Tjeneste de indvie sig. Vi ville derfor, at
„det skal være bekjendt for Alle, at vi med vort
„Kapitels enstemmige Samtykke og Råd have skjæn„ket, skjødet og til evig Besiddelse overdraget alle
„de nedenfor anførte rørlige og urorlige Ejendomme
„med deres Tilbehør, som vi have erhvervet for (ex)
„vor Fædrenearv i vor Bestyrelses Tid, i hvilken vi
„have forestået Ribe Kirke, til Understøttelse af 20
„fattige Skolebørn, der ere tjenlige til at studere, og
„som skulle tages fra alle Dele af Stiftet, med fælles
„ Bolig og Bespisning i Ribe til evig Tid, efter en Form
„og Regel, som passer for dem, og som skal stå under
„Riber Kapitels Bestyrelse.2) Ejendommene ere føl„gende: en Gård i „Oxcby“ (Oxby), som vi have
„ved lovligt Skjøde af Niels I-Iorck, 4 Gårde i
„„Mathum“ 3) tilligemed en Mølle sammesteds, en
„Gård i „Fineker“4) i Sallingsyssel, en Gård i
„Volstrup5) i Almindsyssel tilligemed en Bols*)' F. Ex. Pontoppidan: Ann. eccl. Dan., I, S. 779. Tcrpagcr: R.
C., S. 466.
’) En lille Forvirring findes her i Textcn.
’) Kirkebyen Hu dum i Ulvborg Herred.
*) Hospitalets Kopibog har „Fineker“, der dog synes at være
en Skrivfejl. Jeg har intet Sted af dette eller et lignende
Navn kunnet finde.
4) Udentvivl en Skrivfejl for Vilstrup.
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„mand (colonus) sammesteds, ea Gård i Hotrop,1)
„som bor tilbagekjøbes af os eller vore Efterkom
mere for 200 Mk. lovlig Mønt, som igjen bor an
kendes til de nævnte Skolebørns Nytte, en Gård i
„Skodborg, som vi have fået fra Anders Ad„sersøn, alle vore Jorder i Sejerslev3), alle vore
„Jorder i Skast'ath3), alle vore Jorder i Forbal„lum, allo^vore Jorder i Kanderup, Jord, ansat
„til 10 Ører, på Gættrup4) Mark tilligemed 20 Læs
„Hø sammesteds, alle vore Ejendomme i „Bøle“
„(Bøl) i Lonborg Sogn, ligeledes af Ilænig (Hen„lic) Sogn, i hvilket vi have Tatronatsret5), 40 Mk.
„Penge lovlig Mønt eller 5 Pd. Sterling efter den be
standige Vikarius’s (residerende Kapellans) Valg,
„som til hver Tid findes der, og for hvem vi mene
„også af (i) samme Kirkes øvrige Indtægt at have
„forbeholdt en passende Del, at betale årlig i pas
kende Terminer til evig Tid, osv. (med meget an„det Gods). Givet og skrevet i Ribe i Guds År
„1298, anden Påskedag ("ende April); dog forbehol
des det os på lovlig Måde at ombytte det nævnte
„Gods med andet, som er ligeså godt eller bedre.“
Vi kjendc altså ikke fuldstændigt alt det Gods og
al den Indtægt, som Biskop Kristjern lagde til sin nye
Stiftelse. Efter Thomas Knudsens Angivelse skjænkede han et Stenhus i Ribe med en meget udstrakt
Grund og andre Bygninger til Stiftelsen. Den store
Grund (Puggårds Grund) tilhører endnu Kathedralskolen
og bærer nu såvel den gamle Rektorbolig som den nye
Skolebygning. Biskop Kristjern lod, som vi skulle se,
samtidigt et nyt Hus opføre på denne Grund i „Pugetoft“ til Stiftelsens Brug. Navnet Pugetoft har Grun
den vel nu først fået efter sin nye Bestemmelse; thi også
*) Måske Skrivfcjl for „Høtrop“. I Hørup i Stepping Sogn findes
netop en sådan storre Gård.
a) Emmerlev Sogn. Dette Gods i Sejerslev med Mere or
upåtvivlelig det samme, som Biskoppen først havde givet til
sit Kapel i Domkirken.
•) Skads i Tønder Herred. *) Gettrup i Tislund Sogn.
•) Rimeligvis på Grund af den biskoppelige Gård Henne gård.
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i Odense kaldtes den Gade, hvori den ældste Skolebyg
ning lå, Pug c gade. Samtidig byggede Biskop Kvi
st jern også en Kirke ved Puggård, St. Mikaels
Kirke, der tilhørte Stiftelsen, og efter hvilken selve Går
den 1330 kaldes St. Mikaels Gård.1) Kirken siges 1309
nylig at være bygget af Biskoppen,men må dog vist
allerede 1298 have været omtrent færdig. Til denne
Kirke henlagdes, rimeligvis også af Biskop Kristjern,
Korntienden af Lustrup By, strax Syd for Ribe. I
Lustrup var der, som vi allerede tidligere have set, en
storre biskoppelig Gård, og Biskoppen havde derfor må
ske Patronatsretten der. Rimeligvis har St. Mikaels
Kirke endogså været Sognekirke for denne By.
Næste Forår, 1299, da Stiftelsen allerede var trådt
i Virksomhed, havde Biskoppen den Glæde, at også en
Fremmed betænkte den med en Gave. Et Fruentimmer
ved Navn Søster skjænkede næmlig 16 Læs Hø årlig i
Lille Jærne Enge i Skadst Sogn (i Skadst Herred)
til de fattige Skolebarns Hus i Ribe. Til Erstatning
herfor gav Biskoppen hende for Livstid fri Bolig i et
Hus, som tilhørte ham i Bred eg ad c ved St. Mijkaels
Purt, og hvis dette Hus skulde brænde, hvorfor der i
de Tider var en stor og stadig Fare, eller på anden
Måde gik til Grunde, forpligtede han sin Stiftelse eller
dens Forstander til at betale hende årlig 4 Mk. Brevet
herom er udstedt den 16de April 1299.3) — 4 Dago se
nere udsteder Biskoppen et særskilt Dokument angående
de 40 Mk. Penge eller 5 Pd. Sterling af Henne Kirke
(Præstekald), som han med Kapitlets Samtykke har
skjænket til de fattige, „af ham optagne“ Skolebørn i
Stenhuset i l’ugetoft (Pukætoft).4) Rimeligvis er denne
Sag nu først bleven ordnet ved Ledighed i Kaldet, og
Dokumentet derfor udstedt til Bekjendtgjorelse i Sognet.
— Endnu vil jeg her anføre Pave Benedikt d. Iltes
*) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh. Ark. Nr. 45. Smig, Anniversariebogen ved VI Kai. Mai., hvor der tales om Messer i St. MichaelisKirken og om Skolebørnene sammesteds.
*) Terpager: R. C., S, 378.
•) Smst. S. 468.
4) Smst,
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Stadfæstelse på denne Stiftelse, udstedt i Rom d. 20de
November 1303.Den begynder således:
„Benedikt, Biskop, Guds Tjeneres Tjener, sen„der sine elskede Sönncr, Forstanderen (rector)
„og Skolebørnene i Huset i Pugetoft i Ribe, Hilsen
„og den apostoliske Velsignelse. De Fromheds-Gjer„ninger, som stadigen udøves i Eders Hus, fordre,
„at vi gunstigen tilstå Eder, hvad I værdigen for
gange. Eders til os indgivne Andragende indeholdt,
„at for nogen Tid siden vor ærværdige Broder, Kri„stjern, Biskop i Ribe, i en from Hensigt af sine
„egne Midler og Indtægter har opbygget og doteret
„Eders Hus til Brug for fattige Skolebørn, som øn„ske at gribe Kundskabens Perle, og at ved Guds
„Nåde Kjærlighedens Gjerninger således øves i det,
„at 20 fattige Skolebørn, som nyde Skolcundervis„ning, stadigen underholdes passende af dets Ind
tægter.“
Derefter omtales, at Biskoppen senere havde lagt
Henne Sognekirke, som på den Tid var ledig, til Stif
telsen, og at Landets Ærkebiskop havde stadfæstet disse
Bestemmelser. Det Samme gjør nu Paven ifølge sin apo
stoliske Myndighed og truer den, som vover at handle
derimod, med den almægtige Guds og Apostlene Peders
og Povl s Vrede.
Hertil føjede nu Kongen, Erik Menved, sin Del,
idet han År 1304, den 1. Juli, (in octava nativitatis
beati Johannis baptiste) i Helsingborg tog Sko
lebørnene i Ribe illuset (i) Pugetoft og deres Forstan
der (pr o curat or) under sin særlige Beskyttelse og gav
alt det Gods, som de for Tiden besade, frit for Leding og
alle andre kongelige Skatter og Byrder, idet han, som
det hedder, endog tilføjede don særlige Gunst, at alle
deres Bryder, Fæstore og Lejere (inquilini) og deres øv
rige Tjenere med Undtagelse af Havnene (Skibs-Udrust’) Hospitalets Kopibog. Aftrykt hos Te rpager: R. C., S. 469.
Det er Terpagor som har tilföjet Årstallet 1304. Kopibogen
har kun: Pontificatus nostri anno primo, hvilket er
1303. Regest, diplom, have også ladet sig forlede til at
henføre Brevet til 1304.
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nings-Lægderne) skulde svare 40 Marks og lavere Bøder,
som de idømtes, ikke til Kongen, men til dem, dog med
Undtagelse afFredkjøb og Indtægten af Skibbrud.1) Til
Gjengjæld for disse Friheder forbeholder Kongen sig,
at et af Skolebørnene, som Kongen selv vilde vælge,
skulde underholdes i Kongens Navn, altså som en kongelig Stipendiarius.2)
Efter Mag. Thomas Knudsens Angivelse, der
gjentages af Ribe Bispekrønike og af Hvitfeld i hans
Bispekrønike, skulle Stiftelsens Indtægter i Kom ikke
have udgjort mindre end 24 Læster, hvortil endnu,
som på de 2 sidstnævnte Steder siges, kom Indtægterne
i Smor, Svin og Penge.
Om Stiftelsens indre Indretning få vi allerede af de
anførte Dokumenter nogen Oplysning. De 20 fattige
Skolebørn havde fælles Bolig og Bespisning i et Stenhus
i Pugetoft, hvilken Bygning lidt senere (således allerede
1310) forekommer under Navnet Pugohus. De stode
under Tilsyn af en Forstander (rector, provisor eller
procurator), der i Begyndelsen ikke var nogen af
Kannikernc, men en Præst, der tillige forestod deres, ri
meligvis talrige, Andagtsøvelser samt Gudstjenesten i
St. Mikaels Kirke. 1330 nævnes Forstanderens Værelse
i St. Mikaels Gård, som Stiftelsen der kaldes. 1338
forekommer en Vilhelm, Præst og Forstander for de
fattige Skoleborn i Pug hus, som ses at have ejet ikke
få Bøger efter den Tids Lejlighed. Først senere gjorde
Kapitlet Forstanderskabet til en fordelagtig Stilling for et
af sine Medlemmer, medens samtidigt Antallet af Plejebør
nene, for hvis Skyld Anstalten var stiftet, blev indskræn
ket. Til denne Forstander er der vistnok bleven opført
en egen Bolig, der kaldtes Puggård, medens Pughus
vedbliver at være Navnet for den Bygning, hvori Skole
børnene havde deres Bolig. Denne såkaldte Puggårds
J) Disse Indtægter synes dog egentlig ikke at kunne henregnes
til Bøder. — Hvad det vil sige, at Havnene undtages fra denne
Bestemmelse, forstår jeg ikke, da dog vistnok omtrent hele
Landet var inddelt i Havne.
’) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark. Nr. 21. — Terpager: R. C.,
S. 471.
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Mure ere rimeligvis endnu i det Væsentlige bevarede i den
nuværende Rektorbolig. — Stiftelsens Plejesønner fik na
turligvis deres Undervisning i Domskolen, som på den
Tid var ganske i Nærheden af Puggård, umiddelbart op
til St. Mikaels Kirke i den nuværende Puggårdsgade,
som derfor dengang havde Navnet Skolegade.

12 99.
Afløsning af
Biskoppens
Gjæsteri
afLøguinKloster.

År 1299, d. 24de Februar, sluttede Biskop Kristjern
en Overenskomst med Abbed Gunner i Løgumkloster
Om Erstatning for de 3 Uger, hvori Klosteret skulde
underholde Biskoppen hvert År, når han gjæstede det.
vi have derom det af Abbeden udstedte Brev, hvori han
siger, at det var hans og Brødrenes fornemste Pligt at
tjene deres Skaber, og at de derfor burde se at befri
sig for enhver Ting, der kunde hindre dem deri. Nu
havde Erfaringen lært dem, at de 3 Ugers Gjæsteri, som
de plejede at holde Biskopperne i Ribe på deres Kirkes
Vegne, foranledigede en Indskrænkning i Gudstjenesten
hos dem på Grund af Folkets Sammenstimlen, og at de
res Kloster derved udsattes for et uopretteligt Tab, såvel
i det Åndelige som i det Timelige. De havde derfor med
deres Overordnede, Abbeden af Ilerisvads, Samtykke
tilbudt Biskop Kristjern følgende Erstatning for Gjæsteriet, som han med sit Kapitels Samtykke gjerne og
med Tak havde modtaget: De afstøde til Bispestolen alt
deres Gods på Abterp Mark i „Bredewadt“ (Brede)
Sogn, deres Ejendomme i Ballum Mærsk (som måtte
være Biskoppen så meget kjærcre, som han der havde
Hovedgården Brink) og Biskopsgaven i Lø, Gram og
begge Rangstrup Herreder (som de havde fået af de
tidligere Biskopper). Dog forbeholdt de sig Biskopsga
ven og Bøderne for Helligbrøde af alt Klostrets eget
Gods, fremdeles Ret til at grave „Schillæ“ (Skjæller, som
de endnu her i Egnen kaldes, d. e. Muslingskaller til
at brænde Kalk af) ved Stranden i Ballum Mærsk og
oplægge dem på Landet, samt til at lade deres Heste
græsse pa Fælleden, når de i den Anledning vare ved
Stranden. Derimod lovede de fremdeles at holde Biskoppen
og hans Efterfølgere 2 Dages mådeholdent Gjæsteri år
lig til deres Tilfredshed, men dog ved sig selv eller ved
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deres egne Betjente,). — Erstatningen for Gjæsteriet er
så stor, at man kan vide, at dette har været en meget
tung Byrde for Klostret på Grund af Biskoppens store
Følge og på Grun i af de store Fordringer, som han, og
vel endnu mere hans Følge, har gjort, ligesom det efter
den sidstanførtc Sætning synes, at Gjæsterne selv have
taget, hvad de vilde have.
År 1300 befalede Paven Biskop Kristjem at tage sig
1300.
af Helligånds-Gården i Ribe. Dennes Forstander (rec Hellig
tor), Gjøde af Hvidding, (efter Navnet synes han at
åndshave været en Adelsmand) og Brodrene „i Hospitalet“ Gården i
havde næmlig beklaget sig over, at enDel af Hospitalets Ejen
Ribe.
domme vare det frakomne på en utilladelig Måde.
Disse skulde Biskoppen derfor på en lovlig Måde skaffe
det tilbage og straffe dem, der modsatte sig, såvelsom
dem, der af Gunst, Had eller Frygt vilde unddrage sig
fra at vidne i Sagen, med Kirkens Straffe. Brevet er
dateret Lat er an (det pavelige Pallads i Rom) den 7de
Januar.’) — Det er første Gang, Helligånds-Gården i Ribe
nævnes med dette Navn; men vi have set, at Biskop
Gunner allerede 1236 betænkte „de Syge“ i Ribe, hvor
ved rimeligvis må tænkes på et Hospital sammesteds, og
omtrent 1260 omtales udtrykkelig Hospitaler i Slesvig,
Flensborg, Åbenrå og Ribe,3) hvormed udentvivl
menes de samme Stiftelser som Hellig-Ånds-Gårdene.
Disse vare næmlig et Slags Hospitaler for syge og ældre,
svage Menesker og fandtes næsten i enhver By. De
vare tillige et Slags gejstlige Stiftelser eller Klostere,
som betjentes af et Broderskab, i hvis Spidse der stod
en Forstander. Hellig-Ånds-Gården i Ribe lå tæt Vest
eller Nordvest for Korsbrodregård, hvorfra den adskiltes
ved et Stræde, som kaldtes Klosterstræde. Den fik
temmelig anselige Bygninger med egen Kirke, og et ikke
ubetydeligt Gods; men, da Stiftelsen stod under Kapitlet,
gik det med den ligesom med Puggård, at Forstander
skabet tilsidst blev til en indbringende Stilling for en af
*) s.

r. d.,

vm, s. 107. fil.

*) Geh.-Ark. :Suppl. til Ribe Stiftsk. Dokum., Nr.5. — Tcrpager:
R. C., S. 512 fl.
’) Ser. Rer. Dan., VIII. S. 159.
9
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Kannikerne, der rimeligvis her, som ved Puggård, tog
en uforholdsmæssig Del af Indtægterne for sig selv. Ef
ter Reformationen blev Godset lagt til det nye alminde
lige Hospital, som indrettedes i Sortebrodre-Klosteret.
Hr. Niels
Samme År, 1300, 1ste Sondag i Fasten, den 28de
Lændi
Februar, udstedte Biskoppen følgende Brev:
stifter et
„Kristjcrn, af Guds Nåde Biskop i Ribe, ønsker
Alter i
„Alle, som se dette Brev, evig Frelse i Herren. Vi
Domkir
nder, at forstandig (discretus) Mand, Hr. Niels
ken.
„Lændi, i vor Nærværelse har bestemt og anordnet
„sit Gods på Seumerstath (Simmersted i Mag„strup Sogn) Mark til et Alter, som han har ladet
„oprette til Lægedom for sin egen og sin Faders
„Sjæle i Ribe Kirke, på nedenstående Betingelser:
„Først, at enhver Præst, som har det nævnte Alter,
„skal give Kannikerne, som holde hans og hans Fa
blers Årtid og ere tilstede. 4 Mk. Penge, de tilste
deværende Vikarer og Skolebørn 1 Mark Penge,
„de Fattige 6 Mk. Penge ved den nævnte Herres
„eller hans Faders Årtid. Ligeledes skal den nævnte
„Præst underholde et Lys, som kaldes „bluus“, foran
„Højalteret hver Aften, medens der efter Komple„toriurn1) synges om vor Frue(?).
Ligeledes,
„hvis det nævnte Gods ved et ulykkeligt Tilfælde
„skulde forringes eller ødelægges, skal den nævnte
„Præst være pligtig til at bringe samme Gods i god
„Stand påny af sine egne Midler. Desuden er han
„pligtig at holde og bevare det omtalte Gods i li„geså god Stand, som det er blevet ham anvist ved
„vor Overdragelse. Men det, som bliver tilovers, el„ler hvormed det oftnævnte Gods bliver forbedret
„(i Indtægt), det skal uden nogen Vanskelighed til
falde ovennævnte Præst til hans eget frie Brug for
„Messer og anden Ulejlighed. Anordningen heraf
„bor også ske i Nærværelse af den daværende Kan„tor ved den ovennævnte Kirke. Sket i Guds År
„ 1300, første Sondag i Fasten. Til Vidnesbyrd herom
*) Ko mpl et or i um kaldtes den Bedctime. som afholdtes Kl. 9
oin Aftenen.
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„er vort Segl tilligemed den ovennævnte Hr. Ni cis’s
„Segl hængt under nærværende Brev.1)
Denne Hr. (Ridder) Niels Lændi have vi allerede
1283 truffet som Lensmand i Ribe. Rimeligvis er han
igjennem en lang Årrække vedbleven at beklæde denne
Stilling. 1296 nævnes han således først blandt Vidnerne
i Stiftelsesbrevet for Herbert Somærs Messe. Han
har været en af de Fornemste i Kongens Råd; 1298 er
han derfor med at tilsige Jens Grand,2) og 1304 om
at tilsige Kong Hakon’) i Norge frit Lejde. 1304 be
trodes ham et vigtigt offentligt Hverv, næmlig at han
og Biskoppen selvtredie skulde vurdere enhver Mands
Formue i Vardsyssel med Hensyn til Skibsudrednin
gen.4) Ligeledes nævnes han 1307 i Kongens Råd,5) og
allerede i det ældste af disse Breve er han en af dem,
hvis Navn anføres først. Han levede endnn 1317.®)
Hans Fader, der omtales i det ovenfor indførte Doku
ment, var Kristjern Lændi, hvis Årtid holdtes d. 29de
Juni for Halvdelen af de til begge Årtider bestemte
Penge’), medens Sonnens holdtes den 23de November fol
den anden Halvdel.8) Det Alter eller, som det også kal
des, Kapel, som han stiftede, var indviet til Apostlene
Filip og Jakob den Yngre, men kaldes også blot StJacobi Alter eller Sankte Jebs Alter under Sejer
værket til Adskillelse fra et Alter og Kapel, der var
indviet til Apostlen Jakob den Ældre. Godset, som
han gav dertil, næmlig de 2 Gårde i Simmersted, hvoraf
den ene var en stor Gård, der gav 30 Ørtug Kom årlig
foruden Smor og Ost, blev i en senere Tid (1493) ma
gelagt mod Kapitlet med 2 andre Gårde, den ene i Nørre-Fardrup, den anden i Søndernæs i Brøns Sogn.
— Hr. Niels Læn di forøgede senere sin Stiftelse med
en Gård i „Bifling“ (Bøvling), hvis årlige Afgift, der
udgjorde 1 Læst eller 24 Ørtug Korn, skulde uddeles
til de Fattige; for Alterets øvrige Indtægter skulde der
’)
’)
*)
•)

Geh.-Ark.: Suppl. til Ribe Stiftsk. Dokum., Nr. 4.
S. R. D., VI, S. 341.
’) nvitfeldt, S. 314.
Suhms Hist, af Danm., XI, S. 456.
4) Smst., S. 333.
S. R. D. VI.
’) Smst. V, S. 553.
•) Smst., S. 567,
9*
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nu (foruden de ovenanførte Årtider) holdes en daglig
Messe.1) — Det var usædvanlig Meget, der uddeltes til
de Fattige ved hans Årtid, næmlig mere* end Præsterne
fik. — Hr. Niels Lændi havde en Son ved NavnKristjern, som var Kannik i Ribe og Provst i Vardsyssel,
(men døde for Faderen,) og en anden Son ved Navn
Niels Haak. Se den Førstes Testamente ved Aar 1310.
1301.
Ildebrand
i Byen.
1303.
Forlig
mellem
Kongen
og Ærke
biskop
pen.

1306.

EsgcrJul,
Kannik i
Ribe, tilsidst Ær
kebiskop
i Lund.

1301, d 26de Oktober, hjemsøgtes Byen atter af en
Ildebrand, der skal have ødelagt en stor Del af den?)
År 1303 afgjordes endelig Sagen mellem Kongen og
Ærkebispcdbmmet, idet dette fik Vederlag for den idomte
Mulkt af 10,000 Mk. Sølv i Ronne Herred på Born
holm og Her vidsted Herred i Skåne. Biskopperne i
Ribe og Viborg tilligemed 4 Riddere vare de Skjonsmænd, som bestemte Erstatningen på Danehoffet i Ny
borg Skjærtorsdag, den 4de April. Det venskabelige
Forhold mellem Ærkebiskop Isar nus og Biskop Kristjern må være vedblevet; thi don Første fulgte med
den Sidste til Ribe, hvor han idetmiudste opholdt sig
fra d. 18de til d. 24de April; fra begge disse Dage har
man næmlig Breve fra ham, daterede fra denhe By.’)
Måske er Ærkebiskoppen herfra rejst tilsøs; thi han var
senere på Året i Rom, hvorfra han (h 12te November
bemyndigede Peder, Kantor i Ribe, og Provsten i Børg
lum til på hans, Ærkebiskoppens, Vegne at løse af Ban
det de Gejstlige i Børglum Stift, som vare forfaldne i
samme ved ikke at overholde det Interdikt, hvori Riget
var kommet på Grund af Jens Grands Fængsling.4)
Esger Jul, Kannik i Ribe, blev 1306 Biskop i
Århus, hvorfra han igjen 1310 blev forfremmet til Ærkebispedommet i Lund. Da han er en Mand, der har
spillet en temmelig vigtig Rolle i Fædrelandets Historie,
vil jeg her anføre Alt, hvad jeg ved om ham vedkom
mende hans Stilling i Ribe og Forhold til Ribe Kirke.
Han nævnes allerede 1291 som Kannik i Ribe og havde
3) Terpager: R. C., S. 166.
*) Smst. S. 730.
4) Reg. diplom. I, Nr. 1596. 1598.
3) Bartliol. Saml, på Unir.-Bibl. — Suhm,: Hist, af D., XI. S. 433.
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sitPræbende i Vesterbæk i Roager Sogn?) 1294 fik
han til Kannike-Residents en Gård i Skolegade, som
for havde været Residents for Præsten ved Niels Kants
lers Alter, imod at betale denne Præst 8 Mk. årlig, og
således, at de Forbedringer, som han foretog ved Går
den, skulde tilhøre Kapitlet; dog hvis han på egen Be
kostning opførte Stenbygninger til en Værdi af 100 Mk.
eller derover, så skulde enten Kapitlet eller hans Efter
følger i Gården årlig betale 9 Skilling Sterling til hans
Årtid?) 1299, d. 6te Juli, blev han, som tidligere for
talt, af Kongen udnævnt til hans Fuldmægtig under For
handlingerne med Jens Grand.8) Den 23de samme
Måned gav Kongen noget Gods i He, som Esger Jul i
Forening med en Præst Trug il havde skjænkct tilKannikernes Bord i Ribe, frit for alle kongelige Afgifter,
ligesom Kannikernes tidligere Gods var.1) Kongen må
have været tilfreds med hans Tjeneste; thi i Begyndelsen
af næste År finde vi ham i Riga for at optræde på
Kongens Vegne i Striden mellem Ærkebiskoppen i denne
By og de tydske Riddere. Det var atter Isarnus, som
var bleven afsendt hertil af Paven, for også at påkjcnde
denne Sag. Es ger Jul havde en anden Riber-Kannik,
Henrik af Lybek, med sig ved denne Lejlighed, og
begge nævnes som tilstedeværende ved Dommens Afsi
gelse d. 4de Marts 1300.5) Rimeligvis var det også Esg|er Jul, som ved samme Lejlighed bevirkede, at Rigas
Domkapitel og By gav sig under dansk Hdjhed, for at
få Beskyttelse mod Hedningerne og imod de tydske Rid
dere.®) Derpå blev han sendt til Rom under Gjenøptagelsen af Processen mellem Kongen og Jens Grand og
opnåde her ved den endelige Dom af 23de Februar 1302
en jbetydelig Nedsættelse i den Kongen idointe Mulkt.
Imidlertid var han også avanceret i Hjemmet og blevcn
Provst i V ardsy s s el, under hvilken Titel han nævnes
i Dommen?) Efter Hjemkomsten fra Rom er han måske
*)
*)
’)
•)
•)

Terpager: R. C., S. 134.
Ribo Stiftk. Dok. i Geli.-Ark., Nr. 15.
S. R. D., VI, S. 357.
*) Sulim: Hist, af D., XI, S. 310 fl.
Ilvitfeldt: Danm. R. Krøn., S. 316. — Pontanus.
Ilvitfeldt: Danm. R. Krøn., S. 315.
’J S. R. D., VI, S. 352.
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forbleven i Tjeneste ved Hoffet; idetmindste forekommer
han 1304 som første Vidne under et Dokument, udstedt
af Kongen i Kallehavc i Sjælland.1) Næste År 1305
stiftede Kongen et nyt Kannikdomme ved Lund Dom
kapitel, hvortil han forbeholdt sig selv Kaldsretten, og
skjænkede det til Es g er Jul til Belønning for de „væ
sentlige“ Tjenester, som denne havde ydet ham.2) 1306
blev han, som sagt, Biskop i Århus, og d. 10de Juli
stadfæstede Kongen ham „af Hensyn til den stadige Tje
neste, Troskab, megen Besvær og store Udgift, hvormed
han i lang Tid såvel ved det romerske Hof som anden
steds havde varetaget Kongens og Rigets Forretninger“,
alle de Friheder, som hansForgjængere og Århus Kirke
hidtil havde haft. 1310 blev Is ar nus af Paven forflyttet
fra Ærkebispestolen i Lund til den i Salerno, og alle
rede 3 Dage efter, d. 15de Juni, udnævnte Paven selv
Esger Jul til hans Efterfølger i Lund.3) Hvorledes
også han i denne Stilling kom i den heftigste Strid med
Kongen, ligger det udenfor dette Skrifts Formål at for
tælle. Han måtte gå i Landflygtighed, kom først efter
Erik Menveds Død tilbage til sit Stift og døde d. 17de
Januar 1325.
Men endnu har jeg at berette, hvor
gavmild han, også efter at have forladt Ribe, viste sig
mod dette Steds Kirke og Domkapitel. Som Biskop i
Århus skjødede og skjænkede han 1310, d. Ode Sep
tember, alt sit Gods i Skadst Sogn med Undtagelse af
en Gård, som han havde henlagt til sit Alter i Ribe
Domkirke, til de „fornuftige og hæderlige“ Mænd, Kannikeme i Ribe, paa den Betingelse, at de skulde holde
hans Årtid; i hans levende Live skuide denne Guds
tjeneste dog holdes d. 13de April til Bedste for hans
Forældres Sjæle, men efter hans Død på hans DødsdagBrevet har ingen Angivelse af Stedet, hvor det er udstedt;
måske Esger Jul var kommen til Ribe i Anledning af
det store Frue-Marked, som holdtes i de Dage. Under

*) S. R. D., VI, S. 449. *) Ilelveg: Den danske K. Hist, til Re
form., I, S. 714. 3) P. A. Munch i Ann. for nord. Adk. 1860,
S. 166.
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Brevet findes hans Segl, hvori ses et Påskelam.1) Af
Anniversariebogena) se vi, at det var i det norrejydske
Skadst Sogn i Arndrup By, at Ejendommene lå, og
at de ikke vare så betydelige, som man kunde fristes
til at tro ved Udtrykket „alt sit Gods“. De gave Nem
lig kun 5 Ørtug Rug i årlig Indtægt.
Af dette Brev se vi tillige, at Esger Jul allerede
tidligere havde stiftet et Alter i Domkirken. Hvilket
Alter dette var, og hvilke Indtægter han forøvrigt havde
henlagt til det, er ubekjendt. Bedre bokjendt er en anden
Stiftelse af ham som Ærkebiskop i Året 1312, hvorved
han skjænkede vor Frue Kirke i Ribe (Domkirken) 3
Gårde, den ene i Toftenæs (Alslev Sogn), den anden
i H|edé: (O. Nielsen antager, at herved menes Sønder hede i Hostrup Sogn’)), den tredie i Alslev, som Hr.
Niels Jul (måske Ærkebiskoppens Fader); at Esger
Jul var en Jyde af Fødsel, ses med Sikkerhed af Ind
skriften på hans Ligsten, der anføres af Hvitfeldt i
hans Bispekrønike) havde kjøbt af Hr. Lave Rød.
Disse Gårde skulde tjene til Præbende for en Kannik.
Indtægten af dem anslås til idetHojeste 50 Mark Penge;
thi Stifteren forbeholder sig Ret til at ombytte Godset
med andet, som gav denne Indtægt. Brevet er udstedt
i Ribe Domkirke d. 25de September 1312.4) Dette Præ
bende blev snart ved en Bestemmelse, som endog be
kræftedes med Ed, gjort til „præbenda januæ“, det vil
sige, det, hvormed enhver tiltrædende Kannik skulde be
gynde, hvorom vi har et Vidnesbyrd, udstedt af Biskop
Jakob Splitaf (1327—1345) og Kapitlet.5) Det må ve.l
altså have været det mindste af Præbendcrne. Dets Ind
tægt var i en sildigere Tid 6 Ørtug Korn; men da var
Gården i Hede gået tabt, som det synes. Man ser heraf,
at den såkaldte Ascensions- og Options-Ret har været
meget gammel i Kapitlet, men at der allerede tidligt liar
været gjort Forsøg på at bryde den. Esgcr Jul har
også ejet andet Jordegods i Ribe-Egnen end det, som
’) Ribe Stiftsk. Dokum. i Geli.rArk., Nr. 29.
’) S. R.I)., V,
S. 537.
’) Hist. Efterr. om Skadst IJcrred, S. 181.
*) Terpager: R. C., S. 220 fl.
&) 8mst., S. 135.
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han bortsk jænkede; tlii i „Oldemoder“, Fol. 22, tales om
Gods i (ved) Es trup, som Kapitlet havde kjøbt af ham
som Kannik.
Esger Juls Afgang fra Kapitlet i Ribe og Provstiet
over Vardsyssel foranledigede en Bestemmelse, hvorved
Jærne
Sognekaldet i Jærne annekteredes til det nævnte Provsti.
Kirke
Biskoppens herom udstedte Brev, som ikke for er trykt,
annekte lyder i Oversættelse således:
res til
„Kristjern, af Guds Nåde Biskop i Ribe, hilser
Provstiet
„i Herren Alle, som se nærværende Brev. Bekym
over
ringen for vort Hyrde-Æmbede opfordrer os til at
Vard„lægge Mærke til vore Undergivnes Fornødenheder
syssel.
„og at sørge for dem med faderlig Omhu efter de
„forskjellige Stænders og Personers Behov. Da der„for Provstiet (Provste - Æmbedct) i W arwith
„Syssel hidtil har havt enten ingen eller så ringe
„og ubetydelige Indtægter, at de ingenlunde vare
„tilstrækkelige til at bære de med selve Provstiet
„forbundne Byrder, hvoraf opstod Anledning til at
„behandle de Undergivne hårdt, undertrykke Kir
kerne og kuldkaste Domme, så have vi i det Ønske
„at imødegå sådanne Farer og med den Villie at
„sørge for det nævnte Provsti, tilskyndede af Nytten
„eller, rettere sagt, tvungne af Nødvendigheden,
„efter Underhandling og højtidelig og omhyggelig
„Rådslagning med vort Kapitel og med Samtykke af
„Hr. Jakob, Kannik ved vor Kirke i Ribe og
„Sognepræst ved „Jarn“ (Jærne) Kirke, lige„som også af Sognefolket, efter vort Kapitels Råd
„og med dets Samtykke, ment for bestandigt at
„burde annektere samme Kirke til ovennævnte Provsti,
„idet vi forbeholde den Præst eller Vikarius, som
„til enhver Tid er eller tjener der, en passende Andel.
„Til Vidnesbyrd herom er vort Segl tilligemed vort
„Kapitels Segl hængt nedenunder nærværende Brev.
„Givet i Guds År 1306, d. 18de November.“
Det er et dårligt Vidnesbyrd, som de tidligere Prov
sterher få for deres ./Embedsførelse, og det skulde synes
nænn est at gå ud over Esger Jul. Dog må det be
mærkes, at denne dels kun hq,vde haft Provstiet i få
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År, dels neppe selv havde været meget tilstede, så at Dadelen
måske især kunde falde på hans Forgjængere eller på hans
Fuldmægtig. Man ser heller ikke, at denne offentlig udtalte
Beskyldning har gjort noget Skår i det gode Forhold mellem
Esger Jul på den ene og Kapitlet og Biskoppen på den
anden Side. Ærkebiskoppen stadfæstede selv Annekte
ringen d.22de September 1312, *) under det samme Ophold
i Ribe, under hvilket han 3 Dage senere stiftede sit nye
Præbende.2) I denne Stadfæstelse tales der rigtignok
ikke om de tidligere Provsters slette Opførsel; men Ærke
biskoppen må dog have læst Ytringen derom i det Doku
ment, som han netop stadfæster.
Den 4de November 1306 kom dot efter nye Stri
digheder til et Forlig i Middelfart imellem Kongen og
Hertugen af Sønderjylland, ved hvilket den Sidste for
pligtede sig til inden 15 Dage at lade nedbryde de Fæst
ninger, som vare bygte for Ribe, dot vil sige Borge,
som Hertugen havde padet opføre i Nærheden af denne
By, rimeligvis især for at hindre de Indfald, som Kongen
fra Ribe af lod gjore i Hertugdømmet. ’) Denue Forplig
telse gjentoges senere både 1313 og 13144); i dette sidste
År nævnes, at det var de hertugelige Befæstninger i
S em og G ram, som skulde nedrives. Efter II am s forts
Kronologi5) skal der i Slutningen af Maj være holdt en
Rigsdag (comitia) heri Byen, på hvilken også Ærke
biskoppen var tilstede.
År 1307, St. DionysiiDag (d. 8de April) gjorde en
adelig Dame i Sjælland, Fru Cecilia L i11 c tilHyrnixliolin (det nuværende Hørsholm el. Ilirs c liholm) sit
Testamente, hvorved hun betænkte en stor Alængde gejst
lige Personer og Stiftelser, ikke alene i Sjadland, men
også i de øvrige Landsdele, og deriblandt også særdeles
mange i Ribe. Hun gav således til Domkirken 4 Alk.
Penge, til fattige Skolebørn 3 Alk., til Gråbrddrcne
5 Alk., men til Sortebrbdrene kun 3 Alk., til St.
Hans og St. Klemens Kirker hver 1 Alk., til Hcllig*) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 32. a) Se Side 135.
*) Suhm: Hist af Danin., XI, S. 515. *) Smst. S. 7G3. 723. Smig.
Hvitfeldt, S.370.
•) S. R. D., I. S. 296.
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åndshuset ligeledes 1 Mk., og til den i samme værende
Fru Tyre, måske Forstanderinden for Søstrene, 10 Mk.1)
I Året 1309 stadfæstede Kong Erik Kapitlets Bry
1309,
Kongen ders (Forvalteres) og Fæsteres Frihed for Leding og al
stadfæ kongelig Rettighed. Brevet herom er dateret Vording
ster Ka borg d. 29de Juli.a) Terp ager3) har bevaret det i en
pitlets Vidisse eller Transsumpt, det vil sige, bevidnet Afskrift,
som er taget samme År d. 22de Avgust i Ribe af Bi
Privi
legier. skoppen, af Niels, Prior i Sortebrodre-, og af Jakob,
Vejenes Guardian i Gråbrodre-Klosteret. De sige, at de have
taget denne Afskrift, fordi det på Grund af Vejenes Usik
U sik
kerhed. kerhed er farligt at føre Originalen omkring fra Sted til
andet. Mon det er de kongelige Lensmænd, som de ere
bange for skulle fratage dem Dokumentet? Disse kunde
vel nok være misfornøjede med sådanne Fritagelser.
Almindelige Røvere kunde vistnok ikke have nogen For
nøjelse af at berøve dem slige Papirer.
Tuve At
Den 9de Avgust samme År gjorde en vis Tuve
ten marks Attenmark sit Testamente, hvori han giver Endel til
Testa Belysning i forskjellige af Byens Kirker. Således giver
mente.
han en Grund ligeoverfor Indgangen til SortebrodreKlosteret, 12 Alen i Bredden, med påstående Bygning,
til derfor at holde Voxlys foran Kristi Legeme (Hostien)
i St. Hans Kirke i Ribe og en tilstødende, bebygget
Grund af samme Størrelse til samme Anvendelse i Dom
kirken foran Hojaltret. Hans Arvinger skulde dog be’liolde Brugen af Ejendommene, sålænge de selv tilbørligt
vedligeholdt Lysene; men hvis der skete nogen Forsøm
melse, skulde Ærkedegnen og Kantoren i Kapitlet tage
Ejendommen under deres Bestyrelse. Fremdeles giver
han Enge i Rejsby Mark, efter den gamle Ansættelse
vurderede til 14 Læs Hø, til Belysning på (super) St.
Hans Alter i St. Hans Kirke og på St. Mikaels Alter
i den af Biskoppen nylig opførte St. Mikaels Kirke.
Da hans Formue forresten skulde tilfalde hans egne Ar
vinger, testamenterer han sin Kone, Margrethe, 120
Mk. Penge, til Sikkerhed for hvilke han stiller den Gård,
J) Pontoppidan: Kirchen-IIisrt. n, S. 95.
330.
3) R. C., S. 182 fl.

’) S. R. D., VII, S.

i 3d

søm han selv plejede at bebo. Til Exekutorer af Te
stamentet vælger han Ærkedegnen og Kanniken Mag.
Fader.1) Tu ve At ten mark har upåtvi vielig bot i
St. Hans Sogn, da han især betænker dets Kirke og
nævner den først; de Ejendomme, hvis Beliggenhed han
angiver, lå også i dette Sogn.

Året 1310 betegnes igjen ved en gejstlig Stiftelse.
Det var [næmlig i dette År, at Provst Kr ist jern i
liardssyssel, Niels Lændis Søn, som allerede er
nævnet ved År 1300, gjorde sit Testamente, der er in
teressant nok til, at det fortjener at meddeles. Det lyder
i Oversættelse således:
„I Faderens og Sonnens og den Helligånds Navn.
„Amen! Jeg Provst j Kr i stjern i II ardsyssel,
„gjdr, sund på Forstanden og Legemet,a) men i det
„Ønske at sørge for min Sjæl, mit Testamente på
„følgende Måde: Først giver og testamenterer jeg
„200 Mk. gjængs Mynt til Indkjøb af Prydelser til
„vor Frue Kirke i Ribe. Ligeledes giver jeg og
„skjøder herved, hvis jeg imidlertid skulde dø, til
„en Messe, som hver Dag skal holdes i den nævnte
„Kirke, alt mit rorlige og urørlige Gods i
„Horsagcr i „Skragli“ (Skrave) Sogn, ligeledes
„alt mit rørlige og urørlige Gods på II y gin g (Ily„gum) Mark i Nybøl (Nebel) Sogn, som jeg og
„min Brodér Niels, kaldet Ha ak, eje i Fællesskab
„og udelt, således at han skal have Erstatning af
„vort fælles Gods i „Bork“; hvis han ikke for sin
„Andel skulde stadfæste Bestemmelsen om det nævnte
„Gods i Skragli og Ilyg in g, da lægger jeg (og
„lægger herved) til min Del af fornævnte Gods Jorde
„af 20 Mk. Gulds Værdi i Nørbork af vort fælles
„og udelte Gods. Ligeledes giver jeg til min Årtid,
„som skal holdes til evig Tid i den nævnte vor Frue
*) Terpager: lt. C., S, 377 fl.
*) Ellers hedder det næsten altid
i gamle Testamenter: Sund på Sjælen, skjiint svag på Lege
met. Provst Kristjern gjorde sitTcstamcnte ved godt Helbred,
for at have den Fortjeneste at udøve fromme Gjcrningcr,
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„Kirke af Kannikerne, alt. mit Gods i „Kjargarth“
„og ligeledes 200 Mk. Penge til at kjøbe Gods for,
„hvis Indtægt årlig ved min Årtid til evig Tid skal
„uddeles til de Fattige i Ribe af Kantoren. Lige
ledes giver jeg min Herre, Biskop Krist j em i Ribe,,
„et forgyldt Sølvfad med Fod, at beregne efter dets
„Værdi(?); ligeledes Nonnerne i Gudum til 'deres
„Bord O Mk. Penge; til Nonnernes Bord i Ribe
„ligeså Meget; til Gråbrodrene i Ribe ligeså Meget;
„til Sortebrodrene sammesteds- ligeså Meget; til
„de Syge i Ilellig-Ånds Huset i Ribe 4 Mk.; til de
„Spedalske (St. Jørgens Gård), sammesteds ligeså
„Meget; til enhver Sognekirke i Ribe 1 Mk.; lige—
„ledes Hr. Jens, Staldmester hos min Herre (Bi
skoppen) i Ribe, en Fole (polidrus); Hr. Jens,.
„Ærkedegn i Ribe, en Fole-; Hr. Peder, Kantor
„i Ribe, en Fole; Mag. Astrat, Kannik i Ribe,,
„en Fole; Hr. Jakob, Provst i„Warwith“ Syssel,
„en Fole; min elskede Broder Niels min Andel i
„ „II a av æ n g“ og i det Gods i Nør bosk,, som er
„kjøbt af lir. Niels Eriksen; ligeledes enhver
„Kirke på N ørby holm3) 2 Mk.,; Nørbork Kirke
„1 Mk.; Ykast (Ikast) Kirke ligeså Meget; enhver
„Præst ved de nævnte Kirker V» Mk.; Præsten, Hr.
„Mikael, som havde været hos mig,4) 10 Mk.;
„min Forretningsfører (procurator) *), Ha ske, 20
„Mk. og en Fole; hans Son Thord 10 Mk.; ligeledes
„Hr. Niels, kaldet Prior, som nu er Official i
„II ard syssel, en Fole; de fattige Skoleborn i
„Pukhuus 10 Mk. For Opfyldelsen af alt dette
Rimeligvis Kj »rg&rdft i Ål Sogn, hvor (,3 ørkiergarth“
også Broderen, Niels Ha ak, som døde 1331, gav Kapitlet en
Indtægt for sin Årtid. (S. R. D., V, S. 546.)
*) Måske Hauge i Gjellerup Sogu.
*) DetuuværendeHolmsland med de 2 Kirker, Gammel og Ny Sogu; siden Provsten
betænker disse 2 Kirker først og rigeligst af dem i hans Provsti,
have de upåtvivlclig allerede dengang været annekterede til
Provste - Æmbcdct, ligesom de senere vare det.
4) Som
Skriver og Kapellan.
*) Måske don„Procurator“, som
enhver Kannik, der ikke residerede ved Domkirken, skulde
havb i Ribe.
*)
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•5,'giver jeg Sikkerhed i alle Indtægterne af alt mit
„(lods, hvorsomhelst det er beliggende, således at
„Intet må oppebæres af dem, forend alt Ovenstående,
„der indeholdes i mit Testamente, er fyldestgjort.
„Til Fuldbyrdere af dette Testamente indsætter jeg
„min ovennævnte Herre (Biskoppen) i Ribe og de
„Herrer Jens, Ærkedegn, og Peder, Kantor* i
„Ribe og Jens,Staldmester hos min nævnte Herre
„i Ribe, bedende om, at de ville fuldbyrde disse
„Ting tro og med deres fulde Virkning, således som
„de ville forsvare det for Gud. Til Vidnesbyrd om
„alt dette har jeg anmodet om, at dette Brev måtte
„forsegles med de nævnte Exeku torers og Riber Ka
pitels Segl tilligemed mit eget Segl* Sket og givet
„i Guds År 1310, d. 30te Juli.“1)
Seglene ere endnu godt bevarede. Biskoppens Stald
mester eller Stoller kalder sig i sit Segl Johannes Nicolaisun og fører samme adelige Våben som Provsten,
så at han må have været af den Lændiske Familie. Efter
den Måde, hvorpå han nævnes i Testamentet, kan også
han antages at have været af gejstlig Stand. Som vi
se, betænkte Provst Kristjern fornemmelig Stiftelser
og Personer, dels i sit Provsti, dels i Ribe. Han var
rimeligvis en ung Mand, da hangjorde dette Testamente;
Provsti Hardsyssel havde han vistnok været siden 1306.*)
Han levede endnu 3 År efter denne Tid; thi han døde
d. 26de Maj 1313, som vi se af Domkirkens Anniversariebog ved dette Datum, hvor der også anføres, at
hans Årtid, overensstemmende med Bestemmelsen i Testa
mentet, holdtes for nogle Jorder på Kjærgård Mark, der
årlig gave 4 Mk. Penge i Afgift, men vare forlenede
en1 Jens (Johannes) „Laant“ (muligns „Lænd“,
altså også en Slægtning af den Afdøde) af „S tab by“
(Staby) i Hardsyssel for 5 Sk. Sterling (som kun var
lig 2 Mk. Penge).3) Den daglige Messe, som han stif
tede, anføres også i „Oldemoder“ med det samme Gods,
som der henlægges tilden i Testamentet, næmlig 2 Gårde
*) Findes iblandt Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 27.
’) S. R. D., V, S. 549. I Aftrykket står urigtig Stubby.
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i Hygum og Gården Horsagcr med 3 Bolsteder (coloniæ) i Sk rave, og det tilfojcs, at det gav i årlig Af
gift 3 Læster Korn. ’) Ilan havde også ladet indrette et
eget Alter i Domkirken til Afholdelsen af denne daglige
Messe; thi 1314, Året efter hans Død, gav Biskop Jens
Hr. Mikael Tu ly Kollats på dette Alter tilligemed dets
tilliggende ovennævnte Gods efter Præsentation af Niels
Ha ak, Provstens Broder. Ved samme Lejlighed tillader
Biskoppen Niels Haak at ombytte Horsager med en anden
Gård,som gav samme Indtægt.3) ProvstKrist j ems Alter
er dog vistnok det Samme, som også kaldes Hr. Niels
Lændis, næmlig Philippi Jacobi Alter eller St. Jebs
Alter underSejerværket (se S. 131); Grunden til, at jeg
antager dette, er, at der 1473 foregik et Mageskifte mel
lem førstnærnte Alter og Kapitlet, hvorved dette fik 3
Gårde iHygumiSønder-Nebel Sogn, hvorimod Alteret
skulde have en Gård i Ribe ved Puggård og en Gård
i Abild i Tønder Herred; men den, der havde Alteret,
skulde lade Hr. Niels Lændis Åitid holde.3) Dette er
dog vistnok de 2 Gårde i Hygum, som Provst Kri
stjern havde givet, hvortil senere var kommet entredie,
måske istedetfor Horsager. Det stemmer også med
denne Mening, at det Gods, hvormed Vicaria Philippi
et Jacobi opføres i Kapitlets Jordebog af 1669, synes
ganske at være det samme, som var givet i Magelæg
både for Niels Lændis og hans Sbns Gaver (smln.
S. 131).
Dette Alters Gods afgiver et mærkeligt Exempel på,
Stærk
Dalen af hvorledes Indtægter af Jordegods sank i Danmark imel
Indtæg lem Begyndelsen af det 14de Århundrede og Reforma
terne af tionen. Indtægten af de to Gårde i Simmer sted, som
Fæste Niels Lændi 1300 gav til sin daglige Messe, bliver
gods.
’) Terpager: R. C., S. 165. „Gilandi“ er en Trykfejl for „N.
Landi“, „Honshagher“ for „Horsliaglier“, og den sidste Be
mærkning om Kristjern l’ærs Årtid er indsat på et urigtigt
Sted.
’) Ribe Stiftsk. Dok. i Geli.-Ark., Nr. 62. Grønlund
liar i sin Afskrift urigtigen henført denne Kollats til 1344.
*) Smst. Muligvis er den Niels Læn di, som her menes, den
Samme som Niels Haak; thi Faderens Årtid skulde jo be
kostes af Godset i Si mm ersted.
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strax efter i „Oldemoder“ angivet til 15 Ører eller 45
Ørt ug Korn foruden Smor og Ost; men ved Mageskiftet
1493 give de kun hver 3 Ørtug Korn. De 2 Gårde i
Hygum, som Provst Kristjern skjænkede 1310, afgave efter „Oldemoders“ samtidige Angivelse 2 Læster
eller 48 Ørtug Korn; men 1473 fik, som sagt, Kapitlet
dem, og i dettes Jordebog af 1530 opføres 4 Gårde, i
Hygum, der tilsammen kun give 7 Ørt. Rug og 7 Ørt.
Byg foruden hver et Svin og Gjæsteri, som de vel også
gave i ældre Tid. Selv om vi nu ville antage, at det er
de 2 gamle Gårde, som senere ere bievne delte i 4, er
Landgilden sunken overordentlig, og endnu værre bliver
Forholdet, hvis vi antage, at der er kommet 2 nye
Gårde til. Et lignende Resultat viser sig ved det Dræ
bende, som Ærkebiskop Esger Jul stiftede 1312 (se S.
135). Dets Indtægt af 3 Gårde vurderedes til 50 Mk.
Penge, og en Ørtug Korn gjaldt vel dengang ikke mere
end 1 Mk.; rmen efter Reformationen vare Præbcndets
Indtægter kun 6 Ørt.; den ene Gård var rigtignok den
gang kommen bort. Samme Ærkebiskop gav, som også
ovenfor er fortalt, 1310 Kapitlet for sin Årtid nogetGods
på Arndrup Mark, hvis årlige Afgift var 5 Ørt. Rug;
1530 har Kapitlet en Gård i Arndrup; men den er øde
og giver kun 1 Ørt. Rug og 1 Ørt. Byg.
1313, d. 1ste Juni, døde Biskop Kristjern. Han
havde i de sidste År været svagelig og havde derfor 3
År tidligere besluttet at nedlægge sit Æmbede, som man
ser af et Pavebrev af 23de Maj 1310, hvorved Biskop
perne i Viborg og -Børglum bemyndigedes til at modtage
hans Frasigelse og ifølge hans Fortjenester bestemme en
Del såvel af Kirkens (Bispestolens) eget Gods efter dens
Evne, som af det Gods, han selv havde erhvervet, til
hans Underholdning. *) Af en eller anden Grund udførte
han dog ikke sit Forsæt, som dels ses deraf, at han
også efter denne Tid oftere fremtræder som Biskop, dels
deraf, at Bispestolen efter hans Død nævnes som ledig.
Om denne mindeværdige Mands Herkomst og tidligere
Stilling, forsåvidt der er Noget bekjendt herom, har jeg
*) Ny Kirkeh. Saml., III, S, 420.
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talt i Anledning af hans Udnævnelse til Biskop. Om
hans Virksomhed som Biskop har der flere Gange været
Lejlighed til at tale, navnlig om don Stilling, han indtog
deis som Kongens Rådgiver og tro Tilhænger, dels som
Underhandler i Striden med Jens Grand. Også ved
andre Lejligheder optræder han som en Mand af stor
Anseelse og Betydning. I Året 1291 var han af Paven
bleven beskikket til Dommer i en Sag mellem Sorø Klo
ster og et Par Adelsmænd, men bemyndigede atter i sit
Navn Dekanen i Roskilde til at afgjore Sagen’) Idet
for omtalte Lejdebrev, som Erik Menved År 1300 gav
den norske Kong Hakon i Anledning af et påtænkt
Møde, var der blandt Andet den Bestemmelse, at hvis
den danske Konge ikke holdt det givne Lejde, skulde
Biskoppen af Ribe have Magt til at bandsætte Kongen
og hans Forlovere, og lade dem bandsætte andensteds,
indtil den norske Konge blev aldeles tilfredsstillet.a) Efter
det venskabelige Forhold, hvori Biskop Kr i s tjern stod
til Kongen, måtte Tilliden til hans Retfærdighed være
stor, siden Kong Hakon kunde finde Betryggelse i en
sådan Bestemmelse. 1303 skal Biskoppen have været
med Kongen i Rostock. Således fortalte idetmindste en
gammel Krønike3), og Ribe Bispekrønike og efter den
igjen Ar. Hvitfeldt i hansiBispekrønike tilfoje, at det var
en af de Lejligheder, ved hvilke han allermest gavnede
Fædrenelandet ved sine Råd, idet han åbenbarede Kon
gen Slavernes Troløshed og Forræderi. Dette omtales
ikke på noget andet Sted, så at vi ikke kjende de nær
mere Omstændigheder .'derved. Ved 1303 menes rime
ligvis det År, som vi betegne som 1304; idetmindste er
det sikkert, at Biskoppen i April Måned det sidstnævnte
År var med Kongen i Rostock, men derimod ikke i
1303.4) I Marts 1304 overdroges det ham også tilligemed
4 andre Jyder, vistnok alleLægmænd, at gjore et dansk
Uddrag af Thord Degns latinske Årtikier, der ere et
Tillæg til og en Udvidelse af den jydske Lov. Dette
M) S. R. D., IV, S. 490.
8) S. R. D., H, S. 175.
462 og 442.

*) Suhm: Hist, af Danm., S. 368.
♦) Suhm: Hist, af Daum., XI, S.
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Uddrag skulde forelægges Kongen til Overvejelse og
Stadfæstelse. 1306 blev han atter af to stridende Parter
hædret med et Tillidshverv. Grev Gert af Holsten
stiftede næmlig et Forlig mellem Kongen og Hertugen
af Sønderjylland, det samme, hvorved Hertugen lo
vede inden 15 Dage at nedbryde de Fæstninger, som
han havde bygget for Ribe; ved denne Lejlighed bestem
tes der med Hensyn til de Fredløses (Kongemordernes)
Gods i Hertugdommet, at Biskop Kris t jern skulde tage
det i Forvaring, indtil det blev påkjendt, hvem det skulde
tilfalde. Det blev derpå, tilkjendt Kongen som den, mod
hvem deres Majestæts-Forbrydelse var begået.1) 1310 var
han tilstede ved Fredsunderhandlingerne iKjøbenhavn
mellem den danske og norske Konge og måtte endnu d.
2den Januar 1313 efter den Førstes Anmodning udstede
en Erklæring om Noget, som Kong Hakon ved denne
Lejlighed var gået ind på, så at man ser, at han var
nbje bekjendt med, hvad der var bleven forhandlet.’)
1312 finde vi ham tagen til Dommer imellem Kongen og
hans Svoger Nicolaus, Herre til Werle, om en Penge
sum, som Kongen skulde skylde denne.’) Samme År
blev han også tilligemed Abbederne af Løgum og Øm
beskikket af Paven til at domme imellem Esger Jul og
en Mængde både gejstlige og verdslige Personer, som
ifølge hans Klage forurettede ham på Ærkestolens Gods
og Indtægter, og samtidig hermed fik han tilligemed
Biskopperne af Roskilde og Lybek et lignende
Hverv for Odense Stifts Vedkommende.4) Når vi nu
tillige erindre, hvorledes han, som det synes, i lige hdj
Grad hesad sin Konges og den pavelige Legat Is ar nus's
Tillid og Venskab midt under den hårdeste Kamp imellem
den verdslige og gejstlige Magt (se S. 113 til 120), så
han man ikke Andet end erkjende, at han indtager både
en anselig og smuk Plads i sin Tids politiske Liv.
Hans egentlig gejstlige Virksomhed kjende vi ikke
Noget til. Det kunde synes, at Kapitlet ikke har været
*) Suhm: Hist, af Danm., XI, S. 513.
«) Hvitfeldt: Danm.
Rig. Krøn., S. 364. *) Hvitfeldt: Danm. Rig. Krøn., S. 360,
*) Ny kirkehiat. Saml., in, S. 422 fli.
10
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tilfreds med ham, da det vel må have haft en Anledning,
at det 1298 fornyede den indbyrdes Forpligtelse, som Kannikeme havde indgået efter Biskop Esgers Død for det
Tilfælde, at nogen af dem skulde blive valgt til Biskop
(se Side 89). Jeg kan dog ikke tænke mig, at Biskop
Kristjern skulde have gjort sig skyldig i noget gro
vere Misbrug af dem, som Forpligtelsen vil afhjælpe.
Der er noget Underligt ved Indgåelsen af en sådan
Forpligtelse på en Tid, da Bispestolen ikke var ledig,
Noget, der mere tyder på en lidenskabelig Ophidselse,
end på en fornuftig Iver fer Kirkens Bedste, især da Alt,
hvad vi ellers høre om Biskoppen, er til hans Ros. Hans
Iver for kirkelige Stiftelser have vi set ved Indstiftelsen
af St. Lau ren ti i Alter og især ved den rige Dotation
af Puggård med tilliggende St. Mikaels Kirke. Des
uden stiftede han en Gudstjeneste af en mindre almin
delig Art, næmlig en Årtid for alle troende Afdøde.
Denne Årtid skulde, som man ser af Kapitlets Anniversariebog,holdes d. 4de Avgust; men det nærmere om
den kjende vi ikke, da det, som har været tilført samme
steds derom, senere af en eller anden Grund er bleven
udskrabet. Til sin egen Årtids Afholdelse i Domkirken
gav han allerede d. Ilte April 1303 en Eng på Før,
som kaldtes „Kor.nhemæ“, og som han havde kjøbt af
Gråbrodrene i Lilletønder for 900 Mk. Penge, således,
at de Kannik er, der vare tilstede ved Vigilierne og Mes
serne, skulde have 30 Sk. Sterling af Indtægterne, Gråbrodrene i Ribe 3 Sk. Sterl., Nonnerne i Ribe ligeså
Meget, og det Øvrige samme Dag uddeles imellem de
Fattige.2) Man har også Broder Astrads, Franciska
nernes Provindsial-Ministers, Stadfæstelse af År 1304
på Engens Salg fra Klosteret og ser deraf, at det var
Jens Navnesen, der i Almindelighed nævnes som Stif
teren af Gråbrodre-Klosteret i Tønder, som i sit Testa
mente havde givet denne Ejendom til Klosteret.3) Senere
må Biskop Kristjern endnu have henlagt til sin Årtid
en Øre Rug, som Hellig-Ånds-Huset årlig skulde udrede,
■*) S. R. D., V, S. 556.
’) Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok. i Gch.Ark., Nr. 7.
•) Srnst., Nr. 8.
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rimeligvis som en lille Erstatning for en storrc Gave,
som lian havde givet til denne Stiftelse, hvilken Øre
Rug ligeledes ved hans Årtid skulde uddeles til de Fat
tige, Dette omtales i Anniversariebogen, i hvilken det
tillige siges om ham, at det, hvormed han havde beriget
og prydet Domkirken, var særdeles meget og stort.1)
En gammel Årbog, der netop ender med hans Død,2)
giver ham overhovedet det Eftermæle, at han „styrede
Ribe Kirke berommeligon (nobiliter) og berigede
Skolebørnenes Kollegium i Ribe såvclsom Kirkerne“.
Det var ikke alene Biskoppen selv, som således berigede
Kirken; men i hans Æmbedstid falder der tillige en på
faldende Mængde kirkelige Indstiftelser af Andre, som
Ærkebiskop E s g e r s Præbende, Provst T h r u g i 1 s, H e rbert Somers, Niels Lændis Altre, der allerede ere
omtalte, Jens Volterscns ogKristjern Pæsz’s Altre,
som senere ville blive nævnte (se ved Årene 1314 og 1318),
og Provst Kristjerns gavmilde Testamente, foruden de
mindre Gaver. Vi kunne med Hensyn til disse vistnok
kalde Biskop Kristjerns Bestyrelsestid Ribe Kirkes
Blomstringstid, til hvis Indtræden Biskoppen selv har
bidraget særdeles Meget, dels ved sit Exempel, dels ved
den Anseelse, hvortil han har forstået at hæve sin Kirke.
Blandt hans Fortjenester hører rimeligvis også Indret
telsen af „Oldemoder“, hvori det er klart, at Biskoppen
må have haft Andel. Efter Thomas Knudsens og
Bispekrønikens Angivelse lå han begravet midt i Dom
kirkens Kor under en blå Sten.
Indtil denne Tid havde Biskopperne rimeligvis bot i Bispe
den Gade, som nukaldes Grydergade, Vesten for Dom gården i
kirken. Den kaldes næmlig 1445 „Gammel Biskop- St. Hans
Gade“3) og 1457 „den Gade, som fordum kaldtes Bi- Gade,den
.skopsgade“.4) Biskop Kristjern bode derimod i den
nuvæ
Gade, som dengang kaldtes St. Hans Gade, fordi St.
rende
Hans Kirke lå i den, men som nu kaldes Bisp egade,
Bispegade,
*) S. R. D., V, S. 551.
*) Smst., IV, S. 25.
•) Goh.-Ark,: Ribe By, Nr. 109.
4) Stiftsk. Dokum. i Geh,i
Ark., Nr. 288.
10*
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fordi de katholske Biskoppers Residents fra hans Tid af
indtil Reformationen var der. Denne Bispe-Residents
var eller blev med Tiden en meget anselig Gård på den
østlige Side af Gaden med en stor tilhørende Grund, der
strakte sig henimod 150 Alen1) langs med Gaden fra
den nuværende Betalingsskole til det såkaldte Sønderborg
på det sydlige Hjorne af Gaden, og som bagtil i hele sin
Længde gik ud til den nuværende Hundegade. Den
Bygning, som Biskop Kristjern bebode, var en Gård,
som havde tilhørt Kanniken, Hr. NøsingPump, der
en Tidlang også havde været Kantor i Kapitlet og døde
1262.a) Efter ham var den rimeligvis kommen i Biskop
Kristjerns Families Besiddelse. Der er bevaret et
Brev traÅr 1305, hvori denne erklærer, at han har lejet
for Livstid af Kapitlet en Grund, -som lå imellem St.
Hans Kirkegård og det Stenhus, som for havde tilhørt
Nøsing Pump, og som Biskoppen plejede at bebo.
Denne Grund var næsten 7 Alen bred og strakte sig ind
til Havens Ende imod Øst. Til Erstatning skulde Kapit
let have en Afgift (Løjen) af en Grund i samme Gade,
nordenfor Kirken, som tilhørte Biskoppen, og som en
vis Rolf Nyborg bebode. Ved Biskoppens Død skulde
Kapitlet have Granden tilbage, og Biskoppen skjænkede
det som en særlig Gunst til eng Erindring alle de Byg
ninger, som han havde opført eller i Fremtiden opførte
på den, næmlig et Stenkjokken med mere,3) hvorimod
den anden Grand, som Rolf Nyborg bebode, daskulde
falde tilbage til Biskoppens Efterfølger. Af Opregningen
i „Oldemoder“ 4) af Domkirkens Ejendomme, affattet 1317,
se vi, at denne Grund, som Biskoppen lejede af Kapitlet
(og Kirken), var den, som Biskop Jens i Odense tildels
havde skjænkettil Kirken, og Kirken tildels kjøbt (se S.
97), ligesom vi også se, at Biskop Kristjerns Efter*) I et Kongebrev hos Terp ager (Ripæ Cimbr., S. 520) angives
Grundens Længde i Bispcgade til 121 Alen; men Tallene erc
åbenlyst aftrykte meget skj ødesløst.
») S. R. D., V, S. 547.
s) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 22.
Tildels aftrykt i Skolens Indbyd.-Skr. for 1833, Bilag 1; „oram“
er en Fejllæsning for „orti“ (horti).
*) Fol. 26.
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følger vedblev at bebo den, og at Kirken vedblivende fik
Erstatning i Lejen af Rolf Nyborgs Gård, der udgjorde
20 Sk. Sterling, hvoraf dog Kapitlet fik de 14 Sk., rime
ligvis for de Bygninger, som Biskop Kr ist jern havde
skjænket det. Man kan heraf med Sikkerhed slutte, at
Biskop Kristjerns Gård også efter hans Død er vedbleven at være Bispe-Residentsen, der dog senere rime
ligvis efterhånden udvidedes.
Biskop Kristjerns Død var indtruffen under meget
urolige Forhold. Bondestanden i Jylland havde gjort
Opstand, nærmest i Anledning af en påbudt Skat, men
fornemmelig måske efter Tilskyndelse af endel misfor
nøjede Adelsmænd og höje Gejstlige, blandt hvilke sidste
Kongen havde navnlig Biskopperne mistænkte, så at
de måtte give ham Troskabsbreve. Dog var Biskop K ri stjern ikke blandt dem. Under disse truende Forhold
søgte Domkapitlet i Ribe, da det var blevet berøvet sit
Overhoved, et Sikkerhedsbrev af Kongen, og erholdt,
det også. Det er udstedt på Søborg Slot d. 15de Juni
og lyder således:
„Erik, af Guds Nåde osv. Da det ifølge vor
„skyldige Pligt påligger os at forsvare og håndhæve
„Kirkerne og deres Friheder, især når de i Vakance
„ere berøvede deres Hyrdes Tjeneste, forbyde vi på
„det Bestemteste, idet vi på enhver mulig Måde ville
„forhindre den nu vakante Riber Kirkes Skade, at
„Nogen må vove i nogen Henseende at besvære den
„nævnte Kirke, dens Gejstlige, Bryder eller Fæstere
„imod gamle Sædvaner og de den givne Privilegier,
„såsandt de ville undgå vor kongelige Hævn. Givet
„i Søborg i Guds År 1314 på Viti og Modesti Dag.
„Dog skal nærværende Brev kun gjælde indtil Valget
„af en ny Biskop.“ *)
Kapitlets Henvendelse til Kongen tyder vistnok på
dets Hengivenhed for Kongemagten; men Kongen vil vide,
hvad Udfald Bispevalget får, förend han giver sin Nåde
en varigere Udstrækning. I Avgust kom Kongen til Jyl
land og dæmpede med Lethed Oproret, som sraffedes
x) Tcrpager: R. C., S. 183.
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med megen Strenghed. Vi have endnu de Forpligtelse^
som Bønderne i det sydlige Jylland måtte indgå. I det
derom udstedte Dokument nævnes rigtignok kun Bønder
nes Udsendinge fra Hardsyssel og Almindsyssel
som nærværende; men de indgå dog Forpligtelserne
på 4 Syslers Vegne. Ved de 4 Sysler menes dog nok
ikke just de 4 Sysler i Ribe Stift; thi man ser af Do
kumentet, at Jelling Syssel allerede tidligere havde
indgået sin Forpligtelse på endnu hårdere Betingelser.
Istedetfor dette er det, som det synes, Lover Syssel i
Århus Stift, som er det ene af de 4. De Penge og det
Kom, som Bønderne forpligte sig til at udrede, hvor
iblandt det såkaldte Guldkorn, en Skjeppe Rug årlig
til evig Tid af hver Mark Guld i Jord-Ejendom, skulde
af ålle Syslerne erlægges i Ribe. Desuden måtte Bøn
derne udlægge deres Hovedmænd, som nævnes for hvert
enkelt Syssel. I dette År blev efter Hvitfeldts Be
retning Volstrup Slot bygget ved Limfjorden, „Riber Bi
skopstift til Nytte“. Efter Forbindelsen må det være hans
Mening, at det blev bygget til Værn imod Bønderne.
Volstrup var en biskoppelig Gård, der indtil Reforma
tionen vedblev at høre under Ribe Bispestol. — I Slut
ningen af September og Begyndelsen af Oktober opholdt
Kongen sig i nogen Tid i Ribe. Imidlertid havde Ka
jens Hee pitiet valgt en ny Biskop, næmlig Mag. Jens (Johannes)
Biskop. Hee, der allerede 1291 nævnes blandt Kaunikerue1) og
rimeligvis er den Samme, som Ærkedegnen Jens (Jo
hannes), der forekommer 1308a) og 1310®), men ikke
senere. Valget må vel have været efter Kongens Ønske;
thi på St. Kosmi og Domiani Dag, d. 27de Sep
tember, fornyede han i Ribe efter den nye Biskops An
dragende det Frihedsbrev, som han allerede 1297 havde
givet Stiftets Gejstlighed, ganske i den samme Form.4)
Derimod måtte Biskoppen d. 5te Oktober udstede en Er
klæring om, at det ikke var ifølge Ret, men ved KonTerpager: R. C., S. 135.
’) S. R. D., VIII, S. 147, 149.
s) Se S. 141.
*) Ribe Stiftsk. Dok. i Gcli.-Ark. Nr. 33.

151

gens Gunst, at han besad Rettigheden til Vrag og 40
Marks Bøder.1)
Uagtet de idelige Forlig mellem Kongen og Hertugen
af Sønderjylland, ved hvilke denne Sidste bestandig
måtte forpligte sig til at slojfe sine Fæstninger foran
Ribe, vedblev dog den dårlige Forståelse og blussede
undertiden op i Krig. Således også 1315. Det var
rimeligvis i den Anledning, at der tænktes på at forbedre
Byens Befæstning. Som det synes, var Befalingen derom
udgået fra Kongen; men der var den gamle Strid, at de,
som ikke vare Borgere, ikke vilde deltage i Byens Byr
der. Dennegang synes det især at have været Gejstlig
heden, som med Biskoppen i Spidsen modsatte sig; thi
d. 13de April tilskrev Kongen Byén således:
„Erik af Guds Nåde osv. Vi ville på enhver
„Måde og befale, at ærværdige Herre, Biskop Jens
„i Ribe, og alle gejstlige Personer og alle Andre, af
„hvilken Stand de så ere, som befindes at eje Jor„der i Eders By, skulle betale og bidrage tilligemed
„Eders Samfund til Eders Bys Befæstning efter deres
„Jorders Vurdering, således som de blive vurderede
„ved vore tro Mænd, Hr. Peder Falkynhaghæn
„og Hr. Jens Friis, og ved Eders Bys Rådroænd,
„og på den Måde, som det bliver forlangt af dem i
„vort Navn ved de ovennævnte Herrer Peder og
„Jens. Givet i Vordingborg osv.1)
Om do nævnte Herrer, som skulde forestå Arbejdets
Udførelse, vare Kongens Lensmand på Ribei hus og Foged
i Ribe (som kunde være 2 forskjelltgc Personer), eller
om de ere sendte hertil i denne særlige Anledning, vides
ikke. Det synes at være en ny Bestemmelse, at Byrderne
ved Befæstningen skulde udredes efter Grundenes Vserdi,
siden der i den Anledning skal foretages en Taxation af
disse, medmindre dot kun er Ikkc-Borgeres Jorder, der
som hidtil frie endnu ikke vare taxeredc.
Den 14de December kom det dog til en ny Over
enskomst mellem Kongen og Hertugen, i hvilken de 2
Hvitfoldt: Daiun, R. Krøn., X, S. 369. Sulnn; liiat. afDamu.,
VI, S. 709.
a) R. C., S. 990.
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1317.

Biskopper af Slesvig og Ribe med deres Slægt og Venner
vare optagne. Det vides forøvrigt ikke, hvilken Del de
havde haft i Striden.
Blandt Ribe Bys Borgere var på den Tid en rig
Mand ved Navn Jens Voltersen. Allerede for flere År
siden havde han ladet bygge et Kapel i Domkirken til
Ærefor Kristus, hans Moder og Apostelen Johannes
og tillagt det endel Landgods til Underholdning for Ka
pellanen, og Ærkebiskop I sarnu s havde d^.!6de September 1305 stadfæstet denne Stiftelse, navnlig ogsåBiskoppens og Kapitlets Løfte om, at Stifteren og hans
Arvinger skulde beholde Præsentationsretten til Kapellaniet.1) 1314 udvidede Stifteren denne Gave meget be
tydeligt, hvorom vi have et Vidnesbyrd, udstedt i Jule
ugen af Biskoppen, Kapitlet, Rådmændene og Borger
skabet ; *) et tredie Gavebrev, omtrent på det samme Gods,
mens om indeholder udførligere Bestemmelser om Indtægternes Anvendelse, er af 1317 og lyder i Oversættelse
således:
„Jens, af Guds Nåde Biskop i Ribe, og hele Ka
pitlet sammesteds, ligesom også Rådmændene og
„de øvrige Borgere i samme By hilse Alle, som se
„nærværende Brev, med Alles Frelser. Vi bekjendt„gjore for Alle, at fornuftig Mand, Hr.JensVolter„sen, Borger i ovennævnte By, har stået personlig
„for os og erlcjendt, at han har. doteret sit Kapel i
„vor Frue Kirke i samme By, hvilket er bygget til
„Ære for St. Johannes Apostel og Evangelist,
„med nedenskrevne Ejendomme, næmlig på Myol„dern (Meolden) Markjorder, som han har kjøbt
„af Kristine Bundes, og som gjælde årlig 4
„Ørt. Rug, 4 Ørt. Byg og 4 Ørt. Havre tilligemed
„16 Ildns. Ligeledes Jorder på Myoldern Mark,
„som han har kjøbt af Fru Gyde („Gythæ“), og
„som årlig gjælde 4 Ørt. Rug og ligeså meget Vår„korn tilligemed 2 Gjæs og 6 Ilons i faste Indtæg
ter. Ligeledes Jorder på S kj ær bæk Mark, som
J) Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 6.
’) Terpager: R. C., S. 281 fl. (Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 35).

153

„han har kjøbt af Provst Knud M), og som gjældo
„årlig i de nævnte Indtægter, som aldrig skulle for„mindskes, 8 Ørt. Rug, 1 Ørt. Byg og 4 Ørt. Havre
„tilligemed Gjæs, Hons og Får, og på samme Mark
„en halv Ørt. Sædeland („sati“) og en Eng, som
„gjælder 1 Læs Hø, og en Er.g, som gjælder 6 Læs
„Hø. Ligeledes Jorder, som han har kjøbt af den
„nævnte Provst Knud, og Jorder, som han har kjøbt
„af Tcder Slæt, samme Provstes Broder, hvilke
„gjælde årlig 10 Ørt. Rug, 2 Ørt. Byg og 1 Læs Hø,
„tilligemed 6 Gjæs, 10 Hons og 1 Får. Ligeledes
„Jorder på Gjesing’) Mark, som han har kjøbt af
„Sven,d Li tle’), og som gjælde årlig 2 Ører Rug
„tilligemed 2 Mk. Penge. Ligeledes Jorder på Gasse4)
„Mark, som han har kjøbt af Tyge og Knud, Sønner
„af Åge, kaldet Niels (?), og som gjælde årlig 5
„Ørt. Rug. Ligeledes Jorder på Manø, som gjælde
„årlig 5 Sk, Sterling tilligemed 5 Gjæs og 10 Huns.
„Ligeledes Jorder på „Guthins Ager“ (Gåns„agc r) •) Mark, som han har kjøbt af P e d e r J e n s e n,
„ovennævnte Provst Knuds Broder, og som gjælde
„årlig 2 Ører Rug, 2 Ører Byg og 2 Ører Ilavrc,
„og når Fæsteren går fra de nævnte Jorder, skal han
„give l1/’Læst Korn ved sin Fratrædelse. Ligeledes
„Jorder i „Burgher Mark“®), som gjælde årlig 5
„Ører Byg. Ligeledes Jorder sammesteds, som han
„har kjøbt af Tokke Røth. og som gjælde årlig 5
„Ørt. Byg. Ligeledes Jorder på samme Mark, som
„han har kjøbt af Ty g e Tokke s en, og som gjælde
„årlig 5 Ørt. Byg, Disse ovenskrevne Jorder tilli
gemed alt rørligt Gods, næmlig Huse og alt andet
„fast Inventarium,’) har han givet til det ovenanførte
„Kapel. Ligeledes har den nævnte Hr. Jens Voltersen
„givet og bestemt af Indtægterne af de ovenangivne
*) Trovst Knud Sieet i Århus.
’) Skjærbæk Sogn.
•) Svend Litie af Normsted (Brøns Sogn) kaldes han i Gavebrevet
af 1314.
*) Øster- og Vester-Gasse i Skjærbæk Sogu.
J) Vodder Sogn.
•) Mon derved skulde menes llibe Bymark?
’) „Aliis omnibus in communitate repertis.“
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„Jorder: først til Kannikernc ved vor Frue Kirke i
„Ribe 6 Mk. Penge, og til Vikarerne sammesteds 2
„Mk. Penge årlig for at holde og årlig gjore lians
„egen og hans Hustrus, Helenes, Årtid; ligeledes
„til vor Frue Kirke sammesteds 5 Mk. Penge årlig,
„der skulle oppebæres af Kirkeværgerne ved den
„nævnte Kirke, dog således, at Kirkeværgerne, nuvæ
rende og tilkommende, skulle sørge for det oven
nævnte Kapel, at det ikke i Tidens Løb skal for
ringes på sine Bygninger eller Prydelser, men hol„des til evig Tid uden Brøst, således som det bar
„plejet at holdes i den nævnte Hr. Jens’s Dage; lige
ledes til de ovennævnte Kirkeværger 2 Mk. Penge,
„for at de skulle være desto ivrigere for Istandsæt
telsen af det omtalte Kapel; ligeledes til Kantoren
„ved samme Kirke 1 Mk. Penge til et Par Støvler,1)
„for at han indtrængende skal påminde Kirkevær
gerne, hvis de forsomme at sørge for det nævnte
„Kapel, når det har nogen Brøst, og opfordre dem til at
„afhjælpe den; ligeledes 2 Mk. Penge til at holde
„Lys for i samme Kapel. Ligeledes har han givet
„til de Syge i Hellig-Ånds Huset i Ribe 2 Mk.
„Penge Arlig, der skulle fordeles imellem dem;
„ligeledes til Brødrenes og Søstrenes Bord i samme
„Hus 4 Mk. Penge årlig, dog således, at de årlig
„skulle holde hans egen og hans Hustrus Årtid, lige„som Kannikernc ved vor Frue Kirke; ligeledes
„Sorte brod rene 2 Mk. Penge for at holde hans
„egen og hans Hustrus Årtid hvert År; ligeledes
„G i åbr 6 dre n e 2 Mk. Penge for årlig at holde hans
„egen og hans Hustrus Årtid. Ligeledes har han
„givet til de Fattige årlig ved sin Årtid 10 Mk.
„Penge, som Forstanderen for Hellig-Ånds Huset
„skal fordre og hæve af Kapellanen og fordele mel„lem de nævnte Fattige, således som han vil for
svare det for den hojeste Dommer; ligeledes til de
’) I Gavebrevet af 1314 siges, at også den Mark Penge, 6om
liver af Kirkeværgerne skulle have, er til et Par Stovter.
*) Egentlig til deres Bespisning, men derefter simpelthen til
deres Fællcskasse.
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^fattige Husarme 4 Mk. Penge, som den sftmrnd
„Forstander skal hæve og fordele imellem dem; lige
ledes til samme Forstander 1 Mk. Penge til et Par
„Stövler, for at han deäto villigere skal ulejlige sig
„hermed. Han har også skjødet sin Badstue på
„Mølledammen tæt ved Stenportenfor at der 8
„Gange om Året skal skaffes de nævnte Fattige
„et Bad, og hvis den bliver ødelagt ved Ildebrand
„eller anden Ulykke, der da ikke desto mindre for
„Indtægterne af samme Grund skal forskaffes dem
„Bad andensteds i Byen, således som det ovenfor er
„angivet3). Men forøvrigt er det med nævnte Hr.
„Biskops og Kannikernes Samtykke bestemt, at oft„nævnte Hr. Jens Voltersen i sit Livs Dage skal liave
„Bestemmelsesret om Præsten ved sit Kapel og om
„dets Indtægter, og efter samme Hr. Jans’s Død
„hans Arvinger skulle have Ret og fri Myndighed
„til at præsentere, hvilken Præst de ville, til at ud„føre Tjenesten i samme Kapel. Til Vidnesbyrd
„herom ere vore Segl tilligemed den nævnte Hr.
„Jens’s Segl hængte under nærværende Brev. Givet i
„Guds År 1317, på Skjærtorsdag. Desuden har han givet
„og skjødet til samme Kapel nogle Jorder på Gjc„sing Mark, som han har kjøbt af en vis Eskild,
„ogsoingjælde i årlig Afgift ’/a Læst (?) Korn, Rug, Ih g
„og Havre. Også disse Jorder tilligemed rørligt og urör„ligtGods, næmligllusc og alt fast Inventarium (in
. „communitatc repertis), har han givetog skjodet til det
„oftnævnte Kapel, År og Dag som ovenfor nævnt.
Hvilket År Jens Voltorsen og hans Hustru døde,
vides ikke, men af Anniversariebogen ser man, at den
Førstes Årtid holdtes d. 25de September, den Sidstes d.
15de Februar.4) Ved dem begge anføres der, at der
til deres Årtid udredtes 4 Mk. årlig af deres Kapel,
hvoraf Vikarerne fik deu ene. Ved Manden anføres også,
at han lå begravet i St. Johannes’s Kapel. I den
*) Nørreport.
’) Disse Bestemmelser vise, hvor almindelig
brugte Bade, det vil sige varme Bade, på den Tid vare.
•) Terpager: 11. C., 283 fil.
S. R. D., V, S. 561, 540.
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1318.

KapitelsBestem
melser,
navnlig
om Kannikernes
Ligbegjængelse og
N ådsensÅr.

yngre Anniversariebog er Afgiften ansat til 8 Sk. Ster
ling, som er lidt mindre.1)
Fra det næste År have vi følgende Kapitelsbestemmelser, der især angå Kannikernes Ligbegjængelse og
deres Nådsensår:
„I Navnet Faderens, Sonnens og den hellige Ånds,
„Amen. I Guds År 1318 på Langfredag blev der i
„Nærværelse af ærværdige Fader, Hr. Jens, af
„Guds Nåde Biskop i Ribe, og med hans Råd og
„Samtykke forordnet således på det almindelige Ka„pitel i Ribe og bestemt af alle Brodrene til at iagt
tages for Fremtiden: At når nogen Kannik dør i
„Ribe By, alle tilstedeværende Kanniker da skulle
„sammenkaldes af Kantoren og i højtidelig Proces„sion ledsage Liget til Kirken og efter Aftensangen
„være tilstede ved Vigilier med 9 Lektier2), og næste
„Dag ved Sjælemesserne og Begravelsen. Ligeledes,
„hvis nogen Kannik dør ved et Universitet, på en
„Pillegrimsrejse eller under nogensomhelst anden
„Forretning udenfor Byen, skal Kantoren strax, når
„der haves pålidelig Efterretning om hans Død, melde
„de Brodre, som ere tilstede i Byen, dette, for at
„de kunne samles i deres Ornat i Kirken til den
„højtidelige Ringning for ham og være tilstede ved
„Vigilier, ligeledes med 9 Lektier, og næste Dag
„ved 2 Sjælemesser, som om Liget var tilstede.
„Men hvo der uden lovlig Forhindring er borte fra
„ovennævnte Ligbegjængelse, skal betale for sin Fra
værelse ‘/2 Mk. Penge, som Kantoren skal uddele
„mellem de Fattige til Bedste for den Afdødes Sjæl.
„Ligeledes, ingen Kannik, som er rask, må på de
„store Fester, når næmlig Kannikerne udføre Tjene
sten i Koret, blive borte fra dette for at lade sig
„årelade.3) Ligeledes, enhver Kannik, som er fra*) R. C., S. 285. I „XV, Cal. Martii“ er XV vel en Trykfejl
for XI.
’) Hvorved 9 Steder af den hellige Skrift oplæstes.
•) Åreladning anvendtes meget i Middelalderen, undertiden et
vist Antal Gange om Året, f. Ex. 4. Hos Ducange omtales
en Kapitelsbestemmelse af Biskop Odo i Paris, at ingen Kan
nik miitte blive borte fra en Synode, fordi han vilde lade sig
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„værende (ikke bor i Byen), skal have en Fuldmægtig
„for sig i Kapitlet, som kan svare og gjdre Fyldest
„for ham* Det bestemtes også, at alle og enhver
„Indtægt, der indkommer af en Riber Kanniks Præ
kende, som dør på St. Mikkelsdag eller senere,
„skal fuldstændigt tilfalde ham og hans Arvinger,
„med Undtagelse af Fælleskassens Indtægter, lige
„indtil næste Påske, til at betale hans Gjæld, g.jdre
„Testamente for eller anvendes til nogetsomhclst
„andet fromt Brug efter den Døendes Godtbefin„dende, således at selve Arvingerne på St. Andreæ
„Dag (d. 30te November), således som Skik er, til
fredsstille hans Vikarius i Koret for hans Tjeneste
„indtil samme Påske. Men med Hensyn til de annek
terede Kirker1), Værdigheder3) og Provstier skal
„der handles efter de Afgåendes Død, således
„som Skik og Brug er, og som det med Hensyn til
„andre Sognekirker er bestemt. Altså bekræfte vi
„ovennævnte, Jens, af Guds Nåde Biskop i Ribe,
„og Kapitlet sammesteds, xle anførte Bestemmelser
„og stadfæste dem med vore Segl. Således sket og
„givet ovenanførte År og Dag.s)
Den 27de December samme År døde Hr. Kri stjern
Pæsz, Ridder, der forekommer År 1300 som en af Erik Men
veds Forlovere for det Kong Hakon i Norge givne Lejde.4)
Han har givet Endel til Ribe Domkirke. Allerede 1310,
d. 30te April, havde han skjødet Kapitlet alt sit Gods,
rorligt og urørligt, i„Worthcn“5) for sin Årtid, uden
at tilføje nogen nærmere Bestemmelse angående dennefl);
men afAnniversariebogen’) ses, at deraf dets Indtægter
årelade, ligesom man sammesteds finder et Exempcl på, at en
Ejendom var tillagt et Kloster, for at Munkene kunde lade
sig årelade for Indtægterne.
*) Man ser heraf, at de annekterede Sognekald altid vare tillagto
en enkelt Kannik, der nød Overskuddet af Indtægterne.
’) Derved; menes Ærkedegne- og Kantor-Dömmet.
’) „Ol
demoder“. Teipagcr: R. C., S. 193 fl.
*) Hvitfeldt: Dan ni.
R. Krøn., S. 314.
s) Orten i Varde Landsogn.
•) Ribe
Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark. Nr. 27. Se også Terpager: R. C.,
S, 165. Her og andre Steder kaldes han urigtigen „Pær“.
’) S. R. D., V, S. 569.

Kristjern
Pæsz og
hans Ka
pel eller
Alter.
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årlig afgaves 4 Mk. Penge til den. Desuden havde han
stiftet et Kapel og i det en daglig Messe, hvortil han
havde blandt Andet henlagt Gods i V ester-Linnet’)
og Anså g er. Indtægterne heraf vare 20 Mk. Penge,
hvoraf Kirkeværgerne skulde have de 14 Mk. for at ved
ligeholde Kapellet mod dets Inventarium. De øvrige 6
Mk. skulde tilfalde Kapellanen (den bestandige Vikarius)
ligesom Indtægterne af de øvrige Ejendomme, som Rid
deren havde skjænket. De bestode af Gods iNørbork,
som gav 13 Mk. i årlig Indtægt, og en Gård i „Kyfli n g“ *),
der må have været en Hovedgård, rimeligvis den, han
bebode; thi Bryden skulde tilsvare en Besætning, der
vurderedes til 40 Mk. i Kvæg foruden 2 Læster Kom,
og han gav en årlig Afgift af 28 Mk.; endelig af en Trediepart i „Stackæ Mølle“.’) Således opregnes det til
Hr. Kristjern Pæsz’s Kapel og daglige Messe liørende
Gods, som stod under Ærkedegnens og Kantorens Over
bestyrelse, i „Oldemoder“.4) Fru Kristine Pæsz’s,
Ridderens Hustrus, Årtid holdtes d. 28de December, altså
Dagen efter hans egen, for 3 Mk. Penge, som udrededes
af hendes og hendes Mands Alter.’) Hun havde også
selv stiftet en daglig Messe, som kaldes „Fru Kristines
Messe“ og holdtes ved liendes eget Alter for Gods i
Ølstrup Sogn.’) Deres Alter og Kapel var det samme
som vor Frue Kapel, hvilket dels ses af den yngre Auniversariebog, som ligefrem angiver det, dels af et Vidnes
byrd af 1448, der omtaler en Gård i Nørbork, som
„Hr. Christen Pertsen Ridder“ gav til vor Frue Kapel8).
Det lå på deu sydlige Side af Domkirken og kaldtes til
Adskillelse fra andre Altere, som også vare indviede til
vor Frue: „lille vor Frue Alter på den søndre Side.“
Såledesi et Dokument af 1493, hvorved Biskop Hartvig
Jul gav en Gård i Rødding7) til det. Endelig havde
Kristjern Pæsz også givet en Gård i „Tange**
(Vestertangc) i Ulvborg Sogn til Domkirkens Bygge*) Gram Sogn.
*) Ky vling i L&nborg Sogn.
*) Ejen
del-jeg ikke.
4) Terpager: R. C., S. 167.
s) S. R. D.,
V, S. 569. Terpager: R. C., S. 292.
*) „Oldemo
der“, Fol. 24. — Liste over de daglige Messer bag i den
gamle Anniversaricbog.
’) Ribe Stiftsk. Dok. i Gch,-Ark<
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fond. Det var også en større Gård, som dreves ved en
Pryde („villicus“, Eorvaltcr) og som gav årlig 3’A „me
tret®“ (Fjerdinger?) Smor og '/a eller ‘/s Læst Korn.*)
Da der i „Oldemoder“ findes en temmelig nøjagtig Be
skrivelse af denne Gårds Tilstand, vil jeg som etExempcl
på den Tids Landbrug anføre, at Gården havde 4 Byg
ninger, næmlig et Stuehus („aula“), 2 Lader og et lille
„Loft“. Der kunde årlig sås ’/a Læst Korn eller mere
af hvert (af de 3) Slags, og avles 15 Læs Hø. Besæt
ningen var temmelig lille i Forhold til Kornsæden: 4
Stude, 5 Kjør, 2 Stykker Ungkvæg på 1 År, 2 Kalve,
2 Hopper og 8 Gjeder.
I Året 1319, d. 13de November, døde Kong Erik
Menved. Hans Efterfølgervvar hans Broder, den usle
Kristoffer den Anden, der dog først kom på Tronen efter
at have underskrevet en Håndfæstning, som næsten be
røvede Kongen al Magt. Blandt dens Bestemmelser ved
kommer os her nærmest den, at alle kongelige Slotte i
Nørrejylland skulde nedbrydes undtagen Ribe, Kolding
og Skanderborg. Den 28de Juni 1320 stadfæstede
den nye Konge Ribe Domkapitels Privilegier aldeles med de
samme Ord som hans Forgjænger År 1309a). En lignende
Stadfæstelse på alle sine Friheder og Privilegier fik
Byen d. 5te September 1324.3)
Ærkedegnen i Kapitlet havde, som det synes, fra
meget gammel Tid af tillige været Provst for den sydligste
og storste Part af den sønderjydske Del af Ribe Bispe
domme. Frøs og Kalslund Herreder tilligemed Manø
havde derimod udgjort et Provsti for sig selv. På Grund
af dettes Ubetydelighed blev det nu for bestandig forenet
med Kantordbminet. Brevet herom, som hidtil ikke har
været trykt, lyder i Oversættelse således:
„Jens, af Guds Nåde Biskop i Ribe, hilser Alle,
„som få nærværende Brev at se, evigt med Gud.
„Det bor ikke anses for daddelværdigt hvis for„medelst Tidernes Omvcxlinger de menneskelige
„Bestemmelser omvcxles, især da det, som er be’) „Oldemoder“, Fol. 27.
’) Rigæ Cimbr., S. 691.

s) Terpager: R. C., S. 183 fl.
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13 23.
Provst
Ugot.

„sluttet på en fornuftig Måde, ofte forandres på en
„endnu fornuftigere og nyttigere Måde. Da derfor
„det Provsti, som nu afdøde Provst Jakob, kaldet
„Kantor, har haft, var sunket ned til en sådan
„Ubetydelighed og Fattigdom, at det for sig ikke er
„tilstrækkeligt for en brav Mand, så have vi efter
„omhyggelig Overvejelse af denne Sag med vort Ka„pitel og med det nævnte Kapitels Samtykke ment
„at burde bestemme således om samme, næmlig at
„„Frøøshærith“ og„Kalslundhærith“ tilligemed
„Manø til evig Tid skulle være annekterede til Kan„toriet, således at den, der til enhver Tid er Kantor
„i Ribe, skal have Jurisdiktionen (den gejstlige) uden
„Regnskabs Aflæggelse1) i samme. Til Vidnesbyrd
„herom er vort Segl tilligemed vort Kapitels Segl
„hængt under nærværende Brev. Således sket på
„Langfredag i Guds År 1321.a)
Den Jakob, kaldet Kantor, som hidtil havde haft
Provstiet, nævnes som Kannik allerede 1291.3) 1319
forekommer han som Provst og døde d. 7de Januar, rime
ligvis dette År 1321.4)
1323, d. 26de April, døde en Provst Ug ot. Han
har rimeligvis tidligere været Forstander for Stiftelsen i
Pugetoft; thi han betænkte den og dens Kirke på flere
Måder ved sin Død. Hvad vi vide om ham, indskrænker
sig til, hvad der anføres i Kapitlets Anniversariebog.J)
Vi se deraf, at hau havde stiftet et Alter i St. Mikaels
kirken, af hvis Indtægt der dog årlig skulde afgives 3
Mk. Penge til Kapitlet for Afholdelsen af Stifterens Årtid
ved Kannikerne i Domkirken, ligesom han også havde
betænkt Kor-Vikarerne med en lille Gave. Fremdeles
skulde Præsten ved hans Alter årlig holde hans Årtid i
St. Mikaels Kirke og give Skolebørnene sammesteds (i
Pukhus), der vare tilstede ved Årtiden, en Tønde („lagena“)
01, og de Fattige samme Dag 3 Mk. Penge. Fremdeles
’)
*)
3)
s)

Smig. Annekteringen af Provstiet over Almindsyssel 1330.
Originalen i Geh.-Ark., Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok., Nr. 10.
Terpager: R. C., S. 134.
4) S. R. D., V, S. 535.
S. R. D., V, S. 546.
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havde han givet nogle Ejendomme til Forstanderen for
Skolebørnene i Pukhus, imod at denne Arlig skulde ud
dele til fattige Skoleborn i Ribe 2 kik. Penge til Bedste
for Hr. Ugots Sjæl.
Vi have ved Året 1272 omtalt en Riber Kannik,
Mag. Niels Rød, der opnåde en temmelig anselig
Stilling i Paris og tillige, som det synes, udmærkede
1326.
sig som Taler. 1326 nævnes en „Mag. Peder fra Dan
mark, Kannik i Ribe,“ endogså som Rektor ved Uni Mag. Pe
versitetet i Paris. Man har næmlig et Brev af 30te trus de
Januar dette År, hvorved Universitetets Lærere og Lær Dacia,
linge love at holde ham skadesløs for, hvad Skade og Rektor
Udgifter han kunde have under Universitetets Proces ved Uni
versi
med Domkapitlet i Paris. ’) Striden var opkommen derved,
at Kapitlet tilegnede sig Arven efter en Kannik, der tetet i
Paris.
var død uden Testamente, medens han studerede ved Uni
versitetet. Rektoren førte Strideu med en sådan Iver,
at han ikke alene fik alle Kanniker af det nævnte Ka
pitel udstødte af Universitetet, men endogså satte i Band,
så at de måtte gjore Afbigt og højtideligt bleve tagne
til Nåde igjeu.a) Forøvrigt udmærkede denne Mag. Pe
trus de Dacia sig især som Mathematiker og Astronom.
I et bevaret, samtidigt Håndskrift findes en Kalender,
som bærer hans Navn, og desuden nogle mathematiske
og astronomiske Afhandlinger, som rimeligvis tildels have
ham til Forfatter. Han opnåde en hdj Alder; thi han
havde allerede gjort sig bekjendt for 1300 og levede
endnu 1347.3) I Dokumenter fra Ribe har jeg ikke
truffet nogen Mag. og Kannik ved Navn Peder, som
kunde anses for at være den Samme som denne Rektor
i Paris. Han er vel også rejst bort som ganske ung
Kannik og måske aldrig kommen tilbage til Danmark.
I dette År blev den ud ulige Kristoffer den Anden Hertug
tvungen til at forlade Landet, og et Barn, den omtrent Valde
elleve-årige Hertug Valdemar af Sønderjylland, mar af
hvis Fader, Hertug Erik, var død det foregående År, Sønder
blev d. 7de Juni af Jyderne, og kort efter i de andre jylland
*) Terpager: R. C., S. 147.
’) M. Ilauiniericli i Nordisk
Univers.-Tidssk., VI, I, S. 28.
s) S. R. D., VI, S. 260 fil.
11
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bliver
Landsdele, valgt til Danmarks Konge under FormynderKonge i skab af sin Morbroder, den velbekjendte, dygtige holDanmark. stenske Greve Gert (den Skaldede). De danske Stor
mand, som især arbejdede herfor, vare Drosten, Hr.
Lav rids Jonsen, og den forhenværende Marsk Ludvig
Albretsen. Begge bleve godt belønnede for deres
Hjælp, ligesom den unge Konge, eller rettere sagt hans
Formynder, overhovedet ikke sparede på Kronens EjenHr. Lud- domme og Rettigheder. Den 5te Juli fik Ludvig Albretvig Al- sen i Roskilde sig overdraget til arveligt Len med alle
b rets en kongelige Rettigheder: Almindsyssel med Kolding
får Ribe By og Slot, Jellingsyssel, Ribe By med den dervæi arvelig rende kongelige Mønt (Halvdelen af Mønten), Told og
Forle- Møllerne, og endelig Malt og ,jGieren“ (upåtvivlelig
ning.
Gj ørdi ng, ikke, som Hvitfeld antager, Gjern) Herreder.
Efter Ordenes Lydende har han dog altså ikke fået Slottet
i Ribe med. Forlemngsbrevet er underskrevet af alle de
danske Stormand, deriblandt også af Biskop Jens Hee.
KongeI Avgust holdtes der et Daneliof i Nyborg, og lier
lige Fri- gav Kongen blandt Andre også Ribe Borgere 2Friheds
liedsbreve, hvorved han stadfæstede Byens gamle Privilegier,
breve for Begge ere daterede d. 15de Avgust. Det ene lyder på
Byen og Frihed for Told overalt indenfor Rigets Grændser,
Gejstlig- Forband og Torvegjæld;’) det andet er en ordret Gjenh ed en. tagelse af Kong Kristoffers Brev af 1324, hvori han
stadfæster alle de Privilegier osv., som Ribe Borgere ved
åbne Breve kunne bevise at have været i Besiddelse af.2)
I September opholdt Kong Valdemar sig på Sønder
borg, hvor Ribe Kirke fik sine Privilegier stadfæstede
ved 2 Breve, begge af d. 21de i denne Måned. Det ene
bekræfter Gejstlighedens Fritagelse for at fæugsles og
dommes af den verdslige Øvrighed, ganske i samme Form
som tidligere;3) det andet fornyer Kapitlets Bryders og Fæ
steres Frihed for Leding ogal kongelig Rettighed, ligeledes
i den gamle Form.4) I den sidste Del af Året kom den
unge Konge over til Jylland. Den 13de November var
han i Varde, og udstedte derfra følgende Brev:
*) Terpager: R. C., S. 691.
*) Smst.
®) Bartliol. Saml,
i Univers.-Bibi. — Geh.-Ark.
♦) Suppl. til Ribe Stit'tsk.
Dok. i Geh.-Ark., Nr. 11.
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„Valdemar, af Guds Nåde de Danskes og Sla
gernes Konge, sende Ilib e Borgere sin Hilsen og
„Nåde. Vi befale Alle og Enhver, som opholde sig
„i Eders By, og som kjøbe og sælge på Eders
„Torv, at de i Alt skulle adlyde Eders Rådmænd til
„Udførelsen af vor Befaling og Nytte, således som disse
„forlange det af dem. Fremdeles befale vi alle og
„enhver Gjæst, som opholder sig og ligger over hele
„Vinteren, at de uden al Modsigelse skulle udrede
„deres Afgift, som kaldes Byskat, ligesom Borgerne,
„såsandt de ville undgå vor Straf og Hævn. Givet
„i Warwit, (Varde) under vort Segl i Guds År 1326,
„Torsdagen efter St. Morten Biskop og Bekjenders
„Dag (d. 13de November) i Hr. Ludvig Albretsens
„Nærværelse. ’)
Det var vel altså Ludvig Albretsen, der på Anmod
ning af Byens Magistrat havde erhvervet Byen dette
Kongebrev. Senere kom Kongen til Ribe. Man har Breve
fra ham, daterede herfra d. 14de December, og han var
her endnu d. 20de, da han fornyede Erik Menveds Privi
legium af 1304 for Huset i Pugetoft.a) Næste År, under
1327.
et nyt Ophold af Kongen i Byen, erhvervede Kapitlet
et Privilegium, som dels stadfæstede dets tidligere Skatte
frihed, dels skjænkede det Straffebøderne, såvel 40 Marks
som mindre, af alt deres Gods, begge Dele ganske i
samme Form, som i Erik Menveds forrige År stadfæ
stede Privilegium af 1304 forPuggård (se Side 126).’) Også
begge disse Breve ere udstedte i Ludvig Albretsens Nær
værelse.
Imidlertid var d. 13de Januar 1327 Biskop Jens Biskop
Hee død, efter at have beklædt Bispestolen siden 1313. jens He
Han var rimeligvis en Broder til den Hr. Niels Hee,
dør.
der forekommer enkelte Gange i Historien, f. Ex. 1304,
da han var en af de Mænd, der skulde taxere Alles For
mue i Hardsyssel, og 1320, da han var en af de Første
blandt de verdslige Stormænd, der underskreve Kristoffer
den Andens Håndfæstning; han døde 1321 og stiftede sin
*) Originalen i Rådstue-Ark. — Terpager: R. C., S. 692.
*) Smst., S. 472.
•) Smst., S. 184.
11*
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Årtid i Ribe Domkirke for en Gård i Hjerm Sogn.1)
Biskop Jens Hee spillede ikke en sådan Rolle ide poli
tiske Begivenheder, som hans Forgjænger. Dog fik han
tilligemed Provsten i Slesvig og Ærked egnen i Roskilde
d. 1ste Februar 1323 af Paven Befaling til at under
søge Hertug Henrik af Mekl en borgs Forhold til
Kong Kristoffer den Anden og under Trusel med
kirkelig Straf pålægge ham at tilbagegive de Lande,
som han havde haft i Len af Erik Menved.2) — Mod
Domkirken og Kapitlet viste han sig gavmild ligesom
haus Formænd. Han havde stiftet et Kapel i Domkirken
for den hellige Anna. Dette Kapel nævnes kun sjel(ien; men i Kapitlets Jordebog af 1669 angives det, at
dets Indtægt skal have været 13 Ørtug Korn. Biskop
PederThuresen stiftede 1347 en daglig Messe i det,
som senere skal blive omtalt. Langfredag 1324 havde
Jens Hee givet alt det Gods, som han havde kjøbt af Åge
Steek, både i „Bælium“ (Billum) Sogn og andensteds
i Vester Home Herred, til de Kanniker i Ribe, som
havde Kommunitet, det vil sige, Andel i Fælles-Indtæg
terne, for at Uddelingerne i Koret derved kunde forøges.8)
Ved haus Død bestod denne Gave af en Gård i Billum,
der årlig gav 10 Ører Korn og 1 Tønde Smor, en Gård
i Sønder-Nissum, som gav 12 Ører Korn og en halv
Tønde Smor, og af 10 M Grot (gross. Turon) i rede
Penge (omtrent 400 Mk.) til at kjøbe mere Gods for,
hvis Indtægt ligeledes skulde anvendes til at forøge
Hånd-Uddelingen („manualem distibucionem“), som den
her kaldes, i Koret.4) Fremdeles skjænkede han en Sam
ling af Bøger, der vel kun bestod af en halv Snes Værker,
men som på den Tid dog ikke havde ubetydelig Værdi.
Når Hvitfeldt i sin Bispekrønike fortæller, at Biskoppen
havde afskrevet disse Bøger med sin egen Ilånd, grunder
dette sig vistnok på en Misforståelse, eller rettere sagt,
skjødesløs Læsning af Ribe Bispekrønikes Ord („libris
manu inscriptis“). Ikke desto mindre g,jontages det af
Suhm og Andre, Endelig gav han til sin Årtid i Dom*) S. R. D., V, S. 539.
a) Reg. dipi., I, Nr. 1923.
’) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 39. 40.
4) S. R. D., V,
S. 536.
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kirken nogle Jorder iForballum, som han havde ltjøbt
af Hr. Eskild Griip, og som årlig afgave 7 RiberSkjepper eller Ørtug Byg.1) Spandet Kirke lagde han,
da den på Grand af sine ringe Indtægter ikke kunde
ernære en egen Præst, under Løgumkloster.’)
Den såkaldte Bispeeng ved Indrebjerrum, som
har bevaret sit Navn lige siden hans Tid, mageskiftede
han Langfredag 1319 til Kapitlet med en Gård i Staby.3)
1328.
I Sommeren 1328 døde den mægtige Marsk Ludvig
Albretsen, der havde Ribe i Forlening. Han hørte lir. Lud
egentlig til en tydsk Familie, næmlig Greverne af Glei- vig Al
chen, der i nogen Tid havde blomstret i Danmark. Af bretsen
hans Virksomhed som Lensherre i Ribe har jeg ikke
dør.
fundet andet Spor, end at han synes at have interesseret
sig for at skaffe Byen og dens Gejstlighed de tidligere
nævnte Frihedsbreve af Kong Valdemar; dogmener man,
at nogle Mønter, på hvilke hans Våben, en Løve, findes,
måske ere slagne af ham i den Tid, han havde Mønten
i Ribe i Forlening. Ilan har rimeligvis beholdt Ribe
indtil sin Død; men hans Arvinger synes ikke at have
fået det efter ham, uagtet Lenet var erklæret for arve
ligt, hvorimod de nok bleve tilfredsstillede på andre
Måder, medens derimod Ribe, som vi snart skulle få at
se, kom i nye Hænder.
1329, d. 28de Januar, stiftede Drosten Lavrids
1 32 9.
Jonsen, som vi*også ovenfor have nævnet som en af
Drost
Ilovedmændene for Kong Kristoffers Afsættelse, og som Lavrids
var bleven belonnet derfor med Langeland og Ærø, Jon sen
et nyt Kannikdomme i Ribe Domkapitel. Brevet derom stifter et
er udstedt på Viborg Landsting af 6 Riddere og ligeså
Præ
mange Væbnere. De Ejendomme, som han gav hertil,
kende.
vare en Gård Lykholm i Vilstrup Sogn (i Brusk
Herred) en Gård i Lang(t)horpbjerg (rimeligvis den
nuværende Avlsgård Landerupgård) i samme Sogn, en
Gård ved Navn Vinningsko vbøling i Vinding Sogn
(Holmans Herred), en Gård i Birktorp (Børkop) i
Gaverslund Sogn, en Gård i „Skyoptorp“ (Skjærup)
*) S. R. D., V, S. 536.
*) „Oldemoder“, Fol. 27.

*) S. R. D., VID, S. 183.
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Sogn, en Gård i Horst ved (Horsted) i Hojen Sogn, en i
BekkeSogn, eniGjestenSogn,kaldetGj estenskov,en
Mølle sammesteds, en Gård, Lund, i „Brynied“ (?)
(Brande) Sogn i Jellingsyssel- og nogle andre
Ejendomme i Kr ag sig og Ure i samme Sogn, og endelig
2 Gårde, en OttingLand og noget øde Jord i Kollerup
Sogn. Alle disse Ejendomme skjænkede han vor Frue
Kirke i Ribe og Kapitlet sammesteds til Oprettelsen og
Doteringen af et nyt Præbende og Kannikdomme og
skjødede dem til Præsten Hr. Jens Ormsen, som
han på lovlig Måde præsenterede til på Livstid at nyde
samme Præbende og Kannikdomme på Kirkens og Kapit
lets Vegne, dog påfølgende Betingelser: Patronatsretten
skulde tilkomme Stifteren, og efter hans Død Biskoppen
og Kapitlet; Ihændehaveren af Kannikdommet skulde
efter de gjældeude Bestemmelser holde en Vikarius; i
Stifterens Levetid skulde der hvert År d. 6te Juli holdes
en Mindefest for alle fromme Afdøde, og efter hans
Død årlig på hans Dødsdag en Årtid med Messer og Vigilier. Hertil henlagdes en Læst Korn af Kannikdomuiets
Indtægter, hvoraf Halvdelen skulde uddeles mellem fattige
Skolebørn og andre Trængende. *)
Hr, Lavrids Jonsen døde først 1340, den 6te
April, og blev begravet på Langeland, som han jo havde
i Besiddelse. Begge Dele ses af Kapitlets Anniversariebog, der i Overensstemmelse med ovenstående Gavebrev
anfører, at Kapitlet hvert År havde en halv Læst Korn
for at holde hans Årtid.a) Det af ham stiftede Kannik
domme var måske oprindelig ikke bestemt til at have
Andel i Fælles-Indtægterne. Det synes idetmindste, at
de ældre Kanniker, som havde Andel i dem eller, som
det hed, havde Kommunitet, ikke måtte være meget til
bøjelige til at formindske hver Enkelts Andel ved at op
tage nye Medlemmer, når ikke tillige Fælles-Indtægteruo
forøgedes. Senere blev det af Lavrids Jonsen skjænkede
Præbende og Kannikdomme under Navn af Drostens
Præbende („præbenda dapiferi“) dog netop bestemt for en
residerende Kannik og var på Grund af sin Størrelse det
’) Terpager: R. C., S. 131 fil.
erc Skrive- eller Trykfejl.)

(Salingsyscl og Brak s ug
2) S. K. I)., V, S. 545.
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næstøverste af dem alle. Efter Stiftelsesbrevet var Ind
tægten 133 Ørtug Korn, */> Læst Mel (af Møllen), 4 Tdr.
Smor1) og 11 Mk. Penge. Ved Reformationen havde
det endnu omtrent det samme Gods som ved sin Stif
telse; dog manglede de 2 Gårde i Kollerup og Møllen i
Gjesten, og istedetfor Gården i Bekke og 2 Bol (coloniæ)
i Brande vare komne en Gård og et Bol i Darum. Men
Indtægterne af Godset vare også her sunkne i en over
ordentlig Grad. Indtægten af Kragsig i Brande Sogn
er ikke angiven; men det øvrige Gods gav kun 19V*
Ørt. Korn og 4 Mk. i Penge, foruden at 8 Gårde hver
gave et Svin og Gjæsteri, *) den sædvanlige Herligheds
afgift, som vel også har existeret i den tidligere Tid,
uagtet den ikke nævnes.
Jens Hees Efterfølger på Ribe Bispestol var Mag.
Jakob Splitaf, „en Mand af adelig Slægt og en hdjhjærtet Mand“, som Ribe Bispekrønike siger om ham.
Han stammede måske fra Århus Stift, da han ejede en
Gård i „Scothæ“ (rimeligvis S kåde i Holme Sogn),
som han 1341 skjødede til Domkapitlet i Århus.3) Han
var en ivrig Forsvarer af det undertrykte Fædreneland.
Misfornbjelsen med Grev Gerts Regering i Barnet Val
demars Navn var efterhånden bleveu almindelig, og
man tænkte derfor på at kalde Kristoffer den Anden
tilbage. Herfor optrådte navnlig de 2 Biskopper, Jakob
i Ribe og Svend1 i Århus; hvis man kan stole på Ribe
Bispekrønike, var den Første væsentlig foranlediget her
til ved den Vold og Uret, som de fremmede Magthavere
øvede mod Kirken og Gejstligheden, og som han forgjæves havde søgt at forhindre ved fromme Advarsler.
Biskop Jakob havde en væsentlig Andel i, at en Hær af
Jyder i Foråret 1329 erobrede Haderslev Slot, hvorved
de befriede Kristoffers ældste Søn, Erik, der allerede
tidligere var udvalgt til Faderens Efterfølger, fra det
Fangenskab, hvori han i 3 År havde siddet. Derpå be
lejrede begge Biskopperne i Forening med Kong Kri’) En „lageua“ Smor antager jeg for cn Tønde, da den 1304
vurderedes til 8 Mk., og cn Læst Mel til 10 Mk. (Kofod Anehers Lovhistorie, II, S. 535).
a) Se ny kirkeliist. Saml.,
I, S. 77.
’) S-R. D., VI, S. 479.
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stoffer i Påskeugen Gottorp Slot. Her vare de dog
uheldige, idet Grev Gert kom Slottet til Undsætning, og
de Danske måtte trække sig tilbage med stort Tab. Kri
stoffer forblev dog nu i Danmark og kom til en Over
enskomst med Grev Gert og sine øvrige farligste Mod
standere. Endnu d. 4de Februar 1330 var den unge
Kong Valdemar dog i Ribe og optrådte, såvidt bekjendt,
for sidste Gang som Konge i Danmark ved at udstede
et Frihedsbrev for 0 - K1 o s t e r på 01 an d i Limfjorden. ’)
Kort efter kom Kristoffer og hans Son Erik til Ribe,
hvor Valdemar rimeligvis endnu opholdt sig, så at der
er bleven ført mundtlige Forhandlinger imellem dem, der
have ført til en Overenskomst om, at Valdemar -skulde
frasige sig Regeringen mod at få Sønderjylland,
som han havde måttet overlade Grev Gert, tilbage; thi
d. 25de Februar udstedte Kristoffer og Erik i Ribe et
Dokument, hvorved de overdroge Gert Fyn som et arve
ligt Len; men hvis Valdemar, som nu atter kaldes Her
tug, døde uden Arvinger, lovede de Greven og hans
Arvinger Sønderjylland som Len af den danske Krone,
imod at han da afstod Fyn.2) Desuden fik Grev Gert
den storste Del af Jylland i Pant for hafte Omkostninger,
ligesom Kongen overhovedet ikke var i virkelig Besid
delse af Andet end ganske ubetydelige Dele af Landet.
Iblandt den Del af Jylland, som Grev Gert efter denne
Tid var i Besiddelse af, var også Ribe By, Slot ogFo
gedi, som han dog ikke fik umiddelbart af Kronen, men,
som det hedder, tilligemed Varde havde kjøbt af Grev
Johan af Holsten til et Arvekjøb.3) Denne Grev
Johan er Grev Gerts Fætter, Johan den Milde, Kri
stoffer den Andens Halvbroder. Hvorledes han er kom
men i Besiddelse af Ribe med' Tilliggende, er- ingensteds
berettet; men han må have haft det som et arveligt Len
ligesom Ludvig Albretsen. Man kunde nu tænke sig, at
det var af denne eller hans Arvinger, at Grev Johan
havde fået det; men jeg antager dog snarere, at liau
har fået det af Kronen efter Ludvig Albretsens Død,
*) Suhin: Hist, af Damn., XII, S. 202.
a) S. IL I>., Vil, S. 321.

*)' Smst.
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og efter at dennes Arvinger vare bievne udløste, og at
Greven så tillige har fået Slottet med, som hans For
mand ikke syntes at have haft. Varde havde han der
imod fået på en anden Måde. Hertug O tt o af Ly n eb o r g,
Valdemar Sejers Søstersøn, havde haft Varde Syssel, det
vil sige, de kongelige Indtægter af det, arveligt, udentvivl
som sin Moders Medgift. Hans Efterkommere solgte det
1300 til Grev Gerhard den Blinde af Holsten, og
dennes Son Gerhard igjen 1314 til sin Broder, den
ovennævnte Grev Johan den Milde. Hvilket År denne
så igjen har solgt det til Grev Gert den Store, berettes
ikke.')
Herefter måtte nu også Biskop Jakob Splitaf
slutte sit Forlig med Hertug Valdemar og Grev Gert.
Dot kom dog først istand om Efteråret, og er kun be
varet i den danske Oversættelse hos llvitfeldt, hvor det
lyder således:
„Alle, som dette Brev se, ønske vi, Valdemar,
„af Guds Nåde Hertug udi Jylland, 2) og Grev Gert
„af Holsten og Stormarn, evindelig Hilsen i Herren.
„Vi gjore Alle vitterligt, at År 1330 på Remigii
„Confessoris Dag (d. 1ste Oktober) er der venligen
„og endrægteligen handlet og gangen Forligclse
„imellem værdige Fader, Hr. Jakob, af Guds Nåde
„Biskop i Ribe, og hans gode Venner og Slægt,
„som ere Hr. (Ridder) Hans N i k 1 e s e n, II a n s
■ „S p 1 i t a f og 11 a n s T y n d e r i n g, V æbnere, og hvo-„somhelst do være kunne af fornævnte Bispes Stamme,
„på den ene Side og os på den anden Side, som
„nu herefter skrevet står: Først, at al Forseelse,
„Uvenskab, Fortørnelse, Mishandel, Løfter og For
pligtelser eller Tvedragt, med hvad Navn det næv„nes kan, både for Haderslev og G o ttorp eller
„noget andetsted, hvor det være kan og på hvad„somhelst Tid, som har været imellem værdige Fader
„og os, og imellem lir. O tto Bl ex Væbner og de Andre,
„som vare på den Tid udi Haderslev til Beskjær*) O. Nielsen: Om Sysselinddelingen i Danni., S. 66.
*) Det cr: Sønderjylland.
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„melse,J) og Andre, hvosomhelst der vilde lade og
„gjore på vore Vegne, skal være af Hjærtet forladne,
„udslettede, aldeles forglemte og døde og skal aldrig
„herefter, af hvadsomhelst Årsag og ved hvadsomhelst
„Person det være kan, igjen opvækkes eller optages
„af nogen den forrige Hads og Uvenskabs Årsag.
„Item, at der skal være en fuldkommelig Sone, Sam„drægtighed og Venskab imellem fornævnte værdige
„Fader og hans fornævnte gode Venner og Slægt (og
„os) stadelig og urvggelig stadfæstet, så at vi ville
„gjore og bevise værdige Fader, og han os, hvad
„Gavn og Forfremmelse vi kan både åbenbarlig og
„hemmelig. Item, at vi ville beskjærme og forsvare
„fornævnte Biskop, hans Kanniker og deres Tjenere
„og Slægt, item Kirker, Klostere og fornævnte Kle„rici, så meget os muligt er, mod alle dem, som
„dennem ville forurette og være imod. Alt dette
„Fornævnte love vi ubrødelig at holde på vor gode
„Tro og Love, og med dette nærværende Brev for
pligte vi os at holde det, som nu for skrevet står.
„Til hvilken fuldkommelige Sones og Samdrægtigheds
„fastere Åbenbaring og Tryghed hænge vi vore Se
kreter her nedenunder, og vi Do s o, som kaldes
„Block, item Hartvig Reventlo Væbner og
„Hans Hummersbyt le, som ere Vidnesbyrd
„til fornævnte Forligelse, hænge og vore Signeter
„herunder, at så urykkelig holdes skal, og love fryg
telig og stadelig, at vi af vores Magt ville arbejde
„herpå, så at alt dette og hvert Stykke særdeles,
„som her lovet er, skal så ubrødelig holdes. Datuin
„et actum Åbenrå, anno et die supradictis.
Naturligvis udstedte Biskoppen samtidig h’ermed også
fra sin Side et Brev, hvori han forpligtede sig på en
tilsvarende Måde imod Hertugen og Greven; men dette
Brev er ikke bevaret. Samme Dag stadfæstede Hertug
Valdemar af Jylland og Grev Gert af Holsten og
Stormarn Ribe Stifts Gejstligheds Privilegier vod et Fri
hedsbrev, hvori det hedder:
*) L& som Besætning på Haderslev Slot, dengang Jyderne ero
brede det.
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„Vi ville derfor, at det skal være bekjendt for
„Alle, at vi ifølge nærværende Brev efter modent
„Overlæg have stadfæstet Herrerne, Jakob, af gud
dommelig Barmhjærtighed Biskop i Ribe, og hans
„Kanniker, Kirkerne og Gejstligheden i ovennævnte
„Stift, Klostrene og alle de ovenfor Omtaltes Tje„nere (Bønder) alle de Friheder, Nådesbevisninger
„og Fritagelser, som de hidtil have haft ved Privi
legier af Kongerne i Danmark og Hertugerne i
„Jylland, og at vi ved nærværende Brev påny have
„indrømmet dem lignende Friheder og Nådesbevis„ninger overalt i vort Herredomme.“ Osv.')
Enten må der være Fejl i Dags- eller i Steds-Angivelsen
i det første af disse Breve, som kun er bevaret i Ilvitfeldts Oversættelse; thi begge angives for at være udstedte
samme Dag, men det første i Åbenrå, det andet i Ribe,
hvilket ingen Rimelighed har.
Imidlertid havde Biskoppen og Kapitlet også haft
Ulejlighed med en meget uregelmæssigt levende og stridig
Gejstlig ved Navn Hennik in Hinceri („Hinzesen“).
Denne var efter et ifølge hans egen Angivelse ryggesløst
Liv rejst til Rom for at udsone sig med Kirken og havde
der opnåt følgende Brev:
„Broder Jen s N i b o rgh, vor Herre Pavens Poniten„tiarlus,a) hilser med Herren værdige Fader i Kri„stus, J., af Guds Nåde Biskop i Ribe, eller hans
„Vikariusi åndelige Sager. Ifølge Bemyndigelse fra
„vor Herre Paven tilbagesende vi til Eder II e n n i k i n
„Hinceri af Ribe, Magister og Presbyter i Eders
„Stift, Overbringeren af nærværende Brev, der tidligere,
„som han udførligere vil forklare Eder, ved at lægge
„voldsom Hånd på sekulære Gejstlige, Presbyte rer
„og andre kirkelige Personer, både med og uden
„Blodsudgydelse, dog uden nogen anden uhyre og
„vanskelig Forbrydelse, fremdeles ved at bære Våben,
„ved at spille med Tærninger og andre utilladtc
*) Terpager: R. C., S. 186. Originalen i Geb.-Ark. (Pcrg:
vedk. Ribe Kirke, Nr. 139.)
s) lian var en dansk Franciskancrmunk, som næste År blev
Biskop i Roskilde.
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„Spil, ved at besøge Kroer, Enge, „blada“, Vingårde,
„Lyststeder og andre forbudne Steder, ved at gjore
„fælles Sag med Bandlyste, dog ikke i Forbrydelser,
„ved endogså gjentagent at begå Hor, ved ikke til
„de bestemte Tider at betale Kollekter, Tiender og
„andre Pålæg og Forpligtelser, som påhvilede hain,
„og endelig ved at overtræde Konstitutionernes Be
stemmelse og de almindelige Befalinger, såvel de
„provindsielle som Kirkcforsamlingernes og den pave
lige Stols Legaters, Delegaters, Sublegaters og
„Exekutorers, ligesom andre Dommeres, Officialers,
„Skoleforstanderes og sine Ovennænds, — ved alt
„dette har pådraget sig de Domfældelser af Band„sættelse, Suspension eller Interdikt, som ere udtalte
„mod Sådanne i Almindelighed, — som gjentagne
„Gange har begået Mord og også forsomt at holde
„sine kanoniske Tider, dg skjbnt han var bunden
„herved, har udført sin kirkelige Tjeneste og ellers
„deltaget i Gudstjenesten, dog ikke af Foragt for
„Noglerne,') men af Tåbelighed og Ukyndighed i
„Retten — tilbagesende ham til Eder, absolveret
„efter Kirkens Regler for de nævnte udtrykkelige
„Domfældelser, for Brøde på Grund af Mened, For„sdmmclsen af de kanoniske Tider og hans øvrige
„Synder, som han har skriftet for os, idet vi pålægge
„ham ifølge den af ham aflagte Ed, at han, hvis
„det ikke allerede er sket, skal yde en tilstrækkelig
„Oprejsning til dem, der have lidt Uret af ham, og
„til Andre, som han ifølge ovennævnte Forurettelser
„eller forøvrigt på Grund af Ovenstående måtte
„være pligtig at yde Oprejsning, og at han, hvis
„Ederne (som han har svoret Andre) ere tilladelige,
„skal vende tilbage til at overholde dem, ligesom
„også sine kanoniske Tider, således som han er
„pligtig. Vi overlade delfølge ovennævnte Bemyn„digelse til Eders Klogskab^jvorvidt I, efter dernæst
„at have pålagt ham en gavnH^Rønitentse i Forhold
„til hans Brøde, og efterat han for en Tid, således
*) Peters Kogler, cl. v. s., den pavelige Styrelse.
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„som I mene at det cr tjenligt, er bleven suspen
deret fra Udførelsen af sin kirkelige Tjeneste, ende
lig, når hans Fortjenester anbefale ham dertil, og
„når ingen anden kanonisk Regel (?) er til Hinder
„derfor, barmhjærtigen ville dispensere ham ifølge
„den ovennævnte Bemyndigelse for den Uregelmæs
sighed, som han vod det Ovennævnte har pådraget sig,
„men dersom han skulde foragte at give Oprejsning,
„da forkynde, at han er forfalden i den samme
„Bandsstraf. Givet i Avignon1) d. 21de Juni i vor
„Herre, Pave Johannesden22des, trettende År.a)
Mag. Hennikin synes unægtelig at have været en
stor Synder, der helst i nogen Tid burde holde sig noget
tilbage. Ikke destomindre se vi, at han endnu samme
År ikke blot var blevcn Sognepræst i Dragby, (nu
Dråby) i Århus Stift, men endogså d. 19de December af
Paven ved Provision udnævntes til Kannik i Ribe, hvilken
Stilling det dertil tillodes ham at forbinde med sit Sogne
kald.3) Denne Pave (Johan den 22de) var overhovedet
meget stærk i at besætte ledige gejstlige Æmbeder ved
pavelig Provision, som f. Ex. et Par andre Kannikdbmmer
i Ribe 1324 og 1J284); men Mag. Hennikin vilde Bi
skoppen og Kapitlet ikke tage imod og appellerede i
den Anledning til Paven. Vi have herom et Dokument,
udstedt afMikael, Skolemester i Rib c og tillige Præst
i Darum5), Vilhelm, Forstander for de fattige Skole
horns Gård, og 3 Landsbypræster, hvilket Dokument går
ud på, at Biskoppen St. Hans Aften 1330 i St.Mikaels
Gård, som tilhørte de fattige Skolebørn i Ribe, i For
standerens Stue i deres Nærværelse havde betrot en af
sine Tjenere ved Navn Vilhelm Akterne i Appelsagcn
mod Mag. Hennikin Hinceri i Anledning af Striden om
et Præbende i Ribe Domkirke, for at han skulde bringe
dem til det pavelige Hof, idet han tillige udbetalte ham
en Sum Penge til Udgifterne, men også under Tab af sin
’) Hvor Paverne dengang residerede i et Slags fransk Fangen
skab.
*) Bathol. Afskr. på Univers.-Bibi. — Sulim: Hist,
af Danm., XII, S. 195.
’) Ny kirkelnst. Saml., IV, S. 203.
4) Smst., III, S. 828. IV, S. 203.
•) Således kaldes han vel
ifølge Biskop Tyges Bestemmélso af 1278 (se S. 90).
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Nåde befalede ham at gjbre Rejsen uden nogen Opsæt
telse. Tjeneren aflagde da sin korporlige Ed på, at
han med Troskab skulde udføre sit Hverv og, hvis han
blev i Live og ingen lovlig Forhindring fik, snarest mu
ligt overbringe Akterne til Biskoppens Befuldmægtigede
— Faven udnævnte en Kannik i Slesvig ved Navn Niels
„Sestæth“ til Dommer i Sagen, og han overdrog igjen
sit Hverv til 2 af sine Æmbcdsbrodre, Odin kar Pedersen
og Ivar Bondesen. Disse afsagde d. 13deMarts 1332
en Dom i Sagen, som dog ikke er den endelige; thi den
gik kun ud på, at Ribe Biskop og Kapitel havde bevist
for dem, at de i rette Tid og på rette Måde havde appel
leret Sagen mod Mag. llennikin Hinceri, der nu var
bleven Præst i „Draghby“,3) for det apostoliske Sæde
og i rette Tid forfulgt Appellen, hvorfor de Domme, som
Modparten måtte have erhvervet i Sagen, erklæres for
ugyldige, og det forbydes at bringe dem til Udførelse,
hvorimod det befales alle Gejstlige i Ribe og Århus
Stifter, til hvem Dokumentet er stilet, under Straf af
Suspension og Bandsættelse at bekjendtgjore dette i
deres Kirker, når og så ofte som Biskoppen og Kapitlet
forlange det. Vi have denne Dom bevaret i en Vidisse
(bekræftet Afskrift) af Sorte- og Gråbrodrene i Ribe, tagen
d. 21. April næstefter.3) Man ser ikke Noget om, hvis
Dom det var, fra hvilken Biskoppen og Kapitlet måtte
appellere til Paven. Heller ikke har jeg truffet nogen
Oplysning om denne Sags videre Forløb og endelige
Udfald; men Mag. H e nn iki n forekommer, såvidt jeg ved,
ikke oftere som Kannik, så at han vel i den Henseende
ikke har sat sin Sag igjennem.
1 330.
Den 23de Juli 1330 gav Broder4) Peder, Biskop i
Aflad til Odense, under et Ophold i Ribe med Stedets Biskops
Fordel Samtykke 40 Dages Syndsforladelse til dem, som rakte
for St. St. Mikaels Kirken i Ribe en hjælpsom Hånd, og somi
Mikaels from Hensigt besøgte Kirken. Som Grund hertil anføres,
Kirke.
at Kirkens egne Indtægter ikke vare tilstrækkelige, hvis
’) Rihe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark. Nr. 45.
*) I Grbnlunds
Afskrift står der rigtignok Dranghby, men det må være en
Skrivefejl.
s) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 50.
4) Han var næmlig Franciskanermunk.
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den ikke understøttedes ved from Almisse fra troende
Kristne. ’)
1321 var Provsto-Æmbedet for Frøs og Kalslund
Herreder og for Manø på Grund af dets ubetydelige
Indtægter blevet forenet med Kantordommet i Kapitlet.
Nu fandt man, at denne sidste Stilling uagtet den om
talte Forbindelse med et Provsti dog ikke gav en pas
sende Indtægt. På Langfredag dette År, på hvilken Dag
Kapitlets og hele Kirkens Anliggender plejede at for
handles (hvorfor vi også have set flere Dokumenter ved
kommende disse udstedte på denne Dag) havde derfor
også Kantoren, Mag. Tyge, forestillet for Biskoppen,
som på denne Dag præsiderede i Kapitlet, at Kantordommet, som var den anden Værdighed ved Kirken (næst
efter Ærkedcgnedominet), var så ringe og fattigt i sine
Indtægter, at det ikke kunde yde det Fornødne til sin
Vedligeholdelse eller for Fremtiden bære sin egen Byrde,
medmindre Noget lagdes til. Man blev da med Biskop
pens Samtykke enig om, at denne ved første givne Lej
lighed skulde annektere et Provsti eller en Sognekirke
for evig Tid til Kantordommet, om hvilken Beslutning
Kapitlet udfærdigede et Brev med sit Segl under.a) Den
blev også endnu samme År bragt til Udførelse, således
som nedenstående Brev udviser det:
„Vi Jakob, af guddommelig Barmhjærtighcd Biskop
„i Pvibe, hilse Alle, som ville få nærværende Brev
„at se, med Herren. Vor Ilyrdetjenestes Pligt, som
„stadig ligger os på Hjærtet med Hensyn til vore
„Undergivnes Interesser, tilskynder og opfordrer os
„til, at vi skulle lade dem, om hvem vi vide, at de
„anstrenge «ig ved mere stadigt Arbejde i Herrens
„Hus, nyde Fortrin i højere Lønning, da Byrden og
„Fordelene ifølge en lovlig Bestemmelse bor ud,.jævnes og afvejes efter en retfærdig Målestok. Og
„sandelig, da Kantordommet ved vor Kirke, til hvilket
„Ordningen af Kor-Personalet (status chori)3) og
’) Terpager: R. C., S. 387. *) Ribe Stiftsk. Dok. i Geli.-Ark.,
Nr. 44.
®) De Gejstlige og Kirkebetjente, f. Ex. KorVikarerne, som besørgede Hoved-Gudstjenesten i Domkirken
i IIoj-Koret foran Hovedalteret.

A1 m i n d
Syssel
mcd
Smidstru p
Sogne
kald an
nekteres
til Kan
tordo mm et.

176

„Bestyrelsen af Kirken ere betrodo, er så fattigt
„og ringe i sine Indtægter, at det ikke kan forsyne
„don til enhver Tid fungerende Kantor med det
„Fornødne, så annektere vi, idet vi med faderligt
„Sindelag ønske på en heldbringende Måde at råde
„Bod herpå, efter vort elskede Kapitels modne Over„læg og med dets enstemmige Samtykke på vort
„General-Kapitel ved nærværende Brev til samme
„Kantorddmme Provstiet over Almindsyssel tilli„gemed „Smithstorp“ (Sinidstrup i Holmans
„Herred) Kirke, der i Forvejen er annekteret til
„dette, hvilket Provsti nu ved Provst Jens Skon„nings Død er ledigt på kanonisk Måde, aldeles
„frit fra nu af i Fremtiden for alt Regnskab, der
„efter Ret eller Sædvane skyldes os og vore Efter
følgere, og forene dem, idet vi forbinde dem uop„løscligt tilsammen til 1 Værdighed, næmlig Kan„torddmmet, såsom efter den hellige Gregorius’s
„Vidnesbyrd de himmelske Befalinger udføres virk
sommere ved en Prælat, *) hvor udmærket skikket
„han end er, hvis han deler sine Byrder med sine
„Brodre.2) Fremdeles give og tillægge vi ved dette
„Brev enhver Kantor, som har opnåt ovennævnte
„Værdighed på lovlig Måde, den ordinære Jurisdik
tion i det ovenfor angivne Provsti med fuld Ret
tighed, ligesom han erkjendes tidligere at have
„haft den med Hensyn til Kantordommet, ’) da ifølge
„de kanoniske Statuter et Beneficium, som på kano
nisk Måde bliver annekteret til og forenet med et andet,
„antager dets Natur, med hvilket det forenes. For
„at altså nævnte Annektering eller rettere Forening
„til Pryd og Nytte for vor kirkelige Stand og til
„sommeligt Underhold for ovennævnte Kantor, som
„foruroliges af sine daglige Forretninger og Sorger,
„kan forblive uanfægtet af de Misundeliges Angreb,
Iler i Betydningen: en Biskop.
Kannikerne.
Herved må menes: i Frøs og Kalslund Herreder, i hvilke
der 1321 netop var hieven tillagt Kantoren Jurisdiktionen.
(Se S. 160.)
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„så have vi investeret Mag. Tyge, den nuværende
„Kantor, som samtykkede i den nævnte Forlening
„og frivillig tog imod samme på sine egne og sine
„Efterkommeres Vegne, personlig i samme med vor
„Ring, *) og til Sikkerhed og Efterkommernes Kund
skab overgivet hum nærværende Brev under vort
„eget og vort elskede Kapitels Segl. Sket og givet
„i Balgura3) i Guds År 1330, Juleaften, i Nærvæ
relse af de hæderlige Mænd, Hr. Mag. Peder
„Thuresen, Hr. Bo og Hr. Gjøde, Kanniker i Ribe,
„Hr. Han s (el. Jens) Niklæs s en, Ridder,3) As trad
„Degn (Diakonus) og flere andre troværdige Mænd.4)
Foruden Smidstrup havde Kantordommet et andet
Sognekald, som var annekteret til det, næmligSkadst i
S k a d st Herred. Når denne Annektering har fundet Sted,
vides ikke, og det er først langt senere, at dette Kald
udtrykkelig nævnes som liggende til Kantordommet; men
det har dog udentvivl ligget til det allerede på den Tid,
hvis Historie vi fortiden beskjæftige os med; thi 1338
betænker Kantoren Es ger Mø i sit Testamente Skadst
Kirke og Kirkebetjenten sammesteds umiddelbart
foran Kirken og Vikaren i Smidstrup, og Kantoren
Jens Pedersen erindrer ligeledes Skadst Kirke i sit
Testamente af År 1394.
På Kirkeforsamlingen i VienneÅr 1311 og 1312 1332—34.
var det påny blevet Gejstligheden i alle romersk-katholske Tiende
Lande påbudt at. betale Tiende i 6 År af deres Indtægter,
til det
som det hed, til Kampen for det hellige Land; men Ly hellige
sten til at udrede denne Skat var rimeligvis dennegang
Land.
endnu mindre end for (se ved År 1278), såmeget mere,
som de Kristnes sidste Besiddelser i Jødeland allerede
vare tabte 1291, uden at der kunde være noget grundet
Håb om påny at erobre dem tilbage. Idetmindste i Dan
mark er det gået meget langsomt med Indbetalingerne;
thi Årene 1330 til 1334 opholdt Mag. PetrusGervasius
2) Ved at overrække ham en Ring.
*) Rimeligvis på den
biskoppelige Gård Brink ved Ballum.
s) Den samme
Slægtning af Biskoppen, som forekommer i Forliget med
Hertug Valdemar og Grev Gert.
4) Ribo Stiftsk. Dok. i
Geli.-Ark., Nr. 47.
12
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1 334.
Strid
m ellem
Gråbro
drene (i
Ribe?) og
Løgum
Kloster.

sig lier i Norden som pavelig Nuntius og Indsamler af
pavelige Skatter, deriblandt også af Restancer af de
ovennævnte 6 Års Tiender. I Ribe Stift havde Ærkedegnen, Peder, og Kanniken Mag. A s t r a d været ansatte
som Opkrævere af Tienden, og efter deres Død Peders
Efterfølger i Ærkedegnedommet, Mag.Tyge. Den 20de
Juli 1332 afleverede denne til den pavelige Nuntius føl
gende Summer: 18 & 3 Sk. grot, 6 tf 7 Sk. Sted.,
303 mindre (rhinske?) Gylden, 55 Denarier smeltet Guld
foruden 12 Guldlam (d. e. små Billeder, agni dci, af
Guld), 17 Mk. kølnsk Vægt smeltet Sølv og en GuldPixis (Hostie-Æske) for 30 Gylden. Desuden modtog
den pavelige Nuntius d. 2den Juli 1334 af DominikanerPrioren og Konventet i Briigge i Flandern på Biskop
Jakob i Ribes Vegne 35 W grot af samme Tiendepenge,
som Biskoppen havde haft tillåns.
Da 1 Sk. grot
(Tyvendedelen af 1 y^) gjaldt 2 Mk. danske Penge (Ribermønt), og Sterling en Fjerdedel deraf, og da en Gylden
omtrent var lig 3*/a Sk. grot, så udgjor det Hele
omtrent 4000 Mk. Penge, en temmelig betydelig Sum i
de Tider, Værdien af 8000 Ørtug Korn.
En Riber ved Navn Knud Åges en havde tidligere
aflagt Munkeløftet i et Gråbrodrekloster, rimeligvis i sin
Fødeby; men senere havde han foretrukket CistercienserOrdenen, var rejst til Rom, havde talt med selve Paven
og var ifølge en mundtlig Tilladelse af denne bleven løst
fra sit første Løfte af den pavelige Pbnitentiarius. Efter
at være vendt tilbage til Danmark var han derpå med
sin Biskops Tilladelse indtrådt i Løgum Kloster. Heri
havde hans tidligere Klosterbrodre ikke villet finde sig,
fordi der ikke var bleven udstedt nogen pavelig Bulle
om lians Afløsning fra Løftet til dem; de havde endogså
villet fange ham, for at føre ham tilbage til deres Klo
ster i Ribe (?), og ved deres Angreb plaget og forulempet
både ham og Klosteret i Løgum på mange Måder. En
pavelig Befaling af 13de September 1334 pålagde dem
derfor at lade ham og hans Kloster være i Fred for
Fremtiden.T)
') 1’. A. Munch: Pavelige Nuntiers Regnskabs- og Dagbognr
osv., Side 79 fl.
Ny kirkehist. Saml., IV, S. 2i9 Hl.
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1335 udstedte Jon Bund eller Bonde, Borger i
Ribe, en Erklæring om, at Biskoppen og Kapitlet havde
overdraget ham Ribe Kirkes Gods i Framlev i „ApæSyssel“ (i Århus Stift) på Grund af dets Fraliggenhed.
I dets Sted forpligter han sig og sine Arvinger til at
skjøde Ribe Kirke til Holdeisen af Vin og Oblater i samme
(til dette Brug må Kirken altså have fået Godset i Fram
lev) Gods i Vardsyssel, der årlig gav en Indtægt af
14 Ører Korn. Det overlodes til hans Samvittighed at
lægge Noget til, hvis det skulde vise sig, at Godset i
Framlev var endnu mere værdt.1) Denne Forpligtelse
opfylde Jon Bonde 6 År senere, idet han d. 15de Jauuar
1341 gav Ribe Kirke Skjøde på Hennigberg Gård
(nu en lille By i Henne Sogn) og alt sit Gods i Hennig
(Henne) Sogn til at holde Vin og Brød for, til Veder
lag for Godset i Framlev Sogn.3) Denne Jon Bund
vil siden blive omtalt mere.
I Året 1332 var Kong Kristoffer den Anden
død; efter sin Tilbagekomst 1329 havde han egentlig dog
kun været Konge af Navn. Når der derfor i 8 År efter
hans Død slet ingen Konge var, var Forskjellen ikke
stor; Grev Gert regerede som Panthaver i Nørre-Jylland
og Fyn med fuld kongelig Myndighed. Jeg finder også,
at han har været flere Gange i Ribe, hvilket han ikke
som mange andre Dele af Provindsen havde overladt til
nogen Underpanthaver, holdt Retterting heri Byen og
stadfæstet private Dokumenter. På .'Begivenheder af
almindelig Betydning er Tiden meget fattig. — Siden
1330 havde Riget atter været i Interdikt på Grund af,
at Kristoffer havde ladet Biskop Tyge af Børglum
(Vendsyssel) fængsle ved Grev Gert, og dette Forbud blev
også overholdt i Ribe Stift uagtet Biskoppens Hengi
venhed for Kongen; men 1337 d. 22de Februar sluttede
Greven et Forlig med Biskop Tyge, hvorefter Interdiktet
skulde bortfalde for de Landes Vedkommende, der stode
under Grevens Bestyrelse; dog udelukkedes foruden et
Par Andre Kong Kristoffers Arvinger fra Forliget, og
D Ripæ Cimbr., S. 233.
a) Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 17.
12*
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Biskop Tyge forbeholdt sig sin Tiltale mod Biskopperne
af Ribe og Århus, som netop vare Kongehusets hengivneste Tilhængere. Det varede, rimeligvis af den Grund,
også endnu 8 Måneder, inden Interdiktet hævedes i Ribe
Domkirke, efter at have varet i 7 År og 6 Måneder.1)
1 338. “
Ved Året. 1338 fortjene 2 Gejstlige at erindres. Den
Kantor ene er Mag. Esger Mø, som var Kantor ved Domkirken
EsgerMø. øg Medlem af Domkapitlet, ikke blot i Ribe, men tillige i
Århus, Af denne Mag. Esger have vi allerede fra År
1319, da han endnu kun nævnes soin Kannik i Ribe, et
Skjøde, udstedt på IIin g Herreds Ting, sidste Tingdag i
April Måned, hvorved han overdrager Domkapitlet Halv
delen af en Gård på „Mæthælby“ (Mejlby) Mark, som
han havde ejet i Forening med sin Broder, Peder
Brun, tilligemed noget andet Gods sammesteds og et
Bol (colonatus) i Halkjær (altsammen i Stadil Sogn),
på følgende Betingelser: Kapitlet skulde anvise ham for
Livstid ligeså store Indtægter af dets eget Gods i samme
By, som det angivne Gods kunde give. Ilvis efter hans Død
de nævnte Indtægter eller andre Indtægter, som han siden
måtte fbje til, vare tilstrækkelige til en daglig Messe, skulde
Kapitlet lade en sådan holde til evig Tid til Frelse for
hans egen og hans Forældres Sjæle; hvis ikke, skulde
Kapitlet have 4 Mk. Kobberpenge for sin Ulejlighed og
anvende det Øvrige årligt dels til Messe, dels til Almisse
blandt de Husarme i S t a d i 1 Sogn.2) Da han følte Døden
nærme sig, udvidede han denne Stiftelse, hvorom Grev
Gert udstedte sit Brev, hvori han bevidner, at Mag.
Esger, Kantor ved Ribe Domkirke, År 1338, 2den Soiidag
i Fasten, havde fremstillet sig personligt for ham på
hans Retterting i Nærværelse af Kapitlet sammesteds
og andre troværdige Mænd og havde skjødet i Hr. Mi
kaels, Præst og Kanniks, Hånd over Hojalteret i Dom
kirken nedenstående Gods til Afholdelse af en evig,
daglig Messe i samme Kirke til Frelse for hans Sjæl
og til lians Årtid, der skulde holdes til evig Tid afKannikerne for 3 Mk. Penge. Godset er dels det samme,
som han havde skjødet til Kapitlet 1319, dels noget mere
J) S. R. D., I, S. 191.
Gch.-Ark., Nr. 9.

9

Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok. i
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1 Stadil Sogn. *) Hans Testamente, der også er bevaret,
og hvori han kalder sig Kantor i Ribe og Kannik i
Århus, er dateret Pintsemandag samme År. Han skjænker ved det sin Biskop i Ribe 2 gode Stude og en god
Hest. Til Domkirken, i hvilken han vil begraves, giver
han 6 Sk. Sterling. Af det Gods, som han på Rettertinget har givet til et Alter og eu daglig Messe i
Domkirken, skal der årlig afgives 3 Mk. til Afhol
delsen af hans Årtid, og for at forøge den nævnte
Messes Indtægter, giver han endnu til den sine Dekretaler tilligemed Sixtus, 2 Skrifter vedkommende den gejst
lige Ret, Derefter følger Gaver til Biskoppen og Dom
kirken i Århus, og han stadfæsteret tidligere Skjftde på
Gods til sin Årtid sammesteds. Til Kapitlet i Århus
givei’ han 2 Tønder Traven-Øl og til Vikarerne 1 Td. Der
efter betænkes Mag. Peder, Ærkedegnen i Ribe, med
hans største Tin-Kande (amphora) tilligemed en Kobberkjedel („olla“) og et Drikkehorn, Kauniken Hr. G jøde
med en anden god Kjedel, hans bedste Dug og Hånd
klæde, og således Flere. Hver Kannik, der overværede
hans Ligbegjængelse, skulde have 6 Turon. eller 2 Ørt.
Korn, Gråbrodreue i Ribe hans Breviarium, 1 Td. TravenØl og 1 Td. Rug, forbagt i Brød, Sortebrodrene samme
Kvantum 01 og Brød, Ilelligånds-Huset og de Spedalskes
Hus hvert en Øre Rug, Skolebørnene i Pughus 1 Td. 01 og
2 Ører Korn, enhver audeu Kirke i Ribe 1 Sk. Sterling
eller 1 Ørt. Korn, Hemmet, Velling og Staby Kirker
hver en Ko, der skulde vurderes i Penge og vare evigt
(en såkaldet Leveko eller evig Ko, der overtages af en
Privatmand med Forpligtelse til at holde den vedlige og
til evig Tid at give en vis Afgift af den), og Præsterne
sammesteds hver en Øre Korn. Kirkeu i Stadil, som
må have været Familiens Hjemsted, fik nogle Jorder,
som årlig afgave 2 Ørt Byg og 100 tørrede („duri“) Fisk*
og Præsten sammesteds, hvad enten det blev en Sogne
præst eller en Vikarius, nogle små Ejendomme for årligt
at holde hans egen, hans Faders og Moders, Brødres og
Søstres Årtid, Alles i Forening engang i Fasten, assi’) Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok. i Gch.-Ark., Nr. 14.
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steret af 2 andre Præster. Et halvt Bol i Kai by (også
i Stadil Sogn) tilfaldt Sognets Fattige. Derefter kommer
Kirken i Skadst, som får 1 Øre Korn, og Kirkebetjenten
(„minister“) sammesteds 1 Ørtug. Storre Gaver fik Kirken
og Vikaren i Smid s trup, der, som vi liave set, nylig
var bleven annekteret til Kantordommet. Endvidere betænkes Degnen og Vikaren i Hallum (Haldum i Århus
Stift), som rimeligvis har hørt til hans Kanonikat i Århus,
hver med en Øre Korn. 6 Mk. Vox giver han til vor
Frues og hellig Korses Alter (i Domkirken) til Lys. Under
priorinden, Fru Mæræt, ved Nonneklosteret fik en
Øre Korn, en af Nonnerne, Fru Mæld, hans bedste
Korkåbe, hans Fætter, Jens Niklæ ssen, ligeledes en
Øre Korn. Endel andre Gaver til Private ville vi forbigå;
derimod nævne vi, at han gav alt sit Gods i Alrum (også
i Stadil Sogn), der tildels var kjøbt (altså vel tildels arvet)
til Vedligeholdelsen af en Spange (Gangbro) ved Skjern.
Derefter betænkes hans Tjener Lavrids med en Hest
og 2 Ører Korn, og Lavrids’s Kone med et nyt Tæppe
og en Ko, og således flere Personer, der synes at høre
til Kantorens Tjenerskab. Til Arvinger indsættes hans
Broder Jens og 2 Søstre, Elsif og Margrethe, hvilke
for Guds, vor Frues og alle Helgenes Skyld bedes om at
bringe alt dette i Orden, idet der dog tillige udnævnes
3 Exekutorer, som ere Ærkedegnen og 2 andre Kanniker,
næmlig Hr. G jøde og Skolemesteren Hr. Mikael.1)
Esger døde d. 3die Juni samme År, som man ser af
Anniversariebogen;2) her anføres istedetfor de 3 Mk.,
som årlig skulde afgives til hans Årtid, den halve Indtægt
af eD Eng, Mælykke i „Lille Far dr up“ (nu Sønderfardrup i Vester-Vedsted Sogn.) Der anføres også, at
han lå begravet i den vestlige Ende af Domkirken, om
trent midt på Gulvet under 2 blåagtige Stene, af hvilke
den ene havde Indskriften: Cantor Esgerus.
Vilhelm,
Samme År døde også Hr. Vilhelm, Præst og ForFor stan- stander for Pughus. Tidligere havde han været „prædcr for positus scholarium“, som jeg ikke ved at oversætte anderP ug hus, ledes end „Peblinge-Provst“. En sådan Person, Hr.
*) Suppl. til Ribe Stiftsk. l)ok. i Geli.-Ark., Nr. 13.
D., V, S. 551.

*) S. R.
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Jakob, nævnes også i Hr. Vilhelms Testamente, som
forskjellig både fra Skolemesteien og fra Forstanderen i
Pughus; rimeligvis må han have ført Tilsyn med Skole
børnene, som nok kunde være nødvendigt, da deres Antal
må antages for at have været meget stort, eftersom vel
hele Stiftets tilkommende Gejstlighed fik sin SkoleUndervisning i Domkirkens Skole. — Forstander iPukhus
havde denne Hr. Vilhelm været i flere År,l) idetmindste
siden 1330’). Sit Testamente gjorde han d. 25de Maj
1338, „sund på Ånden, skjont svag på Legemet“. Han
skjænker ved det en Gård (i St. Hansgade) med på
stående Stenhus til følgende Brug: Kantoren og Skole
mesteren skulde have Bestyrelsen af Gården og af Ind
tægterne årlig lade hans Årtid holde i Domkirken ved
Kannikerne for 6 Sk. Sterl., medens den øvrige Indtægt
efter deres egen Bestemmelse skulde anvendes til fattige
Skolebørns Brug. Hvis denne Ejendom skulde blive fra
dømt hans Bo, giver han i dens Sted en Grund ved
„Puukfloo“8) imod Syd og en Grund i Fardrup, hvilke
2 Ejendomme ellers skulde tilfalde Pughus alene, imod
at Forstanderen skulde lade Giverens Årtid holde hvert
År ved Skolebørnene i Stiftelsen for 1 Td. godt ØL Bi
skoppen giver han 4 Sølvskeer, St. Hans Kirke (hans
Sognekirke) 2 Sk. Sterl., Præsten nogle Prædikener om
St. Johannes og særligt om Kirkens Indvielse, hvilke
dog skulde blive ved Kaldet, Degnen */a Sk. Sterl. De
øvrige Sognekirker i Ribe få hver 1 Sk. Sterl., Præsterne
’/a Sk., og Degnene 1 Turon.; Sortebrodrene, Gråbrodrene,
Nonnerne, de Spedalske og Helligånds-Huset hver 1 Sk.
Sterl.; Pughus fremdeles alle lians Kobberkjedler („ollas“).
lians øvrige Indbo bestemmes tildels til Salg for at dække
de anførte Legater og nogen Gjæld. Således skyldte
han 1 M Sterl. for en Topæ Meyr’s (?) og hans Kones
Årtid, og St. Mikaels Kirke 18 Sk. Sterl., som Hen
rik Dy lin er s Hustru havde givet til at kjøbe Prydelser
for til Kirken. Vi have også her et Vidnesbyrd om uet
’) Herom og om lians tidligere Stilling, so S. R. D., V, S. 557.
a) Se S. 173.
4) Således kaldtes limcligvis det Vandløb, som
skilte St. Hans Holm fra Byen, der, hvor det løb forbi Pnghusets Grund.

gjor
Testa
mente.
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Forhold, hvori Forstanderen for Pughus stod til denne
Kirke. Dog får også hans Søster noget af Indboet, 3
Kjør, nogle Klæder og den bedste af hans 3 Kister.
Også andre private Mænd få Gaver, f. Ex. Skolemesteren
og Skoleprovsten Bøger; et Skolebarn får en Seng og
1 Bog (Senecæ auctoritates). 2 Kanniker, hvoriblandt
Skolemesteren, og en Præst indsættes til Exekutorer. *)
16 Dage senere, den 10de Juni, var Hr. Vilhelm
dog endnu rask nok til at møde for Grev Gerts Retterting i Ribe og skjødede der sin Gård i St. Hans Gade
på de i hans Testamente angivne Betingelser.3) Grev
Gert var altså da for anden Gang i det År i Byen.3)
Hr. Vilhelms Frygt for, at Gården skulde blive frakjendt
hans Bo, viste sig snart at være grundet. Biskoppens
Slægtning Jens Splitaf gjorde Fordring på den og fik
et for sig gunstigt Brev derpå af Greven; men Hensigten
heraf synes dog kun at have været at presse Penge til
Fordel for denne Sidste, således som følgende Doku
menter udvise det:
„Goskalk, kaldet Hwit, Lensmand (advocatus)
„i Ribe, hilser Alle, som sc nærværende Brev, evigt
„med Gud. Alle må vide, at jeg ved Nærværende
„erkjender, at jeg ved de fornuftige Mænd, Herrerne
„Jens Brun og Mikael, Skolemester, Kanniker i
„Ribe, og Hr. Hagen („II aqui nu s“), Kapellan sam„mesteds4),på Hr. Vilhelm, Præst og Forstander for de
„fattige Skoleborn i Pughus, hans eller andre Ved
kommendes Vegne er bleven fuldkommen tilfreds„stillet for al min Ret på Hr. Grevens Vegne i den
„Gård i St. Hans Gade, som den nævnte Hr. Vil„h e 1 m har kjøbt af Ja k o b H å r t h, Borger i Odense,
„såvel med Hensyn til det Brev, som man har erholdt
„imod den nævnte Hr. Vilhelm angående samme Gård,
„som med Hensyn til de Bygninger, der, som det sagdes,
„ulovligen (violenter) vare opførte der, og af hvil„kensomhelst anden Grund, hvilken Ret nåde op til
’) Testamentet findes iblandt Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.,
Nr. 54.
a) Terpager: R. G., S. 473.
3) Se S. 180.
*) Det er netop de 3 af lli'. Vilhelm indsatte Exekutorer.
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„14 W Sterl.*), hvorfor jeg erklærer Hr. Vilhelm og
„Andre, hvem det nu eller i Fremtiden vcdkonntier,
„aldeles fri for enhver Fordring på Grevens Vegne
„med Hensyn til ovennævnte Ret, til Vidnesbyrd
„hvorom mit Segl er hængt nedenunder Nærværende„Givet i Guds År 1338, St. Hans Aften (den 23de
„Juni.2)
Derefter fik Byen følgende Brev fra Greven:
„Gert, af Guds Nåde Greve i Holsten og Stormarn,
„sender Ribe Borgere sin Hilsen og Nåde. I må
„vide, at vi tildomme Overbringerne af Nærvæ.rende,
„de fattige Skolebørn hos Eder, til evig Ejendom en
„Gård i St. Hans Gade, som er tilskjødet dem af
„den afdøde Hr. Vilhelm, Præst, på vort Retterting,
„hvilken Gård samme Hr. Vilhelm har fået fra Jakob
„Hårth ved lovligt Skjøde, idet vi ved Nærværende
„kassere det Brev, som Jens Splitaf på en ulovlig
„Måde har erhvervet imod dem angående den nævnte
„Gård. Givet i Holstebro; Vidne Hr. Prior
„Peder.’)
Brevet er uden Datum; men man ser, at det først
er udstedt efter Hr. Vilhelms Død, som efter Annivcrsariebogen4) indtraf d. 12te Avgust samme År 1338.
1340, Natten imellem d. 31te Marts og d. 1ste April,
1 340.
lagde Ridder Niels Ebbesen fra Nørrcris Grunden
Niels
til Danmarks Befrielse fra fremmed Herredomme ved at Ebb es en
dræbe Grev Gert i Randers efter iforvejen at have d ræb er
undsagt ham, og omtrent på samme Tid indkaldte Jyderne
Grev
Kristoffer den Andens yngste Son, Valdemar, siden
Gert.
kaldet Atterdag, for at han skulde tage sine Fædres Valde
Trone i Besiddelse.
mar
Grev Gert havde kort for sin Død arbejdet på at Atterdag
bortbytte Nørrejylland mod Sønderjylland, det vil sige Konge.
på den Måde, at Hertug Valdemar skulde indtræde i Hertug
hans Panterettigheder i den første Landsdel, medens V aldeGert derimod skulde have den storste Del af Sønderinar
*) En forholdsvis meget betydelig Sum, når 1 Pd. Sterl. regnes
for mindst 8 Mk. Penge.
*) Terpager; R. C., S. 474.
’) Smst.
4) S. R. D., S. 557.
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Panthaver i
Ribe, som
bestemmes til
Dronningens Livgeding.

jylland i Pant af Hertugen. En Overenskomst heroin
var afsluttet imellem dem i L y b e k d. 11te Februar 1340 ’),
men kom ikke til Udførelse for Grevens Død, så at dennes
unge Sonner Henrik (der Eiserne) og Klavs i Be
gyndelsen optræde som Panthavere af Jylland. De må
dog have fundet, at de ikke kunde modsætte sig, at der
endelig valgtes en Konge i Danmark af den gamle Kongestamme, og allerede d. 23de April sluttedes der iSpandau en Overenskomst mellem dem og Prinds Valdemar,
der opholdt sig hos sin Svoger, Markgrev Ludvig af
Brandenburg. Valdemar skulde være Konge i Dan
mark og ægte Grevernes Søster, hvis Medgift, 24,000
Mk. Sølv, skulde afdrages i den Sum, hvorfor Fyn og
Jylland vare pantsatte.’) Det varede dog ikke længe,
forend man vendte tilbage til Grev Gerts og Hertug
Valdemars ovennævnte Aftale, hvorom alle Parter
bleve enige på et personligt Møde i Lybek i den sidste
Halvdel af Maj. Hertugen træder i den Grad i Gre
vernes Sted, at det nu er hans Søster Helvig, som Val
demar skal ægte; Betingelserne ere næsten ganske de
samme, som tidligere vare aftalte med Greverne. Her
tugen overlader strax Kongen Ålborg med VendHimmer- og Ty-Sysler tilligemed Hanherred istedetfor 24,000 Mk. Sølv som sin Søsters Medgift. De
øvrige 3 Fjerdedele af Jylland kunde Kongen indløse,
når han vilde, men i eu vis Orden, regnet nordfra, så at
Ribe med den dertil hørende Fjerdedel skulde indløses
sidst. Høvedsmændene på de endnu pantsatte Slotte skulde
dog aflægge Troskabsed til Kongen som til deres rette
Herre; men han skulde igjen henvise dem til Hertugen.
Dennes Søsters Livgeding skulde være Rib er-Hus
(Slot) og Ribe By med Told, Mølle og al Indtægt, som
lå dertil inden Byen, således som Kong Kristoffer havde
haft (den), og med de Øer,3) som i samme Konges Tid
havde ligget dertil; „ligeledes skal og ligge til vor Søsters
’) Reg. diplom., I, Nr. 2184.
*) Ann. for nord. Oldkynd. og
Hist. 1860, S. 377 fli.
•) Den plattydske Text har „Werdere“. Herved menes vist
Fanø, Manø og List.
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Livgeding de fire Herreder, som i Kong Eriks Tid have
ligget dertil (til Riberlius), og halve Vardsyssel med
Fiskeriet, som hører dertil.“ Ilvis Kongen ikke fik indløst
Ribe inden sin Død. skulde Ålborg med de dertil hørende
Sysler være Hclvigs Livgeding. Når Kongen indløste
Landet, skulde han dog lade Hertugen beholde hans
Arvedel i Vardsyssel med samme Rettighed, hvormed
Greverne Johan og Gert af Holsten og deres Bom havde
ejet den. *) Det Dokument, hvorved Greverne Henrik og
Klavs fornye deres Faders Overenskomst med Hertugen
angående Ombytningen af Panteretten til Nørrejylland
med en lignonde i Sønderjylland, er først dateret St.
Hans Aften samme År, altså over en Måned senere. Det
er deri, at der siges, at de „lade“ Hertugen Huset
(Slottet), Byen ogFogedict i Ribe og Varde, således som
deres Fader har kjøbt det af Grev Johan (se S. 168.2)
I Juni Måned stod Kongens og Hel vigs Bryllup;
men der må have vist sig nogle Vanskeligheder med
Hensyn til Riberlius; thi d. 30t.e September udstedte
Hertugen, som dengang opholdt sig i Århus, en Skrivelse
til sine Fogeder på Riberlius af det Indhold, at hvis de
ikke inden næstkommende Pindsedag aflagde Troskabsed
for sig og Riberlius til Hertugens Herre, den nådigste
Fyrste, Hr. Valdemar, de Danskes og Slavernes Konge,
ligesom de havde aflagt den til Hertugen, såskulde den,
som Kongens Vasaller i Riberhus Fogderi (Len) havde
aflagt til ham (Hertugen), ingen Gyldighed og Kraft have,
1341.
og han vilde vise dem til Kongen.3) — Retssikkerheden
er endnu i nogen Tid vedbleven at være ringe i Egnen V ejen es
af Ribe, som man ser af Jon Bunds Skjøde på Ilennig- Usikker
hed.
berg Gård til Domkapitlet, udstedt d. 15de Januar 1341
på Hertugens Rettcrting i Ribe (se S. 175), idet han
lover at gjentage Skjødet på Varde Sysselting, såsnart
han kan gjore Rejsen derhen i Fred.
Hertug Valdemar beholdt i adskillige År Ribe i sin Hertu
Besiddelse og opholdt sig i den Tid meget hyppigt her i gen be
Byen, hvortil vel også meget bidrog, at hans eget Hertug- holder
’) Suhm: .Hist, af Danm., XIII, S. 775 fl.
») Hvitfcldi: S.
473 fl. S. R. D., VII, S. 321.
3) Suhm: Hist, af Danm.,
XIII, S. 16.
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domme for stbrste Delen var overladt til de holstenske
Grever. Man ved således, fornemmelig af Domme
eller Bekræftelses-Breve, som han har udstedt på sit
Retterting, at han har været her i November 1340,
Januar 1341, Avgust 1342 og igjen i September samme
År, Mandagen efter Kristi Legemsdag 1344, September
1346, Torsdagen for Påske 1347 (?), Dagen for Kristi
Legemsdag 1348. 1349 synes der at have været nogen
Strid eller Forhandling om Pantet mellem ham og Kongen,
da man af 5te Avgust. dette År har en Vidisse af hans
nylig omtalte Brev af 30te September 1340 til hans Fo
geder på Riberhus. Dog beholdt han Pantet; thi i det
skrækkelige År 1350 var han her endogså idetmindste 4
Gange: i Slutningen af Februar, strax efter Påske, Mikkelsaften og atter d. 13de Oktober. Endelig var han her,
som man må antage, igjen i Juni 1352 og holdt Retter
ting. Efter den Tid forekommer han ikke mere på den
Måde i Byen, og 1354 var Byen (og Slottet) indløst af
Kongen, således som vi nærmere skulle se ved dette År.
Indløsningen er altså rimeligvis foregået 1353.
Fra Pantsættelsen var dog undtaget Bispestolen med
alt sit Underliggende, hvilket ses af et Frihedsbrev, som
Kongen det følgende År, d. 25de Avgust, gav Biskoppen.
Det er, såvidt jeg ved, kun bevaret i dansk Oversættelse
i Ar. Hvitfeldts Bispekrønike og aftrykkes her så meget
mere, som det er det ældste bevarede Privilegium af det
Indhold for Bispestolen:
„Vi Valdemar den 4de, af Guds Nåde Danmarks
„og Slavernes Konge, Hertug udi Estland, evindelig
„Hilsen med Herren. Vi gjore Alle vitterligt, at vi
„af synderlig Gunst og Nåde have annammet nær
værende Brevviser, os elskelige, værdige Fader i
„Kristo, Hr. Jakob, af Guds Nåde Biskop i Ribe,
„med sin Slægt eller Folk og Tjenere, og alt sit
„Gods, gejstligt og verdsligt, såvel i Ribe, som udenfor,
„i hvor det ligger i vort Rige, under vor Fred og
„Beskjermelse til at forsvare, givende ham formedelst
„dette Brev alt sit Gods med sine Tjenere kvit og
„frit for al kongelig Tynge og Skat, som er Inne,
„Stuth og Leding, og al anden Besværing og Tje-

189

„neste, som Kongens Rettighed tilhører. Vi efter
lade ham og alle Sager, såvel 40 Marks Sager som
„ringere, af vor Rettighed over fornævnte Gods og
„Tjenere, som ham skal tilhøre, dermed at skikke
„og handle til sin egen Nytte, bekræftende fornævnte
„Herre og værdige Fader alle Friheder og Privilegier,
„hvilke han eller hans Formænd og Kirken har
„haft og bekommet af vore Forfædre, Konger i
„Danmark, så fri, som han og lians (Formænd)
„dem haft og brugt haver. Vi ville og, at for
nævnte Biskop med sit Gods og sine Tjenere, som
„for er afsagt, skal være kvit og fri for al Hjælp og
„Udgjærd til Krigsfærd, Bedelijælp eller at låne
„Kongen Noget, som skal betales igjen, undtagen
„det, som for Rigets Igjenløsning almindelig og af
„hver Mand skal udgives, besynderlig for den Sags
„Skyld, at vi have i. Pantvis forpligtet hbjbårne
„Fyrste, Hertug Valdemar i Sønderjylland, — og
„derudi aldeles undtaget fornævnte Biskop med sit
„Gods og sine Tjenere udi fornævnte Forpligtelse
„og klarlig vedkjendt, at vi af synderlig Gunst han
nem ville forsvare. Hvorfor vi osv. Givet i vor
„Lejr for KjøbcnhavnAr 1341, den næste Dag efter
„Bartholomæi.
Til Gjengjæld for, at Bispestolen er undtagen fra
Pantsættelsen til Hertugen, forpligter Biskoppen sig altså
til at udrede de almindelige Afgifter, som pålagdes til
Indløsning af de pantsatte Landsdele.
1345, d. 2den Februar, vor Frue Renselscsdag, døde
Biskop Jakob Split af, en Mand, hvis Troskab mod
Kongehuset vi have omtalt. Derimod ser man ikke Noget
til, at han har været gavmild mod Kirken eller Kapitlet,
som de fleste af hans Æinbcdsbrodre. Kun stiftede han
naturligvis sin Årtid, som dog af Hensyn til Festdagen
blev afholdt Dagen for hans Dødsdag. Han gav dertil
en Gård i Flynder Sogn, som årlig udredede 2Tønder
(lagenæ) Smor. Han blev begravet i Domkirkens Kor
på den sydlige Side ved Siden af Biskop Kristjcrn. Af
hans Slægtninge forekomme i Forbindelse med Ribe dels
den Hans (el. Jens) Split af, som indbefattes i Biskop-

1 345.
Biskop
Jakob
Splitaf
dør.
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pens Forlig af År 1330 med den slesvigske Hertug og
med Grev Gert (se også S. 184), dels en Hr. (rimeligvis
Ridder) Trugils Slitaf, som døde 1331 og til sin Årtid
i Ribe Domkirke gav Ejendomme i „Hæselund“ (Ileslund) i
Peder Gjørding Sogn og i Da rum Enge.1) — Hans EfterTliure- følger blev Mag. Peder Thuresen, der 1330 (se S. 177)
sen,
forekommer som Kannik i Ribe, og som havde været
Biskop. Ærkedegn i Kapitlet siden 1339, da lian kom istedetfor
sin Morbroder, Mag. Tyge, der døde i dette År.’) Hans
Faders Navn var Tliure Hartlibo, og hans Moders
Kristine. Om disse vide vi af Kapitles Anniversariebog,
at Faderen døde 1330, Moderen 1336, og at begge lå begra
vede i St. Klemens Kirke i Ribe. Til deres Årtid, som
skulde holdes af Kapitlet, havde Faderen givet en Øre
Byg i årlig Indtægt af Jorder i Ballum, og Moderen
ligeså Meget?) Først adskillige År senere, 1350, skjødede
Biskoppen alt sit Arvegods på Ballum Mark, og andet Gods
som han havde kjøbt sammesteds, til Kapitlet for sine
Forældres og tillige for sin Søster Æsas Årtid?) Rime
ligvis var denne gift med Rådmanden Niels Bakæ i
Ribe; idetmindste havde denne en Kone af samme Navn,
der kaldes Fru Æsa („Esæ“), og som netop var død eu
Månedstid, førend Biskoppen udstedte dette Skjøde?)
1360, Torsdagen efter Kristi Himmelfartsdag, gav Biskop
pen Kapitlet nyt Skjøde på dette Gods på Kongens
Retterting i Kallundborg; men han har sat sin egen
Årtid ind istedetfor sin Søsters, der ikke nævnes?) Da
vi se, at Faderen også havde ejet Gods og Enge tæt ved
Ribe, så er det rimeligt, at han har bot der i Byen,
navnlig i St. Klemens Sogn, i hvis Kirke han og hans
Kone blcve begravne. Vi skulle senere høre en hel Del
om Biskop Peder, især om hans Gavmildhed, med Hensyn
til hvilken han indtager en hdj Plads blandt Ribe Biskop
per. Det må være gået hurtigt med hans Valg; thi alle
rede d. 9de Maj 1345 mødte han som udvalgt og stad’) S. R. D., V, S. 552.
’) S. R. D.. V, S. 537. Smig. Ribe
Stiftk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 69.
*) S. R. D., V, S. 543. 552.
4) Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok.
i Geh.-Ark. Nr. 22.
4) S. R. D., V, S. 539.
•) Suppl.
til Ribe Stiftk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 25.
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fæstet (men endnu ikke indviet) Biskop på Kirkemødet i
Helsingborg.
I Året 1346 og, som det synes, temmelig tidlig på
Året, toge Grev Gerts Sonner Hertug Valdemar på
en forræderisk Måde tilfange i Fyn, som de endnu havde
i Pant, og holdt ham i Fangenskab på Nyborg Slot.
Grunden hertil var, at de fandt, at Hertugen sluttede
sig for nær til Kongen, og han kom derfor også kun
løs på den Betingelse, at han skulde forbinde sig med
Holstenerne. Efter C li r i sti a n i’ s Angivelse ‘) varede Her
tugens Fangenskab til ind i næste År; men vi ville se,
at han i September 1346 var i Ribe, så at han må være
kommen på fri Fod inden den Tid. Hertugens Fangen
skab har rimeligvis snarere forværret end forbedret den
iforvejen slette Retstilstand i Ribe og Omegn. Der levede
på den Tid en Gejstlig (clericus) i Ribe ved Navn Pille
grin (egentlig Peregrinus, Pilgrim) V o 11 e r s e n, en Broder
til den rige Borger Jens Volt er sen, der stiftede
Apostlen Johannes’s Kapel ved Domkirken, således som
det er omtalt under År 1317. Denne Pillegrin synes
at have været Gjenstand for megen Forurettelse, idetmindste mente lian det selv. Han udvirkede derfor 2
Pavebreve, der skulde skafle ham hans Ret. Det ene
lyder i Oversættelse således:
„Klemens (den 6te) Biskop, Guds Tjeneres Tjener,
„sender sin elskede Son, Kantoren ved Slesvig Kirke,
„sin Hilsen og apostoliske Velsignelse. Pi 11 e g r i n u s
„Volt er s en, Klerk i Ribe, har klaget over, atGot„skalk, kaldet Mule, og Markvard, kaldet Ulf,
„Borgere i Ribe, forurette ham med Hensyn til Hus,
„Penge, Jorde, Ejendomme og Andet. Men da den
„nævnte Klager, som han påstår, med Rette fryg
tende for de nævnte Foruretteres Magt, ikke med
„Sikkerhed kan tiltale (convenire) dem indenfor
„Ribe By eller Stift, så pålægge vi dig ved vor
„apostoliske Skrivelse, at du efter at have sammen„kaldt Parterne, skal forhøre Sagen og uden Appel
„og Opsættelse (?) afgjoreden på retfærdig Måde, iedt
*) GeschicJitc der Herzogth. Sclil. u. -II., Il, S. 135.
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„under gejstlig Straf lader det, som du beslutter,
„sikkert overholde, og, hvis de, der blive påberåbte
„som Vidner, unddrage sig af Gunst, Had eller Frygt,
„da under lignende Straf uden Appel tvinger dem til
„at aflægge Vidnesbyrd for Sandheden. Givet i
„Avignon d. 10de Oktober i vort Æmbeds 4de År
„(1346). *)
Det andet Pavebrev, som er af samme Datum, lige
som det også, forøvrigt stemmer ordlydende overens med
det første, pålægger Provsten i Slesvig at domme imellem
Pillegrinus V oltersen og 2 Lægmænd, Jens Tygesen
og Jens Eskildsen i Skjærbæk.1) Hvad Enden blev
på disse Sager, vides ikke. 1350 var Pillegrin død,
eftersom Biskoppen siger, at han havde kjøbt nogle Enge
af hans Arvinger.3) Han er altså forskjellig fra den
Pillegrinus, Præst og Kapellan ved Domkirken, som
vil blive omtalt ved År 1379.
I September Måned var Hertug Valdemar, som
Hertu
gens Fri sagt, i Ribe og udstedte der følgende Frihedsbrev:
„Valdemar, osv. Vi gjore bekjendt for Alle og
hedsbrev
„erklære offentlig ved nærværende Brev, at vi have
for G er„taget Foreviseren af Nærværende, G er hårdt af
hardt af
„Borken, Borger i Ribe, under vor Fred og Be
B ork en.
skyttelse til særligt Forsvar med Hensyn til alt lians
„Gods, næmlig en Gård påTanderup Mark (Far„drup Sogn) og 2 Bolsmænd (coloni) sammesteds til
ligemed alt deres Tilliggende, idet vi give ham hans
„nævnte Gods på Landet frit for al Ledingsbyrde,
„Skattekrævning (impetitio exactoria), Inne, Stutli,
„Quærsæde, Rethskyth og de øvrige Betalinger,
„Tjenester og Byrder, som henhøre til vor Ret, og
„særlig for alle Kontributioner, som ere pålagte eller
„måtte blive pålagte ved os eller vore Lensmænd,
„idet vi tilføje denne særlige Gunst, at hansTjeneie,
„som bo på det nævnte Gods, må være pligtige til
„at svare ham og ingen Andeu på nogensomhelst
„Måde for alle deres Forbrydelser, såvel 40 Marks
„som lavere Bøder, hvorfor vi osv. Givet i Ribe i
J) Tcrpager: R. C., S. 106.
’) Srnst., S. 107.
til Ribe Stiftsk. Dok. i Geli.-Ark, Nr. 32.

’) Suppl.
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„vor Nærværelse i Guds År 1346, Dagen for vor
„Frue Fødsel (d. 7de September).1)
Dette Frihedsbrev liar endel Lighed med det, som
den samme Hertug Valdemar i Året 1334 gav Frellav
Hako n sen, Stammefaderen til Familien Frille, om hvilken
Familie vi siden ville høre Meget i denne Historie,2)
men endnu storre med det, som Kristoffer den 2den gav
Ridder Anders Nikolausson.3) Da det omtvistes, om
dette sidste Friliedsbrev må betragtes som et egentligt
Adelsdiplom eller ikke, tor jeg heller ikke afgjore Spørgs
målet for Gerhard af Borkens Vedkommende.
1347, d. 9de Januar, fik Ribe Bispestol og Kapitel
følgende pavelige Bekræftelse på alle deres Rettigheder:
„Klemens, Biskop og Guds Tjeneres Tjener, sender
„sin ærværdige Broder, Biskoppen, og sine elskede
„Sdnner, Ærkedegnen og Kapitlet i Ribe, sin Hilsen
„og apostoliske Velsignelse. Når det, som er retfær
digt og hæderligt, forlanges af os, fordrer såvel
„Billigheden som Fornuften, at det ved vor omhyg„gelige Tjeneste bringes til den fortjente Udførelse.4)
„Idet vi derfor samstemme i Eders retfærdige For
dringer, stadfæste ri ifølge vor apostoliske Mvndig„hed Eder og igjenncm Eder Eders Kirke alle de
„Friheder, som ere bievne indrømmede Eder og den
„nævnte Kirke af vore Forgjængere, de romerske
„Ypperstepræster, enten ved Privilegier eller ved
„andre Indulgcntser, ligesom også de Friheder og
„Fritagelser for verdslige Skatter, som ere forundte
„Eder og samme Kirke på en fornuftig Måde af
„Konger og Fyrster og andre Troende, således
„som I besidde dem på en retfærdig og fredelig
„Måde, og bekræfte dem ved nærværende Brev. Det
„skal derfor aldeles intet Menneske være tilladt at
„afkræfte dette vort Stadfæstelsesbrev eller med fræk
*) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 64.
’) Magazin til d.
danske Adels Hist., I, S. 122.
’) Sulini: Hist, af Damm.,
XII, S. 42. 344.
4) Som man vil have bemærket, var det i de Tider almindeligt
at begynde et Dokument nied en eller anden sådan almindelig
Talemåde til Indledning.
13
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Frihedsbrev for
Pughus.

Biskoppen låner
Penge af
Domkirken og
Kapitlet.

„Forvovenhed handle imod det ; men hvis Nogen for„drister sig til at prøve herpå, så må han vide, at
„han vil blive en Gjenstaud for den almægtige Guds
„og hans salige Apostles, Peters og Povls, Vrede.
„Givet i Avignon d. 9de Januar i vort Æmbedes
„5te År.1)
Hos Terpager3) findes et Frihedsbrev for Pughus,
udstedt af Hertug Valdemar og dateret Ribe, Tirsdagen
for Påske 1337; jeg skulde dog næsten antage, at Terp
ager har læst Årstallet urigtigt, næmlig 1337 istedetfor
1347. I det førstnævnte År var, som vi have set, ikke
Hertugen, men Grev Gert, Herre i Ribe, og kun af en
Sådan kunde Brevet efter sit Indhold udstedes. Privile
giet afviger deri fra de foregående, at Quærsæde og Rethskyth nævnes imellem de Afgifter, hvorfor Pughuses
Gods fritages.
I dette År tænkte Biskop Peder Thuresen på at
gjore en Rejse til det pavelige Hof, og da han manglede
Penge, lånte han 230 Mark Sølv, dels af Domkirken, dels
af Kannikerne. Pengene vare dels bestemte til RejseUdgifter, dels til Betaling af Gjæld og anden Brug. Til
Sikkerhed pantsætter han en betydelig Del Gods, som
rimeligvis må have hørt til hans Arvegods, næmlig Jærnkjærmark og hans Besiddelser på Vesterenge ved
Ribe, sin Gård på Heden (Hedegård) ’/« Mil Nord for
Byen, fremdeles alt sit Gods i Sognene Fardrup, Jærne*
Nykirke, hvoriblandtGistæthMølle,’) Øse, Fåborg,
Kowangh (Kvong) med Knusmølle, Brøndum,
Lyne med Mølle, Skjern med Laxegård og Bur; end
videre en Mølle iHodde, Thoorbroo Mølle i Lydum
Sogn og et Bol iÅrre Sogn, alt med Kvæg, Vurderings
summer, fast Inventarium („communitatibus“) og Korn,
„som almindelig kaldes holzquorn“.4) Biskoppen for’) R. C., S. 188.
’) 11. C., S. 472.
•) Denne Mølle
havde Ærkedegnen Mag. Peder 1342 fået Skjøde på (Ribe
Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.). Heri er også et Bevis for, at han
og Biskoppen er samme Person.
*) Dette Ord er bleven misforstået af Ar. Berntsen (Danm. Rig.
frugt. Heri., II, S. 10), som om derved mentes Korn, der ydedes
til Afløsning for et vist Slags Ægter, og af ham harMolbech
(Dansk Glossar., S. 354) ladet sig vildlede, uagtet de
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pligter sig til at indløse Godset inden 3 Ar, og hvis det
ikke inden 3*/3 År var indløst af ham eller hans Arvin
ger, skulde det tilfalde Domkirken og Kannikerne til
Exempler, som han selv anfører, kun dårligt passe til denne
Betydning. Estrup i sin Afhandling: „Den hist. Udvikl, af
Livsfæstet i Danm.“ i „Hist. Tidssk.“ 6te Bind, kommer Side
272 det Rette noget nærmere. Han sammenblander det vel
urigtigt med „Ilalfnede Fæ“; men det er rigtigt, når han
siger, at det er Korn, som skal holdes tilstede ved Gården.
Det er Korn, som leveredes Fæsteren og igjen skulde være
tilstede, når han fratrådte, for at det Fornødne til Gårdens
Drift ikke skulde mangle, altså en Del af Gårdens Inventa
rium. Således her ovenfor i Texten, hvor der jo er Tale
om Gårdenes Tilbehør, ikke om nogen Afgift. Ligeledes i
det i „Histor. Tidsskr. II, S. 49-1, Anm. 135 citerede Sted
om Retten til at tage Iloldskornet og Kvæget fra Gården og
på det uf Molbcch i Glossariot anførte Sted om en Gård, som
„står med Øg og Holdskorn og giver til årlig Skyld 3 Pd.
Korn.“ Sammenlign også kermed Udtrykket Holdsgods om
et Øg, der fandtes som Inventarium på en Fæstegård (Glossariet under „Holdsgods“). Ligeledes er det efter min Mening
aldeles ikke til at misforstå, når der i et Dokument, der vil
findes ved Ar 1363, hedder om 2 Fæstere, at de have 1 eller
*/> Læst Korn til Holdskorn og betale ligeså Meget i årlig
Afgift. Molbech anfører endnu 2 Exempler på Brugen af
Ordet „Holdskorn“, i hvilke det rigtignok kunde synes, at
der derved betegnedes en årlig Afgift. Der er næmlig Tale
om, at en Gård „giver 6 Td. Korn til Afgift og 6 til Holds
korn“, og at en anden Gård „skylder 3 Pd. Korn til Afgift
og 3 til Holdskorn“. Jeg tror dog, at Holdskornot her kun
af den Grund er stillet sammen med Landgilden, fordi dot
også var en Forpligtelse, der påhvilede Fæsteren, næmlig
at efterlade vod Gården et vist Kvantum Korn, der i disse
Tilfælde netop er ligeså stort som den årlige Landgilde, og
at det ikke er Meningen, at Fæsteren hvert Ar skulde give eu
sådan Afgift. Det vilde også være påfaldende, om efter Ar. Bentsens Forklaring en Afløsningsum for et enkelt Slags Ægt skulde
udgjorc ligeså Meget som hele Landgilden. Denne min For
klaring af do 2 sidstnævnte Steder må anses for den rigtige,
sålænge det er uimodsigeligt, at der på de øvrige Steder
ved „Holdskorn“ menes et Tilbehør til Gården, og ikke en
årlig Afgift. — At der ved „communitates“ menes fast Inven
tarium, omtrent det Samme som ved æstimationes (se S. 57),
ses også af Jens Voltersens Testamente (se S. 153.155). Måske
kaldtes det således, fordi Ejeren og Fæsteren ligesom ejede
det i Forening.
13*
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evig Ejendom. Til storre Sikkerhed blev ikke blot Bi
skoppens storre Segl, men også Byens hængt under dette
Dokument, der er dateret Ribe Allehelgens Aften (d. 31te
Oktober). D
Året 1349 er mærkeligt derved, at vi ved det træffe
1349.
Enebe det første Exempel på Lavenes Udvikling i Byen. Vi have
rettiget næmlig fra dette År et Privilegium for Skrædder- og
Skræd Overskjærer-Lavet, udstedt af Byens Magistrat. Det lyder
der- og i Oversættelse således:
Over„Ribe Bys Borgmestre og Rådinænd hilse Alle,
skjærer„hvem det nu eller i Fremtiden vedkommer, evigt
Lav.
„med Gud. Det er passende og fornuftigt, at vi
„omfatte dem med storre Gunst, om hvem vi vide,
; „at de med storre Udgifter og Tjenester arbejde på
„Byens Nytte. *) Da derfor Foreviserne af Nærvæ
rende, Oldermændene for Skræddernes og Overskjre„rernes Broderskab og Gilde hos os, og de dem
„undergivne Skræddere stadigen udrede og betale
„til vor Bys Befæstning og Skatter af deres Hæn„ders Arbejde efter deres Evne ligesom Andre i vor
„By, så have vi ifølge Nærværende villet begunstige
„de nævnte Oldermænd og Overskjærere samt deres
„Broderskab og Gildeskrå med følgende Forret,
„at Ingen, af hvilkensomhelst Stand han er, uden
„vor og de nævnte Oldennænds særlige Samtykke
„og Tilladelse for Fremtiden på nogen Måde må
„overskjære Klæde eller tilskjære eller sy nye Klæder
„her i Byen. Til Vidnesbyrd have vi ment at burde sætte
„vor Bys Segl under nærværende Brev. Givet i Guds
„År 1349, Torsdagen for Apostelen og Evangelisten
„Mathæus’s Dag (d. l"de September).
Det nævte Gilde eller Lav fik altså Eneret til at
drive sit Håndværk, og det kom an på det selv eller
dets Oldermænd, hvem de vilde optage i Lavet.
Vi komme nu til Året 1350, der er mærkeligt ved
1350.
Den sorte den forfærdelige Pest, den såkaldte „sorte Død“, der
især i dette År, skjont tildels også i det nærmest foreDød.
*) Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Arli., Nr. 20.
*) lian
ser, at også Byen efterligner den kongelige og pavelige Kan
cellistil.
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gående og det nærmest efterfølgende, rasede i Dan
mark og de omliggende Lande, efter at den iforvejeu
havde hjemsøgt de sydligere Lande, den storste Ulykke af
dette Slags, som nogensinde har truffet enten Europa
i Almindelighed eller vort Fædreneland i Særdeleshed.
I Italien skal Halvdelen af Befolkningen være død, i
Tydskland Fjerdedelen; i nogle latinske Vers, *) som synes
at være forfattede i Malmø eller Skåne, siges en Trediedel
af Menneskene at være død i dette År. I Norge skal
endogså kun en Trediedel være bleven ilive,a) og i Sles
vig, hvor Sygdommen i Efteråret 1351 rasede stærkt
i Eidersted, efter Cypræus’s Angivelse endogså kun en
Femtedel.3) Disse Angivelser fra en Tid, da man ikke
kjendte til Statistik, ere naturligviis meget upålidelige,
og der er Rimelighed for, at de, som det gjerne går i
slige Ting, ere noget overdrevne. At Sygdommen dog i
Virkeligheden har været meget slem i Jylland, ses af de
øde Kirker og mange øde Gårde, som efter den Tid fore
komme, og som især må tilskrives denne Årsag. Da det
må være af Interesse at samle Alt, hvad man ved med
Sikkerhed om denne Landeplages Optræden i Danmark,
vil jeg her meddele de Bidrag, som Ribe Bys Historie
kan give dertil.
Allerede d. 6te Januar døde ifølge Anniversaricbogen TIans og
Hr. Hans (Johannes) Limbek, Ridder. Han bar rime
Juta
ligvis været Ejer afTrojborg og havde tillige af Hertu Limbek.
gen fået den verdslige Jurisdiktion overLøgum (Nørreløgum) Sogn med Mere;4) dertil fik han 1348 i Pant for 509
Mk. Lybsk „Riim“ Land (Rømø) tilligemed Visby Sogn
(hvori Trojborg ligger) og Landsbyen „Silfsted“ (Syl
sted i Abild Sogn).5) Rømø og Visby forbleve vedTrojborg og kom derved senere til at høre til Kongeriget. Mu
ligvis har Hans Limbek tillige været Hertugens Lensmand
i Ribe; thi i denne Bys Domkirke blev han begravet
tilligemed Juta Limbek, hans Hustru (?). Ligstenen
var belagt med en af disse prægtige Messingplader, som
høre til de skjonneste Minder om den Tids Kunst. Den
er desværre ligesom de øvrige af samme Art, som fandtes
*) S. R. D., IV, S. 621.
’) Sulim: Hist, af Danm. Xn, S. 216.
*) Smst. S. 240.
*) S. R. 1)., VIII, 7.
Reg. dipi. I, Nr. 2316.
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i Ribe Domkirke, gået tabt. Fra Kirken kom den bort
ifølge Kongebrev af d. 5te Januar 1567, som tillod Fru
Karen Krabbe, Niels Skeels Efterleverske (til Nørgård),
at få en Ligsten, som fandtes i Ribe Domkirke og havde
ligget over en af hendes Mands Forfædre, en Limbeks,
Grav i St. Nikolaj Kapel, men nu var tagen bort fra
Graven; Stenen var belagt med Messing, og Limbekker
nes Våben var indhugget på den; hun måtte benytte den
til at lægge på sin Sons Grav. — Hendes og hendes af
døde Mands eneste Son var Hans Skeel, der faldt i Sla
get på Falke nb er g Hede 1565. Et Monument over
ham og hans Forældre fandtes (eller findes) i Vor Kirke
i Vendsyssel; men Sonnen må være bleven begravet i
Viborg Domkirke; thi her fandtes Hans Limbeks Messing-Ligplade, hvorom Ur s in1) har Følgende: „Som et
af de ældste forhenværende Monumenter, hvorom der
haves nærmere Efterretning, nævnes den store Kirkedør,
der var overklædt med tykt Messing, forestillende en
Mand og en Kvinde i noget mere end naturlig Storrelse;
omkring dem vare i Randen mange Helgenbilleder og
Våbener udgravede; under Manden stod: hi c jacet Jo
hannes de Limbek anno domini MCCC......... og
under Kvinden: hic jacet Juta de Limbek’)
MCUC......... Dette Monument siges at have ligget i
Ribe Domkirke over Limbekkernes Grav; det skal i 1588
være bleven sat ind i en Træramme for at kunne tjene
til Kirkedor“.
Hans Limbek havde givet Kapitlet for en daglig
Messe og sin Årtid forholdsvis særdeles meget Gods,
næmlig 4 Gårde i Sneum Sogn, 1 i Nykirke Sogn, i
i Nersbjerg Sogn, 5 i Tjerreborg Sogn, 1 i Øse
Sogn og 1 i Darum Sogn; men vi ville siden se, at
hans egen Adkomst til disse Gårde må have været tvivl
som, og at Besiddelsen af dem derfor var noget usikker
for Kapitlet.3)
>) „Stiftsstaden Viborg“, S. 120.
*) Af S. R. D., VII, S. 244 ses
det, at Hans Limbeks Enke hed Katharina, og at han havde
testamenteret Løgumkloster en betydelig Gave, næmlig 4 Læster
Korn i årlig Indtægt, hvorfor hans Enke 1355 skjødede det cn
Del Gods i Lø Herred. — Juta må rimeligvis have været Rid
derens tidligere Hustru.
’) Se ved År 1388.

199
Den 2den Februar døde Fru „Esæ“, Rådmanden
Niels Bakæs Hustru.1) Jeg liar ovenfor bemærket, at
liun rimeligvis er den Samme som Biskoppens Søster af
samme Navn.*
Den 17de Februar døde Sognepræsten ved Domkir
ken, Hr. Jens Rød („Røøtli“)2). Domkirken havde
næmlig sit eget Sogn, hvilket Nogle urigtigen have
benægtet. Anniversariebogen siger om ham, at han
havde beklædt dette Æmbede i omtrent 20 År med Iver
og Udmærkelse, og var yndet af Mennesker og Gud
hengiven. Til hans Årtid gav efter hans Død, som altså
vistnok må have været meget pludselig, lians Kompagnon
eller Medejer (socius) Jens Vithorp (død 1380 som
Kapitlets Kantor) Halvdelen af en Grund med påstående
Bygninger ved Horstorv, i Nærheden af Sønderport.
Den anden Halvdel af denne Ejendom, hvis årlige Ind
tægt anslås til 1 Mk. Sølv eller 16 Sk. Sterling, bestemtes
til Jens Vithorps egen Årtid.
Pestens tiltagende Udbredelse i Landet og Byen synes
at have gjort et stærkt Indtryk på Biskop Peder Thuresen. I Slutningen af Februar og i Marts se vi ham
gjore gjentagne Gaver og Indstiftelser til gudeligt Brug.
Rigtignok angiver han ikke selv Pesten som Foranledning
til nogen af dem; meu der kan neppe tvivles om, at den
alligevel har været det. Fredagen efter Mathiæ Dag, d.
26de Februar’), mødte Biskoppen således på Hertug Val
demars Retterting og skjænkede der alle de Enge i Ve
ster enge (ved Ribe), som han dels havde arvet efter
sin Fader, dels kjøbt af den S. 191 nævnte Per egrinus’s Arvinger, til Sognepræsten ved St. Peders Kirke
i Ribe, imod at denne og hans Efterfølgere årlig skulde
holde Biskoppens Årtid med Vigilier og 4 Messer og på
samme Dag årlig bespise 12 Fattige uden Svig, således
som han vilde forsvare det for Gud.4) — Samme Dag
og på samme Sted skjænkede Biskoppen også til de
Kanniker, som havde Andel i Fællcsindtægterne, alt sit
Gods iJærne og Billum Sogne og på „Thordorph“
(måske Tarp) Mark i Brøndum Sogn, dog på den Be’) S. R., D. V, S. 539.
*) Smst. S. 540.
Nr. 2333.
4) Terpager: R. C., S. 380.

3) Reg. dipi., I,
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Bandsættelse mod
Ridder
Lave Rød.

tingelse, at de årlig ved deres Prokurator (den af dem,
der forestod Regnskabsvæsenet) skulde lade Indtægterne
dele i 3 Dele, hvoraf de selv skulde beholde den ene til
Forøgelse af Uddelingerne i Koret (se 6. 93), uddele
den anden mellem de Nonner i Ribe, som vare uden
Vennehjælp og mest trængende, indenfor deres Kloster
port, og ligeledes uddele den tredie mellem Fattige, som
levede i deres Huse eller gik om og tiggede fra Dor til
Dor, uden Svig og således, som de vilde forsvare det for
Gud.1) Hertug Valdemar var altså den Dag i Byen,
hvor vi træffe ham igjen d. 5te April, d. 28do April, d. 28de
September og d. 13de Oktober. Den følgende Mandag,
d. 29de Februar, var Hertugen dog i Ballum; thi på
hans Retterting der var det, at Biskoppen skjødede til
Kapitlet for sine Forældres og sin Søsters Årtid (se S.
190) alt sit Arvegods og noget kjøbt Gods på Ballum
Mark.3) Endelig skjænkede Biskoppen Mandagen efter
Palmesondag, d. 22de Marts, Kapitlet al den Gjæld, hvori
den afdøde Biskop T y g e i Børglum havde stået til hans (Bi
skop Peders) Morbroder, den afdøde Ærkedegn Tyge i Ribe,
med det Vilkår, at når Pengene vare indkomne, skulde 20
Mk. Sølv deraf udbetales til Domkirkens Bygningsfond i
Ærkedegn Tvges Navn, og det Øvrige anvendes til gudeligt
Brug, efterat dog en ikke nærmere bestemt Del var for
beholdt selve Kapitlet.3)
Vi se, at Biskoppen har bestræbt sig for at lade
så mange Stiftelser og Personer, som muligt, nyde Godt
af sine Gaver. I Mellemtiden mellem disse havde han
også på en anden Måde måttet tage sig af Kirkens In
teresser, i hvilke en Ridder Lave Rød (Laglio Røth)
havde gjort voldsomme Indgreb. Den 12te Marts udstedte
derfor Biskoppen i Ribe i Forening med sine 3 nørrejydske Æmbedsbrodre nedenstående Bandsættelse imod
ham og hans Medskyldige. Den meddeles her fuldstæn
digt efter den latinske Text, som Terpager4) har bevaret,
for at tjene som et Exempel på et sådant Dokument.
Desværre har Terpager ikke allevegne læst Texten rigtigt.
’) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 68.
s) Suppl. til Ribe
Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 22.
*) Ribe Stiftsk. Dok. i
Geh.-Ark., Nr. 69.
4) R. C., S. 103 fil.
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„Svend, Biskop i Arlius, Peder i Ribe, Andreas
„i Børgi um og Peder i Viborg hilse alle Sognepræster
„i deres Stifter og pålægge dem ubrødeligen at adlyde
„vor Herrb Ærkbiskoppens og voie egne Befalinger. Vi
„vide, at der står skrevet i Kirkeloven: Dersom vi for
domme den kirkelige Omhu og Kraft, bryder Andres
„Frækhed ud tildet Værre, Ørkesløsheden ødelægger
„Disciplinen, og de Troendes Sjæle ville tilvisse lide
„Skade, fordi Strafløsheden føder Dristighed, og
„Dristiglieden Udskejelse. Derfor, da Ridder Lave
„Rød med sine Medskyldige har plyndret Riber
„Kirkes Gods i Tarm (Tharmæ — i Egvad Sogn)
„i „Goygh“ (Give), „Osthorp“ (Åstrup), Stavning
„og andensteds, ligesom også en Gård i ,.J a n„dorph“ (Janncrup) Sogn, der tilhører et Alter i
„vor Frue Kirke i Ribe, og afdøde Præsters Gods,
„næmlig Hr. Laves i Oxbv, lir. Peders i Stav
ning og Hr. Kjelds i Velling og mange andres
„for Kvæg, Korn og Indbo og voldeligen har ladet
„det bortføre fra Kirkernes Grund til Hån for Pro„vindsial-Statuterne og til Kuldkastelse af den kirke
lige Frihed, hvorfor han ved selve Gjerningcn ifølge
„samme Provindsial-Statuter er forfalden i Bands„Straf, så befale vi Eder ifølge den hellige Lydighed
„og under Straf af Suspension, Bandsættelse og
„Berøvelse af Eders Beneficier, at I hver Son- og
„Fest-Dag i Eders Kirker eller til Tinge offentlig
„ifølge vor og det ovennævnte Conciliuins (det danske
„Provindsial-Kirkemødcs) Myndighed erklære samme
„Lave Rød og hans Medskyldige, Sådanne næmlig,
„som have ydet ham personlig Bistand ved sådanne
„Plyndringer eller haft Del i det således gjorte Bytte
„eller ydet deres Hjælp eller Begunstigelse til dette
„Foretagende, for bandlyste, indtil de tilbagegive det
„således Bortførte og på virksom Måde adlyde Kir„kens Befalinger herom, og at Gudstjenesten skal
„være suspenderet i det Sogn eller i de Sogne, i
„hvilket eller hvilke samme Lave Rød og hans Med
skyldige opholde sig, eller selve de Sager, der såle„des ere bortførte fra Kirkens Gods eller røvede fra
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„de afdøde Præster, blive henførte og tilbageholdte.
„Og hvis samme Lave Rød med hans ovennævnte
„Medskyldige i en Måned, hvilken vi foresætte ham
„istcdetfor en tredobbelt kanonisk Advarsel og som
„endelig Termin, udholder samme Bands-Dom med
„forhærdet Sind, at I da med tændte Lys og ringende
„Klokker erklære samme Lave Rød og hans Med
skyldige for bandsatte og som dem, der strengelig
„bor undviges af alle Kristi Troende, idet vi lige
ledes ifølge samme Myndighed som ovenfor forbyde,
„at Nogen af de Troende efter den nævnte Måneds
„Forløb må fordriste sig til at deltage med samme
„Lave Rød og hans Medskyldige i Spise, Drikke,
„Tale (loquela), Bon (oratione), Torv (liandel?),
„Fællesbolig, Bad eller nogen anden Ting undtagen
„dem, som Lovene tillade, såfremt de ellers ville
„undgå den nævnte Bands-Dom, for at de kunne
„bedækkes med Skamrødme og mærke, at de ere
„afskårne fra de Troendes Samfund ligesom rådne
„Lemmer og forbandede og overgivne i Djævelens
„Magt. Fremdeles påminde vi ved dette vort Brev
„samme Lave Rød og hans daværende Medskyldige
„og Velyndere peremptorisk om, at han ikke und
lader inden en Måned, af hvilken vi foresætte liain
„10 Dage som første, 10 som anden og de øvrige
„10 som tredie endelig Termin og istedetfor en tre
dobbelt kanonisk Advarsel, at udrede den skyl„dige Erstatning for, at han i salige Hr. Biskop
„Jakob i Ribe, hans Dage har brændt og plyndret
„Riber Kirkes Gods i Åstrup, således som hau
„ved sin personlige Ed og frivilligt har forpligtet
„sig til i Nærværelse af Riber Kapitel og andre
„troværdige Mænd; ellers ville vi i denne Sag gå
„frem imod selve Lave Rød og lians Medskyldige,
„således som det lovligen bliver at gjdre. De Præ„ster, som læse dette Brev, skulle tilbagesende det
„forseglet med deres Segl. Givet under vort Segl i
„Guds År 1350 på St. Gregor Paves Dag.
Da Biskop Peder, som vi have set, 13 Dage for
dette Bandsbrevs Udstedelse var iBallum, og 10 Dage
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efter samme i Ribe, er det rimeligt, at de 4 Biskopper
have været samlede her i Byen, om det end ikke er
sikkert, da Brevet mangler Angivelse af, hvor det er
udstedt.
I Marts og April ses ingen mærkelige Dødsfald at være
indtrufne i Byen, det vil sige, der findes ingen anførte i
Kapitlets Anniversariebog; men herved må rigtignok
bemærkes, at det i Reglen naturligvis kun var rige Folk,
som stiftede sig evige Årtider ved Domkapitlet, og dertil
kommer endnu, at det langtfra ved Alle, hvis Årtider ere
noterede, tillige er angivet, hvad År de ere døde, så at
det er rimeligt, at flere af dem ere døde i Pestens År,
end vi kunne eftervise. Desto betydningsfuldere bliver
det forholdsvis store Antal Dødsfald, soin vi træffe på i
de følgende Måneder af Året, og som, mærkeligt nok,
netop nåde sit Hojdepunkt lier i Byen i den samme
Måned som i Visby på Gulland, *) næinlig i Avgust.
Den 8de Maj døde en Borger, Wydikin af Minnen
eller Minden, altså rimeligvis en indvandret Tydsker.
Hans Død er anført i Anniversariebogen, uden at der
dog er tilfojet Noget om hans Årtid. Den 22de døde lir.
Jens (Johannes) Duus, Ærkedegn i Århus. Af det
Gods i Døstrup, som han havde givet, skulde 4 Sk.
Sterl. årlig anvendes til hans Årtid, det Øvrige tilfalde
Domkirkens Bygningsfond. I hvilket Forhold han har
stået til Ribe Kirke og Kapitel, vides ikke. Den 31te
Maj døde Hr. Peder Niklæssen, kaldet Pusæl,
Præst og Kannik, på en Rejse til Rom, rimeligvis i
Anledning af den Jubelfest, som faldt i dette År. Han
gav til sin Årtid alle sine Ejendomme på Gjesing Mark
i Skjærbæk Sogn, der gave i årlig Afgift 7 Ørtug Rug
og 4 Sk. Sterl. Heraf skulde Korvikarerne have Halv
delen, hvorfor de skulde holde hans Årtid Dagen efter,
at de Herrer Kanniker havde holdt den, medmindre det
faldt på en Festdag, i hvilket Tilfælde Årtiden opsættes
til den påfølgende Dag.2) Han havde også kort for sin
Død givet Vestergård i Ottersbøl (Meoldcn Sogn) til
*) Se S. R. D., VI, S. 562—64.
*) Se Anniversariebogen.
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Pukbus i Ribe. Om demie Gård vil der blive Tale ved
År 1373.’)
For Juni Måned er der igjen ingen Dødsfald anførte;
men omtrent fra Begyndelsen af Hundedagene har Svgdommen raset stærkt, såvidt man kan bedoumie det
efter det forhåndenværende Materiale. Her træffe vi
da først på Adelsmanden Hans (Johannes) Kalf til Aktrupgård i Bjært Sogn i Nordslesvig. Efter Anniversariebogen døde han d. 20de Juli, medens han dog efter
den bevarede Afskrift af et Dokument, hvorved han pant
satte sin ovennævnte Gård til Kannikerne i Ribe for 60
Mk. Sølv, endnu skulde have været i Live d. 22de. Hvis
han ikke indløste Gården inden sin Død, skulde den til
falde Kapitlet imod, at dette lod holde en daglig Messe
til evig Tid til Frelse for hans Sjæl. Desuden skjænkede han Kapitlet sit Stenhus i „lp peg aat“ (Ippægade) i Ribe for sin Årtid, der årlig skulde holdes med
2 Messer, idet Indtægten af Gården uddeltes mellem de
tilstedeværende Kanniker
Gjælden til Kapitlet er vel
i Virkeligheden også egentlig en Gave. Det vides ikke,
i hvilken Egenskab han har haft Ophold i Ribe; men
måske har han været Hertugens Lensmand efter Hans
Limbeks Død i Begyndelsen af Året. — 6 Dage senere døde
Marine, Enke efter den AV y dik in af Mind en, som var
død d. 8de Maj, og d. 29de Rådmanden Niels Bakæ,
hvis Kone var død i Februar. Hans Årtid holdtes for
3 Sk. Sterl. i årlig Indtægt af nogle Jorder på Rømø,
på et Sted, der kaldtes Helm.3)
Den 1ste Avgust døde derpå Præsten Peder Ka
(måske Kå), d. 7de Tid em an Kremer, som gav for
sin Årtid Jorder på Sønder næs Mark i Brøns Sogn,
hvis årlige Afgift dengang var 6 Tønder (lagenæ) Byg,
men senere 10 Grot. — Den 17de Avgust holdtes Ko nrad
Svaves og hans Hustrus, Margrethes, Årtid. Hun
var en Datter af den forhenværende Rådmand i Ribe
Kristjern AV o 11. Begge døde de År 1350, „på den
3) Terpager: R. C., S. 477. Ilan kaldes lier Peder Nielsen
Puk.
’) Terpager: R. C., S. 110; findes også, i en Vidisse
af 1414 blandt Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark. under Nr.
157.
’) Se Anniversariebogen.
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store Mandedøds Tid“ (tempore magnæ (?) mortalitatis
liumanæ). Til deres Årtid var der givet en Gård, der
strakte sig fra Hundegade lige til St. Hans Gade. Det
er altså det tredie bekjendte Exempel på, at af ansete
borgerlige Familier både Mand og Kone ere døde i dette
År. — Den 24de Avgust døde Præsten Hr. Jens Krullæ.
Hans Årtid holdtes af Kapitlet; men hvilken Indtægt der
var henlagt dertil, har man forsdmt at anføre. — Den 26de
døde Rådmand Herman Greverod, (Græuæroot),
der ligesom hans Kone, der overlevede ham i 10 År, *)
var af adelig Slægt, og vistnok har været en Mand af
megen Anseelse; mere bekjendt blev dog hans Son,
Borgmester Jon Her man sen Greverod, der senere
vil blive omtalt.2)
Den 2den September døde endnu Abel Hemlyngli
eller Albert Fris, som han almindelig kaldtes. Hvad
der var henlagt til Afholdelsen af hans Årtid, er ikke
indført.’) Men på denne Tid synes den store Dødelighed
at være ophørt, idetinindste blandt den bedre stillede
Klasse. Derimod havde Biskoppen nye Bekymringer med
Hensyn til Kirkens Ejendom. Dennegang var det en
Esger Kristjernsen, som forurettede Kapitlet, og Biskop
pen skrev i Anledning deraf følgende Brev:4)
„Peder, af Guds Nåde Biskop i Ribe, hilser
„Præsterne ved H o 1 s t e b r o og M æ t h o r p (M e j r u p)
„Kirker. Vor Hyrdepligt tilskynder os til, at vi gå
„frem med kanonisk Straf mod dem, som forurette
„Kirkens Tjenere (Bønder, familia) og Gods. Da
„derfor Fsger Kristjernsen ved vore Breve til
strækkeligt og mere, end tilstrækkeligt er bleven
„påmindet om at give de Herrer Kanniker ved vor
„Kirke i Ribe Oprejsning og fuld Erstatning, således
„som Retfærdigheden fordrer, for det Korn, Kvæg
„og Penge, som lian mindre retfærdigt havde frataget
„deres Tjenere i Stadil og He Sogne, hvilket han
„gjenstridigen har forsdmt indenfor den ham af os
*•) S. R, R., V, 569.
*) Se om alle disse Anniversaricbogen.
3) Smst. *) Findes blandt Slippi. til Ribe Stiftsk. Dok. i
Geli.-Ark., Nr. 21.
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„endcligcn bestemte Termin, så fælde vi af denne
„Grund ved dette Brev Bandsdom over samme Es ger
„Kristjernsen, idet vi ifølge den hellige Lydighed
„og under Straf af Suspension og Bandsættelse på
„det Bestemteste pålægge Eder, at I næste Tingdag
„efter at have modtaget Nærværende, begge eller
„den ene af Eder, hvis den Anden lovligt er forhin*
„drot, indfinde Eder på Hardbo Bygdeting og offentlig
„med de Tingsøgendes Vidnesbyrd erklære, at samme
„Esger således er bleven bandsat af os. Og til
„Tegn på at have udført vor Befaling, skulle I
„sende Nærværende tilbage under Eders Segl. Givet
„i Guds År 1350, Tirsdagen efter Korsets Opløftelse
„(15de Septbr.).
Hvis den almindelige Forvirring under Pesten måske
havde bidraget til at give Adelsmændene Mod til at røve
fra Kirken og de Gejstlige, så udbrød i næste År i Jyl
land en flerårig Opstand mod Kongen, der måtte gjdre
Forvirringen og Overmodet endnu storre. Hverken Lave
Rød eller Es ger Kristjernsen faldt tilføje for Bands
dommene, som vi se deraf, at disse 4 År senere måtte
fornyes. Brevet herom er foruden af de nørrejydske Bi
skopper tillige udstedt af dem i Odense og Roskilde og
rettet mod Ridder Lave Rød og Væbneren Bo Høg
(Iløøk) og Esger Kristjernsen, Brodre, *) i Forening.
Det beskylder dem for at have ladet bortføre med Magt
Korn, Kvæg, Huse og Bygninger, Penge og Heste, Tje
nere og „communitas“ fra Riber Kapitels Gods på flere
Steder i Hard- og Vard-Sysler. Biskop Peder i Ribe
havde derfor bandsat dem, og denne Bandsættelse pålæg
ges det nu Sognepræsterne i alle Stifterne at lade for
kynde, ganske ligesom i det første Bandsbrev imod Lave
Rød. Brevet er udstedt på Danehoffet i Nyborg d.
28de Juni 1354.’)
*) Det er vistnok tvivlsomt, om alle 3 vare BrOdre, som Suhm
oversættor det, eller kun de 2 sidste.
*) Smig. Sulim:
Hist, af Danm., Xin, S. 299. Terpager:. R. C., S. 105.
Fra 1355 findes et Vidnesbyrd fra Varde SysBelting om, at
Lave Rød med Vold og Uret havde bemægtiget sig en Lave
Palncscns Gods (O. Nielsen: Vester Herred, S. 155 fl.).
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' Vi vende nu tilbage til Forholdene i Ribe i Sommeren
1350. I September var Pesten vistnok allerede tagen
så betydeligt af, at de Exempler på Gaver til gudeligt
Brug, som vi i den nærmest påfølgende Tid træffe på,
måske snarere ere givne til Tak for Overståelsen af den
værste Fare, end til Afvendelsen af denne. Dagen for
Mikkelsdag (d. 28de September) gav og skjødede således
en vis Gyde Es gers datt er på Hertugens Retterting i
Ribe en halv Mark Jord på Sønder næs Mark i Brøns
Sogn med tilliggende Enge til vor Frue Alter i Ribe,
imod at Sognepræsten (plebanus), den nuværende og de
tilkommende, som gjorde Tjeneste ved bemeldte Alter,
skulde nyde de årlige Indtægter og erindre (habeat in
coiumeinoratione) hendes Sjæl ved alle sine Messer og
bede på en hcldbringende Måde for den.1) — Den 13de
Oktober skjødede den Gerhard af Bo rken (Gert eller
Geryk Bork), om hvem vi have set, at Hertugen 1346
havde givet ham et særeget Frihedsbrev for hans Gods
i Fardrup Sogn, den halve „Myolykki“ (Målykke) Eng
på Lille-Fardrup (nu Sønderfardrup) Mark
til Kapitlet til Frelse for sin egen og sin Hustrus Sjæle.a)
Forøvrigt vides ikke Meget om denne Gert Bork; af
Kapitlets Anniversariebog ser man, at han døde 1362.
— Derimod er det uvist, til hvilken Del af Året en 3die
Gave bor henføres. En Kannik i Ribe ved Navn Tymme
H a ns e n af Emmer 1 e v (hvor han vel var Præst), der døde
1356, havde næmlig allerede 1350 skjødet Kapitlet al
sin Ejendom i Søn der-Ny b øl (N eb el i Skadst Herred),
for at hans Årtid i Fremtiden skulde holdes for Indtæg
terne af samme.’)
Endnu findes dog et Par Dødsfald anførte for den
sidste Del af Året. Den 26de Oktober døde en Borger
ved Navn Ebbe Nik læ s s en. Hans 1348 afdøde Kone,
Margrethe, som tidligere havde været gift med en
HansTholfsen,4) var en adelig Dame; om han selv var
*) Tcrpager: R. C., S. 293.
*) Ribe Stiftsk. Dok. i Geli.Ark., Nr. 71.
a) S. R. D., V., 564.
4) Død 1328.
Gav for sin Årtid Enge i Sønderbork Sogn. (S. R. D.,
V., S. 543.)
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Svend
Marlev ardsen.

af Adel, ved jeg ikke. 1341 havde de begge skjænket
deres Gård i St. Peders Sogn, yderst i Saltegade, som
de bebode, til Kapitlet på den Betingelse, at de skulde
have Tilladelse til at bebo den i deres Levetid; men når
den Ene af dem døde, skulde den Anden årlig udrede
6 Sk. Sterl. af Gården til den Afdødes Årtid. Efter
begges Død skulde Kantoren og Kirkeværgerne have Går
den i deres Besiddelse, men af dens Indtægt årlig udrede
12 Sk. Sterl. til begges Årtider og uddele det Øvrige til
Frelse for deres Sjæle mellem de Fattige. ’) — Endelig døde
endnu d. 28de December S vend Markvardsen, der gav
til sin Årtid Jorder i Darum, der årlig afgave 4 Ørtug
Rug.a) Ved Hans Kalfs ovenfor omtalte Gave til Ra
pitiet var han tilstede som Vidne og nævnes der som
bosiddende i Ribe.
Hermed ender Ribe Bys Historie for 1350. 18 Per
soner, hvis Årtid holdtes af Kanuikerne, døde i dette
År. For at fatte Betydningen af dette Tal, må vi sammen
ligne det med Gjennemsnits-Tallet i de nærmeste Tider.
I de nærmest forudgående 50 År, 1200—1249, var Antallet
58, og i de nærmest påfølgende 50 År, 1351—1400, var
det 50, altså i Gjennemsnit for 100 År kun lidt over
1 om Året, men i Pestens År 18 netop en Sjettedel af
Tallet for et helt Århundrede eller ligeså Meget som i
16 til 17 almindelige År. Hvis man regner herefter,
hvilket naturligvis dog ikke kan give noget meget nøjagtigt
Resultat, må man antage, at henimod Halvdelen af Befolk
ningen er uddød. At Pesten har haft en betydelig Indflydelse
på Byens Folkemængde, synes også at vise sig derved,
at, medens der i de 10 År 1340—49 døde 15 Personer,
hvis Årtider stiftedes i Domkirken, døde der derimod i de 10
nærmeste År efter Pesten kun 5. — Det er temmelig klart,
at Pesten kun har raset i det ene År 1350 her i Byen:
thi fra 1348 findes kun 1 Årtid, fra 1348 kun 2, og fra
1351 og .1352 aldeles ingen. 3)
>) Terpager: R. C„ S. 110. S. R. D., V, 3. 545. 565,
*) S. R. D., V, S. 569.
’) Hermed kan sammenlignes det Udbytte, som man i samme
Henseende kommer til ved at gjennemgå Lund Domkirkes
meget omfangsrige Dødebog (Ser. Rer. Dan., HI, S. 475 fll.).
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Ved Året 1351 finder jeg kun den ene Ting at for
1351.
tælle, at man ser, at Bispestolen på den Tid har haft
Vejle
Vejle i Pant af Kongen. Vi have næmlig et Brev, hvor pantsat
ved Biskop Peder giver Provst Mikael i Hardsyssel Bispesto
Kvittering for 33 Mk. Sølv, som denne havde indsamlet
len.
som Pave-Tiende for 3 År i Ribe Stift, og tilfojer: især
da vi have ment at burde anvende oftnævnte Sum Penge
til Brug for vor Kirke i Borgen „Wethæl“ og dens Til
liggende, der ere pantsatte os og ovennævnte (Riber)
Kirke af vor Herre Kongen.1)
1354 havde Kongen indløst Ribe fra Hertug Val
1354.
demar, til hvem det så længe havde været pantsat; thi
Ribe
den 3die Sondag i Fasten var Kongen her i Byen og igjen i
stadfæstede et Skjøde på sit Retterting.a) Den Ilte Juni Kongens
samme År tilstod Hertugen Bymandene i Lytke-Tunder Besid
(det nuværende Tønder) blandt andre Rettigheder den,
delse.
at Beboerne af Hvidding, Lø, Slux, Hojer og
Tønder Herreder ikke måtte handle på noget andet
Sted. En sådan Bestemmelse, der vel forøvrigt aldeles
ikke kunde overholdes, vilde Hertugen vistnok ikke have
Det er forholdsvis en meget mindre Andel af de Døde, hvis
Dødsår her angives; men hvis jeg har talt rigtigt, anføres
der ialt 98 Dødsfald med udtrykkelig angivet Dødsår i det
14de Århundrede. På de sidste 40 Ar falde dog kun 17 af
disse, så at Sammenligningen helst må indskrænkes til de første
6 Årtier i Århundredet. Af disse har Årene 1300—1309: 15
Dødsfald, 1310—1310: 10 Dødsfald, de 3 næsto Årtier hvert
11 Dødsfald. Derpå har Året 1350 alene 10 Dødsfald, hvoraf
dog de 2 varo indtrufne i Kom; thi Lund mistede både en
Kannik og en bestandig Vikarius, som i dette År vare rejste
til Kom, og som begge døde den samme Dag, d. 17de Maj. —
For de 9 År 1351—59 ere der endnu indførte 13 Dødsfald i
Dødebogen. Resultatet bliver altså, at, medens der for de
angivne 60 År i Gjennemsuit er auført l1/» Dødsfald for hvert
År, er der for 1350 anført 10 Dødsfald. Disse sidste ere
spredte temmeligt jævnt over hele Året, ligesom det også for
tjener at bemærkes, at Årene 1348 og 1349 hvert have 3
Dødsfald, og Årene 1351 og 1352 hvert 2, så at det kunde
synes, at Sygdommen i Skåne har været mindre heftig, men
udbredt over en længere Tid end i Ribe.
*) Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 23.
*) Ribe
Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 75.
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Kongens
Ophold i
Ribe*

i 355.
Gesandtskab til
Rom.
Peder
Lavrendsen.

1359.
Erland
Kalf.

givet, hvis han på den Tid endnu havde været Panteejer
af Ribe.1)
Efter at være kommen i Besiddelse af Ribe, synes
Kongen i de første År at have opholdt sig temmelig
meget der, og navnlig at have tilbragt Julen der de 2
første Vintre. Idetmindste kom der d. 6te Januar 1355
Brev til Sjællands Landsting om, at Kongens Mænd
skulde møde ham den 26de Januar i Ribe, og næste
År fik de Befaling til at møde ham sammesteds Søndagen
efter Helligtrekonger.a)
1355 havde Kongen sendt et Gesandtskab til Paven,
til hvem han stod i et meget godt Forhold. Blandt de
Fordele, som Kongen opnåde ved denne Sendelse^ var
den, at det uden Hensyn til Kapitlernes Privilegier tillodes ham at besætte de 2 første ledige Kannikdommer
j Lund og ligeledes i Slesvig, hvorved Kongen natur
ligvis fik Lejlighed til at forøge sin Indflydelse i disse
vigtige Kollegier. Biskoppen i Ribe skulde prøve de Per
soners Dulighed, som Kongen foreslog til disse Præbender. — Blandt Kongens Sendebud til Paven var også en
jydsk Adelsmand ved Navn Peder Lavrendsen. Den
nes Forfædre havde stiftet et Kanniked omme ved Ribe
Domkirke; men det var gået tilgrunde under Krigsuro
lighederne. Han fik nu af Paven Tilladelse til at ind
stifte det påny og forbeholde sig og sine Arvinger Præ
sentationsretten til det. Tillige fik han af Paven et Af
ladsbrev for dem, der hjalp ham med at ombygge af Sten
Sortebrddre-Klosteret i Vejle, som hans Fader havde
stiftet, men hvis Bygninger hidtil kun havde været af
Træ. a) Jeg kan ikke sige> hvad det var for et Kannik
domme i Ribe, som Peder Lavrendsens Forfædre havde
stiftet, ligesom der heller Intet er bekjendt om den
Måde, hvorpå det nu af ham selv er blevet fornyet.
I Året 1359 var Hr. (Ridder) Erland Kalf Kongens Lensmand i Ribe, men svigtede på en skammelig
Måde hans Tillid, idet han overgav Byen til Kongens
Fjender, de holstenske Grever, med hvem på den Tid
*) Se Sulim: Hist, af Danm. XIII, S. 301. Michelsen: Nordfriesl. im Mittelalter, S. 116.
’) S. R. D., VI, S. 529 fli.
a) L. Helvcg: Den danske Kirkes Hist. indt. Reform. H, S. 141.
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Tid foruden Kongens øvrige udenlandske Fjender også
Hertugen af Sønderjylland og den misfornøjede jydske
Adel havde forenet sig. Det skal navnlig have været
Grev Klavs, til hvem Ribe blev overgivet; han beløn
nede Forræderiet ved at give Erland foruden Ribcrhus
også Gram og Tønder iForlening. Hvitfeldt siger, at
det var Møgeltønder; men jeg finder aldeles ingen An
ledning til at antage, at Greven skulde have været i Be
siddelse af denne Borg, der, som bekjendt, tilhørte Bi
skoppen i Ribe, og mener derfor, at det har været Lille tønder eller det nuværende Tønder, som Holstenerne
vides at have bemægtiget sig 1357. Erland Kalf udso
nede sig dog allerede næste År med Kongen og bragte
1360.
de 2 Slotte tilbage med sig, som han havde fået af
Greven. I den Anledning var det, at Kongen sagde om
ham: „Kalf er en god Ko: ifjor gik han bort som en
Kalv, nu er han som en Ko kommen igjen med 2“.
Denne Tilbagevenden må allerede være sket meget tidlig
på Året; thi Erland optrådte på Kongens Side ved de
Underhandlinger, som i Begyndelsen af Året bleve drevne
her i Ribe, og ved hvilke rimeligviis både Kongen og
de holstenske Grever personligt have været tilstede. Den
8de Februar kom det til en Overenskomst mellem dem,
hvorefter de igjen skulde mødes i Kolding Påske Sondag for at afgjore Stridighederne imellem sig. Hvis
dette ikke vilde lykkes for dem selv, skulde 3 Mænd,
udnævnte fra hver Side, afgjore Sagen, og iblandt dem
var på Kongens Side netop Hr. Erland Kalf.
Hvis
nogen af Parterne brød denne Overenskomt, lovede 20
Mænd på denne Parts Side at gå i Indlager, et Slags
frivilligt Fangenskab, Grevens Mænd i Ribe og Kongens
i Flensborg; også her er Erland Kalf blandt dem, som
love dette på Kongens Side. O <— Samme Dag blev der
tillige affattet et Udkast til et Forlig mellem Kong Val
demar og og den svenske Kong Magnus (Smek); også
i denne forekommer Erland Kalf iblandt Vidnerne.2)
Fra Året 1361 have vi et Vidnesbyrd om den Inter
1361.
esse, som Hertug Valdemar endnu havde bevaret for Hertug
*) Diplomat. Flcnsborgcnac I, S. 50 fil.
Danrn. XIII, S. 402.

’) Suhm: Ilist, af
14*
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Valdemar Ribe. Den 9de Januar i dette År stiftede han næmlig
stifter 4 4 Årtider i Ribe Domkirke, for sig selv, sin Hustru, HerÅrtider. tuginde Rikkardis, og sine 2 Sonner, Henrik ogValdemar, af hvilke den sidste allerede var død. Årtiderne
skulde holdes med Lys, Ofringer og Messer. Biskop
Peder forpligtede sig og sine Efterkommere til at holde
Messerne, og til Erstatning herfor skjødede Hertugen
til Biskoppen på hans Kirkes Vegne al den Ret, der til
kom ham eller det jydske Hertugdømme i Møgeltønder
Sogn, ligesom også sine Jorder, „hvis han har ejet nogle
der“. Brevet er udstedt i Tønder (Tundris), somKjøbstaden her alene kaldes i Modsætning til Møgeltønder,
af et stort Antal Mænd, hvoriblandt Ærkedegnen og 2
Kanniker i Ribe.1)
1362.
I Året 1362 indtraf den store Vandflod, kaldet „de
„De grote grote Mandranck“, som bortrev 30 Kirkesogne af de friMansiske Lande i Sønderjylland. At den også har været
dranck“. meget ødelæggende for Ribe og dets Omegn, er vel sik
kert; men alle Efterretninger derom savnes, undtagen, at
Ribe Bispekrønike fortæller, at næsten hele Byeu stod
under Vand.
1363,
1363, d. 7déJtili, døde Borgmester AndersBundeBorgme- son. Han må have været en meget rig og anselig Mand,
ster An- Hvad vi vide om ham, er desværre ikke Meget, men skal
dersBun- her blive anført, især af Hensyn til det prægtige Mindes
des 6 n.
mærke, som han efterlod sig i Domkirken. Han nævnes
førstegang, såvidt jeg ved, 1351, da en af hans Medbor
gere pantsatte ham en Ejendom i Ribe for 5 Mk. Sølv?)
Samme År, d. 29de Oktober, skjødede Hergert, Jon
Bondes5) Son, ham sit Stenhus på den østlige Side af
Grønergade tilligemed et lille Stenhus, som lå tilbage i
Gården og kaldtes „thwærhusæ“, med tilhørende Grund
og en fri Udgang til Åen. I dette Dokument kaldes han
allerede Rådmand.4) Tværhuset er rimeligviis det samme
Stenhus „bag i den Gård, som Jon Bonde for bebode
med Udgang mod Åen, sædvanlig kaldet Gangsti“, som
*) Suhm: Hist, af Danm. XIII, S. 839 fl,
*) Geh.-Ark.: Pergam.
vedk. Ribe By, Nr. 3.
4) Om denne Jon Bund eller Bonde
se Ovenfor S. 179.
4) Ribe Skol. Indbyd.-Skr. for 1889,
Bilag Nr. 4.
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Anders Bundesen næste( År, 1352, d. 1ste December, lod
sig give et nyt Adkomstbrev på af Rådet og Borger
skabet, hvori det hedder, at dette Hus havde været ham
pantsat af Jon Bondes Enke for 22 Mk. Sølv og ikke
var bleven indløst af dem inden den bestemte Tid af 3
År; Anders Bundesen havde derfor på 4 Ting frembudt
Huset til lovlig Indløsning, og da Ingen havde indløst
det, tilkjendte Rådet og Borgerskabet ham og hans Ar
vinger det til evig Ejendom, overensstemmende med Byens
gamle Love. *) Jeg har omtalt disse Overdragelser noget
nærmere, fordi denne Ejendom senere blev Byens Rådhus
og vedblev at være det i over 300 År, indtil Begyndelsen
af det 18de Århundrede, da det på Grund af Brøstfældighed måtte nedrives, og Byen i dets Sted kjøbte sit
nuværende Rådhus på Hjørnet. af Stenbogade og Sønder
portsgade. Det var Anders Bundesens Sonnesou, An
ders Henriksen, som 1394 solgte Gården iGronnegade
til Byen. Bygningen beskrives af Térpager som et stort
og prægtigt 3 Etages Stenhus; efter et Sagn havde den
oprindelig været benyttet som Børs, og han siger, at
man endnu kunde kjende, at den havde været bestemt
til Kjøbmændenes Sammenkomster og Vareoplag, med et
Antal Kjældere af lige Størrelse. Efter Res en i hans
Atlas skal Gården oprindelig ’være bygget af Grønnin
gerne til Oplagssted for de Varer, som de ind- og ud
førte, og efter dem have haft Navn af Gronningegården,
ligesom hele Gaden „Grønergade“ havde sit Navn efter
den. Anders Bundesen bode ikke i denne Gård, men i
en af sine Ejendomme i Kræmmergade, den nuværende
Storegade. — 1354 pantsatte en Niels Matyssen ham
alt sit Gods i Kalslund Herred for 4’/2 Mk. Sølv2), og
1355 bevidnede Kong Valdemar i Ribe et mellem ham
og Gotskalk Skorf sluttet Forlig.3) 1331 var han
med at udstede Brevet om Hertug Valdemars Indstiftelse
af 4 Årtider. Han kaldes her Borger i Ribe, men op-

») Ribe Skol. Indbyd.-Skr. for 1839, Bilag Nr. 3.
’) Geh.-Ark.: Kalslund Ilcrr., Nr. 66.
s) Geh.-Ark.: Pergain. vedk. Ribe By, Nr. 4.
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fores dog tillige som VæbDcr; *) hans Sonneson førte
virkelig også et adeligt Våben i sit Segl (se ved År 1394).
IndstifFor sin Død blev Anders Bundesen Borgmester og
telse af er den Første i Ribe, der nævnes med denne Titel (proSt. Bar- consul). Samme År som han døde, lod han udstede
baræ
følgende Stiftelsesbrev for St. Barbaræ Kapel ved
Kapel. Domkirken, som han havde bygget og begavet med rige
lige Indtægter:
„Peder, af Guds Nåde Biskop i Ribe, og hele
„Kapitlet sammesteds såvelsom Rådmændene og de
„øvrige Borgere i samme By hilse Alle, som se nær
værende Brev, med Alles Frelser. Eftersom ifølge
„Kirkelovens Bestemmelser en Kirke eller et Kapel,
„som opføres af Nyt, forend den indvies, på en hoj„tideligMåde (solenniter) bor forsynes af sin Stif„ter eller af andre fromme Mennesker med den nød
vendige Indtægt, så bekjendtgjore vi ved nærværende
„Brev for alle Nuværende og Tilkommende, at for
nuftig Mand, Anders Bundysen, vor Med-Råd„mand og Med-Borger, har stået personligt for os
„og frivilligt vedkjendt sig, at han har doteret sit
„Kapel, der med vor, ovennævnte Biskops og Kapi
tels, særlige Samtykke og Tilladelse er oprettet og
„bygget udenfor vor Frue Kirkes Kor mod Syd ligc„overfor Højalteret, med nedenstående Gods og skjø„det det med fuld Ret overensstemmende med Landets
„gjældende Sædvaner til det nævnte Kapitel i Nær
værelse af vor Herres, Kong Valdemars, Kantsler
„(Justitiarius). Det Gods, som er givet og skjødet
„til samme Kapel af nævnte Anders, er dette, som
„opregnes nedenfor, næmlig: alle Jorder, som han
„har beliggende Syd for det Stenhus, som vor Frue
„Kirke har fået fra Jon Bundæ i „Gronergatæ“,’)
„og som i Længden strækker sig fra samme Gade
„og til det Stenhus, som Herman Reethgyald
’) „Cives Ripenscs“ hos Suhm må være en Trykfejl (sinlg. Hist,
af Danm. XIII, S. 456 med S. 840.
*) Jon Bunde havde
ifølge Kapitlets Registrant pantsat Kapitlet et Steuhus i Gronnegade, som må være forskjelligt fra det, som hans Arvinger
solgte til Anders Bundesen.
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„har bygget, med de på samme Jorder opførte Huse,,
„af hvilke det ene nu bebos af en vis Hen c er Sut ær ,
„som årlig betaler deraf 22 Sk. Sterl.; i et andet
„ved Siden af bor en vis Højne (Hegno) Sutær,,
„som betaler ligeså Meget som Hencer; i det tredie
„Hus eller den tredie Bod bor for nærværende Tid en
„vis Jakob Jønsen, som årlig giver 12 Sk.Sterl.
„Det fjerde i Rækken bebor nu en vis Barber, som
„også betaler 12 Sk. Sterl.; men det 5te og sidste
„har Niels Brææm, og det afgiver i årlig Beta
ling 1 Mk. Sølv. Ligeledes en Gård i Vilslev Sogn
„med Kvæg og „communitas“, i hvilken nu bor en
„vis Peder Kristensen, og som har til „Holz„kvorn“ 1 Læst Korn af alle Slags og udreder ligeså
„Meget i årlig Afgift tilligemed det sædvanlige Smor.
„Ligeledes en anden Gård sammesteds, også mod
„Kvæg og „communitas“, i hvilken for nærværende
„Tid bor en vis Thør kil Birr isen, havende til
„„Holzkvorn“ ’/»Læst Korn, ligemeget af hvert Slags,
„og afgivende ligeså Meget tilligemed Smor som
„ovenfor. Ligeledes alt det Gods i „Wilsløfkyær„byling“,r) som Hr. N. (Niels) B u g g y, Ridder,3)
„har pantsat til den samme Anders ior 32 Mk. Sølv,
„således som det tydeligen indeholdes i det derover
„affattede Brev, og dersom det nævnte Gods skulde
„blive tilbagekjøbt af den nævnte N.’s Arvinger for
„den omtalte Pengesum, da skal der for samme Sum
„ved den, som på den Tid har Bestyrelsen af det
„nævnte Kapel, med Råd og Bistand af de Herrer,
„den daværende Biskop og det daværende Kapitel,
„kjøbes andet Gods, der fuldstændig skal tillægges
„det ovennævnte Kapel. Ligeledes har han tillagt
„dette sin Badstue, beliggende i Grøncrgade ved
„Siden af Åen, med den hele samme tilliggende Grund,
„som strækker sig i Længden fra den nævnte Badstue
„lige til ovennævnte Grønergade, således at der 2
„Gange om Året til Bedste for hans Sjæl og ligeså
*) Således (Vilslev Kjærbølling) må altså en Del af Vilslev By
tidligere være bleven kaldt.
’) Don bekjendte jydske Stor
mand, som blev dræbt 1359 i Middelfart.
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„ofte til Bedste for hans Hustru Alke’s Sjæl, ved
„den, som forestår det nævnte Kapel, beredes de
„Fattige et sommeligt Bad, og at den nævnte Badstue
„ved Samme forsynes med de fornødne Bygninger.
„Forøvrigt har den samme Anders også mundtlig
„villet og ordnet det således i vor Nærværelse, at
„han selv, sålænge han lever, frit skal have Besty
relsen af det nævnte Kapel og sammes Gods og
„Indtægter, idet han forspier det, med hvilken Præst
„han selv vil, og efter hans Død hans Arvinger skulle
„have uindskrænket Ret og fuldstændig Magt til at
„præsentere, hvilken Præst de vælge dertil, til at be„tjene samme Kapel. Fremdeles har oftnævnte An„ders i vor Nærværelse forordnet, at der årlig af
„det nævnte Kapels Indtægter skal betales 1 Pd.
„Sterl. til 2 Årtider, næmlig hans egen og hans
„omtalte Hustrus, at holde hvert År til evig Tid ved
„Kannikerne og Vikarerne i vor Frue Kirke, således
„at der årlig på hans egen Årtids Dag bor uddeles
,,7‘/j Sk. Sterl. imellem de Kanniker, og 2Va Sk.
„Sterl. imellem de Vikarer, der ere tilstede ved Vi„gilierne og Messerne, og ligeså Meget på lignende
„Måde på hans ovennævnte Hustrus Årtids Dag.
„Til Vidnesbyrd og fastere Vished herom have vi
„ment at burde sætte vore Segl tilligemed den nævnte
„Anders’s Segl under Nærværende. Givet og sket
„i Guds År 1363. *)
I Overensstemmelse herved er Antegnelsen i Anniversariebogen for d. 8de Juli, hvor Anders Bundesen
kaldes ærværdig (venerabilis) Mand, Borgmester i Ribe
By.1) Hans Enke, Alke eller Allæk, døde d. 31te Avgust 1369.3) Efter den yngre Anniversariebog, som Terpager var i Besiddelse af, lå de begge, som naturligt er,
begravede i Barbaræ Kapel, som Manden havde bygget,
og som derfor også kaldtes Anders Bundesens Kapel.4)
Deres Ligsten var ligesom Herbert Sommers og lige
som Hans og Juta Limbcks bedækket med en kostbar
*) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.
a) S. R. D., V, S. 534.
•) Sinst., S. 559.
4) Terpager: R. C., S. 2T2.
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Messingplade. Af 4 sådanne, som der idetmindste har
været i vor Domkirke (se S. 121), var Anders Bundescns
den, som holdt sig længst. 1560 blev Ligstenen og
Pladen ifølge en Overenskomst') imellem Kapitlet og
Anders Bundesens Slægt flyttet bort fra sin Plads og
henlagt nedenfor den sydlige Kor-Dor, for der at tjene
Kirken til en „besynderlig“ Prydelse, rimeligvis samtidigt
med, at Kapitlet på egen Ilånd tillod sig at flytte Johan
Limbeks Messingplade og ligeledes henlægge den neden
for Koret,2) (se S. 198). Der lå den første endnu 1771,
da Tegneren S dr en Abildgård var her i Byen på den
Rejse, som han gjorde på offentlig Bekostning for at
aftegne gamle Monumenter, lian tog en Tegning af den,
soiu findes i 13de Bind af Suhms „Historie af Danmark“,
og dette var såmeget heldigere, som Pladen ikke længe
efter blev ødelagt; thi ved Kirkens Restauration i Årene
1790 til 1793 toge Entreprenørerne, som udførte Arbejdet,
disse „Messingplader, som lå på en gammel Ligsten og
ej duede noget“, samt etMariebillede af Metal, som sad
udenpå Kirkens vestlige Hovedindgang, og overlode begge
Dele til en Kobbersmed for 4 Kobber-Urskiver, som det
synes med Kirkeværgens Samtykke. Nogle af Byens
Beboere klagede vel herover som over andre Vandalismer,
hvorpå denne såkaldte Restauration som de fleste andre,
såvel i ældre som for en stor Del også i nyere Tid, var
så rig; men det var for sildigt.3) — Af Indskriften på
Messingpladen manglede allerede i Terpagers Tid Begyn
delsen, og Konens Dødsår havde måske aldrig været ud
fyldt. Den lød således:
............... (Ilic ja eet?) Andreas Bundisen4) consul
Ripensium qui obiit octava apostolorum Petri et Pauli
anno domini DCCCLXIII. Anima ejus requiescat in pace.
Amen, -|- Hic jacet Alka, quondam uxor Andree filii
Bondi, que obiit anno Domini DCCCLX . .
*) Findes i Kapitlets Protokol.
*) R. C., S. 273.
Se
Ribe Skoles Indbyd.-Skr. for 1831, S. 91 11. Anni.
*) Navnet har Torpager dog vist selv tilføjet, da Skrivemåden
ikke svarer til den i den anden Del af Indskriften, og da
det manglede i Abildgårds Tid.
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som på Dansk er:
................. (Her ligger?) Andreas Bundisen, Ribernes
Rådmand, som døde Ottendedagen efter Apostlene Peder
og Påvis Dag1) i Herrens År 1363. Hans Sjæl hvile i
Fred. Amen. -J- Her ligger Alka, forhen Andreas Bondesens Hustru, som døde i Herrens År 13 .
Om Anders Bundesens Efterkommere ville vi senere
få Lejlighed til at tale.
I Slutningen af næste Ar, d. 22de December 1364,
1364.
Biskop døde Biskop Peder Thuresen. Hans Død er anført i
Anniversariebogen,*) uden at hans Årtid der nævnes;
Peder
Thuresen men den var, somviS.190 have set, tilligemed lians For
ældres stiftet på noget Gods i Ballum.. Ifølge Bispe
dør.
krøniken blev han begravet i Domkirkens Kor.. Jeg har
Hans
mange allerede i Anledningaf hans Tiltrædelse År 1345 omtalt hans
gudelige Familie og ved 1347 den Gjæld til Kirken og Kapitlet,
Indstif som han stiftede i Anledning af sin Romerrejse.. Lige
telser. ledes har jeg ved Pestens År 1350 anført hans Gaver
til forskjelligt gudeligt Brug. Hans Gavmildhed var i
Virkeligheden usædvanlig stor, idet hans Gaver udmær
kede sig såvel ved deres Mængde som ved deres Stör
reise, og det uagtet hans Formues-Forfatning ikke synes
at have været den allerbedste; thi af sin Gjæld til Kir
ken og Kapitlet var han endnu ikke kommen ud 1362.
Den var endog stegen til 300 Mk. (Sølv), hvorfor han
påny pantsatte alt sit Gods, rorligt og urörligt, i Vard
syssel, Hardsyssel og Sønderjylland til Kapitlet,
og Kong Valdemar i Kallundborg stadfæstede dette
Gjældsbrev.4)
Foruden de Gaver, som allerede ere omtalte, skjænkede han 1347, d. 25de Juli (Dagen för den hellige Annas
Dag), alt sit Gods, såvel arvet som kjøbt, på Rømø til
Ribe Bispestol, imod at lians Efterkommere til evig
Tid hvert År skulde lade holde en Messe om den hellige
Anna, Marias Moder, i hendes eget Kapel, som var
’) Dette er den 6te Juli, medens Anniversaricbogen sætter hans
Død til den 7de samme Måned.
*) Terpager: luscript.
Rip., S. 64. — Sulnn: Hist. ai'Danm., XIII, S. 516.
3) S.
R. D., V, S. 569.
4) Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok. i Geli.Ark., Nr. 26.
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bygget af Biskop Jens Hee, til Frelse for Stifterens
og deres egne Sjæle. Hvis Godset mod Forventning
skulde blive fradomt Bispestolen og Kirken, forpligter
han sine Arvinger til at vedligeholde Messen. For at
denne hans „gavnlige Anordning“ ubrødelig kunde blive
overholdt, bestemmer han med Ærkedcgnens og det
øvrige Kapitels Råd og Samtykke, at, så ofte som Ka
pitlet efter indtruffen Vakance samledes for at vælge en
ny Biskop, skulde, førend man skred til Valget, enhver
af Kannikernc aflægge Ed på, at han, hvis han blev
valgt, vilde lade ovennævnte Messe holde på sin Bekost
ning, sålænge han levede.1)—Mortensdag 1360 gjorde
han en anden, meget lignende, Indstiftelse, idet hanskjødede
Ribe Kirke og Bispedomme alt sit Gods i Kragshede,
Brørup og „Kolstrop“ i Bøvling Sogn, 1 Gård i
Vemb, 1 i Nakær (Navr) og 1 (Lundshede) i Estvad Sogne samt alt sit Gods i Ro nbjerg Sogn, lige
ledes imod at enhver efterkommende Biskop skulde lade
holde en daglig Messe, som hver Sondag, Tirsdag og
Torsdag skulde handle om alle Helgener, hver Mandag,
Onsdag og Fredag skulde være for alle troende Afdøde,
og endelig hver Lordag handle om vor Frue, „til hvis
Tjeneste Lordagen af mange Grunde særligen er be
stemt“, alt til Frelse for Stifterens og den daværende
Biskops Sjæle. Dog skulde der på den Ugedag, på hvilken
Allehelgens Dag hvert År faldt, altid synges en Messe oin
alle Helgener. Der tilføjes den samme Bestemmelse som
i forrige Gavebrev, om en Ed, som alle Kanniker for et
Bispevalg skulde aflægge. ’) Af denne sidste Bestemmelse
ser man, at det allerede på den Tid er bleven anset idetmindste som mindre rimeligt, at et Kapitel ved Bispevalg
skulde gå udenfor sin egen Midte. Det kunde vel tæn
kes, at denne sidste Indstiftelse blot var en Omordning
af den tidligere, hvormed den har såmegen Lighed; men
*) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 66.
2) Smst., Nr. 79. Et andet Vidnesbyrd, udstedt af Biskoppen
om, at ban selv personlig p&llardbo Bygdcting havde skjødet
det samme Gods til det samme Brug, til stiirre Sikkerhed forsy
net med Biskoppens store Segl og Byens Segl, findes iblandt
Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 24.
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det er dog mindre rimeligt af den Grund, at den hellige
Anna slet ikke nævnes særskilt i den sidste.
Også til Kapitlet havde han foruden de tidligere
mindre Gaver i Peståret skjænketGods for Afholdelsen
af 2 evige, upåtvivlelig daglige, Messer og til anden from
Brug. Det oprindelige Gavebrev herpå er rimeligvis
tabt; men senere udvidedes Gaven ved følgende Doku
ment, som efter min Mening fortjener at meddeles fuld
stændigt :
„Peder, af Guds Nåde Biskop i Ribe, hilser
„Alle, som se nærværende Brev, evigt med Herren.
„Skjont vi til en anden Tid have skjænket, skjydet
„og afhændet de Herrer Kanniker ved vor Kirke i
„Ribe, som have Andel i Fællesindtægterne, noget
„Gods iVardsyssel ogHardsyssel for2 Messer,
• „der til evig Tid skulle holdes i vor Frue Kirke i
„Ribe til Frelse for vor Sjæl, således som det udfør
ligere indeholdes i det herom affattede åbne Brev,
„så have vi dog, belærte af Erfaringen, overvejet,
„at Afgiften af det nævnte Gods på Grund af Ri„gcts farlige Stilling År for År forringes og fonnind„skes så meget, og at det er at frygte, at den for
„Fremtiden vil formindskes formeget, til at det med
„Sandsynlighed kan antages, at den kan strække til
„til Lon for de Præster, som holde de nævnte Messer,
„og til anden from Brug, hvortil vi have henlagt
„den, hvis samme Gods ikke understøttes på en kraf
tigere Måde. Vi bekjendtgjdre derfor ved Nærvæ
rende for alle, såvel Tilkommende som Nuværende,
„at vi ifølge Nærværende skjænke, overdrage og
„afhænde med fuld Ret til de ovennævnte Kanniker
„alt vort Gods iFardrup Sogn og påJærnkjær
„Mark, der tilhører os ifølge Arveret efter Fader og
„Moder, eller som vi ellers på hvilkensomhelst Måde
„selv have erhvervet sammesteds, tilligemed alle de
„Enge, som vi befindes at have på Vesterenge
„og Fardrupholm, erhvervede af os fra en vis
„Pili egri nus, Jens Volt er sens Brodér,1) eller
')

Se Aed År 1379.
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„fra hvilkesomhelst Andre, og vor Gård i Hjort„lund Sogn, som almindelig kaldes „Garthath„hoet,“ med al dens Tilliggende, hvorsomhelst det
„er beliggende, og vor Mølle i Grimstrup Sogn,
„som almindelig kaldes „Gisteth“ Mølle,*) med de
„ved den liggende små Enge og alt andet Tillig
gende, til Forøgelse af Indtægterne til Vedlige
holdelsen af de nævnte Messer og andre gode
„Værker, således som det tidligere er angivet i et
„andet Brev af os, idet vi frivilligt vedkjende os,
„at vi personligt således have skjødet alt det oven
nævnte Gods til de omtalte Herrer Kanniker på
„Hr. Hertugen af Jyllands Retterting og overdraget
„dem den personlige Besiddelse af alt det ovennævnte
„Gods efter Fædrenelandets Love. Dog ville vi, at
„efterfølgende Betingelse efter vor Død skal fast
„iagttages, at foruden Vedligeholdelsen af de nævnte
„Messer og den anden angivne fromme Brug de
„ovennævnte Kanniker årligen på vor Frue Undfan
gelses Dag3) (d. 8de December) skulle beværte sig
„selv, Rådmændene i Ribe, Sognepræsterne ved Sog
nekirkerne sammesteds og Korvikarerne med 2
„Tønder nyt 01 på et sommeligt Sted, som de mene
„at burde vælge hertil, mod nye Bægere, hvilke alle,
„såvel Kanniker som Rådmænd, Vikarer og Sogne-*
„præster, nuværende og tilkommende, vi nu for al
„Fremtid ydmygt bede og bonligt anråbe om, at
„enhver af dem hvert År inden Ottendedagen efter
„samme Undfangelses-Fest vil lade sige 1 Messe til
„Frelse og Bistand for vor og alle troende Afdødes
„Sjæle. Vi ville fremdeles, at den Kannik, som til
„den Tid er Forretningsfører (procurator) for Fælles„godset, når de øvrige Kanniker såvelsom Rådmæn*) Nogle af disse Ejendomme hørte til dem, som han 1347 havde
pantsat til Domkirken og Kapitlet.
*) Denne Dag var først
på det Kirkemøde i Helsingborg, som holdtes 1345, strax efter
Peder Thurcsens Udnævnelse til Biskop, bleven bestemt til en
Helligdag, ligesom det ved samme Lejlighed var bleven
bestemt, at der hver Lbrdag skulde holdes 8 Lektier over vor
Frue.
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„dene, Sognepræsterne og Vikarerne hvert År ere
„forsamlede til Drikkelaget, efter at have-fået Lyd,
„skal påminde dem gavnligen og formå dem til, at
„de af Kjærlighed til Gud og af Hensyn til vor
„ydmyge Bon lade de nævnte Sjælemesser holde.
„Til Vidnesbyrd og større Vished om alt dette have
„vi ment, at vort store Segl tilligemed vort Kapitels
„og vor Bys Segl burde sættes under nærværende Brev.
„Givet i Guds År 1352, Dagen for Apostlene Peders
„og l’ovls Dag (d. e. d. 28de Juni.)1)
Den 27de September 1353 gav Biskoppen Kapitlet
nyt Skjøde på dette Gods på Kongens eget Retterting
i Vejle. 2)
Til denne Biskop Peder (og ikke til Biskop Peder
Nielsen i sidste Halvdel af 15de Århundrede, til hvem
Grønlund i sin Afskrift af Stiftsk’istens Dokumenter hen
fører det), henhører vistnok også et Gavebrev uden Årstal,
hvorved Biskoppen skjænker vor Frue Kirke en Bispehue,
som han har ladet gjdre af Nyt i Lybek på sin egen
Bekostning, og en Sølv-Bispestav, som han for sine egne
Penge har kjøbt af Sortebrodrene i Ribe; dog skulle de
være til hans egen og hans Efterfølgeres Brug på den
Betingelse, at de hvert År erlægge til Kirkens Værger
1 Læst Korn, ligemeget af hvert af de 3 Slags. Hvis
nogen af lians Efterkommere ikke vilde udrede denne
Afgift, skulde Kapitlet have Ret til at sælge begge Kle
nodierne og henlægge Betalingen derfor til en eller anden
mærkelig (notabilis) Brug for Kirken. Staven og Huen
måtte aldrig enten af ham selv eller hans Efterkommere
eller nogen Anden bringes udenfor Ribe By.’)
Endnu haves følgende Exempel på Biskop Peder
Th ur es en s Gavmildhed. En Kannik ved Navn Hen
rik Brun døde, uvist hvilket År, og gav 6 Mk. Sølv
til at kjøbe Gods for, for hvis Indtægt hans Årtid skulde
holdes; men Arvingerne udbetalte ikke Pengene. Da gav
Biskoppen, uden at man ved, om han stod i noget nær
mere Forhold til den Afdøde, ,cn Bibel, der vel var små’) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark,, Nr. 73.
3) Smst., Nr. 353.

*) Smst., Nr. 74.

223

stilet, men dog god at læse, til Brug for de Kanniker,
som vilde prædike, imod at Kapitlet holdt Henrik Bruns
Årtid til evig Tid. ')
Nogen særlig fremtrædende Virksomhed af Biskoppen
i politisk Retning har jeg ikke bemærket, undtagen at
han 1354 ved Danehoffct i Nyborg bekjendtgjorde et
Slags Forlig imellem Kongen og hans Undersåtter, så at
han på den Tid synes at have været Mægler imellem
begge Parterne.a) Et Tillidshverv, som han fik af Paven,
er omtalt ved År 1355.
Til hans Efterfølger valgte Kapitlet et. af sine Medlem
mer, Jens Mikkelsen, som derpå begav sig til Avignon
for at få den pavelige Stadfæstelse; men imidlertid havde
Kongen skrevet til Pave Urban d. 5te for en anden Kan
didat, og Paven fik virkelig Jens Mikkelsen til at afstå
fra sine Fordringer på Ribe Bispestol og lade sig noje
med Børglum, som han fik ved Provision, d. e. umiddel
bar pavelig Beskikkelse, medens derimod en Mogens
blev Biskop i Ribe.’) Denne Mogens er udentvivl den
hidtilværende Biskop i Børglum, Mogens Jensen,
som 1354 ved Kong Valdemars Medvirkning havde opnåt
dette Bispedomme ;og beklædte det endnu d. 7de Juli
1365,4) men derefter forsvinder, hvorefter Biskop Mogens
i Ribe førstegang nævnes d. 22de November samme År,
samtidigt med at Efterfølgeren i Børglum førstegang
optræder.’) Dette bestyrkes også derved, at Biskop
Mogens af Ribe ved den sidstanførte Lejlighed nævnes
foran Biskop Povl i Århus, der havde været Biskop
siden 1354, hvilket ikke kunde ske, hvis han selv først
1365 havde opnåt Bispeværdighedcn; thi, som bekjendt,
nævnes de katholske Biskopper efter deres Ancien
nitet.8) — Mogens Jensen havde tidligere været Kan*) S. R. D., V, S. 553.
*) S. R. D., VI, S. 527. Ar. Hvitfeldt:
Da. Ri. Krøn, S. 508.
’) L. Helveg: Den da. Kirk. Hist, til
Reform., II, S. 157.
*) Af samme Mening er også L. Uelveg.
Se det sidst anførte Sted.
•) Suhmi Hist, af Danm., XIII,
S. 5G1. 850,
•) Dor er rigtignok den Mærkelighed, at
Biskop Povl i et Dokument af 1360 omvendt nævnes foran
Biskop Mogens af Børglum; men denne Uoverensstemmelse
kan måske forklares derved, at deres Aniennitet har været

1 36 5.
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nik i Roskilde og Arhus og havde været særdeles yndet
af Kongen, som derfor også, havde skaffet ham Børglum
Bispestol, ligesom han nu fik ham forflyttet til Ribe.
Biskop Mogens sad kun omtrent 4 År på Ribe
Bispestol og omtales i den Tid kun sjelden og således,
at man deraf aldeles Intet lærer til ham at kjende.
Der fortælles om ham som Biskop i Børglum, at Kongen
beholdt ham længe hos sig ved Hoffet med stor Ilæder. *)
Måske har han derfor også senere opholdt sig meget hos
Kongen og kun lidet i sit Stift. Han findes ikke engang
nævnet i Kapitlets Anniversariebog. Hamsfort siger,2)
at han førte Ulfstandernes Våben i sit Segl. Der er
det Sagn om ham, at han skal have bygget S krydstrup
Kirke i Tø ruin gi en og være afmalet der;3) men Bille
det forestiller en væbnet, ridderlig Helgen. Den hoshængende Tavle, der fortæller, at det er Biskop Magnus i
Ribe, og at han har bygget Kirken 1364, har som tem
melig ny ingen Auktoritet.
1368.
1368 brød der et Uvejr løs mod Kong Valdemar,
Krig og værre end noget af de foregående. De misfornøjede
Opstand. Jyder under Anførsel af de fornemste Adelsmænd i
Landsdelen, f. Ex. den mægtige Drost, Hr. Klavs Limbek, forenede sig d. 12te Marts dette År med de hol
stenske Grever, Henrik og Klavs, og med Hertug
Henrik af Sønderjylland, Hertug Valdemars Søn, hvis
Fader var død 1364. Jyderne lovede i denne Overens
komst at skaffe Hertugen Langeland tilbage, som Kongen
havde taget fra hans Fader, og Greverne lovede den
jydske Adel at hjælpe den til at beholde sine Friheder
og Kong Valdemar Sejers Lov. Med dem vare des
uden Ilansestæderne, Sverrig og Meklenborg forenede.
Kongen fandt det endog hensigtsmæssigst at forlade Riget,
idet han overlod Bestyrelsen til Hr. Henning Pode
busk som Rigsforstander og til Rigsrådet.
tvivlsom, eftersom de begge vare udnævnte samme År,
1354, hvorimod Biskop Povl ikke kunde nævnes efter en
Æmbetlsbroder, som var 11 År yngre i Æmbedet end han.
*) Ser. Rer. Dan. VI, S. 628.
*) Anmærkn. til Ribe Bispe
krønike. (S. R. D., VII, S. 196.)
”) Se Trap: Hertugd.
Slesvig, S. 63.
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Kongens Lensmand i Ribe var rimeligvis endnu den
gang Hr. Valdemar Sappy (Zappy eller Saspi), en af
lians anseteste Mænd, som i Året 1361 havde været med
ham ved Erobringen af den rige Handelsstad Visby
på Gulland,1) 1364 havde deltaget i Krigen mod Hansestæderne2) og samme År nævnes som Lensmand i Ribe.’)
Desuden havde han 1351 fået Vodder, Spandet og
Arrild, 1360 Øsby4) iPantelen af Hertug Valdemar,
og 1359 var han Kongens Staller i Frisernes Land.8)
Hvis han ikke er død for 1368, er han rimeligvis forbleven Kongen tro, men har ikke kunnet forsvare Byen
og Slottet. Lordagen efter Kristi Himmelfartsdag, d. 20de
Maj, se vi, at Ribe havde sluttet sig til de holstenske
Grevers Parti, og det rimeligvis med det Gode, siden Byen
på denne Dag i Viborg søgte og fik Grevernes Stadfæ
stelse på sine Privilegier, som om de, og ikke Kongen,
hvem man tænkte på at afsætte, vare Byens lovlige Her
rer. Greverne forny først Byens Frihed for Told, „såvel
på Markedet i Skanør som andensteds i deres Rige“, for
Torvegjæld, Strandvrag og Forban. Dernæst gjentages
den 12.61_af Erik Glipping givne Tilladelse til at udføre
Korn, Flesk, Smor og andre Varer til ethvert fremmed
Land, og det endogså med den Tilføjelse: „uagtet vort
Forbud mod, at Sligt må føres ud af vort Rige“, hvilket
unægtelig er en meget stor Forret. Derpå følger en
Fornyelse af Bestemmelsen om Gyldigheden af Alt, hvad
Rådinændene i Forening med Lensmanden (advocatus)
bestemme. Endelig stadfæstes i Almindelighed alle Fri
heder, Love og Nådesbevisninger, som Byen har fået af
Kong Valdemar Lovfører (Sqjer) og hans Efterkommere. ’)
Hr. Klavs Limbek blev af Greverne gjort eller
gjorde måske sig selv til Herre over Ribe med dets Til
liggende; dot lader snarest til, at han har betragtet sig
som selvstændig og uafhængig Herre, der kunde beholde
eller afhænde denne Besiddelse efter egetGodtbefiudende.
*) Snhm: Hist, af Danm. XIII, S. 838. •
*) Michelsen: Nord
friesland im Mittelalter, S. 149.
s) Suhm, XIII, S. 541.
*) Ældste Archiv-Registr. I, S. 98.
•) Michelsen: „Nordfricsland im Mittelalter“, S. 192.
*) Terpager: R. C.,
S. G92.
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Den 6te Juli udstedte han, og i Forening med ham hans
2 Sönner, Væbnerne Hennike og Ulf Limbek, der tilligemed ham nævnes som Høvedsmænd (capitanei) over
Ribe Ry og Slot, et Brev, hvorved de tilstå at skylde i
Forening Henrik Andersen, Borger i Ribe, 80 Mk.
Sølv, som de have modtaget tillåns af ham i rede Penge,
hvorfor de pantsatte ham „en vis kongelig Ret i Ribe,
kaldet Tolden“. Han skal oppebære den i 4 År i deres
Navn og hvert År afskrive 20 Mk. i Gjælden, hvad enten
den virkelige Indtægt bliver derover eller derunder; 1ste
År skulde regnes fra førstkommende Mikkelsdag; det
skulde dog være dem tilladt at udbetale Gjældens Beløb
tidligere, i hvilket Tilfælde Henrik Andersen skulde af
træde Tolden. De forpligtede sig til ikke at opgive eller
overdrage Slottet eller Byen til nogen Anden, förend
Gjælden var betalt. De forpligtede sig fremdeles til at
virke for, at det ikke skulde være nogen Kjøbmand til
ladt at udføre nogensomli elst Vare tilsøs fra Byen „Rennekøpings“ Havn, ligesom heller ikke fra Byen „Warwith“,
såsnart denne var løskjøbt og kommen under Riberhuses
Fogedi — den må altså have været særskilt pantsat —
medmindre Kjøbmændene først kom til Ribe med Varerne
cg der betalte fuld Told af dem. Endelig lovede de -at
forsvare bemeldte Henrik Andersen heri, som om han
var deres egen Tjener (familiaris).
Den Henrik Andersen, der indlod sig på denne
vistnok fordelagtige, men dog måske noget vovelige, For
retning med at forpagte Tolden af Oprørerne, var en
Sön af den tidligere omtalte, mærkelige Borgmester An
ders Bundesen. Både han selv og hans Kone døde
allerede næste Sommer,’) men efterlode en Sön, der
senere vil blive omtalt.
Mag. LavDen 8de Avgust døde Mag. Lavrids Thrugotsen,
ridsThru- Kannik og Provst iVardsyssel, i Montefiascone i Ita
gotsen lien („Mons Flasconis prope Romam“), altså på en
Rejse til Rom. Italiens Klima synes i de Tider at have
dør i
Italien.

'mænd
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’) Suhrn: Hist, af Danm. XHI, S. 616 fl. — Gch.-Ark. .* RibeBy
og Slot, Pergam. Nr. 6.
*) S. R. D., V, 552. 555.
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været farligt for Nordboerne, ligesom for Tydskerne.’)
Han synes også at have kjendt Faren; thi for sin Af
rejse gav han 2 Skrifter i et Bind, de gamle Dekretaler
og Sextus over Dekretalerne med tredobbelt Forklaring,
for at de skulde sælges, og for deres Værd kjøbes Gods
til at holde hans Årtid for.1)
Samme Efterår erhvervedes en Aflad til Fordel for
Domkirken, den første, som Kirken havde fra Paven.
Selve det pavelige Brev er, såvidt jeg ved, ikke bevaret;
men i „Oldemodet“ findes anført, at Pave Urban den 4de
(rigtigere den 5te) barmhjærtigen havde eftergivet og
nådigcn skjænket Alle, som med gudfrygtigt Sind besøgte
Kirken på alle Frue-Dage, på Jule-, Nytårs-, Helligtrekongers-, Påske-, Kristi Himmelfarts-, Pindse- og Kirkens
Indvielses-Dag, St. Hanses, Peder og Povls og de øvrige
Apostles Dage og Ottendedagen efter dem, eller som
rakte Kirken en hjælpsom Hånd, 1 År og 40 Dage (af
den dem pålagte Bod). Givet i Guds År 1368, d. 24de
Oktober. ’)
1369, eller rimeligvis allerede 1368, døde Biskop Mo
gens. Pave Urban den 5te havde allerede tidligere
forbeholdt sig for denne Gang at besætte Ribe Bispestol
umiddelbart eller ved Provision, som det kaldtes. Enten
har Kapitlet ikke kjendt dette Forbehold eller, hvad der
vel næsten er rimeligere, ikke villet kjende det; thi det
kunde naturligvis ikke være det behageligt således at
berøves sin Valgret. Den tredie Mulighed vilde være, at
Paven bagefter falskelig har foregivet, at dette Forbehold
tidligere var taget; men det er dog -mindre rimeligt.
Nok er det, at Kapitlet valgte den hidtilværende Biskop
i Børglum, Jens Mikkelsen, den Samme, som det alle
rede engang tidligere havde valgt.4) Efter Ribe Bispe
krønike var han af fornem Familie og rig, hvorfor han
også forøgede Bispestolens Ejendomme med meget Gods,
’) Således var Kanniken Peder Niklæssen død på en Romerrejse,
rigtignok i Pestens År 1350 (so S, 203), og Provst Guido var
1297 upåtvivlelig også død i Rom under sin Sendelse dertil
(se S. 117).
*) S. R. D., V, S. 556. Magister kaldes han på et andet Sted.
’)- Se R. C., S. 86.
‘) Se S. 224.
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dels i Hardsyssel dels i Sønderjylland. Ham s fort til
føjer i sine Anmærkninger, at han efter det Våben, som
han førte, hørte til Familien Laxmand, og i sin „anden
Kronologi“ kalder han ham under År 1372 ligefrem „Jo
hannes Laxman.“ Han omtales førstegang 1361, da
han kaldes Presbyter og Student i den kanoniske Ret
eller Kirkeretten, men dog tillige allerede havde Kannik
dommer både i Ribe og Slesvig og var beneficeret med
vor Frue Alter i Emmerløv Kirke. Desuden udnævnte
Paven ham d. 23de Oktober i det nævnte År til Provst i
Hvidå Provsti (in VVit.ha) i Slesvig Stift istedetfor Jens
Vithorp, som i flere År ulovligen havde forenet det
med Sognekaldet i Hvidding, hvorfor det ifølge Kon
stitutionen „Execrabilis“ var vakant.1) (Jens Vithorp,
som siden blev Kantor i Ribe Domkapitel, er allerede
nævnt ved År 1350 — se S. 199). Indtægterne af disse
forskjellige Stillinger anslås rimeligvis med Forsæt altfor
lavt, næmlig af Provstiet til 20 Gylden, og af de øvrige
Stillinger tilsammen kun til 10 Gylden årlig. — Hans hur
tige Forfremmelse til disse forskjellige Stillinger bestyrker,
hvad Bispekrøniken siger om hans fornemme Herkomst.
Det lykkedes ham også at vinde Paven for sig; thi
vel kasserede denne naturligvis Kapitlets Valg som ugyl
digt, hvorved Sagen fremsilledes således, at Kapitlet, „som
der påstodes“, ikke havde kjendt Pavens Forbehold med
Hensyn til Bispestolen, da det foretog Valget, og at Jens
Mikkelsen, der ligeså lidet kjendte det, hverken havde
modtaget eller afslået Valget, men overgivet Sagen i den
pavelige Stols Hånd og senere, da Forbeholdet blev ham
bekjoiidt, havde ladet Sagen forestille i Pavens Konsisto
rium. Men da Paven nu selv skulde besætte Æmbedet,
så valgte han, „for at Kirken ikke skulde udsættes for
en lang Vakances Ulejligheder“, og af Hensyn til Biskop
Jenses Dyder og rosværdige Bestyrelse af Børglum Stift,
netop den Samme til Biskop i Ribe, hvorom der d. 7de
November udstedtes 2 Breve, det ene til Ærkebiskoppen
i Lund, og det andet til Gejstligheden i Ribe Stift.a)
’) Pavebreve, afskrevno af P. A. Älunch.
*) Suhm: Hist, af
Dänin. Xin, S. 651 fl. — Pavebrevet til Ærkebiskoppen findes
blandt Ribe Stift-sk. Dok. i Geh.-Ark. under Nr. 84.
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Det-var måske allerede i denne Sag, at Mag. Lav
rids Thrugotsen forrige År var sendt til Rom, enten
alene eller snarere i Forening med andreSendebud. Det
er naturligt, at Afgjoreisen har taget nogen Tid, og denne
have Kapitlets og Biskoppens Fuldmægtige vel benyttet
til at erhverve såvel det ved forrige År omtalte Aflads
brev som 2 Breve vedkommende Ribe Kapitel, som *nu
skulle anføres. Det ene, som er dateret d. 8de Juni
1369, er udstedt af Pavens Ponitentiarius og bemyndiger
efter Ribe Kirkes Ærkedegns1) og Kannikers Andra
gende Abbeden i Løgumkloster til efter hørt Skrifte
mål at absolvere Gejstlige (ved den nævnte Kirke), som
havde begået mindre Forseelser og derved efter Reglerne
vare forfaldne i Straf af Bandsættelse, Suspension eller
Interdikt eller havde forsomt at holde de kanoniske
Tider (den bestemte Gudstjeneste), dog først efterat han
havde pålagt dem en passende Bod.2) På denne Måde
kunde en katholsk Gejstlig alså råde Bod på en eller
anden begået Overtrædelse af de mange strenge Regler,
uden at hans Forseelse strax blev offentlig. Brevet an
føres ikke her fuldstændigere, fordi det næsten ganske
stemmer overens med det, som Hennikin Hinceri fik
1329; dog nævnes ikke Blodsudgydelse og Hor, som
denne også tilstod at have gjort sig skyldig i.
Det andet, ovenfor antydede, Brev er udstedt Dagen
efter i Pavens eget Navn, ligeledes efter Ribe Ærkedegns
og Kapitels Anmodning, og er stilet til Provsten ved
Kirken i Slesvig. Paven pålægger denne at sørge for,
at Ribe Kirke fik de Ejendomme tilbage, som på ulovlig
Måde vare dem fravendte.’) (Smig, ved År 1249).
Limbekkerne synes hurtigt at have udsonet sig med
Kongen, og Faderen, Hr. Klavs, er nok død omtrent
på samme Tid;4) men Ribe forblev i Grevernes Besid
delse.5) Disse overdroge da Slottet og de tilliggende.
*) „Olai Presbyteri“ hos Terpager er vist en Trykfejl for Olai
Johannis, som var Ærkedegncns Navn.
2) Terpager: R. C.,
S. 128.
8) Smst., S. 106.
4) T. Becker i Måneds
skriftet „Orion“, 1, S. 98 fil.
°) 1370 forekommer en af
Kongens tro Mænd, Fikke Moltkc, hos Hvitfeldt (Danm. R.
Krøn., S. 54G) som Høvedsmand i Ribe; men Ribe er uden-
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Herreder til vor gamle Bekjendte, Hr. Erland Kalf,
der efter en Tid at have været på Kongens Parti og af
ham været forlenet med Skanderborg, må have fundet
det fordelagtigst at skifte påny, og til hans Son, til cn
arvelig, men dog til enhver Tid opsigelig Besiddelse, som
man ser af deres Gjenbrev, der lyder således:
„Erland Kalf, Ridder, og Jakob Kalf, hans
„Son, hilse Alle, som se nærværende Brev, evigt
„med Gud. Vi bekjendtgjore for Nuværende og Til„kommende, at Ihændehaverne af Nærværende, de
„berømmelige Herrer, vore meget elskede Herrer,
„Henrik og Klavs, Brodre, Grever af Holsten
„og Stormarn, have overdraget os og vore Arvin
ger deres Slot Ribe tilligemed de Herreder, kaldte
„Len, som ligge til samme Slot, til troer Hånd, til
„værdigen at forestå dem i deres eget og deres Ar
vingers Navn, — på sådan Betingelse, at sålænge
„vi ere samme Herrers Tjenestemænd på nævnte
„Riberhus, skulle vi beregne Alt, hvad vi låne dem, *)
„på Ålborg Slot og de andre Panter, som vi have
„af samme Herrer Grever, således som det tydeligere
„forklares i de Breve, som ere givne os om disse,
„og Intet på det fornævnte Riberhus eller på de
„Herreder, der høre til dette Slot. Men nårsom„helst de nævnte Grever, Henrik og Klavs, eller
„en af dem eller deres Arvinger fordre Riberhus af
„os eller af en af os eller af vore Arvinger, da
„skulle vi og vore Arvinger strax afstå samme Riber„hus med dets Herreder til samme ovennævnte Her„rer Grever, når de ville, eller til en af dem eller
„til deres Arvinger eller til dem, som de ville, skulle
„have det i deres Navn, kvit for os og vore Arvin
ger, frit og uhindret, uden nogensomhelst Undskyldtvivl en Trykfeil for „Nebbe“, hvor han både Året for og
efter var Høvedsmand (Suhm: Hist, af Danm. XIII, S. 857.
691. Når ban samme Dag 1371 også kaldes Høvedsmand på
Vordingborg, både hosHvitfeldt og Suhm, er det en Skrive
eller Trykfejl hos den Første, hvorved hans og Joh. Ty
borgs Titler ere forvexlede).
’) I Originalen tilføjes: det vil sige: wat wi en wynnct (?).
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„ning eller Uærlighed, medmindre dette Sted, hvad
„Gud forbyde, skulde blive fravundet eller berøvet
„os eller vore Arvinger med Magt uden nogen Ua;r„Hghed fra vor Side. Givet i Guds År 1372, Dagen
„efter Pauli Omvendelse (— d. 26de Januar). ’)
Man ser, atKalferne have været formuende: de havde
allerede Ålborg og andre Len i Pant af Greverne og
have rimeligvis fået Ribe i Forlening mod Løfte om efter
hånden at forstrække Greverne med endnu flere Penge
på de nævnte Panter. — Gram Slot må på den Tid
Klavs
have været i Kongens Partis Hænder; idetmindste lå både van Riine
Herrerne og Borgerne i Ribe i Fejde med Herren på
fører
Gram, som man vil se af nedenstående i flere Henseender Krudt til
mærkelige Brev.
Gram.
„Erland Kalf, Ridder, hilser Alle, som se eller
„høre nærværende Brev, med Herren. Jeg bekjendt„gjor for Alle, at i Herrens År 1372, Lordagen d.
„12te Juni (sabbato infra octavam Corp. Chr.) har
„jeg personligt været tilstede på Ribe Ting, for„némmelig på Grund af nogle Klager, som Ribe
„Borgere førte over vore Avindsmænd, som på deu
„Tid vare på Gram Slot. De nævnte Borgere kla„gede også over, at der var Nogle i Ribe By, som
„sendte vore Avindsmænd Penge og andre for dem
„vigtige Ting ud af Byen til det nævnte Slot
„Gram, til Skade og Afbræk for selve Borgerne.
„Efter enstemmigt Råd og Samtykke af mig selv
„og Rådmændene og Borgerne sammesteds for„bød jeg derfor på Tinget fast og bestemt, under
„Tab af Liv og Gods, at Nogen, af hvilken Stilling
„og Stand han så var, måtte understå sig at føre
„eller på nogen Måde tillade, at der blev ført, Gods
„eller nogensomhelst Ting til vore Avindsmænds
„Brug eller Nytte fra Ribe By. I denne Bestem„melse samtykkede hele Menigheden i Ribe frivilligt.
„Alligevel har en vis Klavs van Riine, idet han
„ikke adlød mine egne og sine Medborgeres Pårnin’) Den plattydské Original findes i Videnskabernes Selskabs Skr,,
X, S. 304 il.
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„delser og Befalinger, men snarere stadigt søgte at
„befordre vore ovennævnte Avindsmænds Ønske og
„Fordel, understået sig Mandagen derefter at føre
„2 Fjerdinger (lagunculas), fulde af Svovl og Salpe
ter, som kaldes „Byss-Krwd“ (Bøssekrudt), på vore
„Avindsmænds egen Vogn fra Ribe By, imod oven
nævnte bestemte Forbud og Bestemmelse, i Retnin„gen af ovenanførte Slot Gram, for at de skulde an
kendes til vor Skade, Afbræk og Besværelse. Og
„da disse Sager vare bievne standsede på Vejen og
„følte tilbage til vor By, bekjendte den nævnte Klavs
„van Riine åbenlyst for hele Menigheden, at han
„ejede ovennævnte Sager og havde sendt dem ud af
„Ribe By i Retningen af det nævnte Slot Gram.
„Altså kom Rådmændene og min daværende Foged
„i Ribe sammen og domte efter Ribe Bys Love og
„Privilegier samme Klavs van Riine, der var greben
„på sådan åbenlys og frisk Gjerning, idet han over
trådte mine og hele Ribe Menigheds Forbud, Be
stemmelser og Befalinger, efter hans egen åbenlyse
„Bekjendelse til at halshugges. Hvilket jeg ved nær
værende Brev bevidner for Alle, hvem det nu eller
„i Fremtiden vedkommer. Og til Vidnesbyrd om
„Ovenstående og storre Sikkerhed er mit Segl hængt
„under nærværende Brev. Givet Dagen efter St.
„Hans Dag (den 25de Juni) ovennævnte År.1)
Man ser af dette Brev, at Erland Kalf også har
været forlenet med Ribe By, uagtet denne ikke nævnes
udtrykkelig idet nylig anførte Gjenbrev på Lenet; inen at
det såkaldte Fogedi i Byen allerede dengang har været
beklædt af en anden, Lensmanden underordnet, Person
(advocatus). Alan ser tillige, at Byens almindelige Sager
dengang endnu forhandledes på Tinget, hvor senere kun
Rettergangen holdtes under Byfogdens Bestyrelse, medens
derimod Magistraten samledes og forhandlede på Råd
huset. — Forøvrigt er der det Mærkelige ved dette Brev,
at det er førstegang, at Krudt nævnes her i Landet; det
J) Videnskab. Selsk. Skr. I, S. 254 fl. — Suhm: Hist, af Danm,
XIH, S. 869 fl.
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synes også efter Brevets Udtryk dengang at have været
temmelig ubekjendt. Bøsse betyder, hvad vi nu kalde
en Kanon.
Strax i Begyndelsen af næste År, den 24de Januar
1373, sluttedes Freden mellem Kongen og Greverne, og
disse måtte afstå deres Erobringer i Jylland. At både
Ålborg og Ribe virkelig snart efter vare i Kongens
Besiddelse, ser man deraf, at en Ridder Lydekiu Ar
næs son den 8de April i Ålborg udstedte et Gjældsbrev
til Kongen på 200 Mk. lybsk, som han lovede at betale
samme År i Ribe, 100 Mk. til St. Hans Dag, og 100
Mk. til Mikkelsdag. — Retssikkerheden i Byen og Om
egnen synes dog i flere År at' have været meget slot, såvel i
Valdemar Atterdags Tid som efter hans Død 1375,
først under hans Dattersons, den unge Kong O laf s, og
derefter under hans Datters, den store Margrethes
Regjering, indtil det lykkedes denne Sidste ret at hævde
sin Myndighed og bringe Alt i Orden. Til Slotsherre på
Riberlnis havde Kongen gjort Hr. (Ridder) Henrik von
der Eest eller Osten, der i de nærmest foiegåcnde
År havde haft Visborg på Samsø i Forlcning. ’)
En Væbner, det vil sige en Adelsmand, soin ikke var
Ridder, ved Navn Niels Hansen Slæt til Gudumhin;l
(i Ålborg Amt), men som også havde endel Besiddelser
Syd for Ribe, havde i flere År, som det synes, uden noget
Skin af Ret, tvunget de 2 Bønder i Ottersbøl, soin
Kanniken Peder Nielsen Pusæl 1350 (se S. 203) havde
givet til Pughuset i Ribe, til at betale deres Afgifter
til ham eller hans Foged under Trusel af ellers at fra
tage dem deres Gårde, ja at mishandle dem på deres
Personer. Efterat Freden var sluttet, søgte Forstanderen
for Pughuset Hjælp hos Slotsherren, og denne søgte nu
at tvinge Bønderne, som vel nødig vilde betale 2 Gange,
ved at pante dem på deres Heste, Øxne og Kjør. Bøn
derne henvendte sig til Ærkedcgncn, Oluf Jensen, og
Kantoren i Kapitlet, som af Paven vare beskikkede til Tilsynsmænd for Pughusets Gods, erkjendte, at de hørte til
dettes Tjenere og forpligtede sig til for Fremtiden at
*) Siilim: Hist, af Danm. XIII, S. 857. 695.
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betale deres Afgifter til Pughusets Forstander. Tilsynsmændene lovede dem da at skaffe déiii deres Heste og
Kvæg tilbage, dog mod Erlæggelse af nogle Omkostninger;
men hvis Bønderne brøde deres Lofte, skulde de udpan
tede Kreaturer atter være forbrudte til Pugliuset. Herom
udstedte Ærkedegnen sit Brev under 8de Oktober 1373.1)
Dette hjalp dog ikke. Niels Slæt vedblev med
sine Fordringer, og Bønderne måtte gjore, hvad han
vilde. Paven udvalgte da Abbed Jakob i Rykloster
(det nuværende. Glyksborg) til Dommer i Sagen. Han
afgjorde den til Pughusets Fordel og bandsatte foreløbigt
Væbneren, og da denne ikke inden et Års Frist bojede
sig herfor, udstedte Abbed Jakobs Eftermand, Niels
(Nicolaus), hvem Domsmagten i denne Sag også var over
draget af Paven, den 20deAvgust 1379 sit Brev til Gejst
ligheden, ikke alene i alle danske Stifter, dog med Und
tagelse af Lunds Stift, men også i Bispedommerne Lybck, Ratzeburg, Verden, Schwerin og Kamin, om at En
hver af dem, til hvem Hr. Niels Kr ok’), Kannik i Ribe
og Forstander for de fattige Skolebørns Hus, Pughus,
sammesteds, henvendte sig derom, skulde lade Gudstje
nesten ophøre på de Steder, hvor Niels Slæt opholdt
sig, og hver Son- og Fest-Dag på den sædvanlige højti
delige Måde erklære ham for bandlyst i deres Sognekir
ker, og blive ved dermed, indtil han tilbagegav det ranede
Gods tilligemed de ulovligt oppebårne Indtægter og fik Ab
solution derfor af Abbeden.’) — Det var dog først 1386,
at Niels Slæt gav efter. I dette År (Dagen angives ikke)
mødte han og Niels Krok for Kongen og en talrig For
samling i Viborg og tilstod her, at han aldeles ingen Ret
havde til det omtvistede Gods. Det herom udstedte Doku
ment er meget slet aftrykt hos Terp ager;4) men det
synes, som om han vil skyde Skylden påHennike Lim*) Således synes Sammenhængen at have været; Brevet er noget
skjødesløst aftrykt hos Terpager. (R. C., S. 475.) — Det
kunde herefter synes, at Ribe gejstlige Stifteisers Gods i
Sønderjylland allerede dengang har været underlagt Lens
manden på Kiberhus.
*) Dette var Mandens Navn (se ved
År 1389). Terpager har urigtigt „Brok“.
•) Terpager: R.
C., S. 475 11.
Smst., S. 477 fl.
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bek, som heri har handlet uden Bemyndigelse af ham.
Af Ribe Domkapitel vare foruden Niels Krok endnu 4
andre Kanniker tilstede og nævnes som Vidner.
Fra 1376 have vi et Excmpel på den lovløse Til
stand i selve Byen. Dennegang var det en Borgmester
i Ribe ved Navn Jakob Jensen, som forurettede Ka
pitlet på Penge og andet Gods, der tilhørte dets Fælles
kasse, så at det klagede over, at det på Grund af hans
store Magt ikke med Sikkerhed kunde tiltale ham inden
for Ribe By eller Stift. Paven, Gregor den 9de, pålagde derfor, ligesom 1346 og 1369, ved en Skrivelse,
dateret Avignon den Ilte Juli 1376, Provsten ved Sles
vig Domkirke at undersøge og påkjende Sagen samt ved
gejstlige Straffe skaffe sin Dom Efterlevelse. *) I Pavens
Skrivelse kaldes Jakob Jensen rigtignok kun Borger
i Ribe; men at han 1375 var Borgmester, ses af et By
tingsvidne, som han i denne Egenskab har været med
at udstede.1) Sin Stilling som Borgmester har han dog
mistet, men beholdt sin Plads i Rådet, som man ser
af følgende Begivenheder:
Ved Nytårstid 1377 tiltog han sig, uagtet han på
den Tid kun var Rådmand, påny Navn af Borgmester,
trængte ind på Byens Rådhus, opbrød Byens Gjemmer
og bemægtigede sig dens Signet, som han benyttede til
dermed at forsegle flere Breve i sin Interesse. Ligele
des tog han Byens Nøgle til sig og indlod bevæbnede
Folk i Byen. Med disse trængte han Natten imellem
d. 1ste og 2den Januar ind i Domkirkens store Tårn,
der endnu langt senere tjente som et Slags Fæstning,
ligeledes uden Kapitlets, Rådets eller Borgerskabets
Vidende. Næste Dag kom det til en Kamp inde i Dom
kirken mellem ham ogKristjern Frellcvsen, der på
den Tid var Kongens Foged i Byen, og den Sidste blev
hårdt såret. På Grund af denne Vanhelligelse blev Guds
tjenesten i Kirken standset indtil Palmesøndag. To
Dage efter trængte Jakob Jensen igjen ind i Kirken og
bemægtigede sig endel Penge, Klenodier og Andet, som
*) Terpager: R. C., S. 108.
Geh.-Ark.: Ribe By og Slot, I’erg., Nr. 13.
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tilhørte forskjellige Borgere i Byen, der må have bragt
det derind i den Mening, at det der vilde være sikrest
under disse Uroligheder. Biskoppen var på den Tid fra
værende i Rigets Anliggender; men Ærkedegnen lod
Jakob Jensen og hans Hjælpere bandlyse i alle Byens
Kirker for dette Kirkeran. Også i private Huse trængte
den falske Borgmester ind og bortrøvede, hvad der ansto J
ham. Men han kunde dog ikke holde sig i Byen, hvor
det modsatte Parti må have været det mægtigste, og tilsidst måtte han flygte bort om Natten.
Både Byen og Kristjern Frellevsen forfulgte
deres Sag imod ham,, også efter at han var flygtet. Af
1ste Avgust 1379 have vi 2 Breve vedkommende denne
Sag; det er navnlig dem, af hvilke vi kjende disse Begi
venheder. I det ene bevidner Ærkedegnen, Oluf
(Jensen), og Kapitlet, hvilken Helligbrøde Jakob Jen
sen havde begået, og at „han dcqtå var sat i Band,
under hvilket han endnu var; dog agtede Ærkedegnen
ikke herfor at kræve hans Blod.“ Det andet Brev er
udstedt af Rådet og Borgerskabet i Ribe til alle Herrer,
Fyrster, Stormænd, Riddere, Rådmænd, Borgere og andre
Indbyggere i Danmark, opregner hans Forbrydelser inod
Byen og begjærer, da han var flygtet, Straf over ham.
For Kristjern Frellevsens Vedkommende kom Sagen for
Dronningen og hendes Råd, på hvis Vegne Drosten, Hr.
Henning Podebusk, stævnede begge Parterne til at møde
for sig Lordagen for Kristi Himmelfartsdag 1380 ved
„Schyghernes“ i Sjælland. Kristjern Frellevsen mødte;
men Jakob Jensen udeblev, hvorfor Drosten domte til
Fordel for den Første, sålænge indtil hans Modpart be
viste, at han ikke havde været istand til at møde.1)
Samme År blevHennike Limbek rimeligvis Slotsherre på Riberhus. Da han kommer til at spille en
temmelig vigtig Rolle i Byens Historie, ville vi i Korthed betragte hans foregående Liv. Han var en Son af
Drosten, Hr. Klavs Limbek, og er nævnt ved År 13G8
tilligemed Faderen som Ihændehaver for en kort Tid af
*) Se Geh.-Ark.: Pprgam., vedkom. Ribe By, Nr. 16—18. —
Suhm: Hist, af Danm., XIV, S. 73. 87.
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Ribe Slot og Len. — Han synes i en ung Alder at have
fået Tørning Slot af sin Fader. I de daværende urolige
Tider havde Røverier og Plyndringer i den Grad ta
get Overhånd, at der 1556 blev sluttet en Overens
komst i Lybek mellem flere omliggende Lande, hvori
blandt også Danmark, Slesvig og Holsten, for at standse
dette Uvæsen. Kort efter fangede Borgerne i Kiel 2 af
Hennike Limbeks Svende og lode dem henrette som
Landevejsrøvere, skjont de skulle have været uskyldige.
Limbek. blev hojst forbitret herover, drog ned og lagde
sig på Lur efter nogle Kjøbmænd fra Kiel, som vilde
til Marked i Ekcrnførde, og dels dræbte, dels fangede
dem. De holstenske Grever vilde hævne dette; men dot
lykkedes dem ikke at erobre Tørning, hvorimod de fra
toge den sønderjydske Enkehertuginde, til hvis Livgeding
den nordlige Dele af Slesvig hørte, Haderslev og
T øn d e r. Siden høres i længere Tid ikke Meget om Hen
nike Limbek; men efter Valdemar Atterdags Død 1375
sluttede han sig til den unge Hertug Albrecht af
Mcklenborgs Parti, hvem Nogle vilde have på den
danske Trone, da han ligesåvel som deu norske Olaf
var en Datterson af den afdøde Konge. *) De holstenske
Grever hørte naturligvis også til dette Parti og bemæg
tigede sig på samme Tid Sønderjylland, hvis gamle, danske
Hertugfamilie var uddød samme År 1375. Af dem må
Hennike Limbek have fået Lille tønder i Forlening,
som man ser af et mærkeligt Bcskyttelsesbrev for Løgnmk I oster, som han udstedte d. 1ste September 1376 :a)
Af Hensyn til de Velgjerninger, som hans Forfædre har
bevist Klosteret, og den Velvillic, som dette igjen har
vist ham og hans Slægt, tager han det og dets Gods,
såvel i Løherrcd (hvor hans Fætter ('?), Johan Limbek,
ejede Trojborg) og andensteds som især i Lilletønder
Len, i sin Beskyttelse; men denne Beskyttelse består deri,
at han lover i et År ikke at forurette Klosteret, åbenlyst
eller hemmeligt, og dette Slags Beskyttelse lod han sig
måske endog betale for. Sådanne vare Tiderne.
Suhm: Hist, af Danm., XIV, S. 9.
») S. K. D., VIII, S. 234 II.
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Albrecht af MeklenborgsPlaner på den danske
Trone havde ingen Fremgang, ogHennikeLimbek må på en
hurtig og klog Måde have forligt sig med Dronning
Margrethe, som endogså gjorde ham til sin Lensmand
over Ribe By og Slot. Dette Sidste synes at være sket
i Sommeren 1377, hvilket jeg slutter af Følgende: I
Slutningen af Avgust Måned kvitterede Rådet i Ribe
Kri stjern Fr elle vs en for alle Indtægter og Udgifter,
som ^ian havde haft i Anledning af det Fogedi (advocatio), som var blevet overladt til det af Dronningen, og
som det igjen havde betrot til ham.1) Det må være
Bestillingen som Kongens Foged i Byen, som her er
Tale om; den plejede ellers, som det hedder, at ligge
til Slottet; men Dronningen har for en Tid overdraget
den til Byens egen Magistrat, rimeligvis for at vinde
denne for sig under farlige ipolitiske Forhold, således
at den selv beholdt Indtægterne eller idetmindste en Del
af dem, og den har igjen ladet Bestillingen udføre ved
Kristjern Frellevsen; men da nu Ilennike Limbek blev
forlenet med Slottet, er rimeligvis samtidig dermed Fogediet i Byen blevet underlagt ham og altså frataget
Magistraten. Den første Gang han udtrykkelig nævnes
som Slotsherre på Riberhus i noget os bevaret Doku
ment, er i Anledning af en Strid, som han 1378 havde
med Domkirken om en Gård i Guldager, og som ved en
Voldgiftskjendelse af 8Mænd på en Forsamling i Varde
d. 16de September afgjordes til Kirkens Fordel.’)
Den 17de September 1379 døde en Per eg ri nu s (el.
Piil egri nus), Præst (sacerdos) og Kapellan ved Dom
kirken. Nogle År for sin Død havde han givet nogle
Jordstykker i Nærheden af Korsbrbdregård med påstående
Bygninger til Brug for Prioren eller Kommendatoren,
som han også kaldtes, ved dette Kloster, imod at han
lod hans Årtid holde ved Kannikerne i Domkirken. Jo
hanniter-Klostrene stode altid under strengt Tilsyn af
Kommendatoren i Hovedklosteret, som for de nordiske
Riger var Antvorskov ved Slagelse. Vi have derfor
D Geh.-Ark.: Pergam., vedkomm. Ribe Slot og By, Nr. 14.
*) Teipager: R. C., S. 37.
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også et Brev'fra Kommendatoren, Hans Hinzesen,
og hele Konventet i Antvorskov, dateret d. 22de April
1361, hvorved den daværende Kommandator i Ribe og
hans Eftennænd, som de selv og deres Efterfølgere i
Antvorskov måtte beskikke, forpligtes til årlig på St.
Hans Dag at betale Kapitlets Prokurator 3 Sk. Sterl.
(eller 1 Sk. Grot, som Anniversariebogen sætter istedet). ’)
Hen nik e Limbek var allerede fra 1378 af i en Limbek
Uenighed med Hansestæderne, der ikke kan have været som Sø
behagelig eller tjenlig for en Handelsstad som Ribe.
røver.
Nan ser, at flere mægtige danske Adelsmænd på den
Tid på egen Hånd have ligget i et Slags Fejde med de
nævnte Stæder, der for de førstes Vedkommende ikke
godt kan betragtes anderledes end som Sørøveri. På et
Møde af Stædernes Fuldmægtige i Stralsund d. 30te
Maj 1378 klagede således Sendebudet fra Byen Kampen
i Nederlandene over, at Limbek havde taget en Kogge
(et Slags Handelsskib) fra en af hans Bys Borgere. ’)
På et nyt Møde 1380 badeLybek og Hamborg, måske
1380.
dog på Kampens Vegne, om Breve til samme Adelsmænd,
naturligvis Klagcbreve.’) På et tredie Møde i Lybek
den 24de Juni 1382 sluttede derpå flere Adelsmænd fra
1382.
Danmark, rigtignok med tydske Navne, deres Fred med
Stædeme, og deriblandt lovede også Hennike Limbek og
Byen Kampen hinanden Fred for et År.4) Man hører
Intet om, at Fjendtlighederne udbrød påny.
I urolige Tider, da Indtægterne af Jordegodset vare
1386.
så usikre, er det ikke underligt, at Domkirkens Byg Aflads
ninger kunde forfalde, og de synes virkelig at have brev til
været i en meget mådelig Tilstand efter følgende Afladsbrev Fordel
at domme, der søger at komme dem tilhjælp på forskjel- for Dom
lige, tildels nye, Måder:
kirken.
„M o g c n s, af guddommelig Barmhjærtighed Ærke
biskop i Lund, Sverrigs Primas5) og det aposto*) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 87. — S. R. D., V, Side
560.
*) Suhrn: Hist, af Danm. XIV, S. 55.
•) Småt.,
S. 85.
4) Smst., S. 106.
•) Da Svcrrig fik sin egen
Ærkebiskop i Upsala, beholdt Ærkebiskoppen i Lund dog
et Slags Overhøjhed over den svenske Kirke.
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„liske Sædes Legat, Niels, af samme Barmhjærtig„hed Ærkebiskop i Nidar o s (Throndhjem), Jens»
„af Guds Nåde Biskop i Ribe, Broder Jakob i
„Viborg, Svend i Børglum og Broder Henrik 1
„Garder,1) sende alle og enhver Kristi Troende,
„til hvem nærværende Bi'ev kommer, Hilseu og be*
„standig Kjærlighed i Herren. Vi tro at vise Gud
„en from og taknemmelig Lydighed, så ofte som vi
„anspore hans Troende til fromme Gjerninger. Da»
„som vi have erfaret, Domkirken i Ribe har store
„Mangler på sine Bygninger og på mange Steder
„truer med let at styrte ned, hvis der ikke hurtigt
„bliver rådet Bod derpå, til hvilke Manglers Afhjæl„pclse selve Kirkens Midler ikke ere tilstrækkelige,
„påminde og opfordre vi Eder alle med vor Herre
„Jesus Kristus, og pålægge Eder også til ;Eftergi„vclse af Eders Synder, at I af det Eder af Gud
„forundte Gods udgive fromme Almisser og taknein„melige Kjærligheds-Bidrag til Istandsættelsen af
„den nævnte Kirke, for at der ved Eders Bistand
„kan rådes Bod på selve Kirkens Mangler og Ruin,
„og I ved disse og andre gode Gjerninger, som I
„efter Guds Indskydelse måtte udøve, kunne opnå
„evige Glæder. Efter den almægtige Guds Barm„hjærtighed og i Fortrøstning til hans salige Apost
les, Peders og Povl s, Tilsagn eftergiver derfor
„enhver af os bannhjærtigen i Herren Alle, som i
„Sandhed angre og bekjende deres Synder, og som
„i andægtig Hensigt forsamle sig på den berdmme„lige Jomfru Maries Hovedfester, til hvis Ære selve
„Domkirken er indviet, og på Ottendedagen efter
„selve Festerne og på Jule-, Nytårs- og Helligtre„kongers-Dag, Langfredag, Kristi Legemsfest, St.
„Hans Dag, på det hellige Korses, de hellige Apost„les og alle Helgeners Fester og på den nævnte
„Kirkes Indvielses-Fest, som høre Messer og Præ
dikener eller anden Gudstjeneste sammesteds, gjore
„en Omgang på dens Kirkegård for de troende AfI Grunland.
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„døde, eller som række en hjælpsom Hånd til dens
„Bygning eller til dens Prydelser og Lysestager, eller
„som give eller forskaffe et mærkeligt Legat dertil»
„og som ved Aften- og Morgen-Ringningen efter
„den romerske Kirkes Skik 3 Gange med bojede
„Knæ fremsige Engelens Hilsen,1) eller som følge
„Kristi Legeme eller den hellige Olie, når den bæres
„til de Syge, eller som sammesteds ere tilstede ved
„de Afdødes Begravelse, og som bede fromt til Gud
„for vor og vore Kirkers og hele den danske Kir«
„kes Held og for Erhververen af nærværende Brev, ’)
„så ofte som de gjore det Ovenanførte eller Noget
„af det Ovenanførte i andægtig Hensigt, 40 Dage
„af den dem pålagte Bod. Og vi ovennævnte Ærke
biskop Mogens eftergive af særlig Nåde alle Mand«
„arabere, som bidrage 1 Sk. Grot til den nævnte
„Kirkes Bygning, og dem, som have ligget Bom
„ihjel og bidrage ’/a Sk. Grot, barmhjærtigen med
„Herren for 1 Gang en halv Faste og et halvt Bodsår,
„som er så Meget, som vi med Gud kunne efter«
„give, — idet vi endogså tilfbje denne særlige Nåde
„mod samme Riber Kirke på Grund af dens mærke«
„lige Mangler, at det ifølge vor Bemyndigelse skal
„være alle Personer af begge Kjon af vor lundske
„Provinds’) tilladt, at alle Løfter om Pillegrimsfart,
„som vi ifølge vor ærkebiskoppelige Myndighed kunne
„fritage for, eller som vi kunne ombytte, dem skulle
„de kunne lade ombytte i samme Riber Kirke, dog
„således, at vi ville, at en sådan Ombytning skal
„ske ved vor ærværdige Broder, Hr. Biskoppen i
„Ribe, eller ved hansVikarius i det Åndelige, hvilke
„efter at have overvejet Omstændighederne ved Løf
terne og Personernes Beskaffenhed skulle lade Alt,
„hvad der havde måttet udgives på sådanne Pille„grimsrejser, tilfalde den nævnte Kirkes Bygning,
„hvorved tillige de Anstrengelser og Farer, som Per*) Det bekjendte „Ave Maria“ osv. *) Det er ikke klart, hvem
der betegnes herved, måske enten Ærkedegnen eller Kanto*
ren ved Kapitlet.
•) I de I.ånde, som hørte under Lund
ÆrkebispedOmme.
16
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»sonerne liavde måttet underkaste sig, skulle tageB i
„Betragtning. Med Hensyn til disse Ombytninger af
„Løfter gjdre vi dog deres Samvittigheder ansvarlige
„for, at de ske på fornuftig Måde, og at de ikke ind„lade sig på andre Ombytninger af Løfter end dem,
„hvortil vor Myndighed strækker sig. Givet i Nyborg
„i Odense Stift i Herrens År 1386, Fredagen efter
„St. Jakob Apostels Dag1), under vore Segl.’)
Terpager har i „Ripæ Cimbr.“’) følgende Tillæg,
der efter Formen slutter sig ligefrem til Hovedbrevet:
„Og vi Jens (Johannes), af samme Nåde Biskop
„i Slesvig, eftergive Alle, som virkelig fortryde og
„tilstå deres Synder, og som række ovennævnte Riber
„Domkirke en hjælpsom Hånd, barmhjærtigen med
„Herren 40 Dage af den dem pålagte Bod, idet
„vi af særlig Nåde indvillige i, at Manddrabere af
;,vort Stift, som bidrage 1 Sk. Grot til nævnte Riber
„Kirkes Bygninger, og de, som have ligget Born
„ihjel og bidrage ’/a Sk. Grot, ved den nævnte Kir„kcs Bygnings-Forstandere ifølge vor Bemyndigelse
„kunne lade sig eftergive en halv Faste og et halvt
„Bodsår. Vi ville også og indrdmme nådigen, at
„alle vore Undergivne skulle kunne lade Løfter om
„Pillegrimsfart, for hvilke vi kunne fritage, og som
„vi kunne ombytte, ombytte i samme Riber Dom„kirke på ovenanførte Betingelser og Måder.
De samme Biskopper, som gave Domkirken det oven
Aflads
brev til anførte Afladsbrev, havde Dagen iforvejen udstedt et lig
Fordel nende for St. Mikaels Kirken, eller som den her kaldes,
„St. Mikael Ærkeengels Kapel, som hører til de fattige
for St.
Mikaels Skolebørns Stiftelse i Pughus i Ribe.“ Der siges, at
Kapellet har store Mangler på sine Bygninger og truer
Kirke.
med at styrte sammen, og at Stiftelsens egne Midler ikke
ere tilstrækkelige til at vedligeholde dem. Den samme
Aflad, som i forrige Brev, tilstås derfor dem, som ind*) Hvilket bliver d. 27de Juli.
*) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.Ark., Nr. 105. — Trykt hos Terpager: R. C., S. 86. fil. —
Pontuppidan: Ann. eccl. Dan. II., S. 226.
*) S. 88. Det
er påfaldende, at dette Tillæg ikke findes på Hovedbrevet,
på Lvilkøi det efter Ordene måtte være tilfdjet.
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finde sig i Kapellet på visse Festdage, og som bidrage
til dets Bygning, Prydelser og Lysestager. Ærkebiskops
pen tilstår også denne Kirke samme Aflad som Domkir
ken for Manddrabere og for dem, som have ligget Born
ihjel, dog kun for 3 År (?)» Biskoppen af Slesvig slut
ter sig også her ved en senere Tilfojelse til de andre
Biskopper, men taler ikke om Manddrabere eller dem»
som have ligget Born ihjel.1)
Det er påfaldende, hvor ofte der i ældre Tider og
lige indtil forrige Århundrede er Tale om, at Forældre
og Ammer ved Uforsigtighed ligge Born ihjel, medens
det visnok nu er et sjeldent Tilfælde.
1387, di 22de Avgust, stiftede Kanniken G o tsk alk
1387;
Jensen (Johannis), som næste År i Biskop Jenses Te Provst
stamente nævnes som Provst i Vendsyssel, et bestandigt Gotskalk
Vikariedom ved Domkirken. De bestandige Vikarer for Jensen
rettede Tjenesten ved de Sidealtre i Kirken, ved hvilke hver stifter et
især var fast ansat. Ved dette nye Vikariedom nævnes ikke bestannoget bestemt Alter, til hvilket det skulde høre; men af digtVika*
„Oldemoder“2) se vi, at den daglige ilesse til Ære for Gud, riedoim
vor Frue og alle Helgener, som det ved Stiftelsesbrevet
pålagdes Vikaren at holde, forrettedes ved Sti Jakobs
Alten Stillingen knyttedes til de såkaldte Kor-Vika
rer, hvorved i Modsætning til de bestandige Vikarer for
stodes dé Gejstlige, som gjorde Tjeneste i Domkirkens
Kor eller ved dets Hovedalter, hvor de efter en senere
Bestemmelse skulde tjene 2 År, forend de kunde få
nogen anden gejstlig Stilling;’)
Gotskalk Jensen
bestemte næmlig, at hans bestandige Vikariedom altid
skulde tillægges en Kor-Vikar, som skulde beholde det,
sålænge han vedblev at gjore Tjeneste i Koret, men
heller ikke længere. Han henlagde til denne Stilling 5
Boder på Dammen (Nørreportsgade), som han havde ar
vet efter sine Forældre, og 20 Mk. Sølv, hvorfor der skulde
kjøbes andet Gods; men heraf skulde Vikaren årlig give
4 Sk. Sterl. for Stifterens Årtid.4) Provst Gotskalk har
*) Brevet er kun bevaret af Terpager (R. C., S. 388), og det
meget mangelfuldt.
*) Fol. 13.
*) Se ved År 1414.
*) Terpager: R. C., S. 160.
16*
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rimeligvis været i Familie med Rådmand Jens Björn sen,
som døde 1370; thi han havde til dennes og hans Ko
nes Årtid givet et Stenhus med tilligende Grund i Nær
heden af Horsetorv-Porten (Sønderport)1).
I Juli Måned dette År var den unge Kong Olaf død,
og hans Moder, Margrethe, der allerede var regjerende
Dronning i Norge og kaldte sig Dronning i Sverrig, blev
samme Sommer og Efterår ved de forskjellige Landsting
udråbt til Regentinde i Danmark. Omtrent samtidig her
med stiftede Biskop Jens i Ribe en daglig Messe til
Bedste for hendes Sjæl. Stiftelsesbrevet lyder således:
„Jens, af Guds Nåde Biskop i Ribe, hilser Alle,
„som se nærværende Brev, evigt med Herren. Alle
„Nuværende og Tilkommende må vide, at vi afHen„syn til de Velgjerninger, som meget ofte af from
„Andægtighed ere tildelte os og vor Riber Kirke ved
„den nådigste Frue, Fru Margrethe, af Guds Nåde
„Dronning i Sverrig og Norge og sand Arving og
„Regentinde til Danmark, og som i Fremtiden, som
„vi håbe, ved Herrens Bistand nådigen og gunstigen
„ville blive os tildelte, fast forpligte os og vore
„Efterkommere i vor Kirke til at lade holde og op„holde en bestandig Messe i vor Riber Domkirke
„hver Dag til evig Tid om den salige og berdmine„lige Jomfru (Marie) uden nogen Forhindring eller
„noget Påskud, for ovennævnte Fru Margrethes og
„hendes Forfædres Sjæles Held og Frelse, således
„at alle Dage i Ugen ovennævnte Messe, som skal
„holdes i ovennævnte vor Riber Kirke, skal læses
„på en bestemt Time hver Dag og handle om Bebu
delsens Fest, undtagen Lordagen, på hvilken Mes„sen om den samme Fest skal synges på en høj
tidelig Måde med „Rorate“.’) Fremdeles bestemme
„og ville vi, at den ovenomtalte Fru Margrethe
*) S. R. D., V., S. 544.
*) Dctte Ord findes i Originalen;
Sulim har „orate“. — En Messe for Jomfru Maria med Offi
ciet „Rorate celi desuper“ stiftedes 1517 i Nikolaj Kirke i
Kjobcnhavn (Rordain: Kblivns. K. og Klost., S. 256). Ogsfi
i Lund Domkirke lioldtes en Rorate Messe (Scr. Rer. Pan.
Y1II, S. 461).
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„af Hensyn til de ovennævnte Velgjernin ger, der ere
„beviste og, som der liåbes, ville blive beviste os
„og vor Riber Kirke, skal være delagtig i alle gode
„Gjertiinger, som ske i vor ovennævnte Riber Kirke
„og bele vort Stift og træffe sig at ske i den nu
værende og tilkommende Tid. Ligeledes skal Halv
delen af alt Vrag (omnium rerum de naufragio
„emergentium) i Vendfolk (Vandfuld) Herred
„af os eller vore Efterfølgere udeu nogen Modsigelse
„utvivlsomt tillægges den ovennævnte Fru Margre
the, Sverrigs og Norges Dronning og Arving og
„Fyrstinde til Danmarks Rige, sålænge hun lever,
„uagtet vi og vore Efterfølgere have ovennævnte
„Vendfolk Herred i Pant med al kongelig Ret;
„men efter ovennævnte Fru Margrethes Død skal
„alt Vrag i det nævnte Vendfolk Herred med fuld
„kongelig Ret tilfalde os og vore Ffterkommere,
„indtil det nævnte Vendfolk Herred lovligen udløses.
„Til Vidnesbyrd herom have vi ment at burde sætte
„vort Segl tilligemed vort elskede Riber Kapitels
„Segl under nærværende Brev. Givet i Ribe i Her„rens År 1387 på St. Mathei Apostels og Evange„listes Dag (den 21de September).1)
Ifølge Ribe Bispekrønike havde Biskoppen lånt Dron
ningen 3000 Mk. Sølv. Til Pant for denne Sum havde
han fået Lundenæs med hele dets tilliggende Len. (Se
ved År 1407.) Vandfuld Herred, som nævnes i det
ovenanførte Dokument, var derimod vistnok et langt
ældre Pantelen, som Ribe Bispestol havde af Kronen,
og som lå Biskopperne meget bekvemt for deres Slot
Bøvling, det nuværende Ryssensten.
Endnu i Året 1386 have vi truffet Hennike Limbek
1388.
i mistænkelig Forbindelse med Kirkeraneren Niels Slæt Ilennike
(se S. 234). Han må dog allerede for den Tid have Limbek
fundet det rigtigst at sørge for sin Sjæls Frelse og til stifter en
lige sætte sig i et bedre Forhold til Gejstligheden, som
daglig
han efter de Exemplcr, som vi have anført, i de urolige Messe og
Tider vistnok havde været slemt på Nakken, men som et Alter
’) Findes på Latin i Suhms: Hist, af Danm. XIV, S. 546 fli.
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(Kapel) i nu under lykkeligere Forhold begyndte at få sin gamle
Domkir- Indflydelse og Magt tilbage. Fredagen efter Påske’) 1388
ken.
var han i Biskoppens og Fleres Nærværelse tilstede i
Kapitelshuset og sluttede der en Overenskomt med Doinkapitlet om det Gods, som hans Farbroder (?), Hr.
Hans Limbek, havde givet samme for en daglig
Messe og Årtid (se S. 197). Dette Gods havde den for
rige Ærkedegn, Hr. Tu ve (Thor stans en, død 1387),
allerede i flere År på Kapitlets Vegne haft i sin Værge
tilligemed andet Gods, som Hennike Limbek selv havde
tilføjet. Nu forpligter denne sig til at skjøde (appropriare) Kapitlet det førstnævnte Gods og at fri og frelse
det for enhver Skattefordring (iinpetitio exactoria) og
for Enhvers Fordring, sålænge han selv eller hans Ar
vinger beholdt Fogodiet (exactionem, Skattekrævningen)
i Vardsyssel eller i de Herreder, i hvilke Godset lå. Og
i det Tilfælde, at han ikke kunde fri Godset fra Dron
ningens eller Niels Slæts Fordring, forpligter han sig til
at overlade Kapitlet en Trediedel af sit Gods i Hvidding og Lø Herreder, som han havde kjøbt af den
samme Niels Slæt, således, at når Godset var delt i 3
lige Dele, Kapitlet skulde have det første Valg. Til
Gjengjæld herfor skulde Kapitlet holde en daglig Messe
til evig Tid for hans egen, hans Hustru Juttas og hans
Forældres Sjæle. ’)
Samme Dag og Sted udstedte Kapitlet også sit Brev
om, at Hennike Limbek havde doteret det Alter for vor
Frue, som han med Biskoppens Samtykke vilde fundere
i Domkirken, med endel Gods, som opregnes, næmlig
foruden de 13 Gårde, som Hr. Hans Limbek havde
givet, (af hvilke dog den i Nesberg mangler, rimeligvis
ved en Fejl i Afskriften,) endnu 9 andre (1 i Sneum,
1 i Nykirke, 1 i Jærne, 4 i Gjørding, 1 kaldet
Torpsgård i Bramminge og 1 i Jærnved Sogne)
foruden et Bol i Bramminge og noget øde Gods i Brøndum
Sogn. Fremdeles havde han overladt Kapitlet Bestyre!*
*) „Feria sexta paschc“ kan vel ikke være Langfredag, på livil-,
ken Dag det årlige almindelige Kapitelsmøde holdtes?
a) Ribe Stiftsk. Dokum. i Geh.-Ark., Nr. 107.
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sen af selve Alteret og alt dets Gods, idet han bønfaldt
det om at sørge for hans egen og hans Forældres Sjæle.
Dette opfylder Kapitlet af Hensyn til den Hengivenhed,
som Hennike Limbek i særlig boj Grad nærede for det
og Kirken, derved, at det foran hans Alter vilde lade
holde en daglig Messe. Denne skulde på de fleste Dage
kun læses, men synges dels på de store Frue-Dagø
og om Lordagen, da den skulde handle om vor Frue,
dels om Fredagen, da den skulde handle om det hellige
Kors. Kapitlet skulde holde Alteret vedlige med pas
sende Prydelse, således som det modtog det. Fremdeles
forpligter Kapitlet sig til at holde Stifterens Forældres,
Hr. Hans Limbeks og hans egen og hans Hustrus Årtid
med Vigilier på Quasimodogeniti Sondag (første Sondag efter Påske) efter Aftensangen, og næste Dag med
24 Messer. D
Hennike Limbeks Alter havde eller skulde have sin
Plads midt på Domkirkens Gulv.2) Terpager3) har be
varet en gammel Liste over Ting, som endnu skulde
skaffes tilveje til Brug ved dette Alter. Den inde
holder 2 Sæt Messeklæder for Præsten, et til dagligt
Brug og et for de storre Fester, 1 Sølvkalk til dagligt
Brug, 2 Sølv-Kander (ampullæ) og 2 Tinkander, 2 Mes
sing-Lysestager, 1 lille Klokke, 1 Messebog, 2 Alterklæ
der, 2 Par Omhæng, 2 Håndklæder (til dagligt Brug og.
til Benyttelse på Festerne), 1 Tavle (Brædt) til at give
Fredskysset med og 1 Sølvske til Benyttelse ved Alteret.
Istedetfor Alteret for vor Frue midt på Domkirkens
Gulv har Hennike Limbek efter en senere Bestem
melse endogså opført et helt Kapel. Der omtales næmlig
ikke sjelden i den yngre Anniversariebog4) et Kapel
Limbek, som neppe kan være opkaldt efter nogen An
den end efter ham. At Anniversariebogen også angiver
Personer fra en ældre Tid som begravede i Nærheden
af dette Kapel, beviser ikke^ at Kapellet selv er fra en
ældre Tid; thi i denne yngre Anniversariebog, der rime
ligvis ikke er ældre end omtrent fra År 1400, betegnes
’) Terpager: R. C., S. 293 fl.
’) Stiftsk. Dokum., Nr. 148.
•) R. C., S. 294 og 359.
4) So Rip« Cinibr., S. 359,
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de tidligere Afdødes Gravsteder efter Lokaliterne på dens
egen Tid. Den ældre Anniversariebog, som er aftrykt i
Script. Rer. Danic., har forholdsvis kun få Afdøde
efter År 1400, og i den nævnes Kapellet Limbek al
deles ikke. — Det er neppe rigtigt, når Terpager
mener, at dette Kapel har stået ude i Lindegården,
det vil sige, den Plads, som indesluttedes af Om
gangens 3 Floje og Kirken. Udtrykkene kunne ligeså
godt forstås således, at det har været inde i selvø
Kirken på Sydsiden, og således forstås de vistnok
rigtigst. Limbeks Kapel er vist det samme, som siden
kaldtes Kapellet Bethlehem eller Biskop Henrik
Stangebergs Kapel og var indviet til vor Frue og den
hellige Thomas af Canterbury. Kapellet Limbek næv
nes sidste Gang 1460, og Henrik Stangeberg døde 1465;
men hvad der mest taler for Identiteten af disse 2 Ka
peller, er, at Hennike Limbeks Årtid holdtes i Kapellet
Bethlehem?) At Kapellet fik en ny Stifter og blev omdøbt,
kan måske grunde sig derpå, at det ikke har kunnet bestå
ved sine egne Midler. Det frygtede Tilfælde, at Godset ikke
skulde kunne hævdes mod Kronen, indtraf uæmlig 2 År
efter Limbeks Død, idet Kong Erik af Pommern på
sit Retterting i Ribe d. 26de Juli 1407 lod sig tildomino
Godset i Skadst Herred. Samme Tid og Sted fik Ka
pitlet rigtignok et Rettertings-Vidne om, at 8 Mænd havde
været tilstede på Skadst-Herreds Ting og der hørt, at
Hennike Limbek afgav den ovennævnte Forpligtelse
til i dette Tilfælde at erstatte Godset med andet af
samme Værd;2) men det er vistnok meget tvivlsomt, om
Kapitlet virkelig har fået en sådan Erstatning udlagt af
Arvingerne.
Hennike
Hennike Limbek havde også dels stiftet dels forLimbek nyet nogle Præbender eller Pladser med fri Forsørstifter
gelse i Helligåndshuset for nogle Personer af LægPr æb en- standen, til hvilke Pladser hans Slægtninge skulde have
der i Hel- fortrinlig Adgang. Vi se heraf, at Helligåndshuset må
ligånds- have haft en ret hyggelig Indretning for sine Lemmer,
huset.
siden Limbek kunde anse en Plads deri for passende for
’) Se Ripæ Ciinbr., S. 262.

’) Stiftsk. Dok., Nr. 148.
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Personer af sin Familie. Stiftelsesbrevet for disse Præ
tender, ved hvilket vi måske kunde have fået Oplys
ning om Hospitalets indre Indretning, er desværre tabt.
Nu kjende vi dem kun af et Brev fra 1472, hvori en Bi
skop Albert Krummedik i Lybek anbefaler Kapitlet,
som i Forening med Biskoppen havde Bcsajttclsesretten
til disse Pladser, sin Farbroder, Johan Krumme dik,
tit at nyde en af dem, såsom han var en Søster-Sonncson af Hennike Limbek og var både fattig og svag.
Han beder derfor Kapitlet om at tillægge hans Farbro
der et sådant Præbende på den almindelige Måde og
optage ham i Helligåndsgårdeu med den sædvanlige
Forsørgelse. ’)
Hennike Limbek var en meget mægtig Mand.
Hans
Foruden Riberhus med Tilliggende, som han havde iFor- Magt og
lening,’) havde han 1388, som vi så, Vardsyssel i et Rigdom.
Slags arveligt Besiddelse. Rimeligvis forholder det sig
hermed således, at han har fået dette Syssel i Pant på
anden Hånd af de holstenske Grever, til hvem det må
antages efter den gamle slesvigske Hertugfamilies Uddøen
at være faldet tilbage. 1395 (?) udløste Dronningen Vard
syssel fra Holstenerne, ’) rimeligvis for en Pengesum, som
Hennike Limbek forstrakte hende; thi foreløbig beholdt
lian Syslet i Pant. Fremdeles pantsatte Hertug Gert
ham 1394 hele Gram Herred, og 1304 forhøjedes
Pantet med 300 Mk. lybsk,4) 1399 overdrog Jon Jen
sen Litie ham et Pantebrev fra Hertug Valdemar til
sin Bedstefader, Hr. Valdemar Saspi, på de 3 Sogne
Odder, Spandet og Arrild i Hvidding Herred.5) Samme
’) Terpager: R. C., S. 513 fl. — Når dette Brev er stilet til
Provsten, Dekanen, Kannikcrne og Kapitlet i Ribe, er detto
en Følge af, at Biskoppen ikke har vidst, hvilke Prælaterne
vare i Ribe Domkapitel.
’) Når der 13*5 (Geh.-Ark.: Perg.
vedk. Ribe By, Nr. 21) nævnes en Marquard Tedinghuse,
advocatus castri Rip., antager jeg, at der derved menes
Linibeks Slotsfoged.
s) Dc ældste danske Archivregistrat.
I, S. 7. — Årstallet er der urigtig skrevet 1325, men skal
vist være 1395, da det må falde mellem 1386, da Gerhard
blev Hertug, og 1397, da Grev Klavs døde.
4) Se T. Becker
i Månedsskr. Orion, I., S. 151 i hans indholdsrige Skildring
af Familien Limbeks Skjæbne.
*) Smst., S. 144.
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År tilbagebetalte Dronningen ham de 8000 Mk. lybsk,
hvorfor han havde Vardsvssel i Pant. Hans Kvittering
for Pengene er udstedt i Slagelse d. 13de November;
lian tilstår i samme, at lians Frue, Dronning Margrethe,
har betalt ham til hans fuldkomne Tilfredshed de 8000
Mk. lybsk, hvorfor han havde Slottet Varde og Vardsvssel
til Pant, lian erkjender derfor, at han og hans Arvin
ger ingen Rettigheder mere have til dette Slot og Syssel,
men at han har dem såvelsom Slottet og Byen Ribe
med de Len, som ligge dertil, i ret Tro og Love af sin
Ilerre Kongen og Dronningen således, at. de på Anfor
dring skulle overantvordes af ham til dem eller til en
senere ret Konge i Danmark.1) I Året 1400 skal han
have kjøbt Rejsby Sogn i Hvid ding Herred, det vil
vel sige Forleningcn dermed, af Brodrene Stig og
Pors C?).2) Om han tillige har haft de frisiske Udlande
i Forlening af Kongen, således som Michelsen’) anta
ger, anser jeg for usikkert, da ingen bestemte Vidnes
byrd derfor, såvidt jeg ved, kunne anføres.
Han må have været en rig Mand. Således fik han
og hans 2 Svogre 1396 tilbagebetalt den store Sum 4000
Mk. Sølv (eller lødige Mark), som den norske Kong Ha
kon havde lånt, rimeligvis af Faderen, Klavs Limbek,4)
og i de 2 følgende År fik han selv hvert År 1000 Mk.
lybsk udbetalt af Dronningen.5) I Årene 1392 til 1399
ved man derfor også, at han gjorde gjentagne Kjøb af
Gods i Malt, Andst og Brusk Herreder.6) I Sønder
jylland må det Gods, som han havde kjøbt af Niels Slæt
(se S. 246), have været temmelig betydeligt, siden en Trediedcl deraf kunde gå istedetfor det, som han gav til sit
Alter i Domkirken. I denne Landsdel havde han også
sine Hovedbesiddelser, det faste Tørning, Trojborg, Skinkelsborg i Stenderup Sogn, som han tilli
gemed endel Gods solgte til en Fætter, Hr. Klavs Lim
bek, og Tvedsgård i Dalby Sogn, som hans Enke senere
bebode. Han var måske mere tydsk end dansk; idet’) Sulim: Hist, af Damn. XIV, S. 658.
*) T. Becker, anf.
Sted, S. 143.
s) Nordfriesland im Mittelalter, S. 149.
4) Sulim: Hist, af Danm. XIV, S. 368.
») Smst., S. 457.
•) Se T. Becker: anf. Sted, S. 143 fl.
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mindste ere de Kvitteringer, som lian udstedte til Dron
ningen for tilbagebetalte Penge, i det plattydske Sprog.
Det er derfor ikke urimeligt, at lians lange Bestyrelse af
Lenet liar bidraget til at skaffe det tydske Sprog det
Indpas, som det i den første Halvdel af det 15de Århun
drede i temmelig boj Grad fik lier i Byen.
Vi vende nu tilbage til Begivenhederne i År 1388.
Hr. Niels afBrøns („Brødenæs“), rimeligvis Sognepræst
der på Stedet, havde fået nogle Sandemænd i Hvidding
Herred lyste i Band, og de Steder, som de opholdt sig på
eller rejste igjennem, belagte med Interdikt, rimeligvis
fordi de mentes at have forurettet ham ved en uretfærdig
Dom. Derefter henvendte både Gejstligheden og Borger
skabet i Ribe sig til Ærkebiskop Mogens i Lund med
Bon om en Formildelse i dette Interdikt, der, som de
beklagede sig, medførte ikke liden Bekostning og Besvær
for Byen, da de ovennævnte Sandemænd vare nødte til
at gjore hyppige Besøg i denne. Ærkebiskoppen bevil
gede ved en Skrivelse af d. 17de Avgust 1388 denne
Bon saledes, at Interdiktet kun skulde gjælde sålænge,
som de Bandlyste opholdt sig i Byen, men falde bort
ved deres Afrejse. ’) Altså havde Ophævelsen af In
terdiktet hidtil hvergang fordret visse omstændelige
og kostbare Ceremonier, som Byen for Fremtiden frito
ges for.
Samme År døde Biskop Jens Mikkels en, om hvem
vi have talt i Anledning af lians Udnævnelse År 1369.
Kort for sin Død udstedte han sit Gavebrev til Kapitlet
og sit Testamente, begge daterede d. 2den December.
Ved det første skjænker han Kapitlet alt sit Gods i Gedyng (Ginding) Herred i Sal Sogn, næmlig Hovedgården
Svenstrupgård (nu en Landsby) og allo større og
mindre Gårde med Tjenere og Tilliggende, som han
havde kjøbt for sine egne Penge af Væbnerne Kristjern
Luggy og Jens Pors, imod at Kapitlet holder hans Årtid
og en daglig Messe,a) Testamentet findes i „Ripæ Ciin*) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 109.
’) Smst., Nr.
110. Gården „Swensthorp“ tilligemed andet Gods i Geding
Herred og andetsteds i Ilardsyssel var blevon pantsat Biskop.pen Onsdagen i Påske 1378 af Væbneren Kristjern Luggi for
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bricæ“1) på Latin og indeholder væsentlig Følgende: Til
Domkirken skjænker han en Gård iOxbySogn, til Kapit
let det ovennævnte Gods i Sal Sogn for en daglig Messe
og sin Årtid, til Dronningen og Ærkebiskoppen hver en
Guldring og et Drikkehorn, til Biskopperne i Roskilde
og Slesvig hver en Guldring, men til liam i Århus et
Drikkehorn. Af Ribe Domkapitels Medlemmer få Ærkedegnen, Hr. Jens (Helt), og Kantoren, Hr. Jens (Pe
dersen), hver en Guldring, Provst Lavrids af Hardsyssel ligeledes en Guldring, Provst Eskild (Fed der s en)
i Vardsyssel hans bedste Bælte, en Sølv ... (?) og 7
Sølvskeer, Hr. Thrugil (Nielsen) en utæmmet Hoppe
med Føl (hørende til et storreStod, som Biskoppen holdt
på Brink), et Tæppe og et sort Sølvbælte (?), Hr. Peder
Nielsen en rød Stridshingst (palefredus) og et for
gyldt Bælte, 12 andre Kanniker, hvoraf den ene er den
tidligere omtalte Provst Gotskalk i Vendsyssel, dels en
Guld-Nobel, dels en fransk Guld-Daler (scutum). St.
Hans Kirke i Ribe får som Biskoppens Sognekirke eller
idetmindste den, i hvis Sogn Bispegården lå, 1 Mk. Penge,
de øvrige Sognekirker i Byen 1 Sk. Grot, Sorte- og Gråbrodrene hver en Fole (polidrus), Nonnerne 1 Mk., lir.
Lave, Biskoppens Sognepræst, 1 Mk., Væbneren Jens
Skram2) 2 Føl, som gik på Biskoppens Slot Brink (ved
Ballum), Kristjern Skram en Jærnkistc, og hans Kone
en Guldring. Otto Bundesen (Snafs — til Kjærgård) og Kristjern Jakobsen (Biskoppens Befalings
mand på Brink) få hver et Drikkehorn foruden Andet,
80 Mk. Sølv, som han erkjender at skylde Biskoppen på hans
Kirkes Vegne og forpligter sig til at tilbagebetale ham eller
hans Efterfølger inden næstkommende St. Jacob Apostels Dag
(d. 25de Juli). Hvis Ejendommene, som Kr. Luggi havde
arvet efter sin Broder, Herman Knudsen, ikke indløstcs til
den bestemte Tid, skulde de tilfalde Biskoppen eller hans
Efterfølger på hans Kirkes Vegne; men man ser, at Stubber
Kloster og Præsten Hr. Niels i Bordbjerg have haft eller
idetmindste ment at have Fordringer på dem. Brevet om
denne Pantsættelse findes iblandt Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.Ark. under Nr. 94.
*) S. 53 fl.
2) Denne adelige Slægt havde, som det synes,
sit Udspring fra Egnen Syd for Ribe.
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Priorinden i Stubber Kloster en Kåbe, foret med bro
get Skind, de fattige Skoleborn 2 Mk. lybsk, andre Fat
tige 3 Mk. Til Fuldbyrdcre af Testamentet indsættes
Ærkedcgncn, Kantoren og Jens Skram. Derefter til
føjes endnu Gaver, tildels Afgjdrelser af mindre Gjældsposter. Prioren i Sortebrbdre-Klosteret får en Tønde (lagena)
Siudr, som Biskoppen havde liggende i Killing (SønderFjelding) Kirke.1)
Få Dage efter, d. 5te December, døde Biskop Jens
Mikkelsen. Anniversariebogen angiver, at der af lians
Messes Gods i Sal afgaves 5 Sk. St. årlig til hans Årtid.a)
Han blev begravet i Domkirken på den sydlige Side af
Korot.8) Hans Efterfølger blev Eskild, udentvivl den
Eskild Fcddcrseu, der 1385 forekommer som Provst
i Vardsyssel,4) og ligedes endnu i Jens Mikkelsens Te
stamente, men heller ikke senere, hvorimod 1394 Otto
Bosen (Boetius) er Provst i samme Syssel.3)
1389, den 4de April, døde Kanniken Hr. Niels
Kr ok i Ribe, en Mand, som nævnes oftere i de gamle
Dokumenter. Han forekommer førstegang 1367, da Bi
skop Mogens til Erstatning for den Ulejlighed og Udgift,
han havde haft og kunde få for Biskoppen og Kirken,
overlod ham Indtægten af den biskoppelige Gård Hen ne
går d, indtil Biskoppen eller Kapitlet skaffede ham et
Beneficium ved Domkirken, som havde den samme eller
større Indtægt. Gårdens Indtægt var 8 Mk. Sølv eller
mere, hvis den muligen kunde forøges. •) Forstanderskabet
for Pughuset er rimeligvis det Beneficium, som han
senere fik i Erstatning; denne Stilling havde han næmlig få År efter og beholdt den indtil sin Død. 1373
havde han i Anledning af den en Strid med en vis Niels
Pedersen, kaldet Naannæ, afMeolden om noget
Gods. Striden gik så vidt, at Sidstnævnte blev sat i
Band for den, hvorpå han rimeligvis er falden tilføje,
siden han 2den Onsdag for Fastelavn 1373 ved Ærke*) Terpager: R. C., S. 53 fl. Originalen findes i Geh.-Arkivet.
*) S. R. D., V, S. 5G8.
3) Bispekrøniken.
*) Ribe
Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 102.
Terpager: R. C.,
S. 56.
*) Suppl. til llibe Stiftsk, Dok. i Geh.-Ark., Nr. 28.
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1390.
Fru Ma-

degncn i Ribe blev løst af Bandet.1) Dokumentet er
vanskeligt at læse; men det synes, som om Striden havde
drejet sig om Gods i Ottersbøl, måske det samme, for
hvis Skyld Hr. Niels I<r ok i dette samme År og flere
påfølgende lige til 1386 lå i en ikke mindre liæftig
Strid med Væbneren Niels Slæt, således som jeg alle
rede har fortalt S. 233 fil. Lignende Bryderi havde han i
sin sidste Tid med Ridderen 11 enning Me yenstrup, der
på den Tid, da han var Slotsherre på Koldinghus, med væb
net Hånd havde angrebet Pugliusets Gods i Madum i Hard*
syssel og røvet Stude, Heste og anden rorlig Ejendom,
så at det nævnte Gods siden den Tid havde ligget øde,
hvorfor Ærkebiskoppen bandsatte ham Fredagen for
St. Jakob Apostels Dag (di 23de Juli) 1389, altså efter
Niels Kroks Død.2)
Man ser, at Gejstligheden i den
Tid ikke har været sparsommelig med at anvende Bandet til
Forsvar af sit Gods, ligesom også, at der ikke har manglet Anledninger til at benytte det — Desuden forekom
mer Niels Krok 1375 selvfjerde som Voldgiftsmand, ud
nævnt af Parterne, i en Sag mellem Abbeden i Løgum
kloster og en Privatmand3), og 1387 blev han tilligemed
Ærkcdeguen udnævnt af Ærkebiskoppen til Dommer i
en Sag mellem Hr. Niels Brydenæs på den ene Side
og Præsten Peder Gumisens Arvinger med Flere i
Børglum Stift på den anden Side. Sagen drejede sig
om en stor Pengesum, som Hr. Niels Brydenæs var
gået i Kavtion for og havde måttet udbetale for Mod
parten, og som denne nu ikke vilde erstatte ham.4)
Jeg ved ikke, om denne Sag stod i nogen Forbindelse
med den, hvori Sandemændene i Hvidding Herred bleve
så ubehageligt indviklede (s. S. 251). — Hr. Niels
Krok synes især at have lagt sig efter Lægekunsten; thi
til hans og hans Broders Årtid var der givet nogle
Lægeskrifter, hvoriblandt den beromte Araber Avicenna’s.5)
1390 stiftedes atter en daglig Messe i Domkirken;
det er et Slags Stiftelser, som vi træffe hyppigt i denne
*) Suppl. til Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 31.
*) Sinst.
Nr. 33.
’) S. R. D., VIII, S. 164.
4) Smst., S. 216
») S. R. D., V, S. 545.
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Tid. Dennegang var Stifterinden Eru Marienna,1) Vceb- rienna,
neren Reimar Piksteens Enke. Denne Familie Pik- Reimar
Steen ellerPixsteen hørte til de adelige Slægter, som Piksteens
Enke,
hovedsagelig havde deres Sæde i Ribe og her ligesom i
andre større Byer udgjorde et Slags Byadel; dog havde stifter
den også en hel Del Gods på Landet. En Vilken Pix- en daglig
steen var 1383 Rådmand i Ribe, rimeligvis en Brodér til . Messe.
Reiinar. Denne var allerede død 1372;’) nu gav Enken
Kapitlet til en daglig Messe for sin egen, sin Mands og
begges Forældres Sjæle alle sine Grunde i Ribe og dens
Forstad med påstående Træ- og Sten-Bygninger og alt
sit Gods i Kai si und Herred, såvel det, hun havde arvet
efter sine Forældre, som det, hun på anden Måde havde
erhvervet. Den daglige Messe skulde holdes for St.
Jørgens Alter i Domkirken. Giverinden forbeholdt sig
for sin Livstid Brugen af Ejendommene, dog således, at
hun for deres Indtægter lod den angivne Messe holde.
Gavebrevet på det Hele er udstedt d. 20de September;
men allerede 3 Dage iforvejen var Skjødet på Ejendom
mene i Kai si und Herred givet på dette Herreds Ting.
Derefter udfærdigede Kantoren og det samtlige Kapitel
deres Brev, hvori de af Hensyn til denne Gaves Storrelse
og Giveriudcns velvillige Hensigt efter Biskoppens Råd
og hele Kapitlets enstemmige Beslutning forpligte sig til
at lade den nævnte daglige Messe holde.’)
Nogle Dage senere fik Kirken og Kapitlet igjen en
Jens
ikke ubetydelig Gave. Jens (Johannes) Tliomcsen, ThomeSlotsherre på K oldinghu s, gav, skjdnt han endnu var
sen
rask både på Legeme og Sjæl, for sin egen og sin Hu skjænker
stru Katharinas Sjæls Frelse sine utæmmede Heste med et Stod
deres Foler og Føl, 40 i Tallet, som græssede på Fub- til Dom
bethslæt (Fobislet) Mark, med den Bestemmelse, at al kirken.
Indtægten af dem i Giverens Levetid skulde tilfalde Dom
kirkens Bygningsfond, men efter hans Død deles lige
mellem dette og Kannikcrne. Hoppeføllene måtte dog
aldrig sælges, men skulde holdes tilbage til For
øgelse at Stoddet (cquicium). Til Vidnesbyrd hænge Hr.
*) I sit Segl kaldes hun Marina Erhardi.
*) S. R. D., V,
S. 540.
3) Ribe Stiiisk. Buk. i Geli.-Aik., Nr. 112—114.
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Eskild, af Guds og det apostoliske Sædes1) Nåde Biskop
i Ribe, og Kristjern Frellevsen deres Segl under
dette Brev, som er dateret Mikkels-Aften 1390.’)
1391.
De samme Mænd, der hængte deres Segl under det
Strid
sidstnævnte Brev, kom næste År i Strid med hinanden
mellem om en af Biskoppens Tjenere i Fogerholt (Favrholt i
Biskop- Som Sogn), som Kristjern Frellevsen havde forupen og lempet. Parterne bleve enige om at voldgive Sagen til
Kristjern Kapitlet, hvorom haves følgende Dokument:
Frel„For Alle, hvem det vedkommer eller for Fremlevsen.
„tiden på nogen Måde vil kunne vedkomme, bekjendt„gjdres herved, at vi Eskild, af Guds og det apo
stoliske Sædes Nåde Biskop i Ribe, på den ene
„Side og K r i st j e r n F r e d 1 e v s e n, Væbner, Lægmand
„i Ribe, på den anden Side, personligen have været
„tilstede for vort Kapitel i Hojkoret i vor Kirke i
„Ribe og særdeles mange andre fornuftige Mænd,
„Rådmænd og Borgere i Ribe, om og angående For„urettelser, Slag, Fængslinger og Fastholdelser og
„Voldsomheder, der, som vi ovennævnte Biskop
„Eskild tro, ere tilføjede os ved den nævnte Kristjern
„i Torkild s Person, som er vor Tjener i Gården
„Fogerholt, medens den nævnte Kristjern påstår
„det Modsatte, og om alle Sager, som i Anledning
„af den nævnte Terkild ere opståede mellem den
„nævnte Kristjern og hans Tjenere og Tue Ot„teseu’) og hans Folk, og at vi have voldgivet
„Sagen på de hæderlige Mænd, de Herrer Ærke„degnen, Kantoren og Kapitlet i Ribe, som på vore
„rette Voldgiftsmænd og venskabelige Oprnænd i
„disse Sager,' idet vi på begge Sider love, med god
„Tro og under Straf af 100 Mk. lybsk, som den Part,
„der ikke adlyder den af det nævnte Kapitel afsagte
„Dom, uden Opsættelse og i Gjerningen skal betale
„den adlydende Part, at anse for gyldigt og ubrøde„ligen at overholde, hvadsomhelst der i disse oven’) Forekommer herfor første Gang således i en Ribe Biskops Titel.
*) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 115.
s) Denne Tue O tte s en må have Yæret Biskoppens Foged.

257

„anførte Stridigheder og i hver enkelt af dem på
„hvilkensomhelst Måde bliver afsagt, bestemt, erklæ
ret, kjendt eller bestemt af detjnævnte Kapitel fra
„nu af og indtil Onsdagen efter Fastelavn, uden Hensyn
„til nogensomhelst Indsigelse, Forsvar og Appel mod
„Retten eller Realiteten og til nogensomhelst For
hindring, Påskud eller Foranledning, hvorved det
„Ovenanførte eller Noget af det Ovenanførte kan
„brydes og på nogensomhelst Måde afkræftes. Til
„sikkert Vidnesbyrd om jdenne Voldgivelse og det
„Ovenanførte er vort, ovennævnte Biskop Eskilds og
„Kristjern Fredlevsens, Segl tilligemed de fornuftige
„Mænds, Væbnerne Thomas Iversens og Jens Thom
sens, Slotsherre i Koldings, samt de Riber Borgere
„Thødemar (Ditmar) Tidemansens, Jens Greverods
„og Vilken Pikstens Segl hængte under Nærvæ
rende. Givet og sket i Herrens År 1391, Dagen
„for Cecilie Jomfrus og Martyrindes Dag (hvilket
„bliver d. 21de November). *)
Kapitlets Dom må være gået K r i s t j e rn Fr el 1 e vs e n
imod; thi d. 3die Marts næste År, 1392, bevidnede 11
Væbnere, hvoriblandt den ovennævnte Jens Thomsen
og en Folrad Limbek vare, at på den ovennævnte
Dag, som var Sondagen „Invocavit“, var Kristjern Frellevsen mødt foran Domkirkens Kordør med sine Venner
og Slægtninge, både Riddere og Svende, og havde betalt
Biskoppen, der også personligt var tilstede, en Forligs
bøde, også kaldet „Soon“, der ifølge et gjort Kompromis
var pålagt ham af Ribe Kapitel, således at Biskoppen
var fuldkommen tilfredsstillet og kvitterede den nævnte
Kristjern for omtalte „Soon“.a)
Tirsdagen for Pintse 1394 kjøbte Rådet (consules)
på Byens Vegne det store Stenhus i Gronnegade, som
havde tilhørt Borgmester Anders Bundesen (se S.
213), af dennes Sonneson, AndersHenriksen, en Son
af den Henrik Andersen, der 1368 havde forpagtet Byens
Toldindtægter af Klavs Limbek. Tingsvidnet om dette
’) Geh.-Ark.: Hvidding Herred.
*) Magaz. for dansk Adelsh., I, S. 123.
17
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i Grönne- Salg findes endnu bevaret på Byens Rådhus.1) Bygnin
gen siges deri at være bestemt til Byens Nytte; hvis
gade.
Sagnet om, at den engang har været en Kjøbmandsbørs
(s. S. 213) er rigtigt, er det et Spørgsmål, om det er
for eller efter 1394, at den har haft denne Bestemmelse;
men fra Midten af næste Århundrede vides den at være
anvendt som Byens Rådhus, hvorom vil blive berettet Yed
År 1448. — Med denne Anders Henriksen sank Familiens
Giands på Mandssiden: vel forekommer han fra 1403
af som Rådmand; men allerede 1398 havde Lan måttet
•overlade Kristjcm Frellevsen alt sit Gods udenfor Byen,
og 1409 måtte han afstå til Samme en Del Ejendomme
i og ved Byen, deriblandt den Gård i „Kræmergade“
(Storegade), som Anders Bundesen „i foræn Tid“ bode i,
hvilke Ejendomme dog alle iforvejen vare pantsatte til
Andre.’) Efter den Tid forekommer han aldeles ikke.
Han følte som mange andre af Byens patriciiske Slægter ade
ligt Våben. Hans Skjold viser 3 Armskinner (?), som ses af
hans Segl, der er bevaret under et Dokument af 1407 i Ska
bet i Rådstue-Arkivet. På Kvindesiden fortsattes dog
Familien endnu i lang Tid her i Byen, idet i det 16de
Århundrede, efter Reformationen, Rådmand Oluf Stef
fensen på sin Hustrus, Marine Torbernsdatters,
Vegne som Arving inddrog det Gods, som Anders Bun
desen havde henlagt til Barbara Kapel, ligesom han
også udøvede Familiens Ret med Hensyn til Anders
Bundesens Begravelse.
Mikkelsdag samme År 1394 gjorde Kapitlets Kantor,
Kantor
Jens Pe Jens Pedersen (Johannes Petri) sit Testamente. Det
dersens findes aftrykt hos Terpager (R. C., S. 55 fil.), men med
Testa mange Fejl. Originalen er endnu i Gehejine-Arkivet.
Manden var af adelig Fødsel. Jeg har ikke truffet ham
mente.
som simpel Kannik; men fra 1385 forekommer hau som
Kantor, hvilket han rimeligvis var bleven ved Jens Vithorps Død 1380. I Testamentet skjænker ban sin Biskop
sin bedste Hest, en Guldring og et sølvbeslaget Horn.
Til Erstatning for 200 Mk. Sølv, som han skylder Dom
kirkens Bygningsfond, giver han til samme alt sit Gods
*) Aftrykt i Katbedralsk. Indbyd.-Skr. for 1839, Bilag, S. 6 fl.
*) Geh.-Ark: Pergam. yedk. Ribe By, Nr. 23 og 24.
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j Jellinge-, Almind-, Hard- og Vard-Sysler samt i Kalslund
Herred, (det har dog næppe været så stort, som det var
spredt), fremdeles sine utæmmede Hopper med Foler og
Føl (han har altså også holdt et helt Stutteri), endvidere
et Sølvbælte, som var pantsat iLybek, dog ikke af ham
6elv, men af Biskoppen, med Mere. De øvrige Kirker i
Ribe få hver 1 Sk, Sterl. til deres Bygning, Kirkerne i
Skadst, Smidstrup (hans 2 Annexkirker) og G ad
bjerg (måske hans Fødesogn) hver 1 Øre Korn, Kir
kerne i Vejlby og Vejle („Wæthel forensi“) nogle
Jorder, og den første tillige en Sten (Ligsten), som lå
udenfor Kirkens søndre Dor, og som han havde kjøbt for
9 Sk. Sterl., endelig Bredsten Kirke en utæmmet
Hoppe og nogle Jorder. Ærkedegnen Jens Helt giver
han sit Breviarium, Provst Knud (Ti dem an sen) i
Jelling-Syssel et Dyrehorn, Mag. Otto, Provst i VardSyssel, en Guldring og en Sølvske, hvis Mærke var en
velsignende Hånd, Kanniken Niels Sy øbo 2 Gulddalero
(scutaaurea) af de 3, som han havde lånt ham til hans
Studeringer i Prag (hvis Universitet dengang var i hbjeste
Flor, og hvor Johan Huss virkede for en Trosforbe
dring), sine øvrige Medkapniker, der virkelig residerede
ved Domkirken og holdt Messer, hver en Sk. Grot. Til
sin Årtid, der skulde holdøs af Kannikerne, bestemte
han 2 Sk. Grot årlig, som Kirkeværgerne skulde udrede,
sålænge de rorlige og urorlige Ejendomme, som han
havde givet til Kirkens Bygningsfond, indbragte årlig 6
Mk. lybsk. Af de 2 Sk, Grot skulde Kannikerne have de
2 Trediedele (4 Sk. Sterl,), og Vikarerne det Øvrige. Fremde
les skjænker han Sortebrodrene, Gråbrodrene og Nonnerne
i Ribe 300 Brød og 3 Tdr. 01, og desuden en af Nonnerne,
Fru Elisabeth, et varmt Klædningsstykke („tunicam meam
duplam“), de Fattige, som lede Sult og levede retskaffent,
en Bryggerkjedel på 1 Tønde, således at Kirkeværgerne
skulde have den i deres Værge og låne den ud til de
Fattige (som dog altså måtte kunne brygge), — til Sko
len 3 Skolebøger, en Græcismus (latinsk Sproglære) og
to Doktrinaler med tilhørende Glosser, hvilke Bøger Ka
pitlet skulde have i Værge og uddele. Væbneren Ivar
Thomsen, der var af hans Familie og skulde være en af
17*
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Fuldbyrderne af Testamentet, fik en Guldring og nogle
Fade af det Slags, „som kaldtes Sadelfade“; hans øvrige
Arvinger skulde have hans Fædrenegods, som lå i Rand
bøl Sogn. En af hans Tjenere fik foruden hans Ride
dragt 1 Øre (3 Ørtug) Korn årlig, sålænge han levede,
at udrede af Kirkeværgerne, og hvis hans Moder over
levede ham, beholdt hun den; 1 eller 2 andre Tjenere
og en Tjenestepige betænktes med ret anselige Gaver 1
Gang for alle. — Efter Anniversariebogen døde Kan
tor Jens Pedersen samme År; hvis dette er rigtigt,
blev hans Årtid ikke, som sædvanligt, holdt på hans
Dødsdag; thi den holdtes d. 9de Maj.1)
1396, d. 1ste Februar, gjorde Væbneren Åge Ast rad
1396.
sen (Agho Ast rat i) sit Testamente her i Byen, hvor
Åge
Astrad- han bode hos Kanniken Hr. Peder Jensen, og hvor
sens Te han synes at have haft endel Forbindelser. Her vilde
stamente. han også begraves i Domkirken ved Siden af sin Broder
Kristjern; men han spreder i sit Testamente sine Gaver
over en storre Del af Jylland. Således gav han Penge
til Svenstrup Kirke (ved Mariager), i hvis Sogn han
var født, til det nærliggende Nørre-Kl oster og des
uden særligt til dettes Kirke, der var indviet til de 3
Marier, fremdeles til Frue Kirke og Gråbrodre-Klostret
i Randers, til Essenbek Kloster på Sydsiden af
Randers Fjord, til Kirkerne og Klostrene i Horsens.
Men også Ribe Bys gejstlige Stiftelser betænktes. Dom
kirken fik hans grå Hest, fuldt opsadlet, Kapitlet alt
hans Gods i Vejlby og en Gård på Elnd (det nuvæ
rende El db o Herred) for hans egen, hans Hustrus,
Margrethe Jensdatters, hans Sonners og Brodres
Årtider, der skulde holdes årlig i Forhold til Indtægternes
Størrelse; dog skulde hans Vært, Hr. Peder Jensen, i sin
Levetid have Godset under sin Bestyrelse og for Ind
tægten lade Årtiderne afholde. Desuden fik han 3 Floriner i rede Penge. Fremdeles fik Gråbrodrene, som
han særlig synes at have yndet, 2 Mk. Sølv, Sortebrodrene 1 Mk. Sølv, Forstanderen (commendator) for Korsbrodre-Klosteret V« Mk. Sølv, og Byens øvrige Kirker
')

S. R. D., V, s. 548.
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hver en Sk. Grot, men St. Andreas’s Kirke i S em
endogså 2 Mk. Sølv. Også Enkelte af Byens adelige
Borgerstand få Gaver, Fru Marianne Pikst een 3 Floriner, Borgmester Ditmar Tid em an s en 2 Mk. Sølv,
og hans Hustru Helene og Datter Talik hver 1 Mk.
Sølv. Endelig begaver han 3 eller flere Svende temmelig
rundeligt, mindst med 20 Mk. lybsk. Om 2 Personer,
rimeligvis også hans Svende, hedder det, at, hvis de ere
døde, pålægger han sine Arvinger at lade dem troligen
begrave. *)
Det var temmelig betydeligt Gods, som Domkirken
herved kom i Besiddelse af, næmlig foruden Gården på
Elnd 3 bebyggede og 6 øde Gårde, som Åge Ast rad
sen havde kjøbt af Væbneren Hennike Fencke eller
Finike. Det havde været pantsat til den bekjendte
Feltherre, Ridder Ivar Lykke; men Kapitlet kunde
fremlægge Bevis for, at Åge Astradsen allerede havde
indløst det. Der var dog En, som under dette eller et
andet Påskud vilde berøve Kapitlet det, næmlig Hr.
Hartvig Limbek til Nebbe; men Mandagen for Mor
tensdag samme År (1396) tildomte Kong Erik på sit
Retterting i Varde Kapitlet det.
I dette samme År skal efter Sagnet Fanø og Manø Knude
være bievne revne fra hinanden ved en stor Vandflod3)
dyb.
Dette kan nu ikke være bogstavelig Sandhed, da de
ifølge Kong Valdemars Jordebog allerede i det 13de
Århundrede udgjorde 2 forskjellige Øer; men der kan
dog måske ligge den Sandhed deri, at det var på denne
Tid, at et storreDyb begyndte at danne sig imellem dem,
hvilket efterhånden blev det almindelige Indløb for Ski
bene til Ribe istedetfor det gamle Riber-Dyb imellem
Manø og Rømø.
Sørøveriet havde i disse År taget i den Grad Over- Sørøveri,
hånd, at Dronning Margrethe forenede sig med Hansestæderne om fælles Foretagender til Handelens Beskyt-

0 Testamentet findes iblandt Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., og trykt
i Terp agers R. C., S. 67 fil.
’) G. P. Hansen: Chronik der fries. Uthlande, S. 62.
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140 4.

telse. Stæderne i Flandern skulde våge over Vester«
havet ved Skagen og de frisiske Kyster. *)
År 1401 fik Domkirken sit første Ur; idetmindste
har Uronlund i sit Exemplar af Terpagers „Ripæ
Cimbricæ“, der nu tilhører Skolebibliotheket, S. 351 tilskrevet den Bemærkning: „Det gamle Sejervæl’k er gjort
Anno 1401. Det ombyttedes 1695 med et nyt.“
År
overgik der Byen og Domkirken en ødelæggende Ildebrand. Både Hvitfeldt og Terpager
have haft cn gammel Beretning derom. Hvitfeldt siger,
at Kirken afbrændte med Undtagelse af Tårnene. TerpaSer udtrykker omtrent det Samme ved, at den østlige
Del brændte, og tilføjer, at en meget stor Del af Byen
gik op i Luer. Den Første angiver, at det skete St.Hans Evangelistes Dag (d. 27de December), den Sidste
har d. 7deNovember; men beggeDatum’er ere urigtige;
thi allerede d. 2den November udstedte Ærkebiskoppen
af Lund og 9 Biskopper, som vare samlede med ham i
Helsingborg, et Brev, hvorved de i Anledning af den
ulykkelige Ildebrand, som nylig var overgået Ribe Dom
kirke, søge at komme denne til Hjælp ved Aflad. Be
tingelsen for at nyde denne er som sædvanlig dels vir
kelig at angre og tilstå sine Synder, dels at besøge Kir
ken, høre Messer eller anden Gudstjeneste, omgå Kirke
gården under Bonner for de Afdøde, følge Herrens Le
geme eller den hellige Olie, når den bares til Syge eller
tilbage fra dem, bidrage til selve Kirkens Bygning eller
til Forbedreisen af dens Prydelser, selv legere noget
Betydeligt til Kirken eller forskaffe den et sådant Legat
af Andre og endelig at bede for de 10 Biskoppers og
deres Kirkers Vel.’)
2 År senere ydede selve Paven, Innocens d. 7de,
på lignende Måde Kirken sin Understøttelse. Han siger
i sin Aflads-Bulle, at Kirken i Ribe nylig er bleven øde
lagt ved Ildebrand og derfor trænger til en meget kost’) Suhm: Hist, af Danm,, XIV, S. 448 fli. Michelsen: Nord*
friesland im Mittelalter, S. 113 fl.
’) Terpager: R. C., S. 384 fl. Originalen blandt Stiftk. Dok.
i Geh.-Ark., Nr. 137.
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bar Istandsættelse. Han skjænker derfor Alle, som
angre og tilstå deres Synder, og som årlig på vor
Frue Fødselsdag (d. 8de September; rimeligvis holdtes
det store Riber-Marked allerede dengang på denne Tid,
og Afladen kunde derfor indbringe desto mere) andægtigen
besøge Kirken og bidrage til dens Reparation, 7 År og
7 Gange 40 Dage af den dem pålagte Ponitentse. Givet i
Rom d. 21de Juli i Pavens første Regeringsår (1404).
Det synes at have varet meget længe, inden dette Pave
brev nåde til Ribe; thi først d. 30te April 1406 bekjendtgjorde Biskop Eskild det for Menigheden.’)
Samme År kom endnu Biskoppen i Odense, Jens
(Ovesen), Kirken tilhjælp med et nyt Afladsbrev, for
uden at han havde deltaget i det afÅr 1402, som oven
for er anført. Det angik dennegang særlig dem, som
havde ligget Born ihjel, og Drabsmænd. De få foruden
40 Dage af den dem pålagte Pbnitentse eftergivet hen
holdsvis 1 og ’/a Fastetid. I Indledningen siger Biskop
pen, at Ri)e Domkirke på Grund af ulykkelig ildebrand
og forskjeliige Arter af Farer truer hårdt med en sand
synligvis nar Sammenstyrtning, og at han derfor vil
virke til, at der ved de Troendes Bistand snarest muligt
kan blive sørget for Kirkens Restavration, for at denikke skal styrte om ligefra Grunden af.a) Også Kong
Erik skal efter en Beretning af And. Sbr. Vedel,
som Terpager har læst i hans håndskrevne, nu tabte
„Chronologia Daniæ“, have givet Bidrag til Domkirkens
Istandsættelse, og Terpager antager med megen Sand
synlighed, at det var til Erindring herom, at der på
Kapitelhusets Dor blev sat den Indskrift: Anno. Domini.
1411. regnante. Rege. Erico. Rege. Regnorum. Dacie.
Swecie. Norwegic. Gocie. Slavie. et. Duce. Pomeranie.
Hune. Regem. regat. et. servet. Rex. eternus. (Den evige
Konge styre og bevare denne Konge.)’)
Restavrationen af den egentlige Kirke gik meget
langsomt for sig, uagtet både Bispestolen og Kapitlet
på den Tid, som vi ville få at se, ikke manglede rede
’) Terpager: R. C., S. 365 fl.
■) Geb.-Ark.: Ribe gejatl.
Instit., Nr. 151.
•) Terpager: R. C., S. 366.
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Penge; men det lader til, at de ikke liave anset det For
deres Sag at komme Kirkens Bygning tilhjælp ned
Penge, og at Bygningsfondet ene ikke kunde overkomne
en sådan Bekostning, er rimeligt nok. Arbejdet har
vistnok været særdeles betydeligt, såmeget mere, som
man efter min kyndige Kollegas, Adjunkt H elmf s,
Mening ved denne Lejlighed har omdannet Kirkens Ydre
ved at sammenbygge Kapellerne på Kirkens Nord- og
Syd-Sider til 2 sammenhængende Skibe, hvis yngre Op
rindelse er så åbenbar. Selv når dette tages i Betragtning,
trak det dog utilbørligen hen med Kirkens Istandsættelse;
thi endnu 1434 (d. 15de Juli) måtte Ærkebiskopperne af
Lund og Nidar o s (Throndhjem) tilligemed 14 Biskopper,
der vare samlede med dem ved et stort Møde i Vording
borg, udstede et nyt Afladsbrev, der indeholder de samme
Tilsagn, som det af 1402, men dels er så meget krafti
gere, som 16 Gange 40 Dages Aflad er mere end 10
Gange 40 Dages, dels udvider den derved, at den også
skulde komme dem tilgode, der overvære en Ligbegjængelse i Kirken, og dem, der, når Aftenklokken rin
gede, 3 Gange med bojedeKnæ bade „Ave Maria“. Den
Ret, som således tillægges Kirken, skal også tilkomme
hvert enkelt af dens Altere. *)
I dette Afladsbrev tales dog ikke om Kirkens dår
lige Forfatning; men dette er Tilfældet med en ny Af
ladsbulle af Pave Eugenius, udstedt 1437 i Bologna.
I denne siges udtrykkelig, at Kirken på Grund af mange
Bekymringer og uheldige Forhold i Landet endnu ikke
var bleven istandsat, efterat den for lang Tid siden var
næsten fuldstændig afbrændt. Da nu Kirkens Bygnings
fonds Midler ingenlunde vare tilstrækkelige til Kirkens
Reparation og fremtidige Vedligeholdelse, skjænker Paven
dem, som årligen besøge Kirken på en af de storre Fest
dage og bidrage til dens Istandsættelse og Vedligehol
delse, 5 År og 5 Gange 40 Dage, og dem, der besøge
den på Ottendedagen efter disse Fester, eller på Søgne
dagene i Pintseugen, 100 Dage af den dem pålagte Ponitentse, naturligvis, som altid, under Betingelse af, at
*) Terpager: R. C., S. 88 fl.
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de virkelig angre og skrifte deres Synder. Dog gjælder
denne Bulle kun for 2 År. *)
1403.
I Året 1403 kjøbte Byen af Borgmester Hans Gre
Byens
verod en Grund iSutorgade (Sudergade, den senere så
kaldte Badstuegade), hvorpå han havde haft en Badstue Badstue.
indrettet, som almindelig kaldtes Badstu-Brostue, med
de Sten, som fandtes på Grunden. Badstuen var uden
tvivl afbrændt Året iforvejen ved den store Ildebrand, som
også anrettede så megen Ødelæggelse på Domkirken, og
Byens Magistrat har trot at burde benytte Lejligheden
til at erhverve Pladsen for at indrette en offentlig
Badeanstalt der.
Tingsvidnet om dette Kjøb, som
er udstedt Lordagen efter Påske 1403, findes endnu
i Rådstue-Arkivet.’) Magistraten har rimeligvis, ef
ter at have opbygget Badstuen påny efter en storro
Målestok, udlejet den til en Bademester. I Byens Jordcbog fra Midten af det 15de Århundrede anføres den på
følgende Måde: „Badstoven, som kaldes Brostou, som Byen
tilhører meth hws og jord, som ligger paa aaen northen vidt
gaden og skylder hwert aar (3 Mk.)“. Den har altså ligget
helt nede ved Åen, hvor Tømmerhandler Lunds Enke nu har
sin Tømmerplads og Have, og ude på Åen. Denne offent
lige Badeindretning holdt sig til Begyndelsen af det 16de
Århundrede, men blev da nedlagt, som man ser af føl
gende Beretning af den første lutherske Superintendent
i Sjælland, Peder Palladius, som var født i Ribe, i
hans Skrift „om den lappede og forkludede Hosedjævel“:
„Den Tid de Franzøske løsagt’ge noder og factor
„i klæder oc sæder bleffuo indførte her i Riget, da
„komme de Pokker der fra her ind i Riget med, oc
„hænger endnu fuld hart ved, oc det var i min
„Barndomstid. Hvorfore mand motte ødelægge Al
mindelige Badstuer allevegne, som den Badstue i
„min Føde bye Ribe, var endnu aldrig optagen siden,
*) Terpager: R. C., S. 366 fil. — Udstedelsesdagcn mangler.
*) Aftrykt i Skolens Indbyd.-Skr. for 1833, Bilag Nr. 28.
Quorum i 8de Linie skal være „quatuor“, og Gaden kaldes
„Sutorgathe“. Mærkeligt er „placito senil i“, som der
tydeligt står i Originalen, på Dansk „Oldingeting“, hvilket
Udtryks Betydning ikke er mig klar.
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„der jeg kand faa ret vide, alligevel at Steden be„holder sit gamle Navn oc Gaden desligeste, som de
„kalde Badstuegade. *)
1404, d. 4de Avgust, faldt den forhenværende Slots
herre på Riberlius, Hennike Liiubek, på et Tog mod
Ditmarskerne, i hvilket han rimeligvis har måttet deltage
på Grund af sine Ejendomme og Forleninger i Slesvig.
Hæren var allerede efter frygtelige Hærgninger på Hjem
vejen med et stort Bytte, da den blev overfalden af Dit
marskerne. Hertug Gert faldt selv, og med ham den
storste Del af hans Mandskab, 12 til 15 Riddere, mellem
300 og 400 Adelsmænd. Det var kun få af de Faldne,
som Ditmarskerne tillode, fik en ordentlig Begravelse;
men blandt dem var Limbek, der jordedes i Dominika
nerklosteret i Meldorf. — Riberhus havde Hennike Lim
bek dog for sin Død måttet afstå; thi allerede i Juni
1404 nævnes Ridder Peder Nielsen (Gyldenstjerne)
af Ågård i Vendsyssel, en af Rigets mest ansete Mænd,
som Høvedsmand i Ribe. ’) Limbek efterlod sig kun 1 Son,
Klavs Limbek, som spiller en vigtig Rolle i Hertug
dømmet Slesvigs Historie, på hvilken vi dog ikke skulle
indlade os.
Året 1407 var et ret mærkeligt År for Ribe Bys
Indvånere. Da holdt Kong Erik her sin Søsters, Frø
ken Katharinas, Bryllup med Hertug Johannes af
Baj em, 1‘faltsgreve ved Rhinen, en yngre Son af den
tydske Kejser Ruprecht. Ægteskabskontrakten var
sluttet Året iforvejen i Lund, kort efterat Kongen havde
holdt sit Bryllup i denne By med den engelske Prindsesse
Filippa, og det var i den bestemt, at Hertugen næste
År skulde komme til Ribe, og Brylluppet stå der Maria
Himmelfartsdag, d. 15de Avgust. Kejseren havde først
isinde at lade sin Son gå tilsøs fra Holland til Ribe;
men da Sømænd og Kjøbmænd i Holland forsikrede, at
Farvandet henimodRibe kun kunde befares afSmåskibe,
lod han ham tage Vejen til Hamborg, for derfra at sejle
til Danmark. Herom underrettede Faderen den danske
*) Anført efter Terpager, R. C., S. 547.
vedk. Århus, I, S. 185.

’) Httbcrtz: Aktst.
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Konge ved et Brev af 18de Juli 1407, ligesom også om,
at Sonnen vilde tiltræde sin Rejse d. 1ste Avgust, hvor
hos han bad Kongen om, at han, da det ikke var sik
kert, hvor Hertugen kom i Land, vilde træffe Anstalter
for, at han kunde få Heste og Vogne for at rejse til
Kongen, Der kan herefter neppe være Tvivl om, at
Brylluppet virkelig har stået i dette År, uagtet Hvitfeldt sætter det til År 1410.’) Om selve Brylluppet
have vi ingen Efterretning; men en Son af dette Ægteskab
var den K r i s t o f c r a f B a j e r n, som 31 År senere blev ind
kaldt her til Landet for at støde sin Morbroder fra Tronen.
Måske har det trukket noget ud over den beram
mede Tid med Hertugens Ankomst, eller også have må
ske Bryllups-Festlighederne taget en hel Måned; det er
næmlig først efter Midten af September, at vi i Doku
menter finde Spor af Dronning Margrethes Ophold
her, der varede, om end måske ikke uafbrudt, til Decem
ber Måned idetinindste. Kong Erik har upåtvivlelig
også været her til Brylluppet; men han nævnes ikke i
de påfølgende Forhandlinger og er måske snart rejst
herfra; thi han var allerede d. 7de December i Finland.
Dronningen beholdt et stort Antal af Landets fornemste
Mænd samlet hos sig. Her blev nu sluttet nogle Han Trojborg
deler om Trojborg, som vistnok både vare i Konge med Lø
dømmets og i Ribe Bispestols Interesse. Dronningen ber red
kjøbte næmlig dette faste Slot af Klavs Limbek, ud pantsæt
løste Hr. Johan Skarpenberg, som havde det i Pant
tes til
af denne for 3600 Mk. lybsk, og pantsatte det derpå
Ribe
igjen til Ribe Bispestol for 5000 Mk. Derimod indløste Bispe
hun Lundenæs med tilliggende Len, som siden Biskop
stol.
Jens Mikkelsens Tid- havde været pantsat til Bispestolen
for 3000 Mk. Sølv. De om disse Handeler udstedte Do
kumenter ere for storste Delen tabte. Limbeks Skjøde
til Dronningen og Skarpenbergs Kvittering for sine Pantcpenge kjendes kun af en Arkiv-Registrant,3) og Pante
brevet til Ribe Bispestol er kun bekjendt af, hvad For
fatteren af Ribe Bispekrønike, der må have set det,
*) Se Kønigsfeldt: Annaler for nord. Oldkynd. og Hist. 1860,
S. 365 fil.
’) Ældste danske Archiv-liegistr. I, S. 13 fl.
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anfører deraf. Han siger, at Løherred fulgte med
Slottet; vi have set, at enkelte Dele af dette Herred til
ligemed Rømø allerede for 1350 vare komne under Trojborg (se S. 197); rimeligvis havde Limbekkerne efter
hånden fået den øvrige Del med. Om Vesterlandsføhr
og Amrum skulde have hørt til den Limbekske Families
Besiddelser og ere bievne solgte af den til Dronningen
i Forening med Trojborg, kan jeg ikke sige; men det
forekommer mig allerede mindre rimeligt af den Grund,
at de ikke nævnes i Kilderne, uagtet de dog ikke kunne
henregnes under Løherred. Der er vistnok langt storre
Grund til at antage, at disse enkelte Dele af Frisernes
Land aldrig havde været forenede med Hertugdømmet,
men bestandigt vare vedblevne at stå umiddelbart under
Kongen. Fremdeles siger Forfatteren, at Pantesummen
var 5000 lødig Mark, beregnede hver til 40 Sk., således
som de gjaldt i Ribe By, og at Pantebrevet var udstedt
d. 22de September.1) — 3 Dage iforvejen havde Biskop
pen allerede kvitteret for den Pengesum, hvorfor Bispe
stolen havde haft Lundenæs i Pant. Denne Kvittering
er bevaret;2) Biskop Eskild i Ribe og Kapitlet samme
steds erkjende ved den, at Dronningen lovliget! har
indløst Slottet og „Fæstet“ Lundenæs med de Len og
Kjøbstæder, som Kong Oluf og Dronning Margrethe
forhen havde pantsat til Biskoppens Formand og til Dom
kirken med al kongelig Rettighed, og at de retteligen
have modtaget Pantesummen. Kvitteringen er udstedt
i Ribe d. 19de September, og til Vidnesbyrd have Ær
kebiskoppen, 2 Biskopper og 11 Riddere hængt deres
Segl under den.
Samtidig hermed udstedte Biskoppen og Kapitlet
tillige en almindelig Erklæring om, at deres nådige Frue,
Dronning Margrethe, havde fuldgjort og betalt dem til
Tilfredshed for al Skyld, Skyldning, Gjæld, Skade, Malling
og Tiltale, og for alt det, som Kong Valdemar, hans
Forfædre eller Dronningen selv havde været eller vare
’) Ved en eller anden Unøjagtighed er der i Bispekrøniken kom
met til at stå det urigtige Årstal 1400, hvoraf igjen Hvitfeldt
har ladet sig skuffe,
’) Danske Diplomer og Breve, S. 334.
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enten dem eller deres Forgjængere, Domkirken eller Bispe
dommet i Ribe skyldige. Vidnerne ere ganske de Samme,
som ved det foregående Dokument. ’) Det er rimeligt, at
der herved sigtes til Fordringer, som Biskoppen mente
at have haft til Kong Valdemar på Grund af en eller
anden Forurettelse.
Der kan vel ikke være nogen Tvivl om, at Dronningen ved disse Overenskomster især har søgt at skille
Trojborg med Tilliggende fra dets Forbindelse med Her
tugdømmet, og navnlig ved at overdrage det til Bispe
stolen har søgt at bringe det i Hænder, som både vare
pålidelige ifølge det Forhold, hvori hun stod til Gejst
ligheden, og som det ikke var let for nogen Anden at
vriste det ud af. Til yderligere Vidnesbyrd om den først
nævnte Hensigt tjener, at hun lod Trojborg, „alligevel
det ligger i Fyrstendømmet“, lægge under Kronen og
Viborg Landsting, som Hvitfeldt siger, det vil sige, erklære
for henhørende under Kongeriget. Vi lejende ikke noget
herom udstedt Dokument, hvoraf det kunde ses, på hvil
ken Måde denne Henlæggelse er foregået; men at der
virkelig er foregået Noget i denne Retning, fremgår
deraf, at Kong Hans og Hertug Frederik, da de 1490
delte Hertugdømmerne imellem sig, forbeholdt sig deres
Rettigheder, hvis det kunde findes, at Trojborg lå i
Slesvig.2) — Hvitfeldts Beretning bliver tilsyneladende
mindre pålidelig derved, at han udvider Henlæggelsen
til Møgeltønder ogHundsbek. Denne sidste Gård
kjøbte Dronningen samme År, også af enlLimbek; men
da den ligger i Nørrejylland, kan den nævnte Bestem
melse åbenlyst ikke finde nogen Anvendelse på den. Der
imod kan det nok være, at den har sin Rigtighed med
Hensyn til Møgeltønder, og foruden dette Slot tillige har
angået Brink med Ballurn Birk, så at den har udstrakt
sig til hele den smukke, samlede Ejendom, Bispestolen
ved denne Lejlighed fik i Møgeltønder, Trojborg og Brink
med deres Tilliggende, altså hele den senere store sydlige
jydske Enklave.
Samme Dag, som denne Handel om Trojborg afgjorl) Danske Diplomer og Breve, S. 330.

*) Hvitfeldt: S. 1004.
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des, viste Dronningen sin sædvanlige Gavmildhed mod
Kirken ved at skjænke en betydelig Sum til gejstlig
Brug. Også lierom have vi Biskoppens og Kapitlots Brev
bevaret. De erkjende ved dette, at Dronning Margrethe,
deres hojbårne Fyrstinde og nådige Frue, havde skjænket
500 lødige Mark til Stiftelsen af et nyt Alter og en evig
Messe i Ribe Domkirke. Alteret skulde strax opbygges
og indvies til vor Frue. Ved dette Alter skulde der
hver Dag indtil Dommedag holdes en sjungen Messe om
Bebudelsen, ogOfficiet tilden skulde altid være: Ro rate
coeli desuper. Under Messen skulde der brænde et
Lys, og efter den synges: Ave Maria gratia plena
etc. Ingen tidligere stiftet Messe måtte iden Anledning
nedlægges. Dette skulde gjores til Bedste for Dronnin
gens egen, hendes Faders, Forældres (d. e. Forfæ
dres) og Venners Sjæle.1) For hende selv, hendes Fader
og Forældre skulde der holdes en Årtid hvert År Dagen
efter Marie Bebudelses Dag (d. 25de Marts); Alterets
Forstander (Vikarius) skulde give de Kanniker, som havde
været tilstede ved Sjælemessen og ved Vigilierne den
foregående Aften, en lødig Mark til Deling og desuden
pleje dem det Bedste, han kunde, til 01 og Mad, Peb
lingerne (Disciplene i Domskolen) skulde bedes fri („hel
ligt1*) den Dag og beværtes med 1 Td. 01, 100 Brød og
Mad dertil, for om Aftenen samme Dag atter at synge
„Ave Maria“ for det samme vor Frue Alter. Vidnerne
ere de samme som ved de 2 foregående Breve.a) — Denne
Stiftelseskulde altså ikke ophæve den, som Biskop Jens
Mikkelsen havde gjort År 1387, men tvertimod bestå
ved< Siden af den. — I „Oldemoder“, Fol. 13, opregnes
de i den senere Tid stiftede daglige Messer, og blandt
dem er Rorate Messe for Dronning Margrethes Sjæl den
første.
Hvad enten Dronningen er forbleven her i Ribe i
*) Dronning Margrethe stiftede
sin Fader og sine Forfædre;
aldrig.
*) Danske Dipi. og Br., S. 334.
Stiftelse havde Dronningen om
kirke. Se srnst. S. 315,

mange Årtider for sig selv,
men sin Moder nævner hun

En næsten ganske lignende
Foråret gjort i Århus Dom
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Mellemtiden, eller også hun er vendt tilbage hertil, så
har hun upåtnvlelig været her d. 30te November og
atter haft en Del af Rigets Råd forsamlet hos sig; thi
på denne Dag udstedte Hr. Johan Sk ar pen b er g, som
tidligere havde haft Trojborg i Pant, her i Ribe sin Til
ståelse af, at han havde modtaget Ski ve Slot og „Fæste“
tilligemed hele Salling i Pant af Kongen og Dronningen
for 5000 Mk. lybsk, og 3 Biskopper og 7 Riddere for
uden 3 Væbnere ere med at hænge deres Segl under til
Vitterlighed. *)
I Året 1408 sluttede Borgin estere og Råd en Over
1408.
enskomst med Katha ri ne Jenskoneom, at hun afstod Povl Ti
til Byen det Hus i Gronnegade, hvori hendes Broder, deman
Povl Ti dem an s en, havde bot, med flere Ejendomme,
sen.
imod at hun frit bebodc dot samme Hus i sin Livstid og
var fri for Byens Tjeneste og Arbejde, og imod at Byen
efter hendes Død skulde give Kapitlet 12 Sk. årlig for
hendes Broders Årtid.a) — Povl Ti dem an s en, rimelig
vis en Broder til Borgmester Ditmar Ti dem an sen og
til Knud Tidemansen, Provst i Jelling Syssel,
forekommer meget- hyppigt i Byens Tingsvidner og levede
endnu 1407, da han var kommen ind i Rådet. Huset i
Gronnegade havde han kjøbt af Anders Henriksen,
forend denne solgte sin store Gård sammesteds til Byen
(1394). Rimeligvis har det ligget lige op til denne Gård,
og Byen har derfor erhvervet sig det til Udvidelse af
Ejendommen.
Kapitlet må ligesom Biskoppen ikke have manglet Kapitlet
Penge i disse År. Det kjøbte deifor Herregården Ry b er g k j ø b e r
(„Ryuberregardh“) i Velling Sogn med tilliggende Gods Ry b er g.
i Velling, He og Stadil Sogne af Ridderen Niels
Kraag for 456 Mk. lybsk og fik Torsdagen efter Mikkels
dag 1408 Skjøde derpå ved Hardbo Syssel- eller BygdeTing (commune placitum Harthsyssel) ’), og allerede 3
År efter forøgede det påny sit Gods der i Egnen bety
deligt ved at kjøbe 2 Gårde i VellingSogn, 5 i Ny og
’) Danske Dipi. og Br., S. 338.
*) Rådstue-Ark. — Smig.
Ser. Rer. Dan., V, S. 562, hvor de 12 Sk, dansk ere omsatte
til 4 Sk. Sterl.
*) tieh.-Ark.
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1 i Gammel Sogn på Holmsland for 350 Mk. lybsk af
Ridder Lave Urne.1) — Kapitlet beholdt Ryberg, indtil
det 1543 mageskiftede det bort til Domprovst Iver Juel.
1409.
Den 2den Marts 1409 døde Biskop Eskild, efter
Biskop at have beklædt Bispestolen, vistnok med Ære, i lidt
Eskild over 20 År. Kort iforvejen, den 2den Torsdag i Fasten,
dør.
havde han gjort sit Testamente, hvoraf jeg her vil give
følgende Udtog:
Hans TeFørst skjænker han til Domkirkens Bygningsfond et
stamente. Sølvbælte, dernæst Kapitlet til en evig Amindelse alle
sine Ejendomme i Vandborg Sogn, som han havde
kjøbt af en Borger i Viborg ved Navn Vang ot Nielsen
og en Væbner Peder Høg, samt en Gård i Hygum (i
Vandfuld Herred), til Kong Erik et Guld-Halsbånd, be
sat med Perler og Ædelstene, til Dronningerne Mar
grethe og Filippa hver en Guldring, til Biskop Peder
i Roskilde en Guldring og et Sølvbæger, til Mag. Otto
(Bosen), Provst i Vardsyssel, og til enhver residerende
Kannik i Ribe en Sølvske, til Hr. Jens Strandingh,
Provst i Ejderstedt, ’) også en Sølvske, som han selv tid
ligere havde foræret Biskoppen, til enhver Korvikar,
der var præsteviet, 6 Sk, 1., og til dem, som ikke vare
det, 3 Sk. 1., til ethvert Kloster i Ribe 1 Mk. 1., til St.
Hans Sognekirke i Ribe en Legende, og ligeledes til
Gram Kirke, til Marie Kirke i Flensborg en Kalk
med Patel. Endvidere testamenterer han sin Søster Thyra
et Guldspænde, sin bedste opredte Sæng og sit bedste
Sølvbæger, Ridderne Mogens Munck, ErikKrummedige og Jens Skram hver en Guldring, Vikaren Hr.
Jens Galn ligeledes en Guldring, som han selv havde
givet Biskoppeu, en Kirstine Detmars (rimeligvisBorg
mester Ditrnar Tidemansens Enke) også en Sølvske, og så
ledes endnu nogle flere Personer Guldringe, Sølvskeer, Sølv
bægere og enkelte Bøger. Deriblandt er atter En, som
får et Sølvbæger, som hans Fader engang havde testa
menteret Biskoppen. Hr. Thomas Pedersen, Provst
i Hardsyssel, skjænker han sin bedste Kjortel, der var
’) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 155.
Ribe. Se „Oldemoder“, Fol. 15.
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fodret med spraglede Skind (variis), sin Kapellan, Jens
Askersen, en anden Kjortel, fodret med Mårskind, og
Hr. Jens Pedersen, Provst ved Vidå (in Witha),1) sin
bedste Kåbe (mantellum) og en lille Bibel; Kanniken
Peder Jensen (se ved Året 1396), der 1406 forekom
mer som Biskoppens Official i Ribe,’) et Sæt Klæder
(par vestimentorum) og et Sølvbælte. En Broder (Munk,
rimeligvis Korsbroder) Jens Mikkelsen, somKanniken
EbbeJensen forrige År i sit Testamente’) havde skjænket en Nobel, testamenterer han en Bog, hvis Titel er
Scalæ. En Lægmand Iver Tagesen, rimeligvis en
Adelsmand i Biskoppens Tjeneste, får en grå Fole, der
gik på Brink, og de øvrige Væbnere, som vare i hans
Tjeneste, og som ikke fik storre Gaver, tillægges der
8 Sk. 1. De Fattige skulle have 100 Par Sko (calceamenta), og Biskoppens øvrige Klæder og Bøger skulle
uddeles mellem hans fattige Venner og Udførerne af
Testamentet, hvortil han udnævner Provsterne i Hardsyssel og ved Vidå og Ridder Jens Skram. — Den
Sidste var allerede 1388 af Biskop Jens Mikkelsen ble
ven beskikket til Exekutor af dennes Testamente. Den
gang var han dog kun Væbner. Han har rimeligvis i
begge Biskoppernes. Tid været en af Bispestoleus vig
tigste Lensmænd.
*) Denne sønderjydske Provst var også bleven betænkt forrige
År i Ebbe Jensens Testamente. lian har således vistnok,
ligesom Provsten i Ejderstedt, tillige været Kannik i Ribe og
bot her, og han er udentvivl den Samme som den Kannik
Jens Pedersen, der 1415 var Biskop Peders Generalvikarius
i gejstlige Sager under hans Fraværelse ved Kirkeforsamlin
gen i Basel, (Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 160), og som 1419
gav Kapitlet al sin Ret i en Gård mellem Gronnegadc og
Normandsgade (nu Præstegade), der tilhørte (Rådmand) Jens
II er mansen, for en evig daglig Messo og for 2 Årtider,
den ene for hans Moder, den anden for Jens Hermansen med
Familie (Terpager: R. C., S. 112). Moderens Årtid findes
dog ikke i Anniversariebogen; istedetfor den synes hans egen
at være trådt, som afholdtes d. 23de Juli. lian har vistnok
været af adelig Familie, siden han har flere Adelsmænd til
Vidner under sit Gavebrev til Kapitlet.
*) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 150.
•) Det findes i Geh.Ark.: Suppl. til Stiftsk. Dok., Nr. 37.
18

274
Biskop Eskilds Familievåben var en opadstigende
Løve (? Hamsfort kalder det i sine Bemærkninger til
Bispekrøniken en Buk); om han måske var født i Gram
Sogn, siden han betænkte den derværende Kirke, ved
jeg ikke; men at han også hår været knyttet til Flens
borg By, viser sig ikke blot af Testamentet, men også
deraf, at han havde skjænket et sølvbeslaget Horn til
Kalcndegildet der i Byen. Gildets gamle Bog udtrykker
sig, som om det var i sit Testamente, at han havde be
tænkt det med denne Gave; men dette må være et min
dre rigtigt Udtryk. ') — Hvad Bestyrelsen af hans Bispeæmbede angår, fortjener det at anføres, at man har be
varet nogle Bestemmelser af ham angående Gejstlighedens
Levnet og Æmbedsførelse. Med Hensyn til denne sidste
pålægger han blandt Andet alle Sognepræster, at de
skulle prædike Evangeliet på Festdagene, og at de ikke
må absolvere dem, som have udplyndret de Skibbrudne,
forend de tilbagegive det Røvede, hvis det er muligt.’)
— Han blev begravet på Nordsiden af Koret ved Siden
af Biskop Kristjern,’) udentvivl ham, der døde 1313.
Det viste sig sided, at den ovenfor nævnte Vangot
Nielsen ikke havde kunnet hjemle Biskop Eskild det
Gods, som han havde solgt ham i. Vandborg Sogn, og
heller ikke nu kunde hjemle det, på Grund af den nye
Landslov (statutum regni), eftersom han var Selvejer
bonde (bundo regius). Der sigtes vistnok herved til
en Bestemmelse i Dronning Margrethes Forordning af
1396, der lyder således: „Item have degodeMænd (Ade
len) her i Riget overgivet, at de intet Bondegods skulle
hjemtage eller kjøbe eller Kongens Indgjæld mindske i
nogle Måder,4) forend Gud vil, han (Kongen) kommer
til sin Lavalder; siden håbe vi vel til Gud, at han og
de vil forliges både om det og om Mere.“3) Vi se af
dette Tilfælde, at Kongen har holdt fast på sin Ret
ifølge heraf til at forbyde Selvejergårdenes Overgang til
skattefrit Gods, en Bestemmelse, som ellers, såvidt jeg
*) Clacden: Monumenta, S. 623. *) Bispekrøniken. •) Smst.
*) Det Gods, som Adelen kom i Besiddelse af, blev derved
skattefrit.
*) Hvitfeldt, S. 603.
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ved, først kommer igjen i Frederik den Andens Håndfæst
ning.x) Biskop Eskilds Efterfølger, Peder Lykke, som
ikke vilde, at hans Forgjængers „fromme og rosværdige“
Hensigt skulde tilintetgjores, gav derfor Kapitlet den
26de Marts 1414 (stadfæstet Torsdagen efter Midfaste
1418) Kapitlet en Gård i „Tiswith“ (Tisct i Gram Sogn),
imod at Kapitlet overdrog liam Fordringen på Vangot
Nielsen for de 60 Mk., som Biskop Eskild havde betalt
ham for Godset i Vandborg Sogn.a) 1 Anniversariebogen findes derfor også under 2den Marts anført, at Bi
skop Eskilds Årtid holdtes for Gods i Tiset, der ind
bragte en Øre Korn.
Peder
Biskop Eskilds Efterfølger var den ovennævnte Pe
der Lykke, af en fornem Eamilie; forend han blev Lykke Bi
skop i
Biskop, havde han været Ærkedegn i Roskilde og var
Ribe.
allerede i en Alder af 50 År.s) Af Dronning Margrethe
var han År 1401 bleven brugt til at underhandle om
Ægteskabet mellem Erik af Pommern og Prindsesse Fi
lippa af England.4)
I dette samme År 1409 udbrød Uenigheden pånv Hoffets
mellem Kongehuset og Hertuginden af Slesvig tilligemed Ophold
hendes Svoger, den holstenske Greve. Ribe blev i den i Ribe.
Anledning igjen i længere Tid Hoffets Opholdssted. St.
Margrethe Dag (d. 13de eller 20de Juli) sluttede Dron
ning Margrethe og Kong Erik her i Byen et Forbund
med Holstenernes stadige Fjender, Ditmarskerne, og endnu
i den første Halvdel af September, ved det store Mar
keds Tid, holdt Kongen sit Hof her.s) — 1410, d. 12te
1410.
Marts, stadfæstede Kongen i almindelige Udtryk Byens
Privilegier. •)
År 1411 fik Sakristanen ved Domkirken, der havde
1411.
Tilsynet ined Opbevarelscn af Kirkens Kostbarheder og Hr. Jens
alle de uendelig mange Gjenstande, som anvendtes ved Nielsen
Gudstjenesten i en Domkirke, ved en Privatmands Gav skjænker
mildhed en egen Æmbedsbolig. Den 31 te Juli udstedte en Æm') Smig. I. E. Larsen: Saml. Skr. I, S. 335. (Fred. II’s Hånd
fæstning, § 21.)
*) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr, 156,
smig. 167.
Ser. Rer. Dan., VII, S. 399. 4) Rog.
diplom. I, Nr. 3049.
s) Ser. Rer. Dann Vil, S. 284.
•) Byens Kopibøger.
18*
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næmlig Jens Nielsen, Sognepræst ved St. Nikolaj
Kirke i Vilslev og tillige bestandig Vikarius ved St.
Jakob Apostels Kapel i Domkirken, et Brev, hvori han
bekjendtgjor, at han har givet og over Højalteret skjødet en GArd i St. Hans Sogn, som han havde kjøbt af
Hans Greverod, til Sakristanen, Niels Pedersen,
og hans Efterfølgere. Dog skulde Sakristanen årlig give
Kapitlet i Ribe 1 Sk. Grot, og Vikarerne 1 Sk. Sterl.
for Giverens Årtid, og årlig ved Skolemesteren lade ud
dele 2 Sk. Sterl. til de fattige Skolebørn, som havde
været tilstede ved Højmessen Påskedag. Sakristanen
skulde fremdeles daglig i sine Messer og Bonner bede
til Gud for hans Sjæl. *) Kapitlets gamle Registrant
anfører tillige Hans Greverods Skjøde, hvoraf man
ser, at der til denne Gård lå en Abildgård, som strakte
sig ned til Pugårds Grund.
Niels
Fra samme År haves et Vidnesbyrd om Vestjyllands
Syøbo
Forbindelser med Lybek, idet Tiderik af Hamele og
Kannik i Joh. Ludermann, Borgere i denne By, ogTilzeSperR i b c.
linghes, HenrikSperlinglis Enke, overdrage Kanniken
Niels Sy øbo enTrediedel af deres Fordringer på nogle
Indbyggere i Lemvig, Varde og Holstebro, hvori
blandt 1 er på 93 Mk., 2 på 37 Mk. osv. De sige, at
de skjænke ham den „for Guds Skyld og til Hjælp i
hans præstelige Stilling“;a) om dette er den rene Sand
hed, eller om det måske var en Måde til lettere at få
Pengene inddrevne, tor jeg ikke sige. Det var denne
Kannik, Niels Syøbo, som vi ved År 1394 så, havde fået
Penge tillåns af Kantor Jens Pedersen til at studere for
i Prag. 1397 var han kommer hjem og var Skolemester
(Rektor for Domskolen).3) 1403 nød han den Tillid, at
Kapitlet og Provsten i Hardsyssel udnævnte ham i For
ening med Ærkedegnen Jens Helt til Voldgiftsmand i en
Strid om 11 Grunde i Holstebro.4) 1405 se vi, at
han var gået i Kavtion til Løgum Kloster for Klavs

bedsbolig
til Sakristanen
ved Domkirken.

*) Tcrpager: R. C., S. 217.
*) Efter et Måndekr. i det store
kgl. Bibliothek (Ny kgl. Saml, in 8vo, Nr. 191), indeholdende
Terpagers Afskrift af nogle Diplomer fra det 14de og 15de
Århundrede, vcdk. Ribo.
s) Terpager: R. C., S. 479,
‘) Stifisk. Dok. i Geh Ark., Nr. 138.
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Limbek, Henuike Limbeks Son, og på dennes Vegne
måtte betale 20 Mk. lybsk for den Skade, som Limbek
ved sin Foged, Thord Andersen, havde tilfdjet Klo
steret og dets Fæstere. ’) 1408 var han er af Exckutorerne af Ebbe Jensens Testamente. Han har været formuende; thi af Mag. Otto Bosens Testamente af År
1429 (se ved dette År) ses, at han havde sat Penge ud
på Ilente iWismar. 1423 fik han noget Gods iEmmerlev Sogn i Pant for 52’/i gamle engelske Nobler,a) og
dette Gods er det rimeligvis, som han gav til Kapitlet
for 2 daglige Messer (Andre ndjedes dog med 1) for
Marie Magdalenes Alter.’) Han skal være død 1441 og
blev begravet foran dette samme Alter.4)
Biskop Peder Lykke var en virksom Mand, som
1414.
vilde holde god Orden i Kirken, hvilket han også viste Kapitels
senere som Ærkebiskop. Onsdagen i Påsken 1414 var bestemhan derfor også samlet med Kapitlet i dets Kapitelhus mel s er.
og tog der med dets Råd og Samtykke følgende Bestem
melser: 1. Enhver Kannik, som uden gyldig Forhindring
udeblev fra Koret på nogen af de store Festdage, skulde
for hver Gang betale 1 Sk. Grot i Bøde. — 2. Enhver re
siderende Kannik, som var tilstede i Byen, skulde hver
Fredag, når det ikke var en Festdag, møde i Kapitlet
for Kl. 7 om Morgenen (ante finitam priinam), til For
handling om Kirkens Anliggender, og måtte ikke gå bort
uden Kapitlets Tilladelse, forend Forretningerne vare
endte, under 1 Hvids C/a Sk.) Bøde. — 3. Enhver Gejst
lig i Stiftet, som vilde opnå Præstevielsen, skulde, der
som Kantoren og Kapitlet forlangte det, tjene i 2 År
som Vikarius i Domkirken; dog fritoges de, som Biskop
pen kaldte til sin egen Tjeneste. — 4. Enhver Præst, som
bode i Ribe By eller dens Forstad, skulde, hvis han ikke
havde lovlig Forhindring, på de store Fester ved 1ste
og 2den Vesper og Højmessen være tilstede i Domkir
kens Kor i passende Dragt og for Processionen, ligesom
også om Sondagene ved den højtidelige Procession, under
1 Sk. 1. Bøde. — Det overdroges Kantoren at over
holde disse Bestemmelser og indkræve Bøden af dem,
») Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 144.
*) Smst., Nr. 174.
•) „Oldemoder“, Fol. 10. 13.
4) Ripæ Cimbr., S. 298.
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som overtrådte dem, under Tvangsmiddel af Suspen
sion. l)
Strid om
For nogle År siden havde en Erik Lud sen’) testaen Eng menteret Ribe Kapitel for sin egen og sine Forældres
på Føhr. Sjæles Bedste en Eng på Føhr, kaldet Kalfherme;
men en adelig Frue Katharine, Knud Richelsens
Enke, havde forholdt Kapitlet dets Ejendom, så at det
endnu ikke havde kunnet komme i Besiddelse af den.
Kapitlet stævnede hende derfor for Hr. Erik Dozen rode,
Ærkcdegnen i Slesvig, som på den Tid i Biskoppens
Fraværelse fungerede som hans Vikarius. Denne befa
lede Fruen at møde for sig i Flensborg, og da liunikke
mødte, bandsatte han hende d. 12te September 1414.’)
Biskop Peder Lykke var på den Tid tilligemed
Peder
Lykke på Biskop Jakob Skonde lef i Slesvig og Ærkcdegnen i
Kirkefor Århus gåede som den danske Gejstligheds Repræsen
tanter til Kirkeforsamlingen i Kost ni tz, hvor den bøh
samlin
miske Kirke-Reformator Johan Huss blev brændt. Bi
gen i
skoppen i Ribe spillede ved denne Lejlighed en ikke
Kostuvigtig Rolle på Grund af sin Dygtighed.4) Han blev
nitz.
dog ingenlunde borte lige til 1418, da Kirkeforsamlingen
sluttedes, således som Pontoppidan siger i sin Kirke
historie; allerede 1416 var han kommen tilbage igjen.
Omtrent ved dette Århundredes Begyndelse begyndte
Det dan
ske (og det danske Sprog at blive hyppigere anvendt i offentlige
tyd ske) Dokumenter istedetfor det latinske. Ribe og dets Omegn
stod dog i nogen Tid tilbage i denne Henseende, og det
Sprog
begynder er ikke umærkeligt, at de første Forsøg, som man her
at bruges gjorde på at undgå Latincu, ikke gjordes i det danske
i Doku Sprog, men i det tydske, som allerede i længere Tid
menter. havde været anvendt i sit Hjem på denne Måde, og som
*) „Oldemoder“, Fol. 25. — Terpager: R. C., S. 171.
’) Således kaldes han idetuiindste i Grönlunds Afskrift; men
rimeligvis er han den Samme som Erik Lydiksen, efter hvem
den ovennævnte Fru Katharine havde arvet Gods iÅbosyssel,
som hun 1421 på Riberhus skjødede til Kong Erik. (Da.
Mag., V, S. 303.)
3) Stiftsk. Dokum. i Geh.-Ark., Nr. 161. — Michelsen: Nordfriesland, S. 203 fil.
4) Pontoppidan: Ann. eccl. Dan., II, S.
466. — Helvcg: den da. Ki. Hist, til Reform., II, S. 273.
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dog var langt forståeligere end det latinske. Det første
ikke-latinske Brev, som findes blandt Ribe Stiftskistes
Dokumenter, er således et tydsk Pantebrev, udstedt mel
lem danske Mænd angående Gods i Hvidding Herred
1400. De danske Dokumenter begynde fra 1408 af at
forekomme og blive snart de aldeles overvejende, både
Syd og Nord for Byen. Også fra Ribe By have vi et
Par Dokumenter, udstedte af selve Øvrigheden på Tydsk,
uden at der viser sig nogen Grund til netop i dem at
anvende dette Sprog, i Årene 1407 og 1408. Derimod
haves fra 1409 et Bytingsvidne, der, såvidt jeg ved, er
det første danske Dokument, der er udstedt her i Byen.l)
— Gejstligheden vedblev i sine indre Forhold at behage
sig i Brugen af det latinske Sprog, og endnu længe be
nyttede de gejstlige Officialer det også ofte, afvexlende
med det danske, i Dokumenter, der vedkom Lægfolk og
altså burde have været forståelige for disse.
1417, d. 3dic Juni, forlenede Biskop Peder sit faste
Slot Møgeltønder til Hr. (Ridder) Morten Jensen
(Gørsting). Krigen mellem Kongen og de holstenske
Grever om Slesvig blev i de År ført på det Heftigste,
og i Februar Måned havde danske Tropper gjort et
mindre heldigt Indfald i Frisernes Land. Møgeltønder var
under sådanne Forhold en både vigtig og meget udsat
Grændsefæstning. — Forleningsbrevet lyder på, at Hr.
Morten Jensen skal have Møgeltønder på 10 År med
underliggende Len (Møgeltønder Birk) og noget andet
Gods, næmlig 13 Ildhuse (beboede Steder) i Rysby og
Bunth etb (Rejsby og Buntje i Ballum Sogn). 3 Mænd i
Skadst og 7 i Emmerlev Sogn, 4 Gods (Gårde) i
Sulsted og 2 i Borlund, endelig Afgiften af Hollæn
derne i Ballummærska), som det ene År var 25, det andet
30 Mk. lybsk. Fremdeles skal Biskoppen foruden det
Sædekorn, som han allerede har sendt ham, i dette År
levere ham 1 Læst (24 Ørtug) Rug, 1/-i Læst Malt, 4 Td*) Det er det, hvorved det bevidnes, at Anders Henriksen
havde overdraget sine Ejendomme i Ribe til Kr is tjern
Frellevsen.
*) Hvor der altså har været hollandske Kolonister.

1417.
Hr. Mor
ten Jen
sen forlenes med
Møgel
tønder.
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Smor, 4000 Fisk og 60 Mk. lybsk. Hvis Orlogen ved
bliver eller tiltager, så at Hr. Morten ikke kan holde
Slottet med dette Len og Gods uden stort Tab, vil Bi
skoppen hjælpe ham både med Folk og Kost, sålænge
Orlogen varer, så at Hr. Morten kan holde Slottet uden
egen mærkelig stor Skade. Slottet skulde være et åbent
Slot for Biskoppen og Kirken i al Nød, dog skulde Bi
skoppen ikke besvære det med altfor stort Gjæsteri.
Hvis Hr. Morten ønskede at fratræde Slottet inden de
10 Års Forløb, da kunde han gjore det ved Mikkels
dag, efter at have opsagt det den foregående Påske,
men skulde aflevere det med al Skyld og Afgift for det
År, 3 Læster Rug, 3 Læster Byg, 1 Læst Havre, 2 Plove
med 16 Øxne1), en Vogn med 2 Heste, 12 Kjør, 30 Svin,
30 Får, 10 Sider Flæsk og såmeget Boskab, Våben og
Værge, som han selv havde modtaget. Var der Mere, som
Biskoppen ønskede at beholde, kunde han beholde det
efter Vurdering af 4 gode Mænd på hver Side. Hvis
Hr. Morten Jensen døde inden de 10 Års Udløb, skulde
hans Hustru og Born beholde Slottet Tiden ud, dog såle
des, at de skulde sætte en Foged på det med Biskoppens
Samtykke. Lensmanden skulde lade Ringmuren, Por
tene, Broen og Andet, når det behøvedes, istandsætte
efter Aftale med Biskoppen, og hvad han udlagde dertil
for Kalk, Sten eller „grov Bygning“ med stort Tømmer
eller til Håndværkslon til Tømmer- og Mur-Mester eller
til Gravenes Udbedring, det vilde Biskoppen erstatte ham;
men han måtte ikke foretage kostbarere Bygninger, end
han var bleven enig med Biskoppen og Kapitlet om, og
når nogen kostbar Bygning var færdig, da skulde Bi
skoppen strax sende 2 af Kapitlets Medlemmer, som i
Forening med 2 andre af Lensmanden tiltagne Mænd
skulde syne og vurdere Bygningen, som ovennævnt.
Efter deres Sigelse skulde da Biskoppen inden et Fjer
dingår erstatte Lensmanden hans Udlæg.
Ligeledes
skulde Hr. Morten, sålænge han havde Slottet, være Bi
skoppen og hans Kirke og dennes Tjenere og Personer
*) Man plojcde i den Tid altid med Øxne; men det er mange
Øxne, her beregnes for hver Plov.
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behjælpelig af al sin Magt og Formue til al deres Ret.
Efter de 10 Års Forløb skulde Biskoppen i Ribe kunne
opsige lir. Morten eller hans Hustru og Born til at fra
træde Slottet til næste Mikkelsdag. Hvis Slottet skulde
blive bestallet (belejret), uden at det skete for Hr. Mor
tens egen Skyld, og han under Forsvaret for sit Slot
og Len tog nogen stor Skade, skulde Biskoppen veder
lægge ham denne efter Mulighed, efter en lignende Voldgiftskjendelse som ovenfor. Til Sikkerhed have såvel
Biskoppen og Kapitlet som Hr. Morten og hans Slægt
ning, Jens Bosen, sat deres Segl under.1)
Denne Morten Jensen, som fik Møgeltønder i Forlening, var en Son af Landsdommer Jens G ør s ting i
Sjælland og Broder til Navne Jensen, der var Biskop
i Vesterås i Sverrig, hvorfra han 1421 blev forflyttet til
Odense. Hr. Morten blev snart Rigsråd og en af Kong
Eriks mest betrode Mænd. Han var Kongens Lensmand
i Flensborg og foruroligede både derfra og fra Møgel
tønder under Kampen om Hertugdømmet Kongens Fjen
der,2) medens der omvendt fra Kongens Side klages over,
at hans Lensmænd, hvoriblandt også de på Møgeltønder
og Trojborg (egentlig vare de da Biskoppens Lensmænd),
havde lidt meget af Grevernes Folk.’)
Hr. Morton erhvervede sig selv 1420 en betydelig
Ejendom søndenfor Ribe, som han kjøbte af Ridder
Otto Snafs, men 1433 solgte igjen til Kapitlet. Den
bestod af Hovedgården Kjærgård (Kerrægård) i
Emmerlev By, 7 Gårde og en Jord i samme By, 4 Gårde
i Hdjer By, endel Eng både på Emmerlev og Ilojer
Mark og endelig 3 Gårde i Abild By.4) — Om Herre
gården Hastrup, som han også kjøbte 1420, vil senere
blive fortalt. Han døde 1440.
Peder Lykke var, som jeg allerede tidligere har be Biskop
mærket, en virksom Mand, og vi have flere Domme, som pen til
han selv har udstedt som Biskop; men han synes også,
lader
*) Stiftsk. Dokum. i Geh.-Ark., Nr. 165. — Trykt i Danske
Mag., 3die Række, VI, S. 93 fl.
’) Ser. Rer. Dan., VII,
S. 291.
*) Smst., S. 269.
*) Stiftsk. Dokum. i Geh.Ark., Nr. 171. 203.
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at have holdt strengt over sin Ret og ikke tilladt Andre
at gjore Indgreb i hans Jurisdiktion. Under hans Fraværelse iKostnitz „og andensteds“, havde en vis Peder
Keelbech gjort Fordring på en Gård i Ribe, som en
Hr. Niels Jensen, kaldet Kai lisen, havde skjænket
Kapitlet, og i den Sag stævnet Ærkedegnen tilligemed
nogle af Kannikerne for Kongen. Denne havde over
draget Biskop Bo i Århus og 5 Adelsmænd, hvoriblandt
Landsdommeren i Jylland, at domme i Sagen, og de
havde tilddmt Kapitlet Gården. Dette må Biskoppen
have betragtet som et Overgreb; thi efter sin Hjemkomst
foretog og pådomte han, som han siger, d. 2den Avgust
1447 Sagen påny, men stadfæstede dog den fældedeDom.*)
1418.
År 1418, d. 20de Januar, døde i Ribe en Mand,
Kristjern som i mange År havde bot her i Byen og indtaget en
Frellev- betydelig l’lads blandt Byens fornemste Indbyggere. Det
sen.
vardenKristjernFrellevsen, som allerede tidligere et
Par Gange er bleven omtalt i disse Årbøger. Han var
en Son af Frellev II ak o ns en fra Sønderborg, som i
1334 fik et Friheds- og Adels-Brev af Hertug V aldemar.
Senest 1369 kom han her til Egnen, hvor han kom til
megen Anseelse og erhvervede sig temmelig betydelige
Besiddelser både i Byen og på Landet. I Dokumenter,
udstedte her i Byen, forekommer han meget ofte, så at
han synes stadig at have haft sit Ophold her. Allerede
1369 fik han Roager og Vodder Sogne, og i 1371
Vester-Vedsted Sogn i Pant af Hertug Henrik af
Sønderjylland for henholdsvis 216 Mk. 4 Sk. 1. og 75
Mk. I.2) Fra 1372 af tilkjøbte han sig efterhånden af
de forskjellige Arvinger en Gård i Byen, som han den
gang bebode, og som havde tilhørt Jens Bund, rime
ligvis Ærkedegnen af dette Navn, som døde 1365’), 1374
af Bunde Andersen, der vel må have været en Son
af Borgmester Anders Bundesen og altså en Broder til
Henrik Andersen, en Gård i Hiller up, en i Lil le
dar um og al hans Ret i et Hus på Dammen, nærved

intet Indg reb i sin
Jurisdiktion.

l) Gch.-Ark.: Suppl. til Stiftsk. Dok., Nr. 39.
*) Gch.-Ark.: Hvidding Herred, Nr. 111. 113.
’) Geh.-Ark.: Ribe By, Nr. 9. 11-13.
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Møllen (i Ribe),1) 1376 af Hennike Piksteens Arvinger
noget Gods i Skadsthcrred ’), 1377 forskjellige Arveparter
i en Gård Vesten for Domkirken, som havde tilhørt
Henrik Andersen.3) Hvorledes han 1377 i nogen
Tid havde bestyret det kongelige Fogedi i Byen på Magi
stratens Vegne og blev såret i et Opror, er fortalt S. 235.
Efterat Fogediet derpå var blevet henlagt under Lens
manden, blev han dennes Foged, og det ikke blot for
Byen, men for hele LenQjt, som vi se af et Brev af d.
21de Februar 1382, hvori Hennike Limbek kvitterer
ham, sin Foged og Tjener, for Alt, hvad han havde
oppebåret af Ribe By og de øvrige Fogderier (exactiones)
og Herreder, som ligge til Slottet.4) Foruden andet
Gods i Roager og Vester-Vedsted Sogne5) erhvervede
lian sig 1385 en storre Gård, Abild gård („Apilgarth‘‘),
i Vester-Vedsted, som han d. 18de April (Mandagen for
St. Markus Evangelistes Dag) fik i Pant af Margrethe,
Åge Esberlisens Enke, for 200 Mk. lybsk.6) Samme
År fik han Skjøde af en Borger i Ribe, Ditniar (Thetmar) van G atm er eller Blaw, på alt det Gods i og
udenfor Ribe, som denne havde fået med sin Kone, und
tagen en Gård, hvori Henrik Andersen havde bot;
tillige overdrager Ditmar ham al den Ret, som kunde
tilkomme hans Kone og ham imod dem, som havde bort
ført Noget fra Godset eller forringet det.7) 1388 træffe
vi ham på Føhr, hvad enten han allerede dengang selv
har været kongelig Staller der eller kun Hønnike Limbeks Foged. Han har haft ondt ved at komme ud af
det med Befolkningen der; thi d. 9de Juli sluttede han
og hans Venner på den ene Side, og Faxi Folk en,
Johannes Froden og deres Venner på den anden Side,
en ret Sone og Enighed i den Strid, der havde været
imellem dem i Anledning af Ry urt Frodens Død og
Folk Okkens Fangenskab, som udentvivl Kristjern Frel*)
3)
»)
•)
»)

Geh.-Ark: Gjørding Herred.
’) Smst.: Skadsthcrred.
Smst.: Ribe By.
4) Michelsen: Nordfricsland, S. 195.
Geh.-Ark.: Ilvidding Herred, Nr. 112. 114, 115.
Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 102.
Smst.: Ribe By, Nr. 20. 21.

284

levsen liavdc foranlediget ifølge sin Æmbedsstilling. —
1391 var det, at han havde den Strid med Biskop Eskild
angående en Bonde i Faverholt, som er omtalt S. 256.
— Senere kom And er s Henriksen (smig. S. 258) i et
meget uheldigt Forhold til ham: 1398 måtte han kvit
tere ham for Alt, hvad han havde oppebåret og udgivet
på hans Vegne, og dertil skjøde ham alt sit Gods udenfor
Byen og det Gods, som han havde haft af Bunde An
dersen og en Kristjern Jhomsen, tilligemed de
åbne Breve, som han havde haft af samme Mænd. Både
Gods og Breve havde Kristjern Frellevsen allerede i sin
Besiddelse.1) Og herved blev det ikke; men 1409 måtte
Anders Henriksen overlade ham „til hans Borns Hånd“
(d. e. på deres Vegne) 15 Ejendomme i og ved Byen,
der dog alle iforvejen vare pantsatte til Andre.2) Han
kom således efterhånden i Besiddelse af en stor Del af
Borgmester Anders Bundesens Ejendomme.
Der må have været dem, som søgte at gjore Kri
stjern Frellevsen hans Rettigheder som Adelsmand
stridige; thi d. 21de Januar 1408 fik han af Ribe By ud
stedt et Vidnesbyrd, hvis Original er på Tydsk,’) men
som oversat lyder således:
„Alle gode Mænd, som se, høre eller læse dette
„Brev, hilse vi Borgmestere og Råd og hele Menigheden
„i Ribe og bevidne åbenbart, at denne nærværende
„Brevviser, Cristern Frellefsen, er fri og er født af
„gode Riddere og Svende (Knechten), og således er
„han ikke vor Borger og har aldrig været vor Bor„ger, og han giver ingen Skat eller Skyld med os,
„men har nydt og brugt sin Frihed i al Måde, både
„inden og uden for vor By, ligesom andre Rid„dere og Svende pleje at nyde og bruge deres Fri„lied osv.
Jeg vil her strax tilfdje, at den samme Strid om
Kristjern Frellevsens Adel opstod påny mange År
efter hans Død; naturligvis havde den også Betydning
for hans Afkom. Vi finde derfor, at Byen har måttet
M) Geli.-Ark.: Ribe By, Nr. 23.
’) Smst., Nr. 24.
•) Aftrykt i Miclielsens: Nordfriesland, S. 199.
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udstede et nyt Vidnesbyrd, som jeg vil anføre på Grund
af den Oplysning, som det endnu bedre end det forrige
giver om en Adelsmands Stilling i Kjøbstaden. Det ly
der således:
„Alle men thette brcff høør lese, helse wi Borge„mcstere, Raath oc Almoghe i Ripe, Ewindeligh
„meth Gwdh, oc kungior meth thette wort opne
„breff, ath oss witterlicht er, oc aldri anneth kunne
„spore, en ath Cristiern Frilleffson, hwes Siel
„Gwdh haffue, som her bothe i war By Ripe, oc
„her døthe, var fri oc fræls Man, som Riddere oc
„Swene pleye ath were, oc nødh hans Frihedh
„her i Ripe, saa ath han aldri skatteth, planketh
„eller woghet1) eller nogher Byes Thynghe giorthe
„eller loth gidre af sitt. Oc haffve wi aldri hørdh,
„at han noghet Købenschaf bedreff, eller bedrilfue
„lodh, uten til sin Gards oc Bordhs behoff, som
„flere Riddere oc Swene her haffue giordh, som i
„fordeChristiern Frillefsons Tiidh oc effter hans
„Tiidh her i By bothe, som er widhNaffuen Laghe
„Dieghen,3) Lagho Nighessdn, Matis Giords„son, Knwt Eysson, oc Her Otte Snaffs Rid„derc, oc flere gothe Men. Oc war han aldri Borgher
„her i By, eller søkte Borger-Rætt meth oss i sin
„Erinde, om han haffthe nogher Borger til at siie,
„men han søkte tlictli til Geste-Rætt, som Riddere
„oc Swene, oc Gester bor at giore. Oc haffue wi
„ey annet hørth eller sporth, en han nødh siit Fri„hedh alle stetlie, som hans (sic) war, som en
„Riddermanzsman burthe ath gidrcs. Oc leffuet siit
„Liff her i By som en Ethel goth Man, oc saa døthe
„her: Hves Siel Gudh haffue. Til ydermere Windes„byrdh, ath saa er i alle Modhe, som forscreffuen
„staar, haffue wi lat henge woit Stadhs Inseghcl for
„thette Breff. Datum Anno Dni. MC'DXLII feria
*) Det er: deltog med Borgerne i Arbejdet på Byens Planke
(Befæstning) eller i Nattevagter.
*) Lave Degn gav 1398 Gods i Vedsted, Brøns og Skjærbæk
Sogne til Kapitlet for sin egen og Bin Hustrus Årtider.
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„tertia post festum Beate Katerinc Virginis glo„ riose (Tirsdagen efter 25de November). *)
Vi lære af disse Vidnesbyrd for det Første, atAdelsinænd, der bosatte sig i en Kjøbstad, på den Tid vare
fritagne for alle Byens Skatter og Byrder for sig selv
og for deres Ejendomme. De hørte ikke engang ind
under Bytinget. — For det Andet fremhæves det så
stærkt, at Kr ist jern Frellevsen ikke havde været
Borger og ikke drevet Handel, at det skulde synes, at
efter daværende Anskuelser en Adelsmand ikke kunde
nogen af Delene uden at enten forspilde sit Adelskab
eller idetmindste sætte en meget slem Plet på det.
Der er endnu at fortælle om Kristjern Frellev
sen, at han 1408 aldeles sikkert selv var kongelig Staller i Føhrs Vesterherred; thi han kaldes udtrykkelig
således i en ny Sone, som d. 3die Maj dette År blev
udstedt på Herredets Ting, og i hvilken 8 Mænd love
ham et fuldt Forlig og ret Sone for Hareid Ebys’s
Død, der var bleven halshugget for en Jesse Matissons Skyld (rimeligvis for Drab). *) — 10 Dage senere var
Kristjern Frellevsen på S v ab stedt for at betale Biskop
pen af Slesvig 150 Mk. lybsk på Dronning Margrethes
Vegne.3)
Han døde, som sagt, d. 20de Januar 1418 og blev be
gravet midt på Domkirkens Gulv, nordenfor St. Jakobs
Alter. For sin Årtid havde han givet en Bod på Syd
siden af Dammen, mellem Møllen og Slusen, af hvilken
Bod den årlige Indtægt var meget betydelig, nærnlig
4 Mk. lybsk.4) Han havde været 2 Gange gift (se ved
År 1460) og efterlod sig flere Born, hvoraf nogle toge
„Frille“ til Familienavn. Den Ældste var rimeligvis
Frelief Kristjernsen, der kun nævnes en enkelt
G ang. Mærkeligere ere K1 a v s K r i s t j e r n s e n, som blev
Ærkedegn i Ribe Domkapitel, og Eggert Frille, som
1430 bode i Vestcrbæk, tillige ejede Vester-Vedstcd Ho
vedgård (rimeligvis den samme som „Abildgård“) og seM) Efter Diplomatariet i Geh.-Ark.
5) Michelsen: Nordfricsland, S. 200.
’) Smst., S. 199.
*) Ser. Rer. Dan. V,
S. 537. Terpager: R. C., S. 278.
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nere blev Ridder, Rigsråd og Lensmand på Hindsgavl.
Andre Sonner vare Johan Frille, også Ridder, *) og Ha
kon. En Datter, H i 11 eb o r g, var gift med IIr. B e r n e k e
Skinkel på Hindsgavl, en anden med en van Hagen.2)
Ingeborg Jochimsdatter, Hr. Hans Valkendorfs Efterleverske, kalder også 1510 Kristjern Fiellevsen sin Mor
fader,’) altså må en tredie Datter have været gift med
en Jochim, måske Jochim Knudsen til Brolykke i Fyn,
som havde Gods i Ribe-Egnen (se ved År 1493). Ende
lig har udentvivl en fjerde Datter været gift med en
Pors (rimeligvis Peder Pors); thi 1454 pantsætte Kri
stjern og Jens Pors til Vandcrup deres „Aam“,
Klavs Kristjernsen, noget Gods i Vester Vedsted,
som de havde arvet efter deres Moder.4) Disse forskjellige Grene af Familien beholdt i længere Tid Ejendomme
og Forbindelser i Ribe.
Samme År, 1418, mistede Ribe en anden af sine Biskop
fremtrædendeMænd, næmligBiskop Peder Lykke, som
Peder
d. 4de April blev valgt til zErkcbiskop i Lund, hvor
Lykke
han døle 1436. Ribe Bispekrønike siger om ham, at
bliver
han kjøbte mange Landejendomme, både i Nørre- og Ærkebi
Sønder-Jylland, til Biskopsbordet (Bispeæmbedet). Han
skop.
havde som Biskop i Ribe haft store Forleninger i Jyl
land, „Lande, Slotte, Kjøbstædcr og Len“, af Kongen;
1419 aflagde han Regnskab af dem, og fik Kongens Kvit
tering for det.5) Han viste sig meget gavmild mod
Bispestolen af sine egne Midler. Vi have allerede (S.
275) fortalt, at han havde sørget for sin Forgjængers,
Biskop Eskilds, Minde ved at udlægge til hans Årtid
en Gård i Tis et; men da Gården ikke tilhørte ham selv,
men Bispestolen, gav han denne til Erstatning alt sit
*) 1462 skrives han „af Hiijeriip“ (Terpager: R, C., S. 61).
*) Denne Datters Navn var vistnok Kristine; thi Ærkcdegnen
.Tohan Mikkelsen van Hagen tager sig senere af noget
Gods, som Fru Kristine, Frille’rnes Søster, havde ejet i
Vester-Vested. Hendes Datter var Katharina van Hagen,
som nævnes af Onklerne i et Skjødc af 1460.
•) Geli.Ark.: Diplomat., Bartholomæi Dag 1510.
4) Se ved År
1454: Stiftelsesbrev af Klavs Kristjernsen, Anmærkning under
Siden.
♦) Geh.-Ark.: Ribe By, Nr. 35.
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Gods i Rosendal i Ådum Sogn, som han selv havde for
synet med nye Bygninger, tilligemed Enge på 200 Læs
Hø på Rabek Mark i samme Sogn, fremdeles alle Jorde
imellem Froydevigh Mark (måske Frdjkgårde i Måbjerg
Sogn) og Holstebro tilligemed en Gård i Holstebro,
som han havde ladet opbygge af Nyt, og endelig Bor
bjerg Mølle, (måske Savstrup Mølle i Borbjerg Sogn),
hvis Grund han havde kjøbt for 23 Mk. Sølv og 7» Læst
Mel (Møllen havde han altså selv anlagt). Vi se, at han
havde været ligeså driftig som Godsherre som i andre Hen
seender. Det Gods, som han udlægger Bispestolen til
Erstatning, er åbenbart mange Gange så Meget værdt
som den ene Gård i Tiset, og det er således i Virkelig
heden en Gave, der skjuler sig under denne Form. Det
var Torsdagen efter Midfaste 1418, at han gjorde dette
Udlæg til Bispestolen; ’) måske har han allerede den
gang tænkt på at skifte Stilling, så at det blev et Slags
Afskedsgave til Bispestolen. En endnu storre Gave lod
1419.
han dog tilflyde denne næste År, da han ved et Gave
brev, udstedt d. 26de Juni i Kjøbenhavn, skjænkede Bi
skop Kristjern og efterfølgende Biskopper i Ribe sit
Gods i Gamle-IIastrup med et Voldsted, på hvilket
Hastrup Slot havde ligget (i Thyregod Sogn), og dertil
17 Gårde, hvoraf de 9 i Thyregod Sogn; de 10 vare
øde. Biskoppen i Ribe havde til Gjengjæld forpligtet
sig til at lade sige en daglig Messe til evig Tid med
andre gode Gjerninger i Ribe Kirke til Sjæls Salighed
for Ærkebiskoppen selv og for Væbneren Tøste Niel
sen af Flynder, af hvem han havde kjøbt alt dette
Gods, og for den Sidstes Hustru, Fru Ingerd.’)
Kristjern
Til Eftermand på Rik^. Bispestol havde han fået
HemKristjernHemmingse iqi^^Mrer sit eget Udsagns)
mingsen var født i Sjælland og ved sin Udnævnelse 40 År garnBiskop i mel. Han fører i sit biskoppelige Segl som sit personRibe.
lige Våben et Skjold, der er delt ved et Par Sparrer;
i hvert af de 3 derved fremkomne Felter findes enLilie.
Hans Familie er mig forresten aldeles ubekjendt; kun til>) Stiftsk. Duk. i Geh.-Ark., Nr. 167.
’) Danske Mag. ID,
S. 268.
•) Ser. Rer. Dan., VII, S. 407. 409.
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lægges der ham på Stamtavlen over Familien Juel i
Hof fman s „Histor. Efterretn. om velfortj. danske Adelsmænd“ en Broderdatter med Tilnavnet Udson, som skal
have været gift med Jeppe Juel, en Farbroder til den
senere Biskop Hartvig Juel i Ribe. Der kan neppe være
nogen Tvivl om, at han for sin Udnævnelse til Biskop
var Provst i Roskilde Domkapitel. *)
142 0.
1420, Lordagen for Kristi Himmelfartsdag, fik Bispe
stolen en anden lille Forøgelse af sit Gods, idet Væb Bøde for
neren Peder Esgersen (Bryning) med sin Faders og et Drab
i en
øvrige Slægtninges Samtykke gav til Bispebordet Gården
Dyslin g (nu en By Dørslund) i Brande Sogn med til Kirke.
liggende Møllested og Indhegning, hvori der fangedes
Ål og andre Fisk, og øvrige Tilliggende til Bøde for, at
han havde begået et Drab i selve Gråbrodre-Kirken i Kol
ding. Biskoppen måtte dog indløse Gården, der var
pantsat til Ridder Jens Olafsens Arvinger for 17 Mk.
Sølv.«)
I Året 1421 lod Kong Erik udstede Vidnesbyrd af
1421.
de forskjellige Landsdele om, at Sønderjylland med Rette V idneshørte til Danmark. For Jylland, Sønder- og Nørre byrd om
jylland i Forening, udstedtes dette Vidnesbyrd d. 4de Sønder
Avgust i Ribe, hvor i den Anledning en meget talrig jylland.
Forsamling af Landets Gejstlighed, Adel og Borgerstand
havde forsamlet sig. Tilstede vare alle Jyllands 5 Bi
skopper (den slesvigske iberegnet), Repræsentanter for
de 4 nørrejydske Domkapitler, 8 Abbeder, Provsterne af
Børglum, Vestervig, Thy og Vendsyssel, 17 Riddere og
idetmindste 23 Væbnere (af disse underskreve vel kun
de mere ansete), Borgmestre og Rådmænd fra Ribe, Flens
borg, Haderslev, Åbenrå, Viborg, Århus, Ålborg, Randers,
Horsens, Vejle og Kolding, hvilke alle i Forening have
udstedt dette Dokument og hængt deres Segl under det ’),
— en betydelig Forsamling, som nok har kunnet give
Byen nogen Fortjeneste, især på en Tid, da det hedder
i Viserne, at Adelen red til Ribe for at lade sig skjære
*) Annal, for nord. Oldkynd. 1855, S. 66.
*) Stiftsk. Dokum.
i Geh.-Ark., Nr. 170.
’) Antislesvigholst. Fragm., XIII,
S. 118.
19
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nye Klæder. Det må have været vanskeligt at skalfe
Tlusrum til så mange fornemme Herrer, der tildels måtte
have et stort Følge med sig. At Kongen selv har været
her i Byen på samme Tid, nævnes ikke udtrykkeligt,
men må vel antages. Biskoppen af Roskilde var her
endnu d. 6te Avgust. *)
1 4 24.
Ar 1424, d. '14de April, blev der i Kapitlets ForKapitels samling taget nogle Bestemmelser, som fortjene at anføres.
Bestem- For det Første skulde hver Fredag på Kapitelmødet de
mel s or. Årtider, som skulde afholdes i næste Uge, tilsiges, og om
Sondagen skulde de fra Prædikestolen (Ambo) bekjendtgjores for Menigheden. For det Andet fornyedes Be
stemmelserne fra 1414 om Kannikemes tvungne Til
stedeværelse ved Gudstjenesten under samme Straf
som tidligere, på den ene Side med den Indskrænk
ning, at de kun behøvede at være tilstede ved Pro
cessionen på de store Festdage og på Sondagene
mellem Påske og Kristi Legemsfest (2den Torsdag efter
Pintse), — men på den anden Side også med den Skjærpclse, at den Kannik, som ikke betalte Bøden inden 8
Dage, efterat den var blevcn af krævet ham, skulde ude
lukkes fra Kor-Uddelingerne, indtil han betalte. Også
skulde den residerende Kannik, som uden Tilladelse af
Kantoren og de 2 Ældste af Kapitlet var fraværende fra
Byen på nogen af de store Festdage, bøde 4 Sk. lybsk
for hver Gang.2)
Årti der
Fra samme År have vi endnu et Brev, som kan anføsomliold- res M Exempel på, hvorledes også Korvikarerne ved
tes af
Domkirken udgjorde et ordnet Broderskab med deres
Korvika- ©S116 Formænd og fælles Kasse og holdt Årtider, som
rerne.
dog plejede at betales mindre godt end Kannikernes:
„Alle Nuværende og Tilkommende må vide, at jeg
„E ver hard. Presbyt er’), År 1424, Dagen for vor
„Frue Fødselsdag (altså d. 7de September), sund og
„uskadt, af beråden Hu har givet og skjødet Vika
rerne i Ribe Kor 20 Lod Sølv og mit Breviarium
') Danske Mag., V, S. 303.
*) „Oldemoder“, Fol, 8.
•) Rimeligvis liar lian selv været Korvikar.
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„(Bdnnebog) for mine Forældres og min egen Årtid
„efter min Død, 2 Gange om Året at holde med
„Messer og Vigilier, næmlig i næste Uge efter Mik
kelsdag og efter Quasimodogeniti (Sondagen efter
„Påske), når Vikarernes Antal er suppleret, sålænge
„de kunne have 8 Sk. gjængs Mønt til den dob
belte Uddeling, næmlig om Sommeren og om Vin„teren, på følgende Betingelse, at jeg, sålænge jeg
„lever, skal have ovennævnte Breviarium i min Be
siddelse og årlig give Vikarerne 1 Mk. i Leje for
„Afholdelsen af ovennævnte Årtider. Hvis det efter
„min Død skulde træffe sig, at den daværende Sakri
stan og den daværende Notarius ’) ikke kunne udleje
„det nævnte Breviarium mod Kavtion til nogen af
„Vikarerne, daskullede efter de øvrige Vikarers Råd
„sælge det, til hvem de kunne dyrest, for Penge, som
„ikke tabe deres Værd, og opbevare Betalingen fordet
„til den årlige Uddeling, således som ovenfor nævnes.
„Når Lejen og Betalingen for det ovenanførte Bre„viarium ere forbrugte, skulle de ikke sælge Sølvet
„i et År altsammen, men såmeget, som er tilstræk
keligt til Uddelingen 2 Gange om Året, næmlig for
„1 Mk., fordi Sølv kan gjemmes sikrere end Penge.
„Endvidere, dersom jeg finder for godt at tilbage„kjøbe de ovennævnte 20 Lod Sølv, skal jeg ikke
„tilbagekjøbe dem dyrere end hvert Lod for 8 Sk.
„lybsk af gjængs Mønt i Danmark, samlet eller delvis.
„Ovennævnte Breviarium og Sølv har jeg betrot for„nuftige Mænd, Hr. Niels Pedersen, Notarius, og
„Hr. Niels Madsen, Sakristan, til tro Hånd, for
„at de skulle sørge for det Ovennævnte og fordele
„det på en ordentlig Måde, således som de se, at
„det gavner de troende Sjæles Frelse (?). Frem„deles hvis det skulde trælfe sig, at jeg taber
„eller ødelægger ovennævnte Breviarium, forpligter
„jeg mig og miue Arvinger til at være ovennævnte
„Vikarer i Ribe 10 Mk. i gjængs Mynt skyldig. Til
„Vidnesbyrd herom osv.*)
*) Sakristanen ug Notarius vare ligesom Korvikarernes Prælater
eller Formumd.
*) Terpager; 11. C., S. 101.
19*
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1425.
Tiltræ
dende
Kanniker
skullebetale 1 Mk.
Sølv til
Kirke
prydel
ser.

Skifte ef
ter Niels
Bagæ.

Det er mærkeligt, at Hr. Everliard ikke tænker på
at gjore sine Gaver og altså også Årtiderne bestandigere
ved at sælge både Bogen og Sølvet, eller idetmindste
det sidste, og sætte Pengene ud, hvorved den årlige Ud
gift til evig Tid kunde bestrides af Renten. Måske er
det en usædvanlig Samvittighedsfuldhed i at overholde
Kirkens Forbud mod Åger; thi således kaldtes alt Udlån
mod Renter. — Næsten ganske enslydende hermed er
et Gavebrev til Korvikarerne af År 1430, udstedt af
NielsPederscn, Presbyter og bestandig Vikarius, uden
tvivl den Samme, som 1424 var Notarius. Kun indskræn
ker hans Gave sig til et Breviarium alene, hvoraf han
vil give 7 Sk. lybsk i Leje, og han betinger sig kun 1
Årtid for sig selv og sin Moder i Forening.1)
Trinitatis Lordag 1425 tog Biskop Kristjern Hemmingsen i Forening med Kapitlet den Bestemmelse, at
enhver ny Kannik inden et År efter sin Installation
skulde betale Kirkeværgerne i et Kapitelmøde 1 Mk.
Sølv kølnsk Vægt, der af disse skulde anvendes til An
skaffelse af nye Korkåber og andre nødvendige Kirke
prydelser i Domkirken eller på anden Måde til gejstligt
Brug for selve Kirken. Den, som ikke betalte i rette
Tid, skulde, hvis han var residerende Kannik, indtil Be
taling skete, udelukkes fra Uddelingerne, og hvis lian
ikke residerede, betale dobbelt. Overholdelsen af denne
Bestemmelse pålægges Ærkedegnen, som bemyndiges
til at inddrive Bøderne under gejstlig Straf.’) .
Samme År forefaldt der et Skifte, der kan tjene til
Exempel på, hvor betydeligt Jordegods Ribe Borgere i
den Tid kunde eje. Den Afdøde var en Hans Bagæ,
og Arvingerne vare Borgmester Gødik Bagæ, Rådmand
Hennike Piksteen og Jens Tulesen på egne og hans
Sødsken des Vegne. Disse Arvinger, hvoraf den Første
rimeligvis har været den Afdødes Brodér, og de Andre
henholdsvis hans Svoger og Søsterson, mødte d. Ilte
Juni for et Par af Kannikerne i Barbara Kapel ved
Domkirken og skiftede der venligt imellem sig det Jor
degods, som var tilfaldet dom i Arv. Vidnesbyrdet an*) Terpager: R. C., S. 161 fl.

’) Smst. S. 172.
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går kun Hennike Pikstcens Part; men den bestod af 1
bebygget og 6 øde Gårde i Velling Sogn, 1 bebygget
Gård i Brejning Sogn, 1 do. i Fillin g Sogn foruden
det øde Gods sammesteds, alt den Afdødes Gods iSkarrild med Møllested og Skov, alt hans Gods i Stavning
Sogn, bebygget og ubebygget, og endelig alt hans øde
Gods i Snejberg og No1) Sogne og på Rindum og
Ringkjøbing Mark.’) — Man må ikke tro, at Gods,
der var øde (ubebygget), ingen Indtægt gav; undertiden
gav det næsten ligeså Meget som det bebyggede. Dagen
iforvejen vare Arvingerne allerede mødte på Bytinget og
havde der vitterliggjort, at de havde delt alt Jordegodset
mellem sig med Undtagelse af Tranemosegård i Vel
ling Sogn og et øde Møllested, som hed Klappæ Mølle
(nu Klaptoft Vandmølle i samme Sogn).’) — Bagæ
(Bakæ, Baghæ) var en adelig Slægt. Borgmester Gødik
Bagæ fører i sit Segl et Skjold med 2 Figurer, der sy
nes at forestille Hummerklør. Vi have allerede ved År
1350 omtalt Rådmand Niels Bakæ, som døde under Pe
sten; Familien vedblev at blomstre her i Ribe indtil Re
formationen, og den senere så bekjenclte Familie Baggesen nedstammede udentvivl på Kvindesiden fra den. —
Jon Tulesen, som her nævnes uden nogen Titel, fore
kommer 1446 som Kannik i Ribe. ’
1429, i Maj Måned, lod Mag. Ottp Bosen, Pres1429.
byter, Kannik i 3 Domkapitler, Ribe, Slesvig og Lybek,
^0_
og dertil endnu siden 1394 Provst i Vardsyssel,4) sit sens 'l’eTestamente, som allerede var affattet d. 1ste Avgust stamente.
1427, notarialiter bekræfte i Lybek Domkirke, i hvilken
By han dengang havde sin Bolig, af en Bertold Lod
der, en Gejstlig af Halberstadt Stift, som tillige var
kejserlig Notarius. Indholdet af dette meget interessante
Testamente er følgende: Han indleder sin sidste Villie
med den Betragtning, at han, endskjont han endnu er
sund på Legeme og Sjæl, vil forekomme Dødens uvisse
’) Hører nu til II e Sogn. Det er påfaldende, at N o endnu an
føres som et eget Sogn, da det dog efter „Oldemoder“ alle
rede længe havde været nedlagt.
*) Stiftsk. Dokurn. i Gch.-Ark., Nr. 181.
•) Geh.- Ark.
*) Han havde idetmindste tidligere i adskillige År bot i Ribe.
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Time ved at tage Bestemmelse om det Gods, som Gud
rigelig liar forundt ham. Hans Indstiftelser ere i Vir
keligheden meget talrige og rundelige. Først skjænker
han enhver af sine (3) Biskopper en rhinsk Gylden, og
hver af Domkirkerne .. Mk. lybsk. Kapitlet i Ribe skal
have hans Gård i Høm (Sem Sogn) for 3 Årtider, for
ham selv, hans Forældre, Broder og Søster. Sit Gods
i Emme riøv Sogn giver han til Degnen og Underdeg
nen (Diaconus et Subdiaconus), som daglig gjore Tjene
ste ved Højmessen (maior missa); 20 Mk. af sine Ind
tægter i Lyn eb ur g Bydistrikt (consulatus Lyneburg.)
og en Indtægt af 12 Mk., som han havde af 2 Huse i
Stade, giver han til de 8 Vikarer (vicarii presbyteri),
som tjene i Ribe Domkirkes Kor, på den Betingelse,
at Kapitlet gav dem hver 9 Mk. lybsk (årlig) efter den
nylig trufne Bestemmelse (som vi ikke kjende andetsteds
fra), og at de Dag og Nat levede afholdende; hvis No
gen af dem åbenlyst levede et uafholdende Levnet, skulde
hans Del anvendes til andet fromt Brug. Herfor skulde
Korvikarerne holde 2 Messer ugentlig i St. Andreas’s
Kapel i Domkirken, og 2 i de 11,000 Jomfruers Kapel
under det store Tårn. De skulde afvexle med denne
Tjeneste, så at Enhver besørgede et af Kapellerne i 1
Uge ad Gangen. Ilvis Kapitlet nogensinde skulde for
andre eller ikke overholde sin Bestemmelse om at give
hver Korvikar 9 Mk. 1., så skulde de heller ikke have
Noget af de 32 Mk.;1) men der skulde for disse Penge
holdes 3 daglige Messer, en tidlig om Morgenen ved St.
Andreas’s Alter, en efter Evangeliet under Hdjmessen
i Kapellet under det store Tårn, og en om Sommeren
for vor Frue Messe, om Vinteren efter den. Til at mod
tage og anvende denne Indtægt af de 32 Mk. skulde
udnævnes 2 af Kapitlet og 2 af Magistraten. — Han havde
endnu 20 Marks Indtægt af Lyneburg Bydistrikt; af
disse skulde 7 Mk. årlig deles mellem Degnen og Under
degnen ved Hdjmessen, hvem han allerede ovenfor har
’) Hensigten er naturligvis, at Kapitlet ikke af denne Gave skal
tage Anledning til at indskrænke den Lon, det har besluttet
at give Korvikarerne.
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betænkt, på den Betingelse, at disse Bestillingsmænd ikke
vare Korvikarer, for at Tjenesten i Koret ikke skulde
formindskes. De øvrige 13 Mk. giver han til Kannikerne
til det Brug, at disse for Fremtiden skulle synge Høj
messen istedctfor Vikarerne; hver skulde efter Tour
have sin Uge og for hver Uge have 4 Sk. — Til Sles
vig Domkapitel skjænker han 32 Mk., deriblandt 18 Mk.
Rentepenge af 3 Ejendomme i Wismar. Heraf skulde
en Presbyter, som havde et ringe Vikarie, have de 8 Mk ,
for at holde en daglig Messe ganske tidlig om Morgegen; de øvrige Penge skulde anvendes til en Procession
hver Lordag til Ære for vor Frue, indrettet ligesom
den, der fandt Sted i Ribe Domkirke. Pengene skulde
uddeles mellem de i Processionen deltagende Kanniker
og Vikarer. Han håbede, at Nogen i Fremtiden vilde
forøge Uddelingen. — Vikarerne i Lybcks Domkirke gi
ver han 50 Mk., for hvis Rente hans Minde skulde hol
des efter Skik og Brug, og til St. Hans Kapel samme
steds, i hvilket han havde plejet at læse Messe, G Mk.
til Forbedring af dets Prydelse. — Til hvert af de oven
for omtalte Altere i Ribe giver han en Messebog, en
Kalk og andet Messe-Redskab. Af hans Gods, der fand
tes i Ribe, skulde Exekutorerne af Testamentet give pas
sende Gaver til Klostrene og de øvrige Kirker der på
Stedet, Kannikerne, Vikarerne, de øvrige Presby torer,
de fattige Skolebørn og andre Fattige. — Kanniken Niels
Sjøbo får et forgyldt Bæger, 2 Sølvskeer og hans 6 bed
ste Dyner eller Puder,1) Hr. Mads Rusk hans stcirste
Kobberkjedel,3) 2 Sølvskeer og hans næststørste Tinkande,
Vikaren Hr. Niels Pedersen hans stdrste Tinkande
og 2 Nobier. — Kirken i Oldenswort, hvor hans Fa
der ligger begravet, skjænker han nogle Ejendomme der
i Egnen, som det synes, at han har arvet efter Faderen,
og en Slægtning, Toky Ebbissen, i „Bluesbula“,
en forsølvet Grifklo, som han havde fået af Dronning
2) Niels Sjøbo bode 1416 i Mag. Otto Bosens Kannikgård
i Ribe og har vistnok stået i et særligt Forhold til ham, må
ske bestyret hans Provsti over Vardsyssel,
*) I Gronlunds
Afskrift står der rigtignok „aurea“; men jeg antager, at det
er en Fejllæsning for „ænea“,
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Margrethe. Gregors berømte Værk, „Moralia“, som
Presbyteren, Hr. Jens Steen, og han selv i Forening
havde ladet afskrive, skjænker han Ribe Domkirke med
den Bestemmelse, at det skal fremlægges og fastlænkes
på et Sted, hvor de, som ville studere det, altid kunne
have en let Adgang til det. De Studerende skulde også
bede for Hr. Steen, som havde givet sin Del hertil. —
En Rente af 1 Mk. lybsk af et Hus i Ribe tilligemed
Kapitalen, hvorfor denne Rente er kjøbt, næmlig 16 Mk.,
giver han den, som har Tilsynet med Domkirkens Ur. —
Hvis hans Formue enten i Danmark eller Tydskland
skulde strække til, skal der endnu kjøbes en årlig Ind*
tægt af 10 Mk., der da skulle uddeles om Lordagen i
Ribe, når Antifonien „inviolata“ bliver sungen ved Pro
cessionen for vor Frue; dog skulle kun de deltage i
Uddelingen, som have været tilstede ved Vesperen, og
en Korvikar kun have en Fjerdedel mod en residerende
Kannik. — Exekutoreme skulde foranstalte lians Begjængelse; de i Ribe skulde foranstalte den i Ribe og Sles
vig, de lybske i Lybek. — Hvis hans Formue overstiger
det allerede Anførte med noget Klækkeligt, skal det an
vendes til Udvidelse af Gudstjenesten i Ribe Domkirke,
eftersom den er fattig. — Endnu giver han til Højalteret
i Ribe en Messebog, og til Kirken sammesteds et forgyldt
Bæger med Fod, som havde kostet 20 Mk., for at der
deraf kunde gjores en Dåse (vas) til at bære Kristi Le
geme i til de Syge, eftersom den, der nu brugtes, kun
var af Kobber. — Han udnævner særskilte Exekutorer for
Danmark og Tydskland, for Danmark Kannikeme Niels
Sjøbo og Mads Rusk og Vikaren Niels Pedersen.
Nogle juridiske Bøger (libri in legibus) tilhørte Kapitlet
i Ribe; de fleste af hans egne Bøger skulde også sendes
til Ribe, for at Exekutoreme der enten kunde sælge dem
eller disponere over dem på anden Måde. Nogle Ind
tægter i Wismar, som ikke vare nævnte af ham, tilhørte
ikke ham, men Niels Sjøbo, for hvis Penge de vare
kjøbte.
Ved Testamentet ere hæftede 2 Sedler. På den ene
approberer Biskop Kris tjern i Ribe det og erklærer det
for sin Villie, at Alting i det, som angår hans Kirke og
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dens Personer, skal overholdes ubrødelig til evig Tid.
På den anden Seddel approbere ligeledes Ærkedegnen
og hele Ribe Domkapitel samme Testamente efter moden
Overvejelse og love for sig selv og deres Efterkommere
at overholde det og efter Evne skaffe det Overholdelse
af Andre til evig Tid med Hensyn til Alt, hvad der angik
Ribe Kirke og dens Personer. Begge disse Stadfæstelser
ere daterede d. 8de Decbr. 1429.
Endelig er der bag på Testamentet tilføjet en Attest
af den samme Notarius Bertold Lodder om, at Mag.
Otto Bosen d. 14de Maj 1436, ligeledes i Lybek Domkirke,
havde tilfdjet en Bestemmelse om, at, da Kirken og Ka
pitlet i Slesvig allerede havde fået, hvad de skulde
have, skulde det, som i Testamentet var tillagt dem, til
falde Ribe Kirke med Undtagelse af det Gods, som al
lerede var solgt, og Kjøbesummen udbetalt til Kirken i
Slesvig.l) — I „Oldemoder“ anføres dels (Fol. 10) 200 Mk.
lybsk, som Mag. Otto havde skjænket Kapitlet, og som
tildels indestode i en Ejendom i Wismar, dels (Fol. 13)
hans daglige Messe, som holdtes foran Sogncalteret i
Domkirken.
Kapitlets Gods i Sal Sogn med Svendstrup Ho Svend
vedgård, hvilket det 1388 havde fået af Biskop Jens st r u p H oMikkelsen, blev på Grund af dets Fraliggenhcd gjerne vedgård
bortforlenet til en Adelsmand. 1328 havde Væbneren Jes med GodJul opladt det til Kapitlet;a) men d. 22de September 1329 set i Sal
blev det igjen overdraget til Henrik Eriksen (Banner), bortforHan skal årlig inden vor Frue Marked i Ribe give Ka- lenes.
pitiet 6 Tønder godt, nyt Smör eller også inden Midfaste
18 Ører (54 Ørtug) Korn, næmlig 1 Mark (ell. Læst = 8
Ører = 24 Ørtug = 30 Tdr.) Rug, 1 Mark (= 24 Ør
tug = 36 Tdr.) Byg og 2 Ører (= 6 Ørtug =15 Tdr.)
Havre. Han skal holde og beskjærme Godset som sit
eget og ikke forurette eller beskatte de Vornede (Bøn
derne) på nogen Måde over deres Skyldighed. Kontrak
ten kan fra begge Sider opsiges med et halvt Års Var
sel. Endelig skal Henrik Eriksen og hans Venner „være
Kapitlet til Tjeneste og Vilje“ for denne Forlcning.’)
’) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., 189.
’) Smst., Nr. 191.

’) Srnst., Nr. 188.
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Det foregående År (1428) havde Holstenerne med
flere tydske Forbundsfæller gjort et ødelæggende Indfald
i Jylland, hvorfra de hjeinslæbte et stort Bytte. Iblandt
dette nævnes også Kjøbmandsgods, navnlig også Klædevarer. Da Ribe var det fornemste Oplagssted for disse,
er det rimeligt, at også vor By er bleven plyndret. Det
var udentvivl dette Tog, som bragte Kongen til næste
År at tænke på en bedre Befæstning af Slottet, som man
ser af et Brev til Kapitlet, hvori han beder det om at
tillade, at dets Bønder og Vordnede må hjælpe Hr.
Erik Nielsen med 4 Dages Arbejde på Riberhuses Be
fæstning, ligesom Kongen havde skrevet om det Samme
til Klercsiet og Ridderskabet i Stiftet.1)
Hr. Erik Nielsen (Gyldenstjerne) til Tim var
dengang Kongens Lensmand på Slottet; om ban har været Hr. Peder Nielsen (Gyldenstjernes) umiddel
bare Eftermand, tor jeg ikke sige, da denne, såvidt jeg
ved, forekommer sidstegang som Lensmand 1406, og Erik
Nielsen førstegang 1419, da han var Høvedsmand både
på Brønlund (ved Åbenrå) og i Ribe. De vare rime
ligvis Brodre; idetmindste havde Peder Nielsen en
Broder af Navn Erik, der også var Ridder.
Den sammeErik Nielsen til Tim forleuedes d. 1ste
September 1431 af Kapitlet med Ryberggård med
Mølle og det Gods, som Kapitlet 1403 havde kjøbt af
Hr. Niels Krag, tilligemed dets øvrige Gods i Hing
Herred, næmlig i He og Stadil Sogne, undtagen Opstrupgård (i Stadil Sogn). Hans årlige Afgift er 9
lødige Mark og 3 Sk. Grot, som skulle betales 8 Dage
for vor Frue Marked; hvis de ikke ere erlagte i rette
Tid, skal han inden Jul betale 15 lødige Mark. *) Denue
Forhøjelse er så stor, at den synes at tyde på, at Ka
pitlet ikke har stolet særdeles på Ridderens Nøjagtighed
i at betale. Vi skulle senere høre, i hvilken hårdnakket
Strid de kom med hinanden i andre Sager. — Det
blev i det Hele på denne Tid almindeligt, at Kapitlets
længere fraliggende Gods bortlejedes til Adelsmænd. SåM) Terpager: R. C., S. 37.
*) Danske Dipi. og Br., S. 114.
242. 266.
Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 193.
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ledes havde Hartvig Limbek til Nebbe 9 Gårde og.
et øde Gods („Gård“) i Vejlby og Ullerup Sogne.1)
(Ullerup Sogn bestod af Byerne Ullerup, Hyby og
Hanner up, som senere bleve nedrevne for at give
Plads for Byen og Fæstningen Fredericia.)
Den 22de Januar 1433 gav Anders Svendsen,Bymand i Varde, Is b er g Mølle i St. Jakobi Sogn (ved
Varde) og et øde Byggested, hvortil lå 12 Ørtug Land
ovenfor Møllen, til Domkapitlet i Ribe, for at der skulde
holdes 2 Messer om Ugen og en årlig Begjængelse (Årtid) i Domkirken til Frelse for Ty ges Sjæl, hvem hans
Son, Peder Andersen, desværre havde slået ihjel.
Blandt Vidnerne er Henrik Rantzau, Høvedsmand
på Vardebus.2) Kapitlet kom efterhånden til at holde
flere sådanne Messer, som Drabsmanden stiftede (eller
blev tvungen til at stifte) til Frelse for den Drivbtes
Sjæl. „Oldemoder“ nævner Fol. 13: en for Esger Jen
sen, der var dræbt i Ny minde, hvorfor var givet en
årlig Rente af 2 */a Mk. lybsk, — en (ugenlig) Messe for
N i e 1 s M a d s e n i K a 1 s 1 u n d, for hvilken N i c 1 s Mor
tensen „Siel 1“ (Skeel?) i Rødding 1440 gav en Gård
i R ø d d i n g, ’) — en ugentlig Messe for Johan Jen
sen, som var dræbt af Anders Orm, — og endelig
en for Henrik Nielsen, som var dræbt af Stygge,
hvilken Messe holdtes for Isberg Mølle. Jeg ved
ikke, hvorledes denne sidste Angivelse skal forenes med
det ovenfor Anførte.
Herregården Nørholm tilhørte i Slutningen af det
14de Århundrede Adelsmanden Jep Thomsen af den
Munck-Lange’ske Familie, og efter ham hans Son Jon
Jakobsen, der døde 1404. Det er rimeligvis Faderen,
som først har bygget Gården på nogle Holme i Varde
Å, uden at tage tilstrækkelig i Betragtning, om det
Sted, hvorpå han opførte den nye Borg, tilhørte ham
med Rette. Følgen heraf blev, at Kong Erik År 1406
på sit Retterting i Varde domte hans Enke, Bisolf (Eli*) Kapitlets Registrant.
*) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr.
195.
•) Se herom også Stiftsk. Dokum. i Gch.-Ark. for
Årene 1440 og 1448.
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sabeth), til at nedbryde Gården, idet den „Vold“ (opkastede
Grund), hvorpå „Adelhuset“ (Hovedbygningen) stod, tildomtcs Kronen, og den Grund, som kaldtes „Mellemvolden“,
og hvorpå „Forborgen“ stod, med Mere tilkjendtes Kir
ken1) ; for den Tid, Gården havde stået, skulde der bødes
til Kronen. Fruen og hendes Son, Jens Jonsen, måtte
udstede et Brev, hvori de selv bekjendte, at denne Dom
var overgået dem, og at det kun var af Dronningens
Nåde, hvis Gården endnu fik Lov til at blive stående.’)
Samme År afkjøbte Dronning Margrethe såvel Thistrup og Hodde Kirker som Domkapitlet Kirkens Ret
tighed i Gårdens Grund, som de må have ejet i Fælles
skab.’) Først 1523 afkjøbte igjen Nørholms daværende
Ejer Kronen den Ret, som „Domkirken og Kapitlet havde
haft“, for 5 Bøndergårde.4)
Ridder Jon Jakobsen og hans Familie fortjente
forøvrigt alt Godt af Kapitlet og Domkirken. Han havde
stiftet et nyt Alter i Domkirken, nordenfor Døbefonten,
altså udentvivl på den nordlige Side i selve Koret, og
af Alterets Indtægter bestemt 6 Sk. Sterl. for sin egen,
Bin Hustrus og sine Sdnners Årtid, der holdtes d. 18de
Maj.s) — 1433 udvidede Fru Elisabeth betydeligt sin
Mands Stiftelse ved et Dokument af 29de Juli, hvori huu
erklærer, at hun til Frelse for sin egen, sin afdøde
Mands, sine Sonners og Forfædres Sjæle skjænker og
skjøder Kapitlet i Ribe alt sit Gods i Jærne, SønderNebel,6) Nesbjerg og Guldager Sogne med en
Mølle på det sidstnævnte Sted, altsammen kjøbt af vel
byrdig Mand, Thomas Karlsen. For denne Gave
skulde der holdes en daglig Messe ved hendes Mands
Alter; hendes Mand havde kun besiddet dette Gods som
Pant; men det havde været hans Bestemmelse, at det
’) Andet (Gårdens Jorder?) domtes til at være Skattejord
under Kronen; det var rimeligvis Bønderjord, som var kjøbt
imod den S. 274 omtalte Overenskomst mellem Kronen og Adelen.
*) Ældste Archivregist., I, S. 5.
•) Danske Dipi. og Br.,
S. 267. 271.
4) Danske Atlas, V, S. 770.
*) Anniversariebogen.
*) Således kaldtes tidligere i Modsætning til
Nørre-Nebel i Østerhorne-Herred det nu såkaldte VesterNebel i Skadst Herred; men hvorfor kaldes Nebel i Brusk
Herred også Vester-Nebel?
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skulde gives til Alteret, såsnart lian selv eller hans Ar
vinger fik det til fuldkommen Ejendom. Desuden giver
hun endnu til Alteret 1 Otting på Varm in g Mark (Sem
Sogn) og en Syvendedel af Fiskeriet i Varining Sø, som
hun havde kjøbt af Fru Katharina, Erik Rind s Efter
leverske. Den daværende Sakristan ved Domkirken, lir.
Niels Madsen, skulde nyde Indtægterne af alt Godset
for sin Levetid, imod at han holdt den daglige Messe
foran Alteret og betalte Kapitlet 3 Mk. lybsk årlig for
2 Årtider, hver med Vigilier og 12 Messer, for hendes
Mand, deres Sonner og Forfædre, og efter Giverindens
Død endnu 1’/» Mk. lybsk til for hendes Årtid. Efter
Hr. Niels Madsens Død skulde Kapitlet selv oppebære
Indtægterne og derfor lonne på sædvanlig Måde en Presbvter, som førte et retskaffent Levnet, og som da skulde
holde den ovenomtalte Messe. Fruens ældste Arving
i lige nedstigende Linie skulde dog tages på Råd med
ved Valget af denne Presbyter. Den øvrige Indtægt skulde
Kapitlet selv beholde for Årtiderne, hvis den ellers var
tilstrækkelig.
1434, Fredagen for Palmesøndag, tog Kapitlet efter
modent Overlæg og enstemmigt, som det hedder, en Be
stemmelse, som skulde befri det for fremmed Indblanding
i Kannikernes indbyrdes Stridigheder, men som vistnok
var temmelig egenmægtig og noppe vilde kunne gjennemføres, næmlig den, at hvis en af Brddrene havde Noget
at klage over en anden, skulde han fremsætte det 3
Gange itræk i Kapitlet, og hvis han da tredie Gang ikke
tilfredsstilledes efter Brodrenes Kjendelse, skulde han (det
må da være Forn ærmeren) udelukkes af de residerende
Kannikers Antal.2)
Den 15de Juli samme År var det, at 16 Biskopper udstedte
et Afladsbrev til Fordel for Domkirken, således som det er
fortalt ved År 1402. De samme Biskopper udstedte
samme Dag også et Afladsbrev til Fordel for St. Mikaels
Kirke ved Puggård. De angive som deres Hensigt, at
Kirken må blive æret med passende Hædersbevisninger
og stadigt besøgt af de Troende, og da den ikke
’) Stiftsk. Dokum. i Geh.-Ark., Nr. 180.
a) „Oldemoder“, Fol. 8.

1434.
Kapitelsbestem
melse om
Kaunikerne s
indbyrdes
Stridig
heder.

Afl adsbreve til
Fordel
for Dom
le i r;k e n
og St.

302
Mikaels
Kirke.

Kirkefor
samlin
gen i
Basel
tager
Kapitlet
i Beskyt
telse.

1436.
Ingjcrd
Hermansdat
ter til
Høgård.

var nogen Sognekirke (undtagen måske for Lustrup),
iren kun et til Puggård knyttet Kapel, er det rimeligt
nok, at den til sine Tider bar stået temmelig forladt.
Betingelserne for at nyde Godt af Afladen ere ganske de
samme som i Afladsbrevet for Domkirken. Biskop Kri
st jern stadfæster som Stedets Biskop denne og enhver
anden samme Kirke på rette Måde og i Overensstem
melse med Kirkeloven indrømmet Aflad.1)
I disse År (1431—1443) afholdtes den store Kirke
forsamling i Basel. Ribe Stift havde den Ære, at atter
dennegang dets Biskop valgtes til at repræsentere den
danske Kirke, ligesom ved Kirkeforsamlingen i Kostnitz,
dennegang i Forening med Ærkedeguen i Årbus, den
senere Biskop sammesteds, Hr. Jens Iversen (Lange),
om hvem der senere vil blive at fortælle også i Ribe
Bys Historie.’) Ribe Domkapitel med dets Ærkedegn
i Spidsen, og i Forening med det Byens og Stiftets Gejst
lighed, havde klaget til Kirkeforsamlingen over, at nogle
mægtige Verdslige på ulovlig Måde beskattede dem og
bemægtigede sig deres Ejendom. Forsamlingen tilskrev
derfor d. 15de December 1434 Provsterne i Bordesholm
og Slesvig og Dekanus ved Mariekirken i Hamborg, at
de ved gejstlige Straffe skulde søge at forsvare Kapit
lets og Gejstlighedens Ret, og gav dem de hertil for
nødne Bemyndigelser.’)
For flere År siden havde en Væbner, Herman
Iversen Pennoo, givet Kapitlet 4Gårde i „Erixhøg“
(Erikshoj, nu Erritsø) og en Gård i Ullerup til
Kapitlet for sin egen og sin Hustrus, Lucia s, Årtid.
Den sidstnævnte Gård var rigtignok iforvejen pantsat til
Kapitlet af Niels JensenFinnik, men Gaven var alli
gevel forholdsvis stor. Nu stiftede Herman I vers en s
Datter. Ingjerd Hermansdatter til Høgård (nu
Hojgård i Grejs Sogn), Nis VognsensEfterieverske,
en daglig Messe, til hvilken hun gav endel Gods, isrer i
Eltang Sogn, navnlig G rauen gård ,*) der nævnes som
’) Terpagcr: R. C., S. 389.
*) Ser. Rer. Dan., IT, S. 559
(Chronicon Skibyensc).
•) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.
Omtales i „Dansk Atlas“.
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en Hovedgård, <3 Gårde i Fiskerhuse, som havde 11
Beboere, endnu et Par Gårde og noget øde (iods, —
fremdeles alt hendes Gods i Skjærbæk (Tavlov Sogn)
og en Gård i Braindrup Sogn. Messen skulde holdes
til evig Tid til Bedste for hendes egen, hendes Forældres,
Mands og Sønners Sjæle i det Kapel, som lå nærmest
vestenfor St. Jakobs Kapel, men som endnu ikke synes
at have fået noget Navn. Gavebrevet er udstedt d. 9de
September 1436. *) — Denne daglige Messe er også opført
i Oldemoder. — Året efter forøgede Kapitlet sit allerede
temmelig anselige Gods i den Egn ved at afkjøbe den
samme Fru Ingjerd hendes Ejendomme i G årslev
Sogn. Også her kaldes den storste Gård „Grauengård“: den er dog fæstet bort og giver ikke mere end
6 Ørtug Korn; foruden den anføres 3 andre Gårde og
et Møllested. Påfaldende er det, at der findes blandt
Stiftskistens Dokumenter 2 Skjøder på dette Gods, som
i det Meste ere ganske enslydende, men hvoraf det ene
angiver Kjøbesuinmen til 203 Mk. lybsk og efter Vid
nernes Navne må antages udstedt i Vejle, det andet
derimod angiver Kjøbesummen til 150 Mk. lybsk
og efter Vidnerne at domme er udstedt i Ribe, og
begge ere endda daterede samme Dag, næmlig Lang
fredag (feria sexta Pasche) 1437. Derefter mødte Fruen
Midsommers Aften 1438 på Holbomods (Holmans) Her
reds Ting og vedkjendte* sig der Salget af det anførte
Gods ligesom også af endnu en Gård i samme Sogn, som
hun tidligere havde solgt Kapitlet. ’)
Biskop Kr i stjern Hemmingsen havde for flere
År siden ladet indrette et nyt Kapel i Domkirkens
store Tårn. Af Mag. Otto Bosens Testamente have vi
(S. 294) set, at der tillige fandtes et Kapel for de
11,000 Jomfruer under det samme Tårn. Det er også
endnu let at se, at ikke blot dets nederste Etage, men
også 2den Etage har været benyttet til Kapel, da også
den er smukt hvælvet, og ligesom den ikke står i For’) Terpager: R. C., S. 279.
’) Stiftsk. Dok. i Gch.-Ark. — I Tingsvidnet kaldes Fruens
Gård „Uowitli Gård“, som måske er en oprindeligere Form
af Navnet end Høgård eller Hfijgård.
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bindelse med nederste Etage, men har en særegen Ind
gang fra Kirkens Galleri, således har også Opgangen til
den øvre Del af Tårnet været en Trappe, som var anbragt
inde i det øverste Kapels Mur. Rimeligvis erebegge Kapel
lerne bievne indrettede på samme Tid. Man ser, at det er
det nederste af disse 2 Kapeller, som i senere Tid kaldes
Lucius’s Kapel
og der er ingen Grund til at tvivle om
Rigtigheden af denne Betegnelse. At Biskoppen indviede
sit Kapel netop til St. Lucius, var rimeligvis til Erin
dring om Roskilde Domkirke, i hvilken han tidligere
havde tjent.
Stiftelsesbrevet for Biskop Kr i stjern s Kapel er
udstedt Lordagen for Trinitatis Sondag 1438. Biskoppen
fortæller deri først, at han efter omhyggelig Overvejelse
og efter forstandige Mænds Råd samt med Kapitlets
Samtykke har ladet indrette et Kapel i Domkirkens store
Tårn til Ære for den almægtige Gud, vor Frue, St.
Lucius og alle Helgener og doteret det med følgende
Ejendomme: først med en Residents i Ribe, hvis Byg
ninger vare opførte af Alterets Vikarius, Hr. Niels
Bomgarth (Alteret må altså allerede have bestået i
nogen Tid), men hvis Grund var givet af Biskoppen selv;
denne havde tilbyttet sig den af Bispestolen for Hoved
gården S em gård og noget andet Gods, som han havde
kjøbt af Væbneren Erik Jensens Enke og øvrige Ar
vinger for 160 Mk. lybsk. Det var altså et meget kost
bart Vederlag, Biskoppen havde givet, om end Grunden
var af betydelig Udstrækning. Den lå næmlig ligeoverfor
den vestlige Ende af Domkirken, havde i sin østlige Ende
en Bredde af 47 Alen og strakte sig i Længden ind til „en
anden offentlig Gade“ (den nuværende Gråbrodregade).
Der kan næppe være nogen Tvivl om, at denne store,
tidligere Bispestolen tilhørende Grund, har været den,
hvorpå den ældste Bispegård havde stået. — Fremdeles
gav Biskoppen til St. Lucii Alter en Gård i St. Klemens
Sogn vestenfor Gråbrodre Kirke, Hovedgården Ab skov
gård (Landsbyen Askov i Malt Sogn), en anden Gård
*) Farstrups og Axelseng Dagbøger, S. 237. — Frost: Efterretn.
om Ribe Doink., S. 62.
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sammesteds, 1 iEstrup, t i Es le el und (Brørup Sogn),
1 i Plovstrup (Jærnved Sogn), og alt lians Gods i
Maltherred, hvilket han (rimeligvis det Hele) havde kjøbt
af Fru Bertha, Lave Knudsens Enke, fremdeles no
get Gods såvel i Nørre- som Sønderjylland, som han havde
i Pant af Samme, endvidere en Gård i Hojen,1) den
Gård i Dysling, som Biskoppen havde fået i Bøde for
et Drab i en Kirke (se S. 289), og endelig en Gård i
Engberg i Vandfuld Herred, hvilken sidste han dog
også kun havde i Pant af Fru Ingeborg, Ridder
Predbjorn Podebusks Enke. Alt dette gav han til
Vedligeholdelsen af Alteret, dets Gudstjeneste og øvrige
Fornødenheder på den Betingelse, at Alterets Vikar daglig
enten ved sig selv eller ved en Anden skulde lade holde
en Messe foran samme Alter, hvori han bbnfaldt Gud
om Frelse for Biskoppens og hans Forældres Sjæle. Ef
ter Biskoppens og Niels Bomgarths Død skulde de
fremtidige Biskopper konferere Alteret til en Kannik,
som præsenteredes dem af Kapitlet; han skulde da bo i
den ovennævnte Residents og holde den vel vedlige og
lade Biskoppens og hans Forældres Årtid holde årlig på
Biskoppens Dødsdag med de Messer og Vigilier, som
vare sædvanlige i Ribe Domkirke; for denne Årtid skulde
Kapitlet årlig have 8 Sk. Sterl.a)
At Alteret allerede havde bestået i længere Tid,
forend det ovenanførte endelige Stiftelsesbrev blev ud
stedt, se vi også af et Dokument af 20de December
samme År, hvori Biskoppen vitterliggjor, at han for
længe siden havde doteret St. Lucii Alter, som han for
sin Sjæls Frelses Skyld havde ladet opbygge under det
store Tårn, med Semgård med mere Gods; men da han
efter Overvejelse med sit elskede Kapitel havde fundet,
at dette Gods lå særdeles bekvemt for Biskopsbordet,
havde haD med Kapitlets og Alterets Vikars, Hr. Niels
Bomgarths, Samtykke ombyttet det med en Grund i Ribe,
der beskrives ganske som ovenfor. Derefter anføres
*) Denne Gård havde Biskoppen fået til Foræring af Hr. Peder
Andersen, Kannik i llibo og Præst i Uilorup, således som
dot blev kundgjort over dennes Grav i bans Testamente (Stiftsk.
Dok., Nr, 201).
*) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark, Nr. 215.
20
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påny Bestemmelserne om Vikarens Udnævnelse og Pligter;
her siges udtrykkelig, at det skal være en virkelig resi
derende Kannik, som Kapitlet skal udnævne.1)
Samme Dag udstedte også Hr. Niels Bo mg artli,
der her kalder sig Præst i S em, et Brev, hvorved han
skjænker alle de Bygninger, som han har opført eller
måtte opføre på Alterets Grund, til dette på den Betin
gelse, at Alterets fremtidige Vikarer skulle mindes ham
og hans Forældre til evig Tid i enhver af deres Messer.’)
Uagtet den gjentagne udtrykkelige Bestemmelse om,
at Vikaren ved St. Lucius’s Kapel skulde være en af
Kannikerne, var dette dog ikke Tilfældet 1448, da en
Presbyt er Knud Pedersen, der tillige var Sognepræst
i Far dr up, var dets Vikar. Måske har Fordelen ved
denne Stilling været så ringe, at ingen af Kannikerne
har ønsket den; idetmindste så Biskoppen sig på Grund
af, at Vikariets Indtægter vare så små, at Vikaren ikke
kunde bære de med dem forbundne Byrder eller leve på
en passende Måde, foranlediget til med Kapitlets Sam
tykke at forene St. Nikolaj Sognekirke i Fardrup og
St. Lucius’s Kapel med hinanden til et eneste og udele
ligt Beneficium; dog forbeholder han Bispestolen og Kan
toren i Kapitlet (der jo var Provst i Kalslund Herred)
deres Prokurationer og Visitations-Rettigheder.5)
Det var dog kun for en kort Tid, at St. Lucius’s
Kapel blevadskilt fra Kapitlet; endnu i Biskop Kristjerns
Levetid vendte det tilbage og bragte Fardrup Kirke med
sig. En Kannik Knud Lundh, der måske er den Samme
som den ovennævnte Knud Pedersen, som nu var
bleven Medlem af Domkapitlet, fik næmlig både dette
Vikarie og det nævnte Sognekald af Biskoppen med Ka
pitlets Samtykke for bestandig inkorporeret i det Præ
hende, som han på den Tid var i Besiddelse af, og som
derved blev det bedste af dem alle. Denne Inkorporation
kjendes nu fornemmelig af en Stadfæstelse, som Pave
Sixtus d. 4de gav derpå 1483, da der var opstået
nogen Tvivl om dens Gyldighed.4) Det kaldtes fra nu
*) Terpager: R. C., 8. 288,
J) Smst., S. 289.
’) Stiftsk.
Dok.. Nr. 253.
Terpager: 11. C., S. 290. Originalen
i Geh.-Ark. (Rihe gejstl. Instit., Perg., Nr. 162.)
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af Præbendet „under det store Tårn“ og bestod i denne
Form indtil Reformationen. *)
Den 14de Juni samme År 1438 fik Kapitlet en meget fjern Besiddelse, idet Fru Abel, en Datter af den
afdøde Ridder Albert Andersen og Enke efter Væbneren Otto Snafs, skjænkede det alt det Gods i Lifland, som hun havde arvet efter sin ovennævnte Fader
og sin Broder Henning Albertsen. *) For storre Sik
kerheds Skyld mødie hun d. 5te Avgust 1438 for Kanniken Anders Brok, Biskoppens General-Official, me
dens han sad til Doms på sædvanligt Sted i Domkirkens
Omgang, og stadfæstede her tilligemed sin Son, Albert
Snafs, den ovennævnte Gave, som bestod i Gods i Di
strikterne Har gie n og Vironien i Linavic Sogn. Hun
siger, at hun giver Kapitlet disse Ejendomme til Eflerladelse af hendes Forfædres Synder og til Frelse for sin
egen og sine Arvingers Sjæle.s) — Kapitlet beholdt ikke
disse Ejendomme længere end til 1447, da det solgte
dem til Ridder Herbert Knudsen, Høvedsmand på Vi
borg Slot (i Finland).4) — Væbneren Otto Bundesen
Snafs forekommer allerede 1361 her i Egnen.4) 1378
fik han ved et Mageskifte med vor Frue Alter i Emmerlev
Kirke Kjærgård i samme Sogn for en anden Gård sam
mesteds, som han havde arvet efter sin Fader. Hans
Hensigt var at befæste Kjærgård, der vel må have haft
en bekvemmere Beliggenhed hertil end hans arvede Gård;
men han måtte forpligte sig til, at der ikke fra de Byg
ninger, som han agtede at opføre på eller ved Gården,
skulde blive tilfdjet Nogen, som stod under Kirkens Be
skyttelse, nogen Skade, medmindre han, hvad Gud for
byde, skulde blive således forurettet af nogen af Biskop
pens Officialer, at han blev nødt til at forsvare sig; selv
i dette Tilfælde skulde det dog ikke ske, uden at det
iforvejen var blevet Biskoppen og Kapitlet tilkjendegivet ved en offentlig Klage.’) 1420 pantsatte han dog
Kjærgård og solgte det senere, som tidligere omtalt, til
’) Se „Ny kirkehistor. Saml. I, S. 80.
*) Geh.-Arkiveta Di
plomatarium.
*) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 214.
*) Geh.-Ark. Diplomat.
•) Suhrn: Hist, af Danm., III, 8. 84O.
•) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 93.
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Hr. Morten Jensen på Møgeltønder, hvorefter han
bode i Ribe.l) Han døde 1422 (?), rimeligvis d. 20de
September, på hvilken Dag hans Årtid holdtes for Ind
tægten af en Gård i Øster-Vedsted.a)
1 4 3 9.
Folket var endelig blevet kjed af sin usle Konge,
Kristofer Erik af Pommern, og St. Hansdag 1439 sendte en
af Baiern Del af Landets første Mænd ham fra Lybek et OpsigelKonge. sesbrev og indkaldte i hans Sted hans Søsterson, Kri
stofer af Baiern. Blandt deMænd, soin deltoge heri,
vare både Biskop Kristjern og Lensmanden på Riberhus, Hr. Erik Nielsen, for ikke at tale om Hr. Mor
ten Jensen, som rimeligvis endnu var Biskoppens Lens
mand på Møgeltønder, og Andre. I et Forsvarsskrift af
samme År beråber Kong Erik sig dog endnu på Erik
Nielsens Vidnesbyrd, skjdnt han nu er mellem hans Fjen
der, om, at han ikke har næret Ugunst mod nogen af
Landets Indbyggere.
1440.
I Året 1440 træffe vi igjen på Indstiftelsen af et nyt
St.Birgit- Kapel i Domkirken. Dennegang var det til Ære for den
tes Kapel, h l ige Birgitte, en fornem svensk Dame, som i sit relistiftet af giøse Sværmeri trode at have en Mængde guddommelige
Kantor Åbenbarelser, og som, skjdnt hun ligeså lidt havde skftJep Iver- net Paverne og det pavelige Hof som nogen Anden, dog
sen
1391, 18 År efter sin Død, blev erklæret for en HelgenLange.
inde. Hun var Stifterinden af den eneste Kloster-Orden,
der er udgået fra Norden, næmlig Birgittinernes (ell. Bir
gittinernes), som også snart i Danmark fik Klostrene
Maribo og Mariager. Senere havde der i selve Kir
ken rejst sig megen Modstand mod Birgittes Meninger
og hendes Orden; men da både Kong Erik og de 3 nor
diske Rigers Biskopper, som vare forsamlede 1434 i
Vordingborg, på det Indstændigste havde anbefalet Orde
nen til Kirkeforsamlingen i Basel som meget vigtig for
Kirken i disse Lande, forblev den dog uantastet.
Kapellets Stifter var Jep Iversen Lange, Kantor
i Kapitlet, af en anset og udbredt adelig Familie her i
’) Se S. 285. Nfir han i dette senere Vidnesbyrd kaldes Rid
der, må det være en Fejltagelse af Magistraten.
Ser.
Kor. Dan., V, S. 560.
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Egnen. Blandt Andet kom Familien fra 1466 af næsten
i et helt Århundrede i et Slags arvelig Besiddelse af
Provstiet i Vardsyssel og det dermed forbundne Prælatur
i Domkapitlet. Til samme Familie hørte også Munck’erne,
der gave Ribe 2 Biskopper. — Jep Iversen skal efter
Begtrups Stamtavle over Familien Munck-Lange have
været en Son af Ridder1) Iver Thomsen (til Krogs
gård?); han forekommer fra 1408 af som Kannik. Kan
tor var han bleven efter Hr. Niels Jensen, der fore
kommer endnu 1411,’) men må være død kort efter; thi
1413 tilmeldte Peder, Biskop iOlor (? „episcopus Olorensis“), Biskoppen og Kapitlet fra Florents af, at Kannilcen Jep Iversen havde præsenteret ham Pave Johan
nes’s Brev, indeholdende, at Kapitlet i Ribe efter Kantoren
Niels Jensens Død havde udvalgt Jep Iversen til hans Ef
termand; Valget var blevet stadfæstet af Biskop Peder i
Ribe, og Jep Iversen havde tiltrådt sin nye Stilling; senere
var der opstået nogen Tvivl om Valgets Gyldighed; men
Paven havde befalet ham (Brevskriveren) tilligemed Bi
skopperne af Århus og Odense at indsætte Jep Iversen
i Kantoriet uagtet disse Tvivl, hvilket han derfor herved
gjorde.8) — Stiftelsesbrevet for Birgitte Kapel lyder
således:
„Gudh i Himmelrigæ till loff och hedher och hans
„miskwnnæ modher Maria och saneta Birgitta och
„allæ hellien (Helgene) i himmelrigæ till ære Jcgh
„Jep Iwerssen Cantor i Ribæ laadher byggæ een
„Capeli paa ny indhen Ribæ kirkæ, i hwilkæth skal
„holdæs een daffligh mæssæ for allæ lewindæ och
„dødæ ther af then frændher gildhæ och samfwndh,
„som nu Jioldæs indhen Wardsysæl, och særdelss
„skal dæræ sæiæs mæssæ i hwer Wgæ for dæræ
„siælæ, aff hwes almæs then Capellæ ær aapbygget
„och ræntæ tillkyøpt aff, saasom ær too mæssær i
„hwer wgæ for Jes Eysens siæl, een mæssæ for
*) Begtrup kalder ham Væbner; men allerede 1406 forekommer
han Bom Ridder (Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 147).
Terpager: R. C., 8. 218. Efter S. 286 af aamme Skrift skulde
han dog allerede være død 1410.
a) Bartholinske H&ndskr.
i UniverB.-Bibl. T. VIII: Orig. lit. ex capit. Rip., Nr. 80.
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„Niss Persens siæl aff Lønæ (Lonne), een mæssæ
„for Jess Jonsens siæl, Och the andher mæs„ser for min och min foralldres siælæs helsen„Till hwilkæn Capell och dafflich mæssæ ath haaldæ
„iegh tillæggær thette gotz, hær effther staar skreven,
„først een bygdh gaardh i Odher (Vodder) saghen,
„som nu skyldher een øræ korn och tree skelingh
„lub. aff ængh, Item een bygdh gaardh i Dysdorp
„(Døstrup) saghen och Dysdorp by, hedher Dys„dorp gaardh, skylder V ørtæ korn, thette gotz
„køptæ iegh at hoklæ the too mæssær for Jens
„Eysens siæl; Item een bygdh gaardh i Lintorp
„(Lintrup) saghen, hi ædher Prowstæ hawæ, skyl„dher too skelingh gr. udhen enmerkæ skoff, Och
„een ørtæ korn till skyld aff ødhæ gozt paaArdorp
„(Arndrup) mark iSkast saghen, thettæ gotz køptæ
„iegh till ath haldæ then mæssæ for Nis Per„sens siæl af Lønæ; item een gaardh i Wim (Vium)
„saghen i Nønæhæridh i Wardæsysæl, i hwilkæn
„boor Mathis Tostiseu Och giwer hvert aar too
„lub. mark met aff ødhæ gotz i thet samæ steth,
„som iegh førræ hawffdæ; Item een bygdh gaardh i
„Jernæ saghen, hedher Stydkiær, skyldher hwert
„aar V ørtæ korn, thettæ gozt køptæ iegh till ath
„haldæ then mæssæ for Jess Jonsens siæl; Item i
„Myoldom saghen i Ly i hæreth too gaardæ, skyldher
„tywæ skelingh engæls, item alt mit gotz i Grirn„storp saghen Och Grimstorp mark met ængh paa
„Werwm march och Grisbæk,1) Aldorp och
„Snethwin (Sneum) mark; item i Almænsysæl een
„gaardh i Gæstæn saghen, skyldher ’/a tønne hon„nigh; item alt mit gozt i Wirst saghen, item paa
„Ælndh i Wldorp (Ullerup) saghen een gaardh,
„hedher Hondorp gaardh och skyldher ’/a tønne
„srnor och 1 ørtæ korn; item 1 gaardh i thet samæ
„saghen i Wldorp by, skyldher xji øræ korn; alt
„thettæ forde gotz aapladher och antwordher och
„skødher iegh met thettæ mit nærwerindhæ aapnæ
*) Verum må rære Vcjrup; Grisbæk hører til Vejrup Sogn.
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„breff til forde Capellæ till ewindeligh eyæ met
„saadhan madæ och wilkoor, som her æffther staar
„skrewen, først ath then daffligh mæssæ skal holdhes
„som sawdh ær, item ath then, ther min næstæ
„aarwingæ ær och eelst ær paa min fedhernæ siidhæ,
„skal havæ makth at presenters en kwem (bekvem)
„personæ till forde Capellæ, och Capittæl i Pdbæ skal
„giwæ hanwm thet; item skal Capelian till forde
„Capell giwæ Capittæl i Bibæ hwert aar too lub.
„march theen tiidh, ther Capittæl holdher min aar„tiidh, item skal forde Capellan hwert aar søgæ thet
„frendher modæ i Warsysæl, som førræ ær neffndh,
„och syæ (sigæ) mæssæ paa tlien annæn dagh for
„thønwm Och befalæ een beskedhen man i then sam„fwndh, hoo han wil, forde gotz i wæræ (Værge)
„ath hawæ och forskermæ, om han wil thet ey siælff
„forstandæ; Item skal Capellan alt forde gozt och
„Cappellæns ornament wel beware i godhæ skikkæls,
„Och winnæs ther nogæt gotz aller løsæs aff for
„penningh, ’) tha scwllæ the penningh gømæs til ath
„købæ anthæ gotz met effther Capellans och formæns
„raadh af then forde frændhærs samfwndh i War„sysæl; Item hwat som thet forde gotz skyldher till
„arligh skyldh øver fyræ march och tyvæ, ørtæ korn
„ræynæt for sex skelingh, och */* tønr.e smor och
„honigh ræynæt for too marck, thet skal læggæs til
„Capellæs weringhe met Capelians raadh och for„mens alf then samfwndh, som sawdh ær. — Den
„latinske Slutning lyder på Dansk således: Til Vid
nesbyrd heroin er mit Segl .tilligemed min elskede
„Broders, Jens Iversens, Ærked egn i Århus,
„og mine elskede Slægtninges, Væbnerne Olav
„Longhes, Iven Jensens (Ebunni Johannis),
„Henrik Esgersens, Niels Esgersens, Peder
„Munghs og Iven Esgersens Segl hængte under
*) Godset i Meolden havde han således 1434 kun fået i Pant
af Væbneren Albret Barfod af Alsted (Nykirke Sogn i
Nørvang Herred); først 1444 fik han det til Ejendom (Stiftsk.
Dok. i Geh.-Ark.).
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„Nærværende. Givet År 1440, St. Peders Dag ad
„vincula (d. 1ste Avgust).1)
Det Frændegilde, som Kapellet således af sin Stifter
eller af sine Stiftere sattes i Forbindelse med, må vel
efter sit Navn at domme have været et Slags Familie
gilde for Langernes og Munckernes udbredte Slægt i
Vardsyssel. Det synes kun at have samlet sig engang
om Året, men er da forblevet samlet idetmindste i 2
Dage. Som Samlingsstedet antager 01. Nielsen Nørholm, i hvis Nærhed der skal have stået et St. Birgittes
Kapel.2) — Om en anden gejstlig Stiftelse af Jep Iver
sen og om den betydelige Udvidelse, som Kapellets Do
tation fik efter hans Død, vil blive talt ved Årene 1453
og 1454. — Kapellet lå på Sydsiden af Domkirken ud
til Lindegården, således som Terpager allerede har efter
vist det,s) rimeligvis på det Sted, hvor endnu Biskop Iver
Muncks Ligsten er indsat i Muren.
Kapitlet kom i disse År i et meget spændt Forhold
til Lensmanden på Riberlius i Anledning af flere Ting,
hvorom de vare uenige. Blandt Andet vilde den Sidste
gjbre Kapitlet dets Ejendomme i Lif land stridige, uden
tvivl dem, som Otto Snafs’s Enke 1438 havde skjænket
det. Kapitlet udvirkede derfor en Befaling af den almin
delige Kirkeforsamling i Basel til Biskopperne i Slesvig
og Århus, dateret d. 23de Maj 1440, om at påkjende
Sagen angående den Uret, som Kapitlet påstod at lide
af en velbåren Mand, Ridder Erik Nielsen af Tim,
hans Son, Væbneren Erik Eriksen, og nogle andre
Lægmænd i Ribe Stift med Hensyn til faste Ejendomme
i Reval Stift og rorligt Gods, hvoriblandt også Penge.4)
Da Kapitlet siden solgte Ejendommene i Lifland, har
det vel sejret i denneSag; men Forholdet til Lensmanden
blev derved ikke bedre, hvorom vi ville træffe et Par
Vidnesbyrd ved Årene 1443 og 1444.
1441, d. 22de Juli, i Kjøbenhavn, stadfæstede Kong
Kristofer alle Friheder og Privilegier, som Ribe Dom
kapitel havde fået af hans Forgjængere, navnlig ved
’) Stiftsk. Dok., Nr. 220.
*) 01. Nielsen; Kort Fremst. af
Nørholms Hist., S. 7.
’) R. C., S. 275.
*) Smst., S. 108,
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Kongebrevene af 1242, 1309 og 1327, hvilke han havde
set. og hørt oplæse. ’) — Efter Hvitfeldt må der i Decem
ber Måned have været et storre kirkeligt eller politisk
Møde her i Byen, da han fortæller, at Ærkebiskoppen
i Forening med Biskopperne af Ribe, Århus, Slesvig,
Børglum og Odense på de uskyldige Borns Dag (d. 28de
December) udstedte et Afladsbrev her i Byen for Odense
(St. Knuds) Kirke.
1442, d. 2den Marts, forlenede Biskop Kristjern
„Kirkens Slot Troyeburgh“ til Væbneren Gunde Niel
sen (Lange) af Lydum. Betingelserne synes ikke meget
gunstige for Lensmanden; thi han fik Slottet kun til
„næstkommende Påske et År“, og skulde i den Tid an
vende 150 Mk. lybsk til Bygning på det påbegyndte nye
Hus med Sten, Kalk („lym“) og godt Tømmer. Anvendte
han flere Penge herpå, skulde lian have dem erstattede af
Biskoppen, dog ikke over 50 Mk. 1., efter 4 gode Mænds
Sigelse, som vare tiltagne på begge Sider. Slottet skulde
altid stå Biskoppen åbent; dog måtte han ikke falde sin
Lensmand altfor besværlig ved sin Nærværelse og navnlig
ved den dermed forbundne Bekostning med at underholde
ham og hans Følge.2)
10 Dage senere udstedte Hr. Jejp Knudsen,
Præst i Ribe (rimeligvis Vikarius ved et eller andet
Alter), et Brev, hvorved han skjænkede det Hus vestenfor
Domkirken, hvori han bode, til Domkirkens Bygningsfond,
dog kun for det Tilfælde, at Gud kaldte ham inden 70
År, og på den Betingelse, at Kirkeværgerne efter hans
Død skulde lade ham begrave og holde hans Begjængelse med Messer og Vigilier i en Måneds Tid, således
som det var sædvanligt her på Stedet; hvis han døde
andensteds, skulde de dog lade ham begange på den
angivne Måde. Hvis han derimod levede over 70 År
endnu, skulde dette Brev aldeles ingen Magt have.3) —
Jeg forstår ikke, hvad Meningen er med denne sidste'
Bestemmelse; i det aldeles urimelige Tilfælde, at Giveren
x) Terpager: R. C., S. 186.
’) Geh.-Ark.
a) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 229.
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skulde leve over 70 År endnu, kunde lian jo derfor
have lige godt af Begravelse og Begjængelse.
I dette År døde 2 Brodre, som begge vare Kanniker
Brddrene
Jon og i Ribe Domkapitel, Jon Pedersen og Peder Peder
Peder
sen. De må have opnåt en hoj Alder, da de allerede
Pedersen, 1397 i Forening havde lejet en Grund med påståendc
Kanni Bygninger i Skolegade (nu Puggårdsgade) vestenfor St.
ker.
Mikaels Kirke af Kapitlet for begges Levetid mod en
årlig Leje af 1 Mk. lybsk, som skulde betales til Skole
mesteren, eftersom Ejendommen egentlig var skjænket
til Skolen; de Bygninger, som de måtte opføre på den
nævnte Grund, skulde efter deres Død tilfalde Skolen.1)
— Hr. Peder Pedersen forekommer næsten ikke i Mellem
tiden; men Hr. Jon samlede sig efterhånden Formue.
Han kunde således afkjøbe Kr is tjern Frellevsens
Arvinger Vestervedsted-Gård og al deres øvrige
Ejendom i V esterved sted By, hvorfor han betalte en ikke
ubetydelig Sum, næmlig 300 Mk. lybsk i Guld. Denne
Ejendom skjrenkede han allerede 1428 til Kapitlet for
en daglig Messe og sine Forældres Årtid. Ejendommen
var dog endnu kun hans på Gjenkjøb; hvis de tidligere
Ejere kjøbte den tilbage, skulde der derfor kjøbes andet
Gods for de 300 Mk. Indtægten skulde han dog selv
nyde, sålænge han levede, og derfor selv holde ovennævnte
Messe, men betale Kapitlet 2 Sk. Grot årlig for Årtiden.’)
— Senere hen lånte han Penge ud til den tidligere
omtalte Fru Ingjerd til Høgård og afkjøbte hende
noget af hendes Gods. I Året 1441 udstedte han derpå
et nyt Gavebrev til Kapitlet, hvorved han skjænkede det
den ovennævnte Vestervedsted-Gård tilligemed 3 andre
Gårde i samme By (den samlede Indtægt heraf var 10
Ører Korn) og Gods i G årslev Sogn, som han havde
kjøbt af Fru Ingjerd for 124 Mk. lybsk, og hvis årlige
Afgift var 8 Ørtug Korn, idet han beder det efter hans
Død at lade holde en evig, daglig Messe for St. Olafs
Alter til Bedste for hans egen og hans Velgjoreres Sjæle.’)
— Endelig gjorde han Lørdagen efter Påske 1442 sit
>) Terpager: R. C., S. 478.
•) Smst., Nr. 227.

«) Stiftsk. Dok., Nr. 187.
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Testamente, hvori han dels gjentager denne Gave, dels
skjænker en Gård i Søn der næs (Brøns Sogn) for sin
egen, ogGravengård1) i Herslev Sogn, som han også
havde kjøbt af Fru Ingjerd, for sine Forældres Årtid.
— Af sit øvrige Gods betænker han efter den alminde
lige Skik først sin Biskop med 3 lybske Gylden og en
Sølvske; til St. Hans Kirke (i hvis Sogn han bode) giver
han 1 Mk. 1., Sognepræsten ved samme Kirke 1 Sk.
Grot, St. Peders Kirke 10 Sk. 1.; de øvrige Kirker i Ribe
hver 2 Sk. Sterl. Hans Medkanniker få idetmindste
1 Sk. Grot, nogle Mere; de Fattige 10 Par Sko (?) og
en Ørtug Rug; de fattige Skoleborn 1 Tønde 01 og Brød
af en Ørtug Rug; en Skolediscipel Jakob Esger sen
hans lange blå Kjortel (tunica) med Hætte og 2 Bøger
med Prædikener, hvoraf den ene hed Peregrinus, og
den anden, som var på Papir, (den første var altså på
Pergamemt,) handlede om de Hellige og de Afdøde.
Alle hans Sængklæder skulde sælges for Penge, hvoraf
Halvdelen skulde tilfalde de Fattige (Husarme), den anden
Halvdel de Fattige i Helligånds-JIuset og de Spedalske.
Sin Broder testamenterer han sit Breviarium, „hvis han
overlever mig“; men efter Broderens Død skulde også
det tilfalde Jakob Esgersen. Ligeledes skulde hans Kiste,
som han havde stående i St. Andreas’s Kapel, sælges, og
Pengene uddeles mellem de Fattige. Til Udførere af
Testamentet bestemmer han sin Broder og 2 andre af
sine Medkanniker, Anders Brok og Niels Peder
sen.’) — Begge Brodrene døde virkelig også i dette
samme År, og begge bleve begravede på Lindegården ved
Domkirken. ’)
Den 1ste Januar 1443 foregik der en højtidelig
1443.
Handling i Ribe Domkirke, den eneste i sin Art, som KongKr
Byen har været Vidne til. Kong Kristofer lod sig næmlig
stof er
indvie og salve til Konge på denne Dag og havde dertil salves
valgt vor Kirke, måske for en stor Del af Hensyn til,
Ribe,
at hans Forældre for 36 År siden vare bievne viede i
*) Det er såledea (se S. 202 fl.) den 3die Gård i den Egn, som
Fru Ingjerd ejede, og som bar dette samme Navn.
’) Stiftsk. Dok., Nr. 230. Smign. også Terpager: R. C., S. 167.
*) Smst. efter Udtegnelser af den yngre, nu tabte Anniversariebog.
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den. Vi have 2 Efterretninger om den Måde, hvorpå
denne Højtidelighed foregik, et Notarial-Vidnesbyrd, der
nærmest angår den Ed, som Kongen ved denne Lejlighed
måtte aflægge,1) og nogle latinske Vers, der ere beva
rede af Hvitfeldt.2) Efter disse Kilder foregik Sal
vingen på den Måde, at 4 Hertuger bare de kongelige
Insignier foran Kongen, Adolf af Slesvig Sværdet, Vil
helm af Brunsvig Kronen, Valdemar af Schlesien
Sceptret, og Frederik af Baiern Æblet. Hvitfeldtfinder
det påfaldende, at Rigsråderne, der dog havde Magt til
at bortgive Riget, tillode Andre end dem selv at bære
Regallerne. — Kongen tog derpå Plads på en Trone,
som var oprejst i Korets vestlige Dor, som førte gjennem Skillemuren mellem Koret og Kirkens Skib. Han
havde nu sin kongelige Krone på Hovedet og var iført
den lange, præstelige Kjortel (dalmatica) og Korkåbe.
Han var foruden af de 4 Hertuger omringet af Rigernes
fornemste Mænd, og også af ædle Damer var der en
talrig Forsamling tilstede. —Ærkebiskoppen, JensLaxmand, der dog havde beklædt sin hoje Stilling allerede
på 7de År, sang sin første Messe,’) hvilket altid skete
med megen Højtidelighed. Derefter oplæste Kongen selv
Evangeliet, og nu fremtrådte Ærkebiskoppen, omgivet af
alle de danske Biskopper (kun den roskildske manglede
af en eller anden ubekjendt Grund) i deres Ornater, og
indviede og salvede Hr. Kristofer til Danmarks Konge.
Umiddelbart derefter synes det at have været, at Ærke
biskoppen fremtog et Papir, indeholdende Kongeeden,
hvilket han rakte Kongen. Denne oplæste Formularen
og aflagde sin Ed på den, idet han lagde sin hdjre Hånd
på Bibelen, som Ærkebiskoppen holdt foran ham. Eden
lød således:
*) Trykt, se Reg. Piplom., I, Nr, 3711, men desværre ikke uden
Fejl.
*) Ved Afskrivningen eller Trykningen af disse ere
23de og 24de Linie bievne urigtigt sammensatte. De må
åbenlyst bave lydt således, som også Rimene vise:
Henrick, Otthoniæ præsul, lux ante sophiæ;
Sub Stella ltegum fert clare dogmata legum.
•) Idetmindste forBtår også Hvitfeldt Ordene i det latinske
Digt således.
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„Jeg Kristofer erklærer og lover, at jeg fra nu
„af vil gjore og overholde Lov og Ret og Fred imod
„den hellige Kirke og det mig undergivne Folk,
„såvidt jeg kan og ved, med Forbehold af det til
børlige Hensyn til Gud, således som jeg med mine
„tro Mænds Råd bedst kan udfinde det, — ligesom
„også at vise Ypperstepræsterne for Herrens Kirker
„en sommelig kanonisk Hæder, og ukrænkeligen at
„iagttage, hvad der er overdraget og skjænket Kir
kerne af Kejsere og Konger, — og at yde Abbeder,
„Grever og mine Vasaller en passende Ære efter
„mine tro Mænds Råd. Og alt dette sværger jeg,
„at jeg i Sandhed vil overholde, idet jeg berdrer de
„hellige Evangelier.
Efterat Kongen havde aflagt denne Ed, istemmede
Koret med festlig Røst et: Te deum laudamus.
Endnu holdt Dekanen ved Kjøbenhavns Kapitel, den bekjendte lovkyndige Dr. Knud Mikkelsen (senere Biskop
i Viborg og bekjendt for sine Anmærkninger til jydske
Lov), en Prædiken til Folket.
Hermed endte vel den kirkelige Højtidelighed for Festlig
den Dag; men Festlighederne fortsattes endnu i flere heder,
Dage. Kongen slog, måske Dagen efter Kroningen, 72 som stod
i For
Adelsmænd til Riddere. Således fortæller Hvitfeldt; Ordene
i det latinske Digt kunde måske snarere forstås om, at bindets
med
han optog 72 Mænd i Adelstanden. Hertil sluttede sig
en Turnering, hvori Kongen selv deltog med Hertugerne Salvin
gen.
og sine Riddere. Dernæst omtales en Fødselsfest (måske
Kongens, hvis Fødselsdag er ubekjendt), der fejredes
med 3 Messer, hvoraf Biskoppen af Odense holdt den
første, Biskoppen af Viborg den anden, og Biskoppen af
Ribe den 3die, „som spreder Tågen under Himlen“; på
den samme Dag havde Tue, som var Dr. theologiæ, „på
en udmærket Måde udkastet den hellige Læres Sædefrø“.
Det var udentvivl Dr. Tue Nielsen, dengang Ærkedegn i Lund, som havde holdt denne udmærkede Prædi
ken, som måske bidrog Sit til, at han endnu dette År,
efter Jens Laxmands Død, blev valgt til Ærkebiskop.
Endnu nævner det latinske Digt et klart juridisk Fore
drag, som Henrik (ell. Hennike— Terkelsen Ul-
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feid), Biskop i Odense, „tidligere Visdommens Lys“
(han var Magister), holdt på Helligtrekongers Dag („sub
Stella regum“), udentvivl angående Tiendesagen, hvis For
handling vi snart skulle komme til at omtale.
RegjeTiden gik næmlig ikke hen med Festligheder alene,
ringsmen benyttedes tillige til vigtige Regjeringshandliuger.
Forret- På selve sin Kroningsdag stadfæstede Kongen det Lensninger. brev på Slesvig, som han 1440 havde givet Grev Adolf
af Holsten, og på samme Dag bleve også nogle Statuter,
som Biskoppen af Århus med sit Domkapitels Samtykke
havde fastsat for sit Stift, bekjendtgjorte her i Ribe,
efterat de først vare bievne billigede af de øvrige Bi
skopper. *) Idetmindstc det gejstlige Møde var næmlig
begyndt noget for Nytår, som man ser af et Afladsbrev
til Fordel for Orte Kirke i Fyn, stadfæstet af de 7 oven
nævnte Biskopper allerede den 28de December i Ribe.’)
Kongen
Den 5te Januar stadfæstede Kongen fremdeles Ribe
stad fæ- Byret i det Væsentlige således, som den 1269 var givet
ster Ribe af Erik Glipping, ikke i den udvidede og tildels foranByret.
drede Form, som den efterhånden havde modtaget ved
Byens egen Øvrighed. Rimeligvis har Byen dog ønsket
Stadfæstelsen givet på denne sidste Form; men Kongen
og hans Rådgivere må vel have været utilbøjelige dertil,
uagtet jeg ikke ser nogen væsentlig Grund dertil. — Den
eneste væsentlige Forskjel imellem Erik Glippings og Kri
stofer af Baierns Byret er den, at Bestemmelsen om,
at Rådets Medlemmer kun skulde fungere i 2 År, er
udgået i den sidste. Den var vistnok allerede tidligere
trådt ud af Kraft. Derimod har Kong Kristofers Byret
både en Begyndelse og en Slutning, som mangler i Kong
Eriks. Den indledes næmlig med, at Kongen tager
Byens Borgmestere og Rådmænd og alle dens enkelte
Borgere tilligemed alt deres Gods, rorligt og urør
ligt, og alt deres Tyende (familia, hvorved rimelig
vis også tænkes, som sædvanligt, på Fæstebønder) under
sin særlige Beskyttelse. Derefter opføres det som første
Artikel af Byretten, at Borgerne skulle være frie for
’) Kofod Ancher: Dansk Lov-Historie, II, S. 506.
*) Ser. Rer. Dan., I, S; 332.
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Told allevegne i Riget, hvor de komme hen med deres
Varer, undtagen på Efterårsmarkederne i Skanør og
Dragør (på det store Sildefiskeris Tid). Som vi have
set, havde de dog ifølge tidligere Benådninger af 1283
og 1288 hidtil heller ikke betalt Told på disse Steder.
— I Slutningen af Byretten stadfæster Kongen endnu
Kristofer den Førstes Benådningsbrev for Byen af År
1252, især vel med Hensyn til Bestemmelsen om, at
Borgerskabet ikke måtte sætte sig op imod, hvad Magi
straten i Forening ined Fogden (advocatus) bestemte.
Herved gaves da den udvidede Byrets Bestemmelser Gyl
dighed ligeoverfor Borgerne. — Denne Kong Kristofers
Byret findes endnu i Originalen i Rådstue-Arkivet, skreven
på den ene Side af et stort Pergamentsblad. *)
Af den störste Betydning for en stor Del af Landet
og for Gejstligheden var det Rctterting, som Kongen
holdt d. 7de Januar, Dagen efter Helligtrekonger, i
Gråbrodreklosterets Stue i Ribe.’) Her afgjordes næmlig den Strid, som fandt Sted mellem Biskopperne og
Indbyggerne i Jylland og Fyn angående Tiendens Stör
reise. Hidtil havde Indbyggerne kun givet en Femtende
del af Afgrøden i Tiende, det vil sige, de havde kun
udredet de 2 Trediedele af Tienden, næmlig dem, som
tilkom Kirkerne og Præsterne, hvorimod der istedetfor
Biskoppernes Trediedel kun var givet et mindre Vederlag
i den såkaldte „Biskopsgave“, således som det allerede
tidligere er bleven omtalt.
Ved denne Forhandling
mødte på den ene Side de 5 Biskopper i Nørrejyl
land og Fyn, på Indbyggernes 9 Riddere, og i Spidsen
for dem Hr. Erik Nielsen, Lensmanden på Riberhus.
Begge Parter overdroge Afgjörelsen til Kongen og Ærke
biskoppen, og disse domte, efter at have overvejet Sagen
i en Forsamling af Lovkyndige, at Tienden for Fremtiden
i Jylland ligesom i de øvrige Landsdele skulde udredes
med en fuld Tiendedel og deles ligelig mellem Biskoppen,
Trykt findes den i Kolderup-Rosenvinges Udgave af de danske
ByTetter på den Måde, at dens Afvigelser fra Erik Glippings
ere angivne under Siden.
a) Nævnes i Sagen mellem Lens
manden og Kapitlet. Slottet synes at have manglet en Sal
af tilstrækkelig Stdrrelse til stdrro Forsamlinger.
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Sognekirken og Præsten. Biskopperne bemyndigedes
både på Kongens og Ærkebiskoppens Vegne til at straffe
Overtræderne. *)
Ny Strid
Samme Dag påkjendtes også en ny Strid imellem
mellem Hr. Erik Nielsen og Kapitlet. Vi have herom et af
Hr. Erik Ærkebiskoppen udstedt Vidnesbyrd, hvori han vitterNielsen liggjor, at Ærkedegnen og 2 Kanniker af Ribe Kapitel
ogKapit- den nævnte Dag og Sted havde været skikkede for Koll
iet.
gen og bedet sig Ret „for Guds Skyld“ på Kapitlets
Vegne angående nogle Ejendomme i Ribe og i Kalslnnd
Herred, hvorpå de havde Fru Marine Piksteens Skjøde,
(af 1390; se S. 255), men som Hr. Erik Nielsen havde
i sin Besiddelse på Kronens Vegne til Riberhus. Kongen
havde da svaret dem, at, hvis de havde Ret til dette
Gods, undte han dem det gjerne, og befalet Lehsmanden
at svare til Klagen; denne påstod, at Godset tilhørte
Kronen, men kundo intet Andet anføre herfor end, at,
hvis der var noget Bevis, så måtte det findes i „Folen“
(Arkivtårnet) i Kallundborg eller også på Vordingborg.
På disse 2 Steder fandtes næmlig Rigets vigtigste Arkiver.
Derefter havde Kongen berådet sig med sine tilstede
værende „gode Mæ’nd“ og bedet dem om at sige for ret,
at Sagen skulde opsættes i et År, og Erik Nielsen i den
Tid skaffe Beviserne tilstede på Kongens ogKronens Vegne,
hvis der var nogen; hvis han ikke kunde det, skulde
Kapitlet have Godset i sin Værge, indtil der kom bedre
Beviser frem derimod.’)
Samme Dag stadfæstede Kongen også alle Ærkebispestolens Friheder og Privilegier,“) og endnu Tirs
dagen efter Helligtrekonger udstedte han i Forening
med Ærkebiskoppen heri Byen en Forordning om Klo
strenes Reform, hvorved der navnlig gaves Biskopperne
en forøget Myndighed over disse Stiftelser;4) men hermed
*) Hvitfeldt.
*) Geh.-Ark.: -Supplem. til Ribe Stiftsk. Dokum., Nr. 45. —
Blandt Vidnerne nævnes også Dr, Knud, Dekanen i Kjøbenhavn, så at ban altså virkelig har været tilstede her i Byen
i de Dage.
*) Hvitfeldt.
*) Kofod-Anch er: Dansk
Lov-Historie, H, S. 262.
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høre også Efterretningerne om dette både vigtige og
festlige Møde op.
Det var et fjendtligt Forhold, som på den Tid fandt
Sted imellem den hojere Gejstlighed og Adelen, isrer vel
i Anledning af Tiendesagen. Hvitfeldt fortæller i sin
Bispekrønike følgende Exempel derpå: „Denne Biskop
Christian satte Her Niels, Ridder i Harsyssel, i Band,
fordi at hånd fientlig trengde sig ind i Kirckens Gods,
oc i det Gods, som hannem med ingen Ret tilhørde.
Hånd er siden affløst aff Erckebisp Tue i Lund, med
den Beskeed, at hånd skulde giffve Kircken sit Gods igien,
oc forlige sig med sin Biskop, som hånd uden Sag haffde
fortørnet.“
Nogen fuldstændig Oplysning om denne
Sag kan neppe gives, da Hoveddokuinenterne, såvidt jeg
ved, nu ere tabte; men der kan ingen Tvivl være om,
at det har været Hr. Niels Eriksen (Banner) til
Lan g tind, med hvem Biskoppen havde denne Strid,
netop en af de 9 Riddere, som i Tiendesagen forrige
År optrådte imod Gejstligheden. At den bandsatte ,,IIr.
Niels“ netop er ham, slutter jeg deraf, at Niels Eriksen
til Langtind den 7de og 9de April 1444 lod tage Tings
vidner, dels ved Hardbo Bygde-Ting, dels ved Ginding
Herreds-Ting, som skulde bevise, at hans Hustrus Olde
moder (d. e. Bedstemoder) ikke retteligen havde kunnet
skjøde sit Gods i Ginding Herred til Biskop Kristjern i
Ribe. Det første Tingsvidne vil bevise dette derved, at
hun på samme Bygdeting tidligere havde forpligtet sig
til, ikke at sælge dette Gods uden sin rette Værges, Hr.
Erik Nielsen afTims, Råd og Fuldbord, — det andet
derved, at hun havde solgt Godset uden iforvejen at
lovbyde det og uden sine Frænders „Fuldbord, Råd eller
Overvejelse.“ *) Hans Beviser må dog ikke have været
tilstrækkelige, siden han så fuldstændig måtte falde
tilfdje.
Dette er den sidste Lejlighed, såvidt jeg ved, hvorved
Hr. Erik Nielsen omtales i Forbindelse med Ribe.
Forend vi tage Afsked med denne Mand, må det dog
omtales, at han ikke alene havde stiftet sine Forældres
*) Geh.-Ark.: Ginding Herred,
J1
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Åitid i Domkirken, men at der endogså var et Alter
sammesteds, som kaldtes hans. Årtiden anføres i Anniversariebogen ’) under Ude Maj og siges at holdes for
2 Sk. Grot, som han selv årlig skulde udlægge af Gods,
som lian havde skjødet dertil. Den yngre Anniversariebog
havde den derimod under 24de April, Dagen efter St.
Jørgens Dag, og angav, at der'ved den uddeltes 2 Mk.
lybsk af hans eget (Hr. Erik Nielsens) Alters Indtægter.
Terpager’J har tillige en Efterretning om, at han har
givet St. Jørgens Alter 20 Mk. 1. i denne Hensigt, lige
som han også antager, at han har funderet samme Al
ter. Funderet det har han ikke, da det allerede fore
kommer 1390; men det har rimeligvis været en ældre
Stiftelse af hans Familie, som han har udvidet, eftersom
Godset ifølge Kapitlets Jordebog af 1669 efter Refor
mationen faldt til Knud Gyldenstjerne på Tim, Hr.
Erik Nielsens Sbnnesdnssdn.
Gejstligheden var efterhånden kommen i Besiddelse
af en meget stor Del af den faste Ejendom, som i hele Lan
det, således også i vor By. Vi se, at den selv for sin
private Ejendom har villet gjore den Skattefrihed gjældende, som tilkom Kirkens Ejendom. Herved kunde Byens
øvrige Skatteydere komme til at lide meget, da Skat
ten derved fordeltes på såmeget Færre, og dette blev af
såmeget større Betydning, navnlig for Ribe, som den
Uskik synes at have været meget almindelig, at Lands
bypræsterne bode i Byen og lode deres Æmbeder bestyre
af en Kapellan. Magistraten udvirkede derfor et Konge
brev, dateret Kolding, 1ste Sondag i Fasten 1445. af
følgende Indhold: Da der vare nogle Klerke, besynderligen af dem, som havde Kirker på Landsbyerne og
Præstegårde liggende derhos, som ved Kjøb, Pant eller
på anden Måde erhvervede sig Gårde og Huse i Ribe,
hvoraf der for hans Majestæts Tid plejede at gå Hus
penge og Skat, hvilken de nu ikke vilde udgive, Riber
By til Besværing og Skade, så forbyder Kongen, at
Nogen, hvem han er, lærd eller læg, må erhverve og
besidde nogen Gård i Ribe, medmindre de ville give Hus*) Ser. Rer. Dan., V, S. 548.

*) R. C., S. 244.
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penge af den; herfra undtages dog rette, frie Præste
gårde, som allerede for hans Majestæts Tid havde været
frie. Hvis Nogen dristede sig til at handle herimod,
skulde Borgmestere og Råd ingenlunde tilstede det.1)
1448, Tirsdagen for Pintse, gjorde Magistraten et
Mageskifte med en af Byens Borgere, som tillige var
Herskabsfoged, Klavs Thidiksen. Han overlod Byen
et Stenhus med tilliggende Jord i Gronnegade, som
stødte op til den nordlige Side af det nye Rådhus, og
den østlige Del af et andet Stenhus, som igjen lå nor
denfor det første, hvorimod han fik Byens gamle Rådhus,
også et Stenhus, som lå på den nordlige Side af Dom
kirkens Kirkegård. Under det nordligste af de 2 Huse,
som Byen herved fik i Gronnegade til Udvidelse af sit
Rådhus, blev der, som man ser af Byens omtrent sam
tidige ældste Jordebog, strax indrettet en Rådhus-Vinkjelder i Lighed med, hvad der plejede at finde Sted i
de tydske Byer. Den udlejedes efter samme Jordebog
for 15 Mk. om Året. — Det viste sig dog snart, at Byen
ikke kunde undvære det gamle Rådhus, og det blev derfor
1458 kjøbt tilbage af Klavs Thidiksen, og Kjeldrene
under det bleve endnu i mange År anvendte som Byens
Fængsel, hvorfor det i Almindelighed kaldtes Bøddeliet,
og Gaden fik Navn af Bøddelsgade.3)
Dagen efter, d. 24de Maj, gjorde Kapitlet en tem
melig betydelig Handel, idet (Væbneren) Jep Nielsen
af Malt Sogn (måske til Estrup) i Domkirkens Omgang
skjødede det al den Ret og Ejendom, som ifølge Arveret
tilkom ham eller hans Hustru, Botilde Nielsdatter,
efter dennes Fader, velbyrdig Mand, Niels Lavesen
til Nielsby8) (nu Nielsbygård), og hendes Brodre, Pe
der Nielsen og Jens Nielsen, i alt deres Gods i
Maltherred eller andensteds, navnlig i Hovedgårdene
Nielsby og Sønderskov med Gods i Nørbølling
(Folding Sogn), Stenderup, Ahedh (rimeligvis
Abede, nu Åtte) og Bobøl (Føvling Sogn). Betalingen
*) Dette Kongebrev, som hidtil er utrykt, findes i de håndskrevne
Samlinger af Byens Privilegier, hvoraf flere haves.
’) Se
Kathedr.-Sk. Indbd.-Skr. for 1839, S. 4 fil., og Bilag Nr. 2.
3) Han forekommer 1426 (Stiftsk. Dok.).
‘21*
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havde han modtaget i rede Penge; Svogeren Peder Niel
sen havde dog allerede solgt Kapitlet sin Del i Ejendom
mene, og dette Salg stadfæstedes tillige af Jep Nielsen, hvis
Hustru også var tilstede og gav sit Samtykke. ’) — De 2
Hovedgårde har Kapitlet rimeligvis ikke beholdt ret længe;
begge vare for Reformationen, og Sønderskov allerede
for 1500, i privat Besiddelse.
Kristjern
I dette År var det, at den oldenborgske Stamme
den 1ste. ved Kristjern den 1ste besteg den danske Trone.
Det synes i de År at have været temmelig almindeligt,
at Kongerne have tilbragt Julen i Ribe; thi ligesom vi
fandt Kristofer afBaiern her ved Nytårstid 1443
1450.
og
atter var her 1447,’) således var Kristjern den
Bvens
1ste ^er kort efter Nytår 1450, måske for første Gang.
Privile- Byon benyttede Lejligheden til d. Ilte Januar at få
gier stad- den vod ethvert Tronskifte fornødne Stadfæstelse af sine
fæstes. Privilegier.’)
SmedeNæstefter Skræddernes og Overskjærernes Lav, som
skrå.
var oprettet 1349 (se S. 196), er Smede-Lavet det ældste
her i Byen, om hvilket der haves Efterretninger. Alle
rede fra År 1424 haves en Smedeskrå på Tydsk med
Byens Segl under. Den storste Del af den er desværre
ulæselig; men såvidt man kan læse den, ses det, at den
er Grundlaget for den noget udførligere på Dansk, som
er udstedt af Byens Magistrat År 1450, d. 12te Juli.
Denne vil findes trykt blandt Bilagene til dette Skrift;
men de vigtigste af dens Bestemmelser ere følgende:
Lavet eller Amtet, som det kaldes, (skjont Benævnelsen
Gildebroder også forekommer), var indviet til St. Eligius
og må udentvivl have haft sit eget Alter for denne Hel
gen i en af Kirkerne; de Lys, som skulde tændes på
Helligdagene af Skafferen, have vistnok brændt foran
dette Alter. — Magistraten tilstår Lavet Eneret på Smede
professionen her i Byen, så at ikke alene Ingen må ud
øve den her uden at være i Lavet, men ingen fremmed
Smed må falbyde sit Arbejde her undtagen på Riber
Marked, som holdtes vor Frue Dag i September; heller
*) Stiftsk. Dok. i Geli.-Ark.
*) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.,
Nr. 249.
•) Terpager: R. C., S. 693.
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ikke må nogen Borger holde Udsalg af en fremmed
Smeds Arbejde for dennes Regning. De, som ville op
tages i Lavet, skulle aflægge en Prøve på deres Dygtig
hed i deres „Amt“. — Flere Bestemmelser angå Forholdet
mellem Medlemmerne indbyrdes, navnlig mellem Mestrene
og Svendene, andre deres Sammenkomster („Lag“), som
skulde finde Sted fire Gange om Året, og i hvilke Ko
nerne deltoge. — Lavet bestyredes af Oldermændene,
hvis Antal ikke angives, men som valgtes af Mestrene,
medens Svendene valgte en Skaffer, som også deltog i
Bestyrelsen. — De Bøder, som i forskjellige Tilfælde
skulde betales, bestode dels i Penge, dels i 01 og i Vox til
Lysene. — Når et Medlem døde i Fattigdom, sørgede
Lavet for dets Begravelse og Begjængelse.
Lordagen for Påske 1451 stadfæstede Kongen Ka
pitlets Privilegier, ’) ligesom forrige År Byens. — Onsda
gen efter Pintse samme År overlod Kongen Biskoppen
i Ribe al kongelig Ret over hans Fæstere, selv det hojeste
Sagefald, de 40 Marks Bøder, „til Erstatning for det
Tab, som han led i Krigen.“ Således fortælles i Ribe
Bispekrønike, hvis Forfatter må have set Kongebrevet
herom; ved Krigen synes han at tænke på den Bonde
krig, som havde raset i Vendsyssel i Kong Kristofers
Tid og muligvis havde strakt sig videre omkring, end
vi nu vide. — Overdragelsen til Bispestolen af det hojeste
Sagefald af dens Gods var ikke nogen ny Begunstigelse;
thi allerede 1313 havde Biskop Jens Hee haft det, dog
kun som en ’Nåde (se S. 150), og 1341 havde Jakob
Splitaf fået Bekræftelse på det (S. 189); men det må
lige til denne Tid, og måske også efter denne Tid, være
vedbleven at betragtes som en Gunstbevisning, der kunde
tages tilbage, idet Bispestolen ikke havde noget lovligt
Krav på den.
Kantoren i Kapitlet havde, som tidligere omtalt, Be
styrelsen af hele Gudstjenesten i Domkirken. Denne
Gudstjeneste var af et så betydeligt Omfang og udførtes
af så stort et Antal Gejstlige, at Kantoren må have haft
Meget at bestille; men da han tillige var Provst i Alinind’) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark. Brevet er dateret Odense.
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Syssel og i Frøs og Kalslund Herreder, måtte han ofte
være fraværende i Anledning af Kirkeregnskaberne. Af
Hensyn hertil besluttede Biskoppen og Kapitlet 1452,
at der skulde ansættes en Succentor (Underkantor) til
Kantorens Bistand, og han har da udentvivl overtaget
det daglige Tilsyn, til hvilket Kantoren vel også på den
Tid var bleven for fornem. Brevet herom er udstedt
Dagen for vor Frue Dag (rimeligvis Marie Fødselsdag,
d. 8ae September) af Biskoppen og Kapitlet i Forening
med Kantorens, Hr. Jep I ver s en s, Samtykke og bestem
mer, at Kantoren skal udvælge Succentoren med Kapit
lets Samtykke og årlig give ham l Læst Korn, Rug og
Byg, af Skadst Kirkes Tiende, der var annekteret til
Kantord bromet, og ligeledes give Kapitlets Regnskabs
fører (procurator) årlig 1 Sk. Grot i Leje for et Hus
og en Grund, kaldet Tårnborg („Tornborg“), som over
lodes Succentor til Residents.*) Dette Tårnborg er den
nuværende Bispegård, men ikke i dens nuværende anselige
Skikkelse, hvori den rimeligvis først er opført i Begyn
delsen af det 16de Århundrede. Navnet viser dog, at
her allerede tidligere har været en temmelig anselig
Bygning, men som rimeligvis allerede var forsvunden for
1452; tlii den ubetydelige Leje, som Kapitlet fordrede,
tyder ikke på, at Bygningen på denne Tid havde stor
Værdi, og Succentor skulde vel heller ikke bo i noget
Palais. — En Succentor synes dog allerede at forekomme
1443, medmindre der skulde være en Fejl i Årstallet;1)
måske han dengang har været mere privat antaget af
Kantoren. Efter en Beretning, som synes at måtte angå
Slutningen af Katholicismen, var hans Lonning senere
7» Læst Korn og Indtægterne af 2 Bøndergårde, 1 i
Obeling og 1 i Jærnved.3)
145 3.
1453 havde Ribe den Ære, at en af dets Gejstlige
Jep Friis, blev valgt til Biskop i Børglum Stift. Det var Hr.
Biskop i Jep Friis, upåtvivlelig den Samme, som 1440 findes
Børglum, indskreven ved Universitetet i Leipzig under Navnet:
») Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.
’) Rip. Cimbr., S. 449.
3) Sinst., S. 157.
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Jacobus Vires fra Ribe.1) Efter sin Hjemkomst blev
han Kannik ved Ribe Domkirke, rimeligvis dog ikke resi
derende, da han kun forekommer en eneste Gang som
Vidne i et Dokument, dateret 1442, 2) og tillige bestandig
Vikarius ved vor Frue Alter i St. Mikaels Kirke, hvilket
han ved sin Udnævnelse til Biskop oplod til Kanniken
Tyge Ter kild s en.’) — Han var en Broder til Ville
Friis, som han i et Brev anbefalede til Kapitlet i Ribe,
da han „af Paven er forset til første Vakance i Kapit
let“,4) og som virkelig i en Række af År (senest fra
1471) var Kannik i Ribe og tillige Provst i Thy („på
Thyholm“). Peder Friis, som også var Kannik i
Ribe (senest fra 1457 af) og Provst i Jelling Syssel,
var vel også en Broder eller idetmindste Slægtning til
de 2 Andre.
År 1454 er atter mærkeligt ved kirkelige Indstiftel
ser, på hvilke den katholske Tid var så rig ifølge den
formente Frelse, som man derved kunde berede sin egen
og Andres Sjæle. Den samme Jep Iversen (Lange),
Kantor, som 1440 havde ladet indrette St. Birgittes Ka
pel og for Størstedelen doteret det af sine egne Midler,
stiftede nu til sin egen og sine Forældres Sjæles Frelse
en ugentlig Procession i Domkirken med det hellige
Kors. Processionen skulde foregå hver Fredag for Hojmessen, undtagen på Langfredag og Fredagene i Påske-,
Kristi Himmelfarts-, Pintse-, Kristi Legemsfests-, Jule-,
Nyårs- og Helligtrekongers-Ugon. I Processionen skulde
såvel Kannikerne som Vikarerne deltage; den skulde
udgå fra Koret, gå igjennem Kirkens såkaldte Omgang,
der med sine 3 Floje omsluttede Lindegården, gjore en
Station (Standsning) midt i Kirken, og derpå (ad samme
Vej?) vende tilbage til Koret foran St. Lamberts Al
ter, hvor Højtideligheden skulde sluttes. Herved skulde
benyttes bestemte Responsorier, Antifonier, Vers og Kol
lekter. Versene og Kollekterne skulde udføres af den uge*) Ny kirkeliist. Saml., II, S. 515.
’) Snpplem. til Ribe
Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 43.
•) 1‘ontoppidan: Kirohen-Hist., II, S. 489. Danske Mag. 3dio Række, III, Side
267.
*) Brevet anføres i det ældste Register over Stiftsk.
Dok., som findes i Rådstuc-Ark. Dets Dalum er ikke angivet.
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havende Kannik (Hebdomadarius). De i Processionen del
tagende Kanniker skulde hvergang have 2 Sterlinger hver,
hvorimod der ikke nævnes, at Vikarerne skulle have Noget,
som er besynderligt. Hertil giver han 3 Gårde i Bøg
vad i Egtved Sogn, som tilsammen gave i årlig Afgift
9 Sk. Grot, en Mølle sammesteds, som gav x/a Læst
Korn, en Gård i Torsted (samme Sogn), som gav */>
Tønde Smor, en Gård i Meslingh (nu Mejsling) i Jerlev
Sogn, som gav 8 Sk. Sterl., og en Gård iØster-Vamdrup, som gav 2 Sk. Grot. Dokumentet herom er ud
stedt d. 15de Februar 1454, og blandt Vidnerne ere
G unde Nielsen (Lange), Ridder, og Væbnerne Hen
rik Ej sen og Peder Munck (til Krogsgård), alle af
Kantorens Familie.1)
Neppe 1 Fjerdingår derefter, d. Ode Maj, døde Kantor
Jep Iversen; men allerede d. 20de i samme Måned
fornyede hans Broder, Jens Iversen, som 1449 var
bleven Biskop i Århus, ifølge Kantorens yderste Villie
hans Indstiftelse af og Gavebrevet til St. Birgittes Ka
pel, og det endda i en betydelig udvidet Skikkelse, idet
endel nyt Gods er kommet til, noget også ombyttet med
andet. Af dette udvidede Stiftelsesbrevs’) Indhold vil
jeg fremhæve Følgende: Frænder-Gildet omtales slet ikke,
så at det rimeligvis er blevet ophævet siden 1440. Den
daglige Messe, som skal holdes i Kapellet, skal omSondagen være „om den hellige Trefoldighed“, om Mandagen
for de Afdøde, om Tirsdagen „om St. Birgitte“, om Ons
dagen „om Kristi Legeme“, om Torsdagen „om St. Kle
mens“ (Århus Domkirkes Patron), om Fredagen „om det
hellige Kors“, om Sondagen, som altid, „om vor Frue“.
Biskop Jens Iversen, og efter hans Død den Ældste af
Familien på fædrene Side, skal udøve Patronatsrettigliederne efter Samråd med de 6 ældste og bedste Medlem
mer af Slægten. De træde således i Stedet for Formændene for Frænder-Gildet, som Jep Iversen tidligere havde
bestemt til at udøve en lignende Myndighed. — Der til
lægges Vikaren en Residents i Ribe og henlægges des’) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.
*) Smst.
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uden til Kapellet 16 Bøndergårde foruden en Del mindre
Ejendomme. — Den ene Gård var siden 1440 givet til
Kapellet af en Fru Kirstine, Esger Nielsens Efter
leverske, hvis Mand også havde været af Kantorens Fa
milie. *) — 7 Dage senere, d. 27de Maj 1454, udstedte
Kapitlet sit Brev, hvorved det forpligter sig til at afholde
den ovennævnte ugentlige Procession til Ære for Herrens
Kors, som deres elskede Medbroder, afdøde Kantor Jep
Iversen, med Biskoppens og Kapitlets Samtykke havde
indstiftet.a)
Biskop Jens Iver sens Fortjenester af Domkirken Biskop
og Kapitlet indskrænkede sig ingenlunde til denne Stad Jenslversens
fæstelse af hans Broders Gave. 1471, Mandagen for Pal
mesøndag, skjænkede han således Kapitlet 1 Gård i Bred fromme
Gaver.
balle, som siges at ligge i Århus Bispedomme, uagtet
det upåtvivleligt er det Bredballe, som nu hører til
Hornstrup Sogn, som altid har ligget under Ribe Stift,
og 2 Gårde i Daid o ver (Randbøl Sogn). For dette og
„Mere, som vi have givet dem“, skulde Kapitlet og Kor
vikarerne hver Onsdag efter Aftensangen til evig Tid
synge „Ave Maria Stella“
med Antifonien „Ora pro
populo“ og en Kollekt om vor Frue i Jep Iversens
Kapel til Ære til Gud og Jomfru Maria og til „Hjælp,
Trøst og Bistand“ for Biskoppen, alle hans Forfædre,
„Slægt og Byrd“.4) Ved dette „Mere“, som Biskoppen
havde givet Kapitlet, menes måske nogle Penge og Renter
i Huse, Tofter, Jord og Ejendom i Fiskergade og anden
steds i Ribe, som han efter Kapitlets Registrant havde
skjænket det, uden at Gavebrevet nu haves.
Ikke nok hermed. Kantoren havde efterladt sig en
betydelig Ejendom i Ribe By, næmlig en Gård, som med
sit Tilliggende indtog hele den Plads, som begrændses
af Sortebrodre-, Badstue-, Hunde- og Vægter-Gade; Byg
ningen lå på Hjornet af de 2 sidste Gader. Hans Broder,
Biskoppen, arvede den efter ham, men bestemte den også
til gudeligt Brug, idet han, rigtignok adskillige År senere,
*) Se herom også Terpager: R. C., S. 275.
*) Smst., S. 357.
s) Måske maris Stella.
4) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.,
Nr. 320. Smig, også et Brev fra ham til Kapitlet (Terpager:
R. C., S. 114).
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Ærkedegnen
Klavs

d. 21de December 1481, nogle Maneder for sin Død,1)
skjænkede den til Kapitlet for 2 Årtider, som skulde
holdes i Ribe Domkirke. Den ene skulde holdes 8 Dage
efter Valborgs Dag (d. 1ste Maj) på den Måde, at Ka
pitlet tilligemed Korvikarerne (chorales) om Aftenen skulde
synge Vigilier, og næste Dag en Messe i Hojkoret, og
24 Præster en Messe nede i Kirken for begge Brodrenes
Sjæle; den anden skulde holdes 8 Dage for Helgemisse
(Allehelgens Dag), ganske på samme Måde, men for Bi
skoppens og alle hans Forfædres Sjæle. Dertil skulde
der gives 24 fattige Folk hver et Par Hoser og et Par
Sko.2) — Kapitlet må dog have fundet, at Biskoppen
forlangte for Meget, og afpruttet ham Noget: thi i dets
Gjenbrev, som er dateret Dagen efter, have Forpligtelserne
lidt en Indskrænkning. Det lover vel at holde Årtiden på
Jep I versen s Dødsdag, d.9de Maj, som ovenfor angivet
(med mindre Dagen var cnSondag); men ved den anden
Årtid, 8 Dage for Allehelgens Dag, forpligter det sig kun
til 18 Sjælemesser, ligesom det kun vil give 18 Fattige
hver et Par Vadmels Hoser og Sko.3) — Biskop Jens
Iversens Gård, som senere også blev kaldet Mester Mads
Hdynes Gård, vedblev at tilhøre Kapitlet og benyttedes
som Kannik-Residents, indtil den afbrændte i den store
Ildebrand 1580, hvorpå Grunden blev solgt, og den årlige
Rente lagt til fattige Skolebørns (Kathedralskolens Di
sciples) Understøttelse.
Disse 2 Brodre, Kantor Jep Iversen og Biskop
Jens Iversen (Lange), have således gjort sig særdeles
vel fortjente af Ribe Domkapitel og Domkirke. Vi skulle
senere omtale, på hvilken glimrende Måde en nær Slægt
ning af dem, Domdegnen Thomas Lange, fulgte deres
Exeinpel. I Forbigående bor det nævnes, at Biskop Jens
Iversen tillige har særdeles store Fortjenester af Århus
Domkirkes Udsmykning.
Samme År 1454, d. 15de Juni, gjorde en anden af
Kapitlets Prælater en lignende Indstiftelse. Det var
Ærkedegnen, Hr. Klavs Kristjernsen (Frille), en
*) Han døde netop samme Årsdag, som hans Broder, næmlig
d. 9de Maj.
’) Stiftsk. Dok. i Gek.-Ark., Nr. 356.
») Smst., Nr. 357.
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Son af den tidligere meget omtalte Adelsmand KriKristjern Fro Ile vs en. Det af ham udstedte Stiftelses s tjernbrev fortjener at læses i sin Helhed, hvorfor det her sens Indfølger, oversat fra den latinske Original:
sti ftel„I den hellige og udelelige Trefoldigheds Navn.
s er.
„Amen. For enduiere yderligere at forøge den Hæder
„og Ære, der vises samme hdjeste og evige Trefol„dighed, som altid og overalt bor dyrkes, æres og
„ydmygt tilbedes, i Ribe Kirke, i hvilken den samme
„hellige Trefoldigheds Fest nylig er begyndt at holdes
„som Kannikernes hdjeste Fest, skjænker og over
drager ved nærværende Brev jeg Klavs Kris t jern„sen, Ærkedegn ved den nævnte Riber Kirke, i
„omhyggelig Betragtning af, at det er bedre ikke
„at begynde end skaimneligen at vige tilbage fra
„det Begyndte, og at den, som gjdr Begyndelsen,
„bor udføre den .indtil Enden, — idet jeg altså med
„den inderligste Attrå ønsker, at denne den hellige
„Trefoldigheds Fest med Biskoppen af Ribe og hans
„elskede Kapitels Samtykke i evige Tider må holdes
„i den ovennævnte Kirke som Kannikernes hdjeste
„Fest, — men idet jeg dog skarpsindigen overvejer,
„at det vil være stemmende med Fornuften, at når
„Byrderne formeres, da også Fordelene formeres,
„(thi det er billigt, at de, der gjore Tjeneste i For„hold til Tiden, modtage Erstatning i Forhold til
„Tiden; thi hvo planter en Vingård og spiser ikke
„af dens Frugt, eller hvo vogter Hjorden og spiser
„ikke af dens Mælk,) — med min meget elskede
„Broder, Hr. Eg gård Frille, Ridders, Samtykke
„og Villie, til Kapitlet i Ribe alt vort Arve-Gods
„i BekkeSogn med Grund og alle Rettigheder ogalt
„Tilbehør således, at den Kannik, som på den oven„nævnte hellige Trefoldigheds Fest holder Prædiken
„for Folket fra Lektoriet,1) skal have en Ørtug
„(sol.) Korn, men det øvrige Korn, som årligen ind
kommer af ovennævnte Gods, deles retfærdigt mellem
’) Skillerummet mellem Koret og Kirkens Skib, på hvilket Ambo
(se S. 290) befandt sig.
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„de øvrige residerende Kanniker. Ligeledes til endnu
„storre Udvidelse af Gudstjenesten i den nævnte Riber
„Kirke funderer og opretter jeg ved nærværende Brev
„4 evige Messer foran det Alter, som nylig er blevet
„opført i den ovennævnte Kirkes Kor, hver Uge på
„bestemte, nedenfor angivne, Dage omtrent ved den
„sy vende Time’) (hora quasi septima) på den Tid, da
„den hellige Jomfrus Messe „Salve sancta parens“
„(Hil dig, hellige Moder) synges, hvilke Messer tro„ligen skulle afholdes ved en tjenlig, af Kapitlet an„tagen Kapellan, den første om Mandagen for de
„Afdøde til Trøst for mine Forældres og Velgjoreres
„og alle andre troende Afdødes Sjæle, den anden
„om Torsdagen om Kristi ærværdige Legeme, den
„tredie om Fredagen om det hellige Kors, og den
„fjerde om Lordagen om vor nåderige Frue. Til
„Forevigelsen af disse Messer giver og anviser jeg og
„overdrager ved nærværende Brev nedenstående Gods,
„først Gods i Vest er-Vedst ed Sogn, som jegselv
„har fået i Pant af nogle adelige Brodre, Kris tjern
„Pors og Jens Pors af Vranderupa), for 56
„rhinske Gylden, og som fortiden indbringer 8 Ørtug
„Korn, ligeledes Gods i Vester-Ve dsted og i
„Roager, som jeg har kjøbt af Fru Katharine
„Mattisdatter for 100 Mk. lybsk, og som nu årlig
„indbringer ’/2 Læst Korn, således som det fuldstæn„digen indeholdes i de om alt det fornævnte Gods
„affattede Dokumenter, på den Betingelse, at Kapitlet
„efter min Død3) skal have en fri Bestyrelse af det
„ovennævnte Gods, lonne Kapellanen og sørge for,
„at de 4 Messer holdes ufejlbarligt således, som det
„ovenfor er angivet, og at Kapellanen holdes til ud*) D. e. Klokken 1 Eftermiddag.
*) I Sest Sogn, tidligere
en Herregård. Dansk Atlas anfører Povl Abildgård til Vran
derup, død 1563. 1400 forekomme 2 Brodre, Peder og Stig
Pors, i samme Egn. (Stiftsk. Dok.) — Godset i Vester-Vedsted
bestod væsentlig af 2 Gårde, som Brodrone havde arvet efter
deres Moder, som man ser af det Brev, hvorved de d. 23de
April dette Ar pantsatte det til deres kjeere „Aam“ (smst.)
•) I sin Levetid vilde han altså selv bestyre det.

33.1

„trykkeligt og evigt at bede for min egen og mine
„Forældres Sjæles Frelse, og at ligeledes, hvis |dct
„ovennævnte Gods bliver tilbagekjøbt fra Kapitlet
„for nogen af de angivne Pengesummer, Kapitlet da
„forpligtes til at erhverve ligeså godt Gods til Er
statning for en lignende Sum, og ligeledes, hvis
„Kapellanen viser sig forsømmelig i at holde disse
„Messer, Kapitlet da skal have fuld Myndighed til
„at afsætte ham og indsætte en anden, som er om
hyggeligere. Thi jeg beder for Guds Skyld om og
„vil, at Herrerne af Kapitlet ville være så påpassende
„med Hensyn til Afholdelsen af disse Messer, således
„som det ovenfor er angivet, som de ville forsvare
„for den strengeste Dommer. Til bestandig Erindring
„om alt dette har jeg overgivet oftnævnte Kapitel
„de originale, om ovennævnte Gods udstedte, Doku„menter personligt i Hænderne, osv.1)
Det nye Alter i Koret, foran hvilket Hr. Klavs
Kri stjerns en indstifter de 4 ugentlige Messer, er den
hellige Trefoldigheds Alter. Ved År 1460 ville vi se,
hvorledes hans Brodre udvidede denne hans Indstiftelse.
— Han selv må være død enten dette eller måske sna
rere det følgende År; vi ville her samle, hvad der endnu
kan være at fortælle om liam. Som Kannik forekommer
han førstegang 1419. 1424 blev han Provst i Jelling
Syssel efter Hr. Knud Tidemansen; men det varede
ikke mange År, forend han avancerede til Ærkedegn
ved Hr. Iver Thordsens Død, senest 1432. 1441 gav han
en Gård i Li Ile-Da rum, som han havde arvet efter sin
Fader, til Kapitlet for sine Forældres Årtid, som skulde
holdes Mandagen efter Trinitatis Sondag; men når Give
ren selv døde, skulde Kapitlet holde hans egen Årtid for
det samme Gods.’) Han gav sig, som man ser af „Olde
moder“, en Del af med at forpagte storre Dele af
Kapitelsgodset mod en bestemt Afgift. Til Præstegildct
i Ribe testamenterede han 2 Sølvstob (Drikkekar), som
vejede 12 Uncer (24 Lod), og i hvis Bund der var den
Indskrift: Mementote mei (erindrer mig).3)
*) Stiftsk. Dok. i Gek.-Ark.
C., 8. 451.

’) Smst,

3)

Terpager: R.
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Henrik
Stangeberg
Biskop.

I dette samme År 1454 døde rimeligvis Biskop Kristjern Hemmingsen. Efter Bispekrøniken skulde han
rigtignok først være død St. Agnetes Dag (d. 21de Januar) 1455; men denne Angivelse er vistnok urigtig, da
hans Efterfølger allerede har udstedt et Brev, dateret d.
3die Januar 1455 (se det Følgende). Den sidste Gang,
Kristjern Hemmingsen nævnes som endnu ilive, er, såvidt
jeg ved, i Biskop Jens Iversens ovenanførte Fundats for
St. Birgittes Kapel af 20de Maj 1454. — Hans Efterfølger
blev Hr. Henrik Stangeberg, en Mand af adelig
Fødsel, der for første Gang forekommer som Kannik i
Ribe Domkapitel i Året 1427. Hans Dygtighed havde
snart gjort sig anerkjendt; thi dengang var han alle
rede Biskoppens Official. 1435 var han Provst i Jelling
Syssel, som han udentvivl var bleven efter Klavs Kristjernsen. Alligevel vedblev han at fungere som Biskop
pens Official, og det nu som Generalofficial, som han
kalder sig 1436 og 1439. Det har rimeligvis været un
der Biskoppens Fraværelse ved Kirkeforsamlingen i Basel,
at han 1442 som Biskoppens Vikarius1) udsteder et Vid
nesbyrd i hans Navn samt forsegler med hans Segl, og
1443 i September kalder sig Biskoppens General-Vikarius
i åndelige og verdslige Sager.2) Endnu 1453 forekommer
han som Biskoppens Official, særlig tilsat for en vis
Sag.3) Efter Bispekrøniken skal han ved sit Valg til
Biskop have været Provst i Yard-Syssel. Jeg har ellers
intetsteds truffet ham som sådan; men Hr. Niels Pe
dersen, som havde været det idetmindste siden 1439,
forekommer ikke med Sikkerhed siden 1448. Terpager
anfører rigtignok4) efter Præstegildets gamle Protokol,
at han (Niels Pedersen) omtrent 1454 har givet 1 Mk.
til dette; men det er dog temmelig sikkert, at han var
død for denne Tid, og der er således intet ivejen for, at
Henrik Stangeberg kan have haft Provstiet en, kort Tid,
førend han blev Biskop. Imidlertid havde han også ved
flere Lejligheder været benyttet af Kapitlet i dets An’) Geh.-Ark: Supplem. til Ribe Stiftsk. Dokum., Nr. 43.
.’) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.
•) Sinst.
*) R. C., 451.
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liggender. Det var således naturligt, at Valget faldt på
ham, når Kapitlet vilde vende tilbage til sin tidligere, ved
de 2 sidste Vakancer rigtignok ikke iagttagne, Skik, at
vælge Biskopperne ud af sin egen Midte. Kapitlet synes
dog at have stillet sine Betingelser, eller Kandidaten
idetmindste at have givet Lofter, for at blive valgt; thi
på en af Delene grunde sig rimeligvis de 3 Begunsti
gelser, som den nye Biskop strax efter sin Tiltrædelse
viste Kapitlet. Den 1ste bestod deri, at han d. 3die Ja
nuar 1455 for sin Æmbcdstid overlod Kapitlets Med
lemmer de Bands-Bøder, hvori deres og Kirkens Forval
tere, Fæstebønder og Indsiddere vare forfaldne eller for
Fremtiden måtte forfalde på Grund af Udeblivelse fra
Retten (naturligvis den gejstlige), således at hver enkelt
Kannik kunde indkræve disse Bøder af sine Bønder (dem,
som han havde i Forsvar). Dog skulde Modparten først
tilfredsstilles, og de biskoppelige Officialer forbeholdes
Myndigheden til at absolvere fra Bandet, hvortil de
dog på ingen Måde måtte vise sig sendrægtige eller
uvillige, når der androges derom, det vil sige, når Bøn
derne havde betalt deres Herskab Bøden.1)
Den anden Begunstigelse var, at Biskoppen opret
tede Provstiet i Vardsyssel til et Prælatur i Domkapitlet,
hvorved dette fik et Slags forøget Giands, og et af dets
Medlemmer ikke blot en anseligere Rang, men vistnok
også forøget både Myndighed og Indtægt; thi vel havde
også for den Tid altid en af Kannikerne tillige været
Provst i Vard-Syssel; men, som vi have set, at det skete
1330 ved Annekteringen af Provstiet over Almind-Syssel
til Kantordommet, således afstod vistnok også her Bi
skoppen en Del af sin Myndighed og Indtægt i Vardsyssels Provsti til den nye Prælat. Denne fik som en af
Kapitlets Prælater Navn af De k anu s, som man på
Dansk gjorde til Degn, senere til Domdegn, for at ad
skille ham fra de simple, almindelige Degne, og han
rangerede i Kapitlet næst efter Ærkedegnen foran Kan
toren. Jeg finder ikke Noget om, at han som Dekanus
har haft særegne Forretninger i Kapitlet eller ved Dom*)

Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.
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kirken, s Aledes som Ærkedegnen og Kantoren, af hvilke
den Første var Kapitlets Formand, den Anden havde
Overtilsynet med Gudstjenesten i Domkirken. Måske var
det altså en betydningsløs Titel, man dengang gav ham;
men i Virkeligheden blev hans Stilling ikke uden Vigtig
hed, da han senere ofte kom til at stå som Kapitlets
Formand og øverste Prælat i det Tilfælde, at Ærkedegnen
ikke var Medlem af det. Rimeligvis er det netop i An
ledning af den forandrede Stilling, hvori Ærkedegnedommet på denne Tid kom (hvorom senere), at det nye
Prælatur blev oprettet, for i fornødent Tilfælde at indo
tage dets Plads. — Stiftelsesbrevet for dette Prælatur er
desværre tabt; men at det er oprettet netop på denne
Tid, er ganske sikkert. En Dekanus i Kapitlet forekom
mer ikke for denne Tid med Undtagelse af en enkelt
Gang i den allerældste Tid, da Benævnelserne endnu ikke
havde fastnet sig. Derimod kjende vi naturligvis en hel
Række af Provster over Vard-Syssel indtil denne Tid;
men ingen af dem kaldes Dekanus. Det sikreste Vid
nesbyrd om, at Dekanatet er oprettet på denne Tid, er dog
Kapitlets nye Titulatur; thi medens det hidtil, og således
endnu i Biskop Henriks første Benådningsbrev, er blevet
tituleret: Ærked egn, Kantor og øvrige Kanniker, så hed
der det fra nu af: Ærkedegn, Dekanus, Kantor osv., og
således allerede i næste Dokument, som strax herefter
vil blive omtalt. En yderligere Bekræftelse på Rigtig
heden af denne min Fremstilling vil findes i Forhand
lingen i År 1462 om pavelig Stadfæstelse for dette Præ
latur, til hvilket År jeg må henvise. — Den første De
kanus blev Hr. Anders Skeel, om hvem vi ville høre
Mere ved År 1459.
VesterDen tredie Begunstigelse, som Biskoppen strax efter
Vedsted B’n Tiltrædelse viste Kapitlet, var, at han d. 28de FeKirke
bruar annekterede St. Andreas’s Kirke i Vester-Vedsted
annek- M Kapitlet i dets Helhed, så at det skulde lade Præste
ter es til Æmbedet bestyre ved en Kapellan, som det lonnede,
Kapitlet. me(iens Æmbedets øvrige Indtægter fordeltes ligeligt
imellem de residerende Kanniker (dem, som bode ved
Domkirken); dog forbeholder Biskoppen sig selv og
Ærkedegnen (som Provst) deres Indtægter af Kaldet,
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hvilke skulde betales ved Kapellanen. Annekteringen
skulde træde i Kraft, når den daværende Præst, Kanniken Peder Jepsen, døde eller resignerede. Med denne
Forøgelse af Indtægten forbandtes den Bestemmelse, at
for Fremtiden, når først Annekteringen var indtrådt, alle
residerende Kanniker, som gjorde den tilbørlige Tjeneste
i Domkirken, skulde have lige Andel i alle Fællesind
tægter, hvad enten de havde de såkaldte fælles eller simple
Præbender, det vil sige, hvad enten de hidtil havde haft
Andel i Fællesindtægterne eller ikke. Biskoppen indleder
derfor også Dokumentet herom ved Betragtninger over,
at Lighed i Indtægter vil være det bedste Kjærlighedsbånd mellem Kapitlets Medlemmer; dog taler han også
om Præbcndernes Ringhed, og det var tilvisse også Til
fældet med de allerfleste af disse, at det var aldeles umu
ligt at leve af dem alene, når de ikke vare forbundne
med Andel iFællesindtægterne. ’)—Hensigten hermed kunde
være god nok; men der var neppe taget tilstrækkeligt
Hensyn til, om Fællesindtægterne, selv med det Overskud,
som Vester-Vedsted Kirke kunde give, vilde være store
nok til at underholde muligvis dobbelt så mange
Personer som hidtil. Vi finde derfor også, at man om
trent 40 År senere fandt Anledning til at vende tilbage
til det tidligere Forhold.
Efterat den nye Biskop havde indrømmet Kapitlet
disse væsentlige Fordele, affattede han den 6te Marts
med dets Samtykke nogle nye Statuter for det, som ind
ledes med en Beklagelse af Ubetydeligheden af Kirkens
Bygningsfonds Indtægter, *) af Præbendernes Lidenhed og
af de residerende Kannikers ringe Antal, og som i det
Væsentlige indeholder følgende Bestemmelser: 1. Enhver
Kannik, som for Fremtiden optoges i Kapitlet, skulde,
forend han kunde få Stemme og Plads i dette eller Sæde
(stallum) i Koret, betale 80 rhinske Gylden (en betydelig
Sum, Værdien af en 3 Bøndergårde, Se S. 332), hvoraf
*) Stiftsk. Dokum. i Geh.-Ark.
Om Domkirkens forfaldne Tilstand og dens Indtægters Util
strækkelighed i den største Del af dette Århundrede se ved
Årene 1402 og 1468.
22
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de 35 skulde tilfalde Domkirken til Vedligeholdelse og
Forbedring af dens Bygninger og Prydelser, andre 35
Fælleskassen til Forøgelse af de residerende Kannikers
årlige Indtægter, og de øvrige 10 lians Stedfortræder
(Prokurator, en af de andre Kanniker), for at besørge
hans Kor-Forretninger, navnlig Prædikener (fra Lektoriet)
og Regentier på Kannik-Festerne, indtil han selv tog
fast Bolig ved Domkirken; heraf skulde dog Stedfortræ
deren lonne Korvikarerne som sædvanligt. — 2. Enhver
ikke-residerende Kannik, livis Præbende idetmindste gav
en Indtægt af 6 Sk. Grot,*) skulde give sin Stedfortræder
lige så Meget, hvoraf Korvikarerne skulde have de 4 Sk.
i Lon, og Stedfortræderen de 2 Sk. for at iagttage hans
Kor-Forretninger med Prædikener og Regentier. Hvis
Præbendet var under 6 Sk. Grot, eller Ihændehaveren lå
ved et Universitet, skulde han kun betale de 4 Sk. Grot
til Korvikarerne. — 3. Enhver Kannik, som havdt en
Kannikresidents, skulde efter sin Død efterlade i den et
Inventarium til Værdi af mindst 6 Mk. lybsk. — 4. En
Kannik, som fik en Residents, skulde senest inden et År
derefter også virkelig residere, medmindre han af gode
Grunde med Biskoppens Tilladelse og Kapitlets Samtykke
var fraværende for en bestemt Tid. Hvis ikke, mistede
han efter forudgangen Advarsel sin Residents. Hvem der
fik en ny Residents, skulde opgive sin forrige. — 5. Ingen
skulde for Fremtiden kunne blive Kannik, uden at have
studeret 3 År ved et Universitet eller love at ville gjore
det, forend han blev residerende.2)
I Maj Måned var Kongen i Ribe og stadfæstede d.
Byens
14de, Dagen for Kristi Himmelfartsdag, Erik Menveds
Forstrands- Privilegium for Byen af 1292 „om Frihed på Forstrand
Frilied og Havne ved List, Manø og andensteds udenfor Ribe“.’)
stadfæ Udentvivl har Nogen søgt at gjore Indgreb i disse Ret
tigheder.
stes.
*) 1 Sk. Grot var omtrent 1 Mk. dansk.
‘) Findes i „Olde
moder“. Trykt, dog med Fejl, lios Terpager: R. C., S. 172
fil. — Slutningen, i hvilken der synes at tillægges adelige
Personer et Slags Fritagelse for den sidstnævnte Bestemmelse,
er mig ikke ganske klar.
3) Originalen i R&dst.-Ark. —
Aftrykt i Kathedralsk. Indbyd.-Skr. for 1842, Bilag Nr. 2.
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Ærkedegnen Klavs Kristjernsen Frille var død
1456.
for 1 eller 2 År siden (se S. 333); men om Valget af Strid om
hans Efterfølger var der opstået Strid. Paverne begyndte
Ærkepå denne Tid på en hojst utilbørlig Måde at tilegne sig degneBesættelsen af hbjere gejstlige Æmbeder, lige meget imod dominet.
Kirkens sande Bedste og imod de kanoniske Regler, idet
de udvidede den såkaldte Provision eller Beskikkelse
ifølge pavelig Myndighed på de lovlige Valgkollegiers
Bekostning. Det Fordærvelige herved bestod især deri,
at fede Æmbeder i fjerne Lande ofte gaves til en
eller anden Gejstlig ved det romerske Hof, som da lod
det bestyre ved en Fuldmægtig eller, når Lejlighed gaves,
solgte det til en Indlænding, naturligvis ikke til den
Værdigste, men til den, som kunde og vilde betale bedst.
— Uagtet jeg ikke har truffet nogen Pavebulle, der
handler derom, må der dog sikkert nogle År tidligere
være bleven udstedt en sådan, hvorved Paverne forbeholdt
sig Besættelsen af de øverste Prælaturer i Domkapit
lerne. Der haves næmlig netop i disse År flere Exempler
på, at Paverne enten virkelig besatte disse eller idetmindste søgte at besætte dem, naturligvis under megen
Modstand fra Kapitlernes Side, hvilke det måtte være
meget ubehageligt, at deres Formand således blev dem
påtvungen udenfra, for ikke at tale om det Avancement,
som derved mistedes.')
I Ribe havde Kapitlet strax valgt en ny Ærked egn
i Hr. Niels Tymmesen, en Gejstlig af Ribe Stift, men
tillige en Mand af adelig Byrd. Rimeligvis har Kapitlet
nok vidst, at Valget vilde møde Modstand, siden det ikke
valgte Nogen af sin egen Midte. Ganske rigtig ankom
der også Efterretning om, at Paven (Kalixtus den 3die)
ved Provision havde overdraget Æmbedet til Hr. Albert
Krummedik, Notarius ved det pavelige Palads, altså
dog til en Mand af halvt eller helt indenlandsk Herkomst,
da han vel af Fødsel var en Holstener eller Slesviger,
udentvivl den samme Mand, som senere blev Biskop i
Lybek. Kapitlet har nok føret villet hævde sin Valgret;
men da det fik en truende Påmindelse fra det pavelige
Hof, faldt det tilfoje, uden dog at ville opgive sin Ret.
') Se Hel vig: Dc danske Domknpitlcr, S. 50 fil.
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Det mødte derfor fuldtalligt d. 6te Februar 1456 for den bi
skoppelige Gård- eller Hof-Official, Hr.Klemens Madsen,
i Domkirkens Omgang og erklærede, at det havde adlydt,
endnu adlød og fremdeles vilde adlyde den pavelige Provi
sion og vikle lade Hr. Albert eller hans Fuldmægtig nyde
Ærkedegnedommet og ikke hindre ham på nogen Måde,
men snarere forsvare ham i hans Ret. Det tilbagekaldte
og fjernede derfor Hr. Niels Tymmesen fra Ærkedegne
dommet, indtil Striden om dette Æmbede var bleven påkjendt enten ved eller udenfor det pavelige Hof.1) —
Vi kjende ikke Sagens senere Gang; men hverken Albert
Krummedik eller Niels Tymmesen forekommer efter den
Tid som Ærkedegn. Rimeligvis have de begge afstået
deres Rettigheder, hvorpå den hidtilværende Provst i HardSyssel, Hr. P e d e r N i e 1 s e n, som senere blev Biskop i Ribe,
1458 eller 1459 kom i Besiddelse af det nævnte Præla
tur; på hvilken Måde, kan rigtignok ikke bestemt oply
ses; men efter hans Stilling i og til Kapitlet, både for
og efter den Tid, er det dog sandsynligt, at han er bleven
valgt af Kapitlet, og at dette således har sejret i Striden,
ligesom Kapitlet i Lund sejrede i en lignende Strid 1464.
At domme efter et tredie Tilfælde, som indtraf i Ros
kilde, har Kongen taget sig af Kapitlernes Ret, men
forrådte den på en Måde senere, idet Striden 1474 på
Kongens Romerrejse blev afgjort på den Måde, at Paven
afstod ham sin Patronats-Ret til disse Prælaturer, som i
Danmark vare 8 i Tallet: de 2 øverste i Lund og i Ros
kilde, det øverste i Århus, Ribe og Slesvig og en
delig Dekanatet i Kjøbenhavn, som der var det eneste
Prælatur. Så ganske tilfredse med dette Resultat have
Kapitlerne neppe været.
1458.
Hr. Klemens Madsen, Presbyter og Sognepræst
Hr. Kle- i Gram, udentvivl den Samme, som i Året 1456 var
mens
Biskoppens Official, gjorde 1458 sit Testamente. Det
Madsens findes hos Terpager’) i Originalsproget (Latin), men temTesta- melig fejlfuldt. Af dets Indhold vil jeg anføre Følgende:
mente.
Til Domkirkens Bygningsfond giver han 1 brunagtig Hest
«) Se det herom afOfficialen udstedte Vidnesbyrd hos Terpager:
R. C., S. 150.
*) Smst., S. 59 fil.
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for et Gravsted i Kirkens Omgang. Biskoppen får et
Sølvbæger af 12 Uncers Vægt, en Kannik et Sølvstob,
Gråbrodrene 4’/a Mk., Sortebrodrene 3 Mk., Broder Karl,
Gråbrodre-Kustos, det vil sige Tilsynsmand over de til
Ribe Kustodi hørende Gråbrodre-Klostre i Ribe, Kolding,
Tønder, Flensborg og Slesvig, 1 rhinsk Gylden, Grain
Kirke et Par af hans bedste Stude, St. Klemens Alter
i St. Klemens Kirke (i Ribe) en Pude, som på Dansk
kaldtes en Kylt, „Lenwith“ (Østerlinnet) og Skadst
(Hbjer Herred) Kirker hver en Ko, Kristi Legems' og
Skolebørnenes Gildes Alter i Ribe 1 Bistade, som Testator
havde stående i S em. Kapitlet skulde have hans Ejen
domme i Ho og Oxby Sogne, som gave 10 Sk. Sterl. i
årlig Indtægt, for hans egen, hans Moders og Bedstemo
ders Årtid. Han ejede 1 Gård i Ribe, som han bebode;
den overdrager han til enPresbyter, ArnoldKlementsen, på Livstid, imod at han beder troligt for hans Sjæls
Bedste. Endelig giver han de fattige Skoleborn 1 Flæskeskinke, en Tønde 01 og Brød af en Ørtug Rug, rime
ligvis efter almindelig Skik til Fortæring på hans Be
gravelsesdag.
Et betydeligere Testamente gjorde Mandagen efter
1459.
Oculi Sondag (d. 26de Februar) 1459 den Anders Skeel, Dekanus
der, som vi have set, 1455 var bleven den første Dekanus Anders
i Ribe Domkapitel. Hans fulde Navn var Anders Jen
Skcels
sen Skeel, som han nævnes i et Dokument af 1426,
Testahvorved Nis Lavsen til Nielsbygård pantsatte ham s tam en te.
endel Gods i Åstrup Sogn og i Gjørding Herred for
100 lødige Mark. På den Tid har han endnu ikke været
Gejstlig; men 1434 var han Kannik i Ribe.
Han
nævnes dog kun sjelden og har neppe opholdt sig meget
i Ribe. 1454 var han Biskoppens Official i Jelling Syssel, *)
og 1455 blev han, som sagt, Dekanus og Provst i VardSyssel. Af hans Testamente ser man, at han tillige har
været Gejstlig i Århus Stift, udentvivl Kannik i Domka
pitlet og navnlig Ihændehaver af Egå Præbende. For
øvrigt var han af en bekjendt, adelig Familie og stammede
fra Vejle-Egnen. Af Testamentets Indhold fremhæves
Følgende:
*) Orion. Hist. Quartalsskr., II, S. 9.
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Sin nådige Herre (Biskoppen i Ribe) giver han sin
bedste Hest og et Sølvbæger, enhver residerende Kannik
sammesteds en Sølvske og en rhinsk Gylden, Kapitlet
sine Bøger, hvoriblandt en Dekretal fremhæves, og des
uden 8 Gårde og et Møllested, kaldet Grene Krog, i
Åstrup Sogn, hvorfor han håbede at Kapitlet vilde lade
holde Vigilier og Sjælemesser (missas defunctorum) på
hans Begravelsesdag for hans egen og hans Forældres
Sjæle. Endvidere skjænker han til Bispebordet (Bispeæmbedet) sin Hovedgård Hol gård1) (i Langeskov Sogn
nord for Vejle) med tilliggende smuktbyggede Mølle og
dertil en Grund på Hesselballe Mark (i det tilgrændsende
Uldum Sogn), for at Biskoppen ikke skulde generes af
sine Naboer der; herfor håbede han at Biskoppen vilde
lade holde Vigilier og Sjælemesser for ham og hans Forældre
Tredivtedagen efter hans Begravelse og indrette det såle
des, at de også bleve holdte af hans Efterfølgere. Bi
skoppen i Århus, som han også kalder sin nådige Herre,
testamenterer han en Sølvskål (nappa) og et Sølvbæger,
og de residerende Kanniker i Århus det Samme som dera
i Ribe.2) Kirkerne i Egå („Egwo“) og Jernæ (med
hvilken han som Dekanus var beneficeret) skjænker han
hver sin halve Tiende (af Sognene), hvorimod den anden
Halvdel skal tilfalde vedkommende Domkirke. Desuden
skal Domkirken i Ribe, i hvis Omgang han vil begraves,
have en god Gård i Jannerup. Korsbrodre-Klosteret i
Horsens giver han en Gård i Hygum (i Kollerup Sogn),
fordi hans Forældre og han selv i lang Tid havde haft
dets Gods sammesteds i Benyttelse. Også Tiggermunke
nes Klostre i Horsens og Vejle og de 2 Birgittiner
klostre, Maribo og Mariager, betænkes, såvelsom
Kirken i Vejle og de enkelte Præster og Munke der,
især Sognepræsten, Hr. Jens Ask er sen, ligesom han
skjænker „sit“ Præstegilde (convivium meum presbyterorum) en Gård i Jer lev. Maria Magdalene og vor Frue
Altere i Vejle Kirke få, det første hans storste Hus
i Vejle, det andet en Gård i Grejs („Greesæ“) forSjæle’) Grønlunds Afskrift har rigtignok „Hoffgaardh“, men åben
bart ved en Fejllæsning.
s) Af Sølv6keer må han altså
have haft idetmindste nogle og tyve Stykker.
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messer, det første tillige et Breviarium. En Katharina,
som han både kalder sin Tjenestepige og sin Slægtning,
og som altså vel har bestyret hans Hus, testamenterer
han et Hus i Vejle, 4 af sine bedste Kjør, 10 Får med
Mere, en anden Tjenestepige og 3 andre Fruentimmer
ligeledes tildels anselige Gaver, den Ene for Exempel 4
Kjør, 10 Får og 4 Bistader. Endvidere får Priorinden i
Stubber Kloster 16 Alen „Ledisk“ (leidensk Klæde).
Dernæst betænkes Landsbykirkerne i hans Fødeegn, 0 sterSnede („Snethæ“), Langeskov, Sindbjerg og Vindeløv, mest ved Eftergivelse af Gjæld, og Sognepræsten
i Øster-Snede, Hr. Peder Nielsen, får en rundelig
Gave, næmlig hans gamle Breviarium, en sort Fole og
en Sølvskål. Enhver af Vikarerne i Ribe får 8 Sk. lybsk,
Kalendegildet et Sølvhorn, og de fattige Skoleborn sam
mesteds 2 Tønder 01, 3 Skinker og Brød. Derefter skjænkes blandt Andet adskillige Heste, især Foler og Føl,
bort til Forskjellige; en Henrik Andersen Skøth skal
have et Pandser, og hver af lians Somier en årgammel
(„wynterliger“) Fole. — Af Slægtninge nævnes endnu en
Søster, Mette, som får 3 Kjør, hans Broders Sonner,
hvoraf den ene hed Jørgen, og som hver skulle have
en Ko, og en Jep Nielsen, hvem han testamenterer en
udestående Pengesum. Blandt Exekutorerne er Biskoppen
i Ribe. Testamentet er rimeligvis forfattet på Holgård;
thi som Vidner nævnes kun Sognepræsten i Snede og
en af Testators Kapellaner, Hr Peder Mogensen.’)
Samme Dag udstedte Anders Skeel tillige et sær
skilt Skjøde til Domkapitlet på sine Bøger og på Godset
i Åstrup Sogn. Om dette sidste blev der nogen Strid,
først med en af Anders Skeels Arvinger, en Fru Anne i
Skåne, hvem Kapitlet ifølge et Tingsvidne 1463 lydelig
på Gjørding Herreds Ting lod tilbyde, at det vilde betale
eller udlægge hende den Del af Godset, som kunde til
falde hende, hvis Kapitlets Breve på dot ikke kunde
blive ved Magt.2) Videre hører man ikke herom; men
senere kom Kapitlet i Proces om det samme Gods med
velbårne Henrik Steen af Plovstrup (Jærnved Sogn),
’) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.

*) Smst.
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idet denne påstod, at hans Bedstefader, den ovennævnte
Nis Lavsen til Nielsbygård, ikke havde solgt, men kun
pantsat Godset, og at dette aldrig var blevet lovbudet
efter Loven. Begge Parter mødte 1492, Tirsdagen för
Kyndelmisse, for Kong Hanses Retterting i SortebrödreKlosteret i Vejle; men da Kapitlet godtgjorde, at Godset
ifølge Pantebrevet skulde blive Panthaverens Ejendom,
hvis det ikke indløstes inden 4 År, og fremviste dels
Tingvidner om den Tid, hvori det havde haft Godset
ulastet og ukært (upåtalt) i sin Værge, dels et LavhævdsBrev, som det havde vundet på samme, så dömte Kongen,
at Kapitlet skulde have Godset i sin Værge sålænge,
indtil Lavhævden blev lovligen rykket ved Biskops og
uvillige Bygdemænds Dom, hvorhos Kongen udnævnte Bi
skoppen i Viborg, Niels Glob, til „Biskop i Sagen“,
således at han skulde tage uvillige Bygdemænd til sig.
— Torsdagen efter Påske samme År mødte da Biskoppen
med 6 Væbnere og 3 Bønder i Sal Kirke i Hard-Syssel
for at domme i Sagen. Henrik Steen fremkom nu rig
tignok med Tingsvidner om, at der tidligere havde været
lastet og kæret på dette Gods; men da de ikke vare
mere end i det Höjeste 10 År gamle, fandt Retten, at
disse Tingsvidner vare for nye til dermed at fravinde
Kapitlet Gods, som det i så lang Tid havde haft i Værge
og rolig Hævd, hvorfor Lavhævden fremdeles burde stå
ved Magt, og Kapitlet beholde Godset som ret Ejendom
efter Loven. ’)
Hvolgård.
Holgård eller Hvolgård forblev i Bispestolens
Besiddelse indtil Reformationen, da den som det øvrige
Bispegods kom under Kronen. Hvitfeldt nævner den
udtrykkeligt mellem Ribe Bispestols inddragne Gods, og
der ere Vidnesbyrd nok fra den foregående Tid om, at
den indtil den Tid stod under Biskopperne. Jeg frem
hæver dette her af den Grund, at såvel Danske Atlas
som Trap i sin Beskrivelse af Danmark have overset
dette Forhold. De Mænd, som de nævne som Ejere af
*) Dokumenterne vedkommende denne Sag findes i Stiftsk. Dok.
i Geh.-Ark. — Anders Jensen Skeel og Dekanus And. Skeel
angives i Dokumenterne af 1492 udtrykkelig for at være den
samme Person, hvorom dei* ellers kunde have været Tvivl.

345

Gården for Reformationen, kunne således kun have været
Biskoppernes Lensmænd.
Hr. Anders Skeel døde kort efter, og den hidtil
værende Provst i Jelling-Syssel, Hr. Jens Gummesen,
blev nu i hans Sted Dekanus og Provst i Vard-Syssel.
Kanniken, Hr. Peder Jepsen, som tillige var Sogne
præst i Vester-Vedsted (se S. 337), fik Provstiet i JellingSyssel, men måtte så opgive sit Sognekald, hvis Annek
tering til Kapitlet derved kom til at træde i Kraft. Den
9de Juli stadfæstede derfor Degn (d. e. Dekanus), Kantor
og hele Kapitlet den Overenskomst, som Peder Jepsen
tidligere havde sluttet med en Mand ved Navn Lasse
Andersen, hvorefter denne skulde give 10 Ørtug Korn
i årlig Afgift af Vester-Vedsted Præstegårds Jorder; Byg
ningerne skulde tilhøre ham selv; men lian skulde holde
dem i god Stand, og, når han vilde sælge dem, skulde
Kapitlet have Forkjøbsret til dem; til en Herskabsbonde
(Fæstebonde) eller Anden, „som den hellige Kirke og os
måtte vorde imod i nogen Måde“, måtte han aldeles ikke
sælge dem. *)
Uagtet Tiderne vare bievne langt fredeligere, og
navnlig Forholdet til Hertugdommerne venskabeligt,
tænkte Kongen dog på at få Ribe By bedre befæstet.
Han tilskrev derfor d. 29de Maj fra Kjøbenhavn af Præ
later, Kanniker og menige Klerke, Borgmestre, Rådet
og Menigheden i Ribe således:
„Vider, kjære Herrer og Venner, at vi have be„falet vore BorgmestereiRibe at lade bygge og fastgjore
„fornævnte vor Kjøbsted Ribe, hvor Behov gjores
„deromkring. Thi bede vi Eder og byde, at I dertil
„hjælpe at bygge og fastgjore, hver i sin Sted, efterdi
„som han haver Jord til i Byen, og forskrevne vore
„Borgmestere Eder derom tilsigende vorde. Beviser
„Eder derudi, som I vide, at os, Kronen og Eder
„selv nytteligt er, ogMagtoppå ligger, og ville have
„vor Tak, og lader (undlader) det ingenlunde.’)
*) StiftBk. Dok. i Geh.-Ark.
*) Da Brevet tidligere er aftrykt af Terpager (R. C., S. 31), er
den gamle Skrivemide ikke bibeholdt her.
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Naturligvis blev Befæstningen ikke til noget Stort,
når Omkostningerne ved den skulde bæres af Byen alene,
og denne dertil selv havde Bestyrelsen deraf.
Kantor
Fra Slutningen af samme År 1459 skriver sig endnu
Anders Kantor Anders Broks Stiftelsesbrev for Ærkeengelen
Brok stif- St. Mikaels Alter i Ribe Domkirke. — Anders Brok fore
ter St.
kommer førstegang som Kannik År 1416; da var lian
Mikaels allerede ifærd med at erhverve sig Jordegods. Han
Alter.
havde næmlig af Fru Adelhejd, Hr. Lave Urnes
Efterleverske, erhvervet sig Retten til at indløse noget
Gods i Bu ris (Borris) Sogn, som var pantsat til Hr.
Jens Skram (til Voldbjerg). Denne vilde, som det
synes, ikke lade Pantet indløse, og Anders Bork opbød
forgjæves „Guld, Sølv og rede Penge“ 3 samfulde Ting
for Valborg-Messe (d. 1ste Maj), 3 for Midsommer og 3 for
St. Andreas’s Dag (d. 30te November). Han blev da
tilkjendt at måtte indlægge sine Penge i Fjerdingskirken,
Hovedkirken i Herredet (?)*). (Der kunde så Kreditor
hente sine Penge, om han vilde; for Debitor havde det
samme Virkning, som om han havde betalt dem.) 1428
kjøbte han af Anders Svendsen i Varde (omtalt ved År
1433) en Gård i Grdnnegade i Ribe med Stenhus og
Træhus og med Jord, som strakte sig ned til Åen. ’) —
Han forekommer 1424 og 1438 som Biskoppens GeneralOfficial’); 1440 var han tillige Sognepræst i Hvidding,
og samme År omtales for første Gang det Alter for den
hellige Mikael, som han havde stiftet i Domkirken. Han
havde næmlig lånt Maje Jensdatter, en Datter af
Jens Ni elsen (rimeligvis en Adelsmand) i Ringkjøbing,
100 Mk. lybsk, hvorfor hun afstår ham en årlig Indtægt
af nogen Jord på Ringkjøbing Mark, 3 Gårde i Rin dum
og en Gård i No, hvilke Ejendomme hun havde fået af
sin afdøde Fæstemand, Anders Orm. Hvad de vare
mere værd end de 100 Mk., giver hun til St. Mikaels
Alter, som Hr. Anders Brok havde ladet bygge i vor
Frue Domkirke i Ribe. Når hun døde, skulde der inden
en Måned, efterat Efterretningen derom var ankommen,
*) Stiftsk. Dok. i Geli.-Ark., Nr. 162.
Ser. Rer. Dan., VII, S. 326. 329.
Dipi. i Univ.-Bibl., VII, Nr. 33.

’) Smst., Nr. 214. s) Arne-Magn.: Da.
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holdes ikke mindre end 100 Messer for hendes Sjæl.’)
— Medens Hr. Anders Brok stadig forøgede sit Jorde
gods ved nye Indkjøb, blev han 1354 Kantor efter den
tidligere omtalte Jep Iversen (Langes) Død. Han var
tillige Kirkeværge for Domkirken og havde i denne
Egenskab den Fortjeneste, at han lod Hedegård i
Hjortlund Sogn, nu 5 Gårde, opdyrke af øde Jord, som
tilhørte Domkirken2). 1459, d. 19de December, udstedte
han sit Stiftelsesbrev for St. Mikaels Alter, eller, rettere
sagt, for et bestandigt Vikariedom i St. Mikaels Kapel,
som det nu og senere kaldes. Han funderer det på et
Stenhus i Ribe ved den vestlige Ende af Domkirken, som
han dog kun havde i Pant, og som skulde tjene til Vi
karens Residents; — fremdeles på en Gård iOpsneum
(Sneum Sogn), 2 Gårde i Drejning Sogn og endelig
endel Gods i V el lin g Sogn, som årlig indbragte 37 Ørtug
Korn. Som Kapellets Hoved-Fundator indsætter han en
Slægtning af sig, Presbyteren Anders Madsen, til
Ihændehaver af Vikariedommet, og nævner efter ham
en Baccalaureus S dr en Madsen og 3 Andre, der også
alle ere hans Slægtninge, som dem, der i Fremtiden burde
komme i fortrinlig Betragtning ved Besættelsen; forøv
rigt overdrager han Kapitlet Patronatsretten. Vikaren
skulde årlig give Kapitlet 3 Mk. for at holde Stifterens
Årtid Dagen efter hans Begravelse (depositio).3) — Hr. An
ders Brok levede endnu 3 År efter denne Tid; ved År
1462 vil hans Testamente og Død blive omtalt.
År 1459 var den holstenske Greveslægt, der i de
1460.
senere Tider tillige af den danske Krone havde været Kongen
forlenet med Slesvig, uddød med Hertug Adolf den8de,
bliver
der var Kong Kristjern den 1stes Morbroder. Som be- Lands
kjendt, lod denne Sidste sig, da Arvefølgen var meget herre i
usikker, vælge af Stænderne til Fyrste over begge Lan Slesvig
dene, Slesvig og Holsten og opgav således den danske
og
Krones Ret til at inddrage Slesvig som et forfaldent Holsten.
Len. Forhandlingerne herom sluttedes under en dansk
Rigsdag, som Kongen havde sammenkaldt til Ribe, og
det var fra et Vindue på Byens nye Rådhus i Gronne’) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 219.
*) Originalen findes i Geh.-Ark.

a) Smst., Nr. 370.
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gade, at Biskoppen af Slesvig d. 2den Marts 1460 ud
råbte Kongen til Landsherre over Slesvig og Holsten.
3 Dage senere stadfæstede Kongen Stændernes Privi
legier i disse Lande, og den 6te og 7de Marts afstode
Kongens Brodre den Arveret, som kunde tilkomme dem
i samme, imod at han overlod dem sin Del af Oldenborg
og Delmenhorst og forpligtede sig til at betale dem 40,000
rhinske Gylden. Endnu d. 24de Marts var Kongen her
i Byen og solgte Føhrs Vesterherred til Biskoppen og
Ærkedegnen i Slesvig for 2000 Mk. lybsk.1)
Nogle Dage senere, d. 27de Marts, stiftede Hr. Eg
Eggert
og Johan gert Frille, der, som tidligere omtalt, var en Son af
Kristjern Frellevsen, i Forening med sin Broder,
Frille
Hr. Johan Frille af Hdjerup, en daglig Messe i Dom
stifte
en daglig kirkens Kor foran den hellige Trefoldigheds Alter, egent
lig kun en Udvidelse af deres afdøde Broders, Ærke
Messe.
degnen Klavs Kristjernsens, Indstiftelse af År 1454 (se
S. 330 fli.) Brodrenes Gavebrev haves, såvidt jeg ved, ikke
mere, men derimod Kapitlets Gjenbrev. Af dette ser
man, at Messen om Sondagen skulde holdes om den
hellige Trefoldighed, om Mandagen for deres Forældres,
deres egne (når de først vare døde) og deres Hustruers
Sjæle, om Tirsdagen om den hellige Katharine, om Ons
dagen for de (o: alle) Afdøde, om Torsdagen om Kristi
Legeme, om Fredagen om det hellige Kors, og om Lordagen om den hellige Jomfru. Kapitlet skulde ansætte
en dulig Kapellan til at holde denne Messe. Hver Lor
dag ved Messen for vor Frue skulde den Sekventia ave
præ cl ara synges, så tidt som den måtte synges i Dom
kirken, og under den skulde 2 Gradualarii eller andre
Peblinge, klædte i Rykkelin, holde 2 Voxlys for Høj
alteret, skjont det ellers ikke var Sædvane, at Peblinge
havde Rykkelin på om Vinteren, og ved de Steder: ora
virgo (bed, Jomfru), audi nos (hør os) og salva nos
(frels os), skulde Peblingerne syngende falde på Knæ,
og hele Koret gjentage det Samme. De 2 Peblinge skulde
strax, når Sekventien var ude, have 2 Penninge af Kor*) Den 21de April var Kongen i Kiel og tog ved et der udstedt
Brev Ribe Kapitels og øvrige Gejstligheds God« i Slesvig un
der sin Beskyttelse. (Stiftsk. Dok.)
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Sakristanen, hvortil var lagt en årlig Indtægt af en Ørtug
Korn af Lille-Darum. Fremdeles forpligter Kapitlet
sig til at holde 4 Begjængelser (eller Årtider) om Året
for Brødrenes Faders, Moders, Stifmoders, den forrige
Ærkedegn Klavs Kristjernsens (deres Broders) og
flere af deres Forfædres, og dertil både deres egne og
deres Hustruers Årtider. Den Begjængelse, som Hr.
Klavs Kristjernsen havde stiftet Dagen efter Trinitatis
Sondag, skulde blive ved Magt, ligesom Kapitlet også
forpligter sig til at højtideligholde Trinitatis Sondag
med Sang og Prædiken af Kannikerne som på de hojeste
Festdage.1) Endvidere skulde Kapitlet holde 7 Voxlys
på Højalteret, hvilke skulde tændes hver Julenat til
Kristmesse, og endelig skulde de lade Marieklokken (Bedeklokken ved Solnedgang) ringe. Hvis der skete nogen
mærkelig Forsømmelse af ovennævnte Artikler, skulde
Stifterne eller deres Arvinger være berettigede til at
tage det Gods, som de havde henlagt dertil, tilbage.a)
Kapitlet havde været så formuende, at det havde
1461.
lånt Biskop Henneke Ulfeld i Odense Penge — hvor- Kapitlets
mange, vides ikke — mod Pant i noget af hans Bispe- Penge lån
stols Gods i Vends-Herred i Fyn. 1460 var han død, og
til
hans Eftermand, Mogens Krafse, betalte ikke Ren- Odense
terne; Pantet må altså ikke have været af det den- Bispegang almindelige, såkaldte brugelige Pant, af hvilket
stol.
Panthaveren oppebar Indtægterne istedetfor Renter af
Lånet. Kapitlet sendte derfor et af sine Medlemmer,
Mester (Mag-) Niels Markvardsen, for at kræve Bi
skoppen. Denne svarede dels skriftligt under 6te Marts
1461, dels mundtligt, at han vel kunde gjore nogen Ud
sættelse imod Gjælden, da Pengene ikke alle vare komne
hans Stift (Bispestolen) til Nytte; men for Kjærligheds
og Venskabs Skyld, som han agtede med Guds Hjælp at
holde med Kapitlet, vilde han dog betale de 2 Års Renter
inden 14 Dage efter Påske.3)
Dagen for den hellige Gregorius’s Dag (rimeligvis Biskop*) Denne Fest havde især ligget deres afdøde Broder på Hjærte
(se S. 331).
*) Terp ager: R. C., S. 257. Kirkehist. Saml,
n, S. 385.
») Stiftsk. Dok.
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Pave Gregorius’s Dag, d. 13de Marts) tilskrev Biskop
Henrik Stangeberg, (uvist hvorfra) de 3 Prælater i Ribe
Domkapitel, Ærkedcgucn, Dekanus og Kantor, et Brev,1)
hvis Hovedindhold er at bede dem om at være ham behjælpelige med, at han kunde få nogen Hjælp af Stiftets
Kirker til Udrustningen af 30 Krigskarle, som han havde
lovet Kongen at stille til et Søtog, som skulde finde
Sted den forestående Sommer, rimeligvis til Pommern.
Desuden skulde han stille et Antal Søfolk, rimeligvis i
Anledning af de „Skipæn“ (Skibsreder), som Bispestolen
var forlenet med, hvorpå vi tidligere have set Exeinpler.
Han havde været nødsaget til at påtage sig den oven
anførte Udrustning, da de øvrige hoje Gejstlige havde
påtaget sig en lignende og tildels langt storre, og et
Afslag vilde have været til Fordærvelse for hans Kirke;
men da han ikke selv kunde overkomme en så stor Bekost
ning uden at pantsætte Bispestolens Gods, var han nødt
til at søge Hjælp hos Kirkerne, til hvilken de oven
nævnte 3 Prælater, rimeligvis som Regnskabsprovster,
hver i sit Syssel, skulde hjælpe ham. En lignende An
modning om IIjælp ses han at have rettet til Kapitlet.
Strid om — I samme Brev giver Biskoppen de 3 Prælater Undernoget af retning om de Stridigheder, som „Hr.Ludvig“ havde påBispesto- ført ham angående nogle Bispestolen tilhørende Ejen. lens
domme. Sagerne om Tarm Mølle og en Laxegård vilde
Gods.
blive afgjorte dels ved Sandemænd dels ved 12 dertil
udnævnte gode Mænd, men Lustrup Mølle havde Kongen
forbudt Biskoppen at opbygge, forend Kongen selv kom
til Ribe, hvilket Biskoppen håber, skal ske snart, og han
så komme til sin Ret. — Lustrup Mølle var en Vand
mølle, som var anlagt ved Biskoppens faste Gård i Lu
strup (det nuværende Lustrupholm), og som bestod indtil
efter Midten af forrige Århundrede. Ved Tarm havde
Bispestolen også en Ejendom, den såkaldte Tarm
Bispegård.
Ludvig
Den Hr. Ludvig, som på Kongens Vegne er BiNielsen skoppen til Besvær, er udentvivl Ludvig Nielsen
(Rosen- (Rosenkrands), Ridder, som altså rimeligvis allerede
pen beder om
Hjælp til
Krigsudrustning.

’) Findes iblandt Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.
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på denne Tid har været Lensmand på Riberhus, og om
hvem vi ville få Mere at liøre ved Ar 1486. Efter „Danske
Atlas“
skal han endogså have været Lensmand her
allerede 1450; jeg har dog ikke truffet nogen Lensmand
nævnet imellem 1443, da Erik Nielsen (Gyldenstjerne) sidste Gang omtales, og nu. Dog skal efter
Iver Juels Optegnelser2) hans Oldefader, Hr. Gunde
Nielsen Lange til Lydum, i en tidligere Del af sit
Liv have haft Riberhus i Fortoning (tilligemed Trojborg).
Dette må da, hvis det overhovedet forholder sig rigtigt,
rimeligvis have været efter Hr. Erik Nielsens Død
eller Afgang, og efter ham er så igjen Hr. Ludvig
Nielsen kommen.
Jeg ved ikke, om det var de nylige Stridigheder om
Besættelsen af Ærkedegncdomniet (se S. 339 fl.), som
gjorde Hr. Jens Gummesen betænkelig, også med
Hensyn til hans Udnævnelse til Dekanus3). Han henvendte
sig derfor til den pavelige Stol, og Paven (Pius den
2den) overdrog ved et Dokument, hvoraf Tli. Bartholin har bevaret en Afskrift,4) Biskoppen af Slesvig at
undersøge Sagen. Vi lære heraf denne at lejende, idetmindste således, som Jens Gummesen havde fremstillet
den: Anders Skeel havde måske (!) været den første
Ihændehaver af dette Prælatur, der plejede at besættes
ved Valg; efter hans Død var Kapitlet derfor skredet
til et nyt Valg og havde enstemmigt valgt And rageren.
Hans Valg var derefter blevet stadfæstet af Biskoppen,
og han var således kommen i Besiddelse af Dekanatet.
Men da Nogle tvivlede om Retsgyldigheden af Præla
turets Oprettelse og Dotering, og Andrageren selv af
visse Grunde tvivlede om Gyldigheden af sin Udnævnelse,
hvorfor Dekanatet også endnu betragtedes som vakant,
så havde han andraget om pavelig Stadfæstelse på Præ
laturets ovennævnte Fundering og Dotering. Paven på
lægger derfor Biskoppen af Slesvig at undersøge og stad
fæste disse, ligesom også, dersom han finder Jens Gumme
sen værdig dertil, da at indsætte ham i Dekanatet, hvis
») V, S. 654.
») Da. Samlinger, I, S. 51.
») Se S. 345.
*) Tom., VIII, Orig. lit. ex capit. Rip. eccl., Nr, 78.
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Indtægter efter den almindelige Vurdering ikke skulle
overskride 3 Mk. Sølv. (Denne Vurdering var nok neppe
pålidelig. Brevet er dateret Viterbo d. 13de Maj 1462.)
— Vi høre Intet om Sagens videre Gang; men det er
sikkert nok, at den havde et tilfredsstillende Odfald for
Jens Gummesen. Allerede d. 23de December samme År
pålægger et andet Pavebrev Dekanus, Kantor og Kanniken Tyge Terkildsen i Ribe at undersøge og pådomme en Forurettelse, som Løgum Kloster skulde
lide af Erik Josefsen, Erik Rekhals og flere andre
Lægmænd af Ribe By og Stift, såvel med Hensyn til et
Hus i Ribe som i andre Henseender. Dengang må De«
kanatet altså have fået den forlangte Stadfæstelse. —
Sagen om det Hus i Ribe angik en årlig Jordskyld af
en Gård i St.Hans Sogn, som Erik Josefsens Fader,
Borgmester Josef Jensen, havde bebot. Sonnen, (der
senere blev Rådmand i sin Fødeby) havde siden Fade
rens Død ikke villet betale denne Jordskyld, men blev
domt dertil og sluttede derpå en mindelig Overenskomst
med Klosteret.’)
Kantoren
Fra Slutningen af samme År, d. 10de December,
Anders haves endnu Kantoren Anders Broks Testamente. Det
Broks findes aftrykt hos Terpager’): men denne har ikke alleTesta- vegne kunnet læse det. Det er af temmelig Interesse,
mente og Sin Biskop giver han et Stykke Sølvtoj (hvilket, har
Død.
Terpager ikke kunnet læse) og en Nobel (stor Guldmynt),
til Domkirkens Bygningsfond sit Stod i Jelling-Syssel,
en Bryggerkjedel og 4 Skippund (talenta) Bly, Ærkedegnen, Hr. Peder Nielsen, en Nobel, og hver af de
andre Kanniker en Sølvske. Til 2 Processioner, Kristi
Legems og den hellige Mikaels, giver han 300 Mk. Penge,
som Ridder DitlevReventlov’) skyldte ham. Enhver
af de øvrige Kirker i Ribe får 3 Ørtug Korn, og begge
Tiggermunke-Klostrene ligeså Meget, St. Johannes den
Døbers Gård (Korsbrodre-Klostret) al hans Ret i en
Gård i Brøndum for en Årtid der i Klosteret, Kirkerne
’) Ser. Rer. Dan., Vin, S. 192 fil.
«) R. C., S. 61 fl.
*) Se ved År 1463; hos Terpager er Navnet urigtig leest eller
trykt.
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iSmidstrup ogSkadst (som vare annekterede til Kantoriet) hver 6 Ørtug Korn, Nonneklosteret ved Ribe hans
Ret i en Gård i Hojerup, hver Korvikar og enhver af
de øvrige residerende Vikarer (?) ’/« Mk., de Fattige i
Ribe 40 Mk., en Tønde 01, en Flæskeskinke, 100 Brød
og et frit Bad, Marie Magdalencs Alter 14 Uncer Sølv,
St. Ansgarius’s Alter hans Ret i en Gård i Nørre-Fardrup, som var pantsat ham af Ridder Johan Frille
i Hojerup. Fremdeles testamenterer han Hr. Anders
Madsen, der, som vi have set, var den bestandige Vikar
ved det af ham indrettede St. Mikaels Kapel, en sort,
fodret Overkjortel, en hvid Underkjortel og en Sølvske,
Hr. S dr en Madsen, der også nævnes i Stiftelsesbrevet
for Kapellet, et Breviarium, en sort Overkjortel og en
grå, med Ulveskind fodret, Underkjortel, St. Mikaels
Kapel 24 Mk. Penge til Afskriveisen af en Messebog og
en hvid Casula af Silke (?) med tilhørende Alba, Harndrup1) Kirke i Fyn ligeledes en Casula og en Alba,
Fru Grethe og Hr. Jens (Præsten) i Frue Kloster ved
Ribe tilsammen et halvt Stykke Nerdsk (nederlandsk)
eller Radinynnisk Klæde, og Mariager Kloster 1000
Fisk. Af Slægtninge nævnes hans Oldemoder (proavia,
her dog måske Bedstemoder) Anne, der får 2 Mk., hans
Søster Gjertrud, hvem han tillægger en opredt Sæng,
et Sølvbæger, en Guldring og 16 Alen Amsterdamsk Klæde,
Jes Tygesen (af Torpe, Væbner), som får 3 Bønder
gårde, 2 i Rejsby og 1 i Råhede (Hvidding Sogn),
en Anders Jessen,’) som får 2 Kjør og 2 Stude, og
Jep Tygesen, en af dem, som han havde givet
Exspektance på sit Kapel, et Breviarium og 3 Mk., og
endelig en Peder Brok, der vel også er af Familien, og
hvem han skjænker et halvt Stykke Radmynnisk og 1
rhinsk Gylden. En Hr. (Præst) Hans Nielsen får også
et Breviarium, og dertil en brunlig Underkjortel, fodret
med Ulveskind. Maje Jensdatter i Ringkjøbing (som
havde været gavmild imod hans Kapel) skal have et
’) Herfra stammede Testator måske; idetmindste var Væbneren
Fin Lavridsen af Harndrup i Familie med ham.
*) Rimeligvis den Samme som Anders Jensen, Testators Søstersdn. Se næste Side.
23
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1463.

1464.

Sølvbæger. Endnu nævnes nogle Koner, som dels få
Penge og dels 6 eller 8 Alen Middelborgsk (Klæde), og
en Tjener (clientulus), som får hans bedste grå Fole (i
gamle Dage ere næsten alle Heste, hvis Farve angives,
grå). Til Fuldbyrdere af Testamentet indsætter han Ærkedegnen, Forstanderen i Iiorsbrodre-Klosteret (provisor)
Mogens Nielsen, Hr. Anders Madsen og Heyne
Kræmmer (Caupo). — Man ser, at Hr. Kantoren har
haft et helt Oplag af forskjellige Sorter Klæde.
Hr. Anders Brok døde 2 Dage efter, at han havde
gjort sit Testamente; idetmindste blev hans Årtid holdt
d. 20de December. ’) Den 26de Januar næstefter mødte
hans Søster og eneste Arving, Gjertrud Broksdatter,
tilligemed hendes ældste Son, Anders Jensen, hendes
Svigerson, Hans Skegh, hendes Søsterdatterson, Væb
neren Jes Tygesen (nævnt i Testamentet), og Maje
Jensdatter af Ringkjøbing for Ærkedegnen og Kapitlet
i Domkirkens Sakristi og oplode Kapitlet alt det Gods,
som Anders Brok og Maje havde skjænket til St. Mikaels
Kapel, således at Kapitlet skulde have alt Godset i sin
Værge og Forsvar og nyde og bruge alle dets Indtægter,
imod at det lod holde en daglig Messe i det nævnte
Kapel for Anders Broks, Maje Jensdatters, dennes afdøde
Fæstemands, Anders Orms, og alle deres Forældres Sjæle
og en årlig Begjængelsc, som skulde holdes for 3 Mk.
med Messer og Vigilier, således som det var sædvanligt
i Kirken.’) — Det forekommer mig i Formen noget
påfaldende, at Kapitlet har ladet Godset oplade til sig,
ikke blot til Forsvar, men også til Nydelse af Indtægten;
thi vel havde Anders Brok overdraget det Patronatet
for Kapellet; men Vikaren skulde åbenbart nyde Ind
tægten, hvorfor det også i Anniversariebogen hed, at
den evige Vikar skulde give Kapitlet 2 Mk. for Årtiden.’)
Om Anders Broks Gave af de 300 Alk. til 2 Pro
cessioner i Domkirken have vi endnu et Dokument af
1464, Torsdagen efter Mathiæ Dag. udstedt af Biskoppen,
Ridderne Eggert Frille og Ludvig Nielsen (Ro’) Terpager: R. C., S. 268 efter den yngre Anniversariebog.
’) Stiftsk. Dok., Nr. 300.
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senkrands, Lensmanden på Riberhus), 2 Væbnere,
Borgmester Torbern Jepsen og Rådmændene Jes Pe
dersen og Nis Pedersen. De bekjendtgjore, atÆrkedegnen, Peder Nielsen, var mødt for dem i St. Bar
bar® Kapel i Domkirken og havde fået et Vidnesbyrd
af de 2 ovennævnte Præster af Anders Broks Familie,
Anders Madsen og Soren Madsen, om, at de havde set
den Afdøde overantvorde Ærkedcgnen Ditlev Reventlovs
Brev på 300 Stæder Mark til de ovennævnte 2 Proces
sioner. Ligeledes bevidnede de, at Anders Brok 5 År
for sin Død havde skjænket Kapitlet 2 Gårde i Kastrup
i Gram Sogn for sine Forældres og for lir. Jon Tulesens Begjængelse og selv ladet Gårdene indskrive i Anniversariebogen. 3 Lægmænd, Hans Skegh, Verner
Overskjærer og Las Brok, vidnede også, at det var
dem vitterligt, at det længe havde været Kantorens Hen
sigt at gjore begge Dele; selv havde de rigtignok ikke
været tilstede, da det skete. ’) — De 2 Gårde i Kastrup
nævnes også i Kapitlets Registrant. — Anders Brok
havde, som det viser sig, været temmelig rig på Gods,
og såvidt man ser, var det altsammen Kjøbegods, som
han altså selv havde erhvervet sig, rimeligvis mest for
Overskuddet af sine kirkelige Indtægter.
Disse idelige og betydelige Gaver af Jordegods til
kirkeligt Brug, hvorpå vi hidtil, og det ikke mindst i den
sidste Tid, have set Exempler, kunde snart have bragt
hele Landet i gejstlige liænder. Men idetmindste for
Ribes Vedkommende standse de netop på denne Tid næ
sten pludseligt, så at de efter denne Tid blive omtrent
ligeså sjeldne, som de for vare almindelige.
Den 2den Torsdag efter Påske (d. 25de April) 1465
1465.
døde Biskop Henrik Stangeberg ifølge Bispekrøniken, Biskop
der endogså kan angive Klokkeslættet; hans Årtid blev dog Henrik
holdt d. 29de April.*) Den samme Krønike kalder ham Stange
en virksom og lærd Mand, der også elskede Lærdommen berg dør.
hos Andre, og siger, at han ved Kjøb meget udvidede
Bispestolens Ejendomme. Han var af en adelig, sønder*) Stiftsk. Dok., Nr. 304.
‘) Terpager: H. C., S. 262.
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jydsk Familie og havde ejet Gårdeu Bejerholm i Halk
Sogn, hvor han rimeligvis var født. *) En Slægtning af
ham, en Væbner Niels Stangeberg, forekommer oftere
i Ribe mellem 1436 og 1459, uden at man erfarer Noget
Synodal- om hans Stilling. — Bispekrøniken har bevaret nogle
bestem- Synodal-Bestemmelser af ham, hvis Indhold i det Væmelser. sentlige er følgende:
1. Præsterne skulle bestyre Kirkens Sakramenter
på en sommelig Måde.
2. De skulle 4 Gange om Året fra Prædikestolen
formane deres Sognefolk til at holde Festdagene hellige
og iblandt Andet ikke at føre deres Varer tiltorvs på dem.
3. Spåmænd, Mordere, Drabsmænd og andre For
brydere, som ikke vilde gjore kirkelig Bod for deres
Synder, skulde 3 Gange om Året erklæres bandlyste i
Kirkerne på den sædvanlige Måde: under Klokkeringning
og med tændte Lys, som kastedes til Jorden.
4. Præsterne skulde personligt bo ved deres Kirker
og tage sig af Sjælesorgen i deres Menigheder.
5. De skulde prædike på Festdagene, og om Søn
dagene oplæse Evangelietexten på Dansk.
6. De skulde hver Sondag bede med Menigheden
for Kirkens Fred og Enighed og formane Folket til sam
vittighedsfuldt at udrede Tiende, Byrd (f. Ex. Smorbyrd),
Nannest, Stolemad2) og andre Levnetsmidler, der hen
hørte til Præsternes Underhold.
Henrik Stangeberg blev, som Bispekrøniken siger,
begravet i Kapellet Bethlehem ved Siden af sine Slægt
ninge. Som jeg tidligere liar eftervist, kan der ikke let
være nogen Tvivl om, at dette Kapel er det samme, som
tidligere kaldtes Limbeks Kapel (se S. 248); jeg ved ikke,
om Biskoppen måske på mødrene Side kan have ned
stammet fra Kapellets første Stifter, Hennike Limbek.
*) Når en foregående Ejer i „Danske Atlas“ (VII, S. 195) og
Årsberetn. fra Geh.-Ark. IL, Tillæg, S. 7 (13) kaldes An
ders Jensen Tangebierth (eil. Tangberg), er dette Navn
vel en Forvanskning af „Stangeberg“.
’) Skal have sit Navn deraf, at den efterlodes af Menighedens
Medlemmer i Kirkestolene; men denne Forklaring er dog
neppe rigtig.
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Anniversariebogen kalder det nu Henrik Stangebergs
eget Kapel og siger, at den bestandige Vikar ved samme
årlig skulde udrede 8 Sk. Sterl. for Biskoppens Årtid.
Denne har altså vistnok doteret det påuy og tillige for
beholdt sig og sine Efterkommere Patronatet for det,
hvorfor Vikariet også efter Reformationen faldt tilbage
til Familierne Skram og Stangeberg.2)
Peder
Hans Efterfølger på Bispestolen var Hr. Peder Niel
sen. Bispekrøniken siger om ham, at han var en lærd Nielsen,
og fornuftig Mand, skjont af en ringe Familie fra Landet. Biskop i
Ribe.
Han må dog have været af adelig Herkomst, da han
fører et adeligt Familieskjold, hvori der ses et Mandehoved med en Hjælm på; men noget Nærmere om hans
Herkomst er jeg ikke istand til at kunne oplyse. —
1442 lod han sig indskrive ved Universitetet iLeipzig og
var dengang Kannik i Ribe. 1446 var han kommen til
bage og var allerede bleven Provst iHardsyssel. Måske
var han endogså allerede bleven det 1441 ved Hr.Tho
mas Pedersens Død; idetmindste kjender jeg Ingen,
som i Mellemtiden har haft dette Provsti. 1459 var han
Ærkedegn, et Par År efterat Striden om dette Præla
turs Besættelse var opstået (se S. 340). Nu blev han
af Kapitlet valgt til Biskop; men Bispestolen synes at
have stået ledig et Par Måneder; thi først den 12te
Juli stadfæstede han den Begunstigelse, som hans For
mand ved sin Tiltrædelse havde .tilstået Kannikerne,
næmlig at de selv af deres Gods måtte oppebære BandsBøderne for Udeblivelse fra de gejstlige Retter,’) og
denne Stadfæstelse har dog rimeligvis fundet Sted umid
delbart efter hans Udvælgelse. Jeg fremhæver dette af
Hensyn til den bekjendte Fortælling om den Måde, hvorpå
han blev Biskop. Niels Helvaderus, som var født i
Hellevad ved Åbenrå og selv en Tid havde være Præst
der i Begyndelsen af det 17de Århundrede, fortæller i
et af sine Skrifter, at han i et gammelt Håndskrift har
fundet følgende Historie: Da efter Biskop Henriks Død
Kannikerne ikke kunde blive enige om hans Efterfølger,
’) Kapitlets Jordebog for 1669.
Nr. 307.

•) Stiftsk. Dok, i Geh.-Ark.,
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kom de tilsidst overens om, at den gamle Hr. Peder i
Roager skulde ufgjore Sagen; men da denne først havde
ladet sig forsikre, at den, som han nævnte, skulde blive
Biskop, så sagde han: Ved det hellige Kors og vor Frue,
Hr. Poder i Roager skal være Biskop i Ribe; thi jeg
har altid hørt, at den, som har pacem, han pacificerer
sig selv først (d. e. at den, der uddeler Velsignelsen, han
velsigner sig selv først). Det er vanskeligt at sige, om
der ligger nogen Sandhed til Grund for denne Historie,
og hvilken den da er. Kannikerne kunde undertiden,
som vi også have set Exempler på, forbinde et Sogne
kald med deres Stilling ved Domkirken; men Prælater,
som havde bestemte Sognekald annekterede til deres
Prælatur, som Ærkedegnen i Ribe dem i Emmerlev og
Brøns, kunde dog vistnok ikke tillige beklæde et andet
Sognekald. Selv om vi vilde antage, at det her havde
været Tilfældet, bliver Historien dog til noget ganske
Andet, når „den gamle Hr. Peder i Roager“ i Virkelig
heden er Stiftets første Prælat. *) Gammel har han i
ethvert Tilfælde ikke kunnet være på den Tid. Som jeg
har fortalt, beretter en Forfatter, der er ældre end Helvaderus og født i Ribe, om Tyge, som blev Biskop
1274, at han havde været Præst i Roager og kun nødigt
forlod denne Stilling for at beklæde Bispestolen. Det cr
rimeligvis dog dette Sagn, som senere er blevet overført
på Hr. Peder Nielsen og tillige forandret således, at det
passede til dennes Karakter.
Der levede på den Tid en Sognepræst i Hejis ved
Lavrents
Nielsen, Navn Lavrents Nielsen, som tillige var bestandig
Træst i Vikar ved vor Frue eller Marianernes (også kaldet Aneveldernes o: Ahlefeldernes) Kapel i Haderslev Frue
Hejis,
Kirke. I Oktober 1464 havde han stiftet sin Årtid i
stifter
Messer Haderslev Kirke og derfor givet 30 Mk. lybsk;*) men
og Be- hermed lod han sig ikke noje. Rimeligvis har han været
gjængel- født i Ribe; thi i Året 1465 stiftede han daglige Messer
og en årlig Begjængelse her i Byen, og det endog på 2
ser.
*) Kapitlet havde et Præbende i Roager; men dels høTte dette
Prtebende til de ringere, dels 1& Sognekaldet i Roager ikke
til Prrcbendet.
*) Årsberetn. fra Geh.-Ark., H, Tillæg,
Side 38.
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Steder, næmlig både i Korsbrodre- og Gråbrodre-Klosteret.
Om det første have vi et Brev, udstedt af „Anders Thygesen, Forstander i Ribe udi Sti. Johannis Kloster, og
alt Konvent i samme Sted“. De forpligte sig til at holde
en sjungen Messe hver Tirsdag foran St. Annas Alter i
det nye Kapel i deres Klosterkirke, i hvilket der stod et
Billede, som kaldtes „Jesus til evig Tid“ (?), til Ære
for den hellige Trefoldighed, Jomfru Marie, Johannes den
Døber, St. Anna og alle Helgene. Messen skulde være
om den hellige Anna, undtagen på alle Frue-Dage, da
den skulde være om den hellige Jomfru, og på Marie
Himmelfartsdag skulde der endog holdes 2 Messer.
Denne Messe skulde holdes for Lavrcnts Nielsen, „at
Gud vilde forlade ham hans Synd i Live og korte hans
Pine efter Døden“, fremdeles for en Hr. Jep Olesens
Sjæl, for Hr. Lavrents’s Forældres Sjæle, for alle dem,
som havde gjort ham godt, for dem, som han var skyl
dig at gjore eller lade gjore godt for, og for alle kristne
Sjæle. Desuden skulde hans Begjængelse holdes St. Anna
Dag efter Aftensangen med Vigilier, og den påfølgende
Morgen med 8 Messer, i Klosterkirken. Både for Messe
og Årtid har han givet 24 Mk. Slæder Penge (lybsk),
som enten skulde sættes på Rente eller anvendes til at
kjøbeGods for. Desuden havde han givet 10 Mk. til det
ovennævnte nye Kapels Fuldførelse; derfor optager Kon
ventet ham i sit Broderskab og gjor ham fuldkommen
lodtagen og delagtig i al den Gudstjeneste, som skete
eller skulde ske i alle Ordenens Klostre over hele Kri
stenheden, Ottesang, Messer, Vigilier, Bdnner, kanoniske
Tider, Prædikener, Indulgentser, Afhold eiser og de 7
(gode) Gjerninger. Hvis Konventet ikke opfylder sine
Forpligtelser, skal Hr. Lavrents eller hans Arvinger have
Ret til at tage de 24 Mk. tilbage og anvende dem på
et andet Sted, hvor de bedre kunde komme Gud til Lov
og hans Sjæl til Frelse. Ribe, den 6te Maj 1465.’)
Om Gudstjenesten i Gråbrodre-Klosteret have vi
ligeledes Guardianens, Broder HansKortsens, ogKon’) Stiftskistens Dok. i Geh.-Ark., Nr. 306. Aftrykt i Ribe Skoles
Indbyd.-Skr. for 1833, Bilag Nr. 26.
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vcntsbrodrenes Brev, livori de forpligte sig til at synge
en Messe hver Torsdag til evig Tid foran Kristi Legems
Alter i deres Klosterkirke. Messen skulde handle om
Kristi Legeme og holdes til Bedste for Lavrents Niel
sens, hans Forældres og Velgjoreres Sjæle. Desuden
skulde de holde hans Begjængelse Kristi Legemsdag efter
Aftensang og den følgende Morgen med 8 Præster og
unge Brodre. ’) For begge Dele, Messe og Begjængelse,
havde de modtaget 24 Mk. Stæder Penge, hvoraf dog
Stifterens Broder, beskeden Mand, Ville Nielsen, havde
givet de 4. Halvdelen af Pengene var bestemt til en
Fod til en Monstrants, Halvdelen til Klosterets Bygning
eller til at lonne Arbejdsfolk med, som murede eller tæk
kede Kirken. Endelig optog Konventet ham såvel for
denne og andre Velgjerninger, som han havde bevist det,
som for det Håb, som det havde til ham, både levende
og død i sit Broderskab og gjorde ham delagtig i al Gudstje
neste, som skete i Klosteret. Hvis Messen eller Årtiden
forsomtes, skulde også her Hr. Lavrents eller hans Arvin
ger have Ret til at kræve Pengene tilbage; Klosteret
skulde ikke i dette Tilfælde kunne beråbe sig på Orde
nens særegne Privilegier, men Pengene kunne kræves af
det på samme Måde, som en Verdslig krævede sin Gjæld
af sin Ligemand efter Landsloven, eller en Kirkeherre af
en anden efter Kirkeloven for Kapitel eller Provst eller
anden „Opperste“. Brevet er udstedt d. 27de December
1465 i Flensborg og medforseglct af den daværende Kustos for Gråbrodreklostrene af Ribe Kustodi.a)
Hr. Peder
På denne Tid levede ogsåHr.Peder Madsen, som var
Madsen. Sognepræst ved St. Peders Kirke i Ribe. Han har efter
ladt sig en temmelig tyk Bog,3) hvori han har afskrevet
eller gjort Uddrag af end el tlieologiske Skrifter. Han be
gyndte herpå senest 1454; thi efter en vedfojet Bemærkning
fuldendte han Afskrivningen af et af disse Skrifter (stella
clericorum, Præstestjernen) i det nævnte År i Huset hos
Bokard (ell. Botard), som dengang var Lokat (Hører)
i Ribe. Dengang har han vel altså neppe endnu været
*) Kun de ældre Munke havde Præstevielsen.
*) Stiftsk. Dok.,
Nr. 308. — Aftrykt i Ribe Skoles Indb.-Skr. for 1833, Bilag
Nr. 19.
*) Det st. kgl. Bibi.: Ny kgl. Saml., Nr. 123 i 4to.
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Præst; men bag i Bogen findes Udkast til et Skjøde, ved
hvilket Jes Madsen i Brainminge sælger Hr. Peder Mad
sen, som Præst er til St. Peders Kirke i Ribe, et Hus i
Normandsgade i Ribe for 40 Mk. 1. og tillige skjænker
ham noget Indbo, som fandtes i Huset, imod at lir.
Peder, sålænge han levede, skulde i sine Messer og andre
gudelige Bonner betænke Hr. Adser iJærnved, Jes Mad
sens Kones Broder, efter hvem han synes at have arvet
Huset, og en anden navngiven Præst. Nyerup antager
denne Peder Madsen for den Samme som en Præst Peder
Madsen, hvis Testamente bliver omtalt ved År 1500.
Denne Antagelse er dog neppe rigtig, dels fordi vi i det
Tilfælde måtte tillægge Manden en usædvanlig boj Alder,
dels fordi Præsten ved St. Peders Kirke rimeligvis er
død 1486; idetmindste synes Sognekaldet at have været
vakant i dette År, dengang da det blev annekteret til
Kapitlet. *)
1 Året 1466, i Slutningen af Marts Måned, er rime
1466.
ligvis den nye Biskop, Hr. Peder Nielsen, bleven ind Aflads
viet; idetmindste er det en rimelig Grund til, at Biskop breve til
perne af Slesvig, Odense ogViborg dengang vare forsamlede
Fordel
her i Byen. Kirkerne benyttede denne Lejlighed til at for Dom
opnå et Par Afladsbreve. Mandagen d. 24de Marts ud kirken og
stedte de 3 ovennævnte Biskopper i Forening med Biskop St. Mik
Peder af Ribe et sådant til Fordel for selve Domkirken,
kels
om hvilken der siges, at den til sin Bevarelse i god
Kirke.
Stand trænger til en ikke ringe Reparation, og at
dens Indtægter ere ubetydelige. Afladen, 40 Dages for
hver Biskop, som altid, tilstås omtrent på de samme Be
tingelser, som i tidligere Tilfælde. I Slutningen af Bre
vet stadfæster Biskop Peder som Stedets Biskop såvel
denne som al anden Domkirken tilstået Aflad.2)
2 Dage senere, d. 26de Marts, udstedte Biskop Niels
(Wulf) af Slesvig alene et Afladsbrev til Fordel for St.
Mikkels Kirke eller Kapel ved Puggård. Han gjorde
det, som han siger, efter Anmodning af Domdegnen, Jens
’) Se „Minerva“ for 1787, 3die IL Nyerup: Skildr, af Danm.
ældre og ny. Tiist., II, S. 373. 392 fl.
’) Terpager: R. C., S. 89.
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Gummes en, i hvis Gård Kapellet lå; han har altså
dengang været Forstander i Puggård. Afladen tilstås
dem, som ere tilstede ved Gudstjenesten i Kapellet, på
en eller anden Måde bidrage til dets Bygning, Lys eller
Prydelser, ved Aftenklokkens Slag bede 3 Ave Maria’er,
eller til Erindring oin Kristi 5 Sår 5 Gange fremsige
Herrens Bon tilligemed Ænglens Hilsen (Ave Maria).1)
År 1466 udmærker sig ret ved Afladsbreve: d. 20de
Juni gav Ærkebiskop Tue af Lund og 7 Biskopper, som
vare forsamlede i Kjøbenhavn, et til Fordel for Kristi
Legems Alter i Pibe Domkirke og for St. Nikolaj Gilde,
som almindelig kaldtes Ribe Skoles Peblinge-Gilde. Sådanne Gilder fandtes vistnok ved alle storre Skoler her
i Landet, navnlig vel ved Domskolerne, men også i andre
Byer, som i Nestved’) og Flensborg s). Jeg vil i en an
den Afdeling af dette Skrift omtale dette og de øvrige
Gilder i Ribe; her vil jeg blot bemærke, at disse Peb
linge-Gilder vistnok langt mindre vare bestemte til at
yde Disciplene selskabelig Underholdning, hvis de over
hovedet have haft en sådan Bestemmelse, end de vare
Foreninger af ældre Personer, som gik ud på at sørge
for Disciplenes, navnlig de fattiges, Bedste, såvel i ånde
lig som i legemlig Henseende. I Afladsbrevet for Peb
linge-Gildet i Ribe loves der Aflad blandt Andre til dem,
som bidrage til Alterets og Gildets Bygningsfond, og til de
Gildebrodre, der besøge deres syge Medbrodre. Herved
tænkes vistnok på syge Skoleborn.4)
’) Tcrpagor: R. C., S. 389. Ved en Unojagtiglied siges dette
Dokument i Reg. diplomat. (I, Nr. 4240) at være dateret „quinto
die proximo post annuntiat. Mariæ“; „quinto“ hører til Års
tallet (1465). Jeg henfører dette og det foregående Afladsbrev
til 1466 af 2 Grunde, hvoraf der allerede i Reg. diplom, er
gjort opmærksom på den ene, næmlig, at det første Brev er
udstedt Mandagen d. 24de Marts 1465; men 1465 var d. 24de
Marts en Sondag, 1466 derimod en Mandag. — En anden ikke
mindre afgj urende Grund er, at Peder Nielsen d. 24de Marts
1465 ikke endnu var Biskop. Det er altså ganske sikkert, at
Året er det, som vi kalde 1466, men at Brevskriverne have
skrevet 1465, idet de rimeligvis have regnet det nye Års Be
gyndelse ved Påske.
*) Ser. Rer. Dan., IV, S. 377.
•) Claeden: Monumenta, II, S. 673 fli.
4) Bartholinske Afskrif
ter. 1. o. Nr. 92.
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I December Måned var Kongen her i Byen, som man
ser af et Kongebrev, dateret Riberhus d. 16de December,
hvori han kræver Ribe Kapitels og Kirkes Tjenere i
Sønderjylland for den Landehjælp af 1 rhinsk Gylden pr.
Mand, som med Rådets Samtykke var tilstået ham af
menige Kirkens Tjenere i Sønderjylland og Holsten, og
som det undrede ham, at de mere end Andre stode til
bage med. Da han nu havde befalet Kapitlet at lade
Hjælpen oppebære, pålægger han Tjenerne ufortøvet at
udgive den, hvis de ikke ville lide storre Skade.1)
En af de interessanteste Personer, som i Katholicismens Tid have været Medlemmer af Ribe Domkapitel,
er Hr. Thomas Lange, af den bekjendte adelige Fa
milie og en nær Slægtning af Biskop Jens Iversen
Lange i Århus og hans afdøde Brodér, Kantor Jep
Iversen Lange i Ribe. Han var ikke en Son af Hr.
Gunde Nielsen Lange til Lydum, således som han
opføres på Begtrups Stamtavle over Familien MunckLange;2) hans Fader var Olaf Lange, som forekom
mer År 1440 (se S. 311) og 1454, hans Moder Mette
Henriksdatter,3) en Datter af Henrik Eyessen, der
hørte til samme Familie, og han havde en Broder ved
Navn Ulf Lange. Selv forekommer han førstegang
1459 og var da Kannik i Ribe. Få År senere døde Hr.
Peder Jejpsen, som 1459 var bleveu Provst i JellingSyssel, og Thomas Lange forekommer ved Pintsetid 1462
som hans Ffterfølger.4) Da Kantor Anders Brok derpå
var død i December samme År, synes han at være avan
ceret til hans Prælatur. Idetmindste anfører Grønlund
ham som Kantor fra 1462 til 1466 i Antegnelserne i sit
Exemplar af „Ripæ Cimbricæ“, og, skjont jeg intet ud
trykkeligt Vidnesbyrd derom har kunnet finde, bestyrkes
det i hoj Grad derved, at da Thomas Lange endelig efter
Jens Gummesens Død d. 2denAvgust 1466 var bleven
valgt til Dekanus, var umiddelbart derefter Kantordommet ledigt. Den 23de samme Måned skrev Biskop Peder
*) G. L. Badens Papirer i Indenrigsministeriets Arkiv.
*) Genealog, og biogr. Arkiv.
’) Se ved År 1471 og Terpager: R. C., S. 252.
♦) Stiftsk. Dok., Nr. 299.
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fra Horsens til Kapitlet (Udskriften er til „Hr. Thomas
Lange, valgt til Dekanus“, og hele Kapitlet), for at med
dele det Kongens Ønske om, at Hr. Otto Nielsen (Rosenkrands, senere Rigets Hofmester) måtte blive valgt
til Kantor. Biskoppen anbefaler ham også hertil såvel
på Grund af hans Værdighed som af flere Årsager, som
Kapitlet skulde få at vide, når Biskoppen samledes med
det.Kapitlet synes dog ikke at have taget Hensyn til
Kongens og Biskoppens Ønsker; idetmindste forekom
mer fra 1470 af Hr. Jep Vind som Kantor; tidligere
har jeg rigtignok ikke truffet ham, så at det ikke er
umuligt, at Otto Nielsen har haft Kantordommet i
et Par År. Jep Vind forekommer forøvrigt ligesålidt
som Otto Nielsen tidligere som Kannik i Kapitlet, og
overhovedet er det mærkeligt, at fra denne Tid af Præ
laturerne i Almindelighed besættes med Mænd, som ikke
iforvejen ere Kanniker. Det er et Tegn blandt flere på den
Usundhed, som mere og mere indsneg sig i disse Forhold.
Domkirkens Bygning vedblev endnu bestandig at
1468.
være i en slet Forfatning. Kapitlet tænkte derfor på
Lave
Hansens nye Midler til at skaffe Penge tilveje og trode at finde
Sendelse disse dels i et nyt Afladsbrev af Paven selv, eftersom
til Rom. Pave Eugenius’s af År 1437 var udløbet 1457, og i Op
rettelsen af et „vor Frue Broderskab“, i hvilket Frem
mede skulde kunne optages og derved få Del i alle de
gode Gjerninger, som skete i Domkirken, naturligvis mod
at bidrage til Kirkens Fornødenheder. For at opnå disse
2 Ting sendte det et af sine yngste Medlemmer til Rom,
næmlig Mester Lave Hansen, som senere blev Kantsler
hos Prinds Hans; ved samme Lejlighed skulde han se at
få en fornyet pavelig Stadfæstelse på Kapitlets Privilegier.
Denne sidste opnåede han uden Vanskelighed, idet Paven,
Pavl (den 2dcn), under 10de Marts 1468 stadfæstede
Kapitlet og Domkirken i alle deres Privilegier og Fri
heder og i Besiddelsen af alle deres Ejendomme.2) Den
pavelige Bulle er stilet til Dekanus og Kapitlet, så at
’) Stiftsk. Dok., Nr. 312.
’) Terpager: R. C., S. 189. Originalen findes blandt Stiftsk.
Dok. i Geh.-Ark. under Nr. 314.
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der rimeligvis endnu ikke var udnævnt nogen Ærkedegn
siden Hr. Peder Nielsens Forfremmelse til Biskop.
Grunden til denne lange Udsættelse må rimeligvis søges
i Striden om Udnævnelsesretten; først 1469 eller 1470
forekommer en ny Ærkedegn, næmlig Hans (Johan
nes) Mikkelsen van Haghen.
Med Hensyn til de 2 andre Formål mislykkedes der
imod Lave Hansens Sendelse, som man ser af et Brev,
som han Fredagen forPintse 1469 på Hjemrejsen i Køln
har skrevet til Kapitlet. Brevet er desværre kun be
varet i en meget mangelfuld Afskrift;l) men Hovedind
holdet er dog temmelig sikkert: „Der fordredes under
de daværende Forhold i Rom så Meget (mange Penge),
for overhovedet at kunne udrette Noget. Ilan havde
overleveret Paven gjennem sammes Referendarius sit An
dragende om Stadfæstelse af det ovennævnte Broderskab,
men havde ikke fået sit Andragende bevilget, fordi Paven
fortiden ikke vilde stadfæste Noget, der havde Udseende
af Fordel. Grunden hertil vilde han ikke omtale; dog
havde Paven ikke været konsekvent heri, da han blandt
Andet havde anordnet en Kiste i de hellige 3 Kongers
Kirke i Køln til Indsamlingen af Penge mod de Vantro
(men disse Penge gik rigtignok også i Pavens egen
Kasse). Hovedgrunden til Pavens Utilbojelighed til at
give Afladsbreve var nok den, at han havde isinde selv
om 6 a 7 År at holde et Jubelår og ønskede at trække hele
Kristenheden til selve Rom. Selv om en pavelig Bulle om
Aflad og om Broderskabet havde kunnet opnås, vilde den kun
have kommet til at gjælde for nogle få År og været
kostbar. Et for 7 eller 8 År gyldigt Brev på 5 eller 6
Års Aflad kunde ikke fås billigere end 50 Dukat er. I
de 12 Kardinalers Bulle var Broderskabet dog egentlig
udtrykkelig stadfæstet for alle deres Vedkommende, som
rakte Kirken en hjælpende Hånd, i Forening med en
stedsevarende Aflad. Han havde søgt at udrette Alt,
hvad der var ham muligt, ved Hjælp af de Penge, som
vare bievne ham leverede, og havde endogså måttet lægge
12 rhinske Gylden til af sit Eget, som han håbede at
’) Terpager: R. C., S. 101 fl.
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få erstattede, for ikke at tale om den usigelige Besvær,
som han havde haft“. — De 12 Kardinalers Afladsbrev
til Fordel for Domkirken, som Lave Hansen omtaler, og
som han rimeligvis selv havde erhvervet under sit Ophold
i Rom, er neppe bevaret.
Bispestolene befæstede mere og mere deres Magt og
Uafhængighed. Den 5te November dette År fik således
Ribe Biskop Birkeret for sine större samlede Besiddelser
og en særegen Forhojelse af Voldsbøderne i samme ved
følgende Kongebrev:
„Vii Christiern met Gudz Naade Danmarckis,
„Sweriges, Norges, Wendes och Gottes Koning,
„Hertog vdi Slesuigh och Greffue vdi Holsten,
„Stormarn, Oldinborch och Delmenhorst. Giöre alle
„witterligt. att for Troskaff ock willig tieniste, som
„oss elskelige werdige fader Biskop Peder i Rübe
„os och wort Rüge Danmarch her till giort haffuer,
„och hand och hans Effterkommere Bisper i Riibe
„oss och Riiget her effler trolige giöre och beuise
„mue oc skulle, Tha hafi’ue wi vndt och tilladt, och
„met thette wort ohne breff vnde og tillade, at han
„och hans Effterkommere Bisper vdi Riibe mue och
„skulle nyde och haffue thesse effterskreffne theris
„och Kirckens Bircke, Møgeltønder, Rymøhe,1)
„Lustrup, Balgom, Henningh,’) Lönbor„righ, Gudom, Syuell3) och Bøulingh, som
„recker paa Lenge fra Fiel tring Aas och til Brø„thru-p Bro, och paa Brede fra Synderf i ord och
„ind til Ramming Sogn, met alle Friheder, pri
vilegiis och Rettighedt, som nogre Bircker vdi
,,-Judland liggendis, friest haffue och nyde, vdi saa
„maade, att all then Sagh, som falder i forskreflhe
„Bircker, ther wold kand efftergaa,4) skal were XL
„Marckis Sagh, hvad heller hand boer vdi Birck
„heller vden Birck, som for Saghen er.5) Thi for„forbiude wii osv. Kallundborg sabb. prox. post fest,
„omn. sanctorum. 1468.*)
’) Rømø.
*) Henne.
■) Sevel.
4) o: hvorfor Nogen
kan blive dömt for Vold.
•) Den Skyldige.
*) Efter Diplomatariet i Geh.-Ark.
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De 2 Birker, Gudum og Sevel, hvor Bispestolen ikke
selv vides at have haft Besiddelser, have rimeligvis be
stået af det Gods, som tilhørte de 2 Nonneklostre Gudum
og Tvis, det sidste i Sevel Sogn. De må altså have
stået under Biskoppernes Patronat, hvorimod Stiftets 3die
Nonnekloster, St. Nikolaj Kloster ved Ribe, var et kon
geligt Kloster og stod under Kronens Over-Bestyrelse.
— De øvrige Birker høre til Bispestolens betydeligste
Besiddelser.
Det er udentvivl Hr. Thomas Lange, hvem Ka- Provstiet
pitiet skyldte, at Provstiet i Hardsyssel atter kom i For- i Hardbindelse med det. Denne Sag kjendes kun af en Kon- syssel,
cept uden Årstal til et åbent Brev fra Kapitlet, hvori
dette bekjendtgjor, at det var blevet enigt med Biskop
Peder om, at „hæderlig Mand, Hr. Thomis“, skulde for
1 År oppebære 1 Orte Korn af hver Kirke i Hardsyssel,
således at de rige Kirker hjalp de fattige, til Vederlag
og Hjælp for den Skade og Umage, som han havde, for
at Provstedommet i Hardsyssel igjen skulde komme til
Ribe Domkirke. ’) — Hvorledes det nævnte Provsti var
kommet fra Kapitlet, er ubekjendt. Det Sidste vi have
hørt om det, er, at Hr. Peder Nielsen, som nu var
Biskop, havde været i Besiddelse af det omtrent fra
1441 til 1458, da han blev Ærkcdegn. Om han måske,
da han fratrådte Provstiet i Hardsyssel, har set Lejlig
hed til at disponere over det på en Måde, der var i
hans egen Interesse, men bragte det bort fra Kapitlet,
tor jeg ikke sige; rien utænkeligt er det ifølge hans
Karakter ikke. — Påfaldende er det, at Hardsyssels
Provsti vedbliver ligesom at være forsvundet for os til
ind i det følgende Århundrede.
Uagtet Kongens Anbefaling af År 1466 (se S. 364)
1 46 9.
for Hr Otto Nielsen til det ledige Kantordbmme, som Kongen
.det synes, slet ikke frugtede, finde vi dog allerede 1469 anbefaen lignende kongelig Anbefaling, dateret Kjøbenhavns ler Jakob
Slot, d. 9de September, kun dennegang endnu mere på- Friis til
faldende derved, at Kongen imod de gjældende Regler’) Exspek*) G. L. Badens Papirer i Indenrigsministeriets Arkiv.
’) Se S. 90.
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forlanger, at Kapitlet strax skal udnævne hans Skriver,
Jakob Friis, til Kannik, for at han kan tiltræde det
første Kannikdomme og Præbende, som bliver ledigt.1)
Kapitlet synes dog også dennegang at have haft Selv
stændighed nok til at afvise Kongens Forlangende. Idetmindste har jeg ikke truffet Jakob Friis som Medlem af
Kapitlet.
De« daværende Dekanus, Thomas Lange, er mærkelig ved 2 Ting, ved sine mange Gaver til Kirken og
derved, at han tilsidst nedlagde sit Prælatur og blev
Munk. Han bliver derved et af de sidste Exempler her
i Landet, eller idetmindste her i Stiftet, på en ivrig og
vistnok sand Gudsfrygt i den gamle ægte-katholske
Stil. Sine Gaver til Kirken begyndte han ved Helligtrekongers Aften 1467 at skjænke til Hojalteret i Dom
kirken 6 Sølvstob, der skulde bruges til at gjemme Re
likvier i. Dog forbeholdt han sig, at i det Tilfælde, at
han skulde komme i en eller anden usædvanlig Ulykke,
som Draba), yderlig Fattigdom eller Processer ved Pavehoffet, skulde Kirkens Bygningsfond erstatte ham såme
get Sølv, som Stobene vejede. ’) — 2den Påskedag samme
År gav han en Gård i Skar riid i Hard-Syssel, hvis
årlige Afgift var en Fjerding Smor, til Domkirken til
dens „Bygning“ (Bygningsfond) for sin Faders, Olaf
Langes, sin Moders, Mette Henriksdatters, flere af sine
Forfædres, Søskendes og endelig sin egen Sjæls Salighed,
uden at han forlanger nogen besstemt Gudstjeneste afholdt
til Vederlag derfor.4)
*
En særlig Iver for Gudstjenestens Fremme havde
grebet ham i Begyndelsen af Året 1471, rimeligvis for
anlediget ved ydre Forhold, som jeg ikkekjender. Allerede Torsdagen efter Helligtrekonger skjødede han til
Kapitlet 2 Gårde i Exingh (Ejsing) i Hostrup Sogn i
Sluxherred (i Sønderjylland), som han 1468 havde kjøbt
af sin Morbroder, Erik Henriksen, for sin Sjæls Bestandelse og til dermed at stifte en Procession for vor
Terpager: R. C., S. 121 fl.
dende om en gejstlig Mand.
*) Stiftsk. Dok., Nr. 312.

’) Dette lyder ,’hojst påfal
a) Terpager: R. C., S. 231-
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Frue og den hellige Anna (Maries Moder). Denne Pro
cession skulde holdes hver Tirsdag såvel af Kanniker
som af Vikarer; men det egentlige Stiftelsesbrev er ikke
bevaret.1) — 1477 (d. 9de September) fornyede og ud
videde han denne Stiftelse, idet han tilføjede et Bol i
Ejsing tilligemed en Gård og et Bol i Billum Sogn.
Godset gav i årlig Indtægt 5 Mk. 4 Sk. lybsk af Ejsing, 3
Ørtug Korn af Gården i Billum Sogn, og 8 Sk.af Bolet sam
mesteds. Med Hensyn til Processionen nævnes her kun vor
Frue som den, „af hvem“ (d. e. til hvis Ære) den skulde
holdes hver Tirsdag undtagen på de største Hojtider.
Der angives et bestemt Responsorium, hvormed den skulde
begynde; men den nærmere Beskrivelse fandtes i Kapit
lets Bøger1)
Nogle Dage senere i Året 1471, næmlig d. 16de Ja- Ligeledes
nuar (Onsdagen for Fabiani og Sebastiani Dag), gjorde en dagThomas Lange en anden og langt betydeligere Ind- lig Messe
stiftelse. Han mødte næmlig personlig på Varde Sysselm. m.
ting og skjødede der Kanniken Niels Jensen, kaldet
Backensen, på Kapitlets Vegne ikke mindre end 14
Gårde, de fleste i Vester-Herred, næmlig 1 i Billum, 1
i Jandcrup, 3 i Ål og 3 i Oxby Sogne, dertil 2 i
Adsbøl i Strellev Sogn i Norre-Herred og2 i Hostrup
Sogn, 1 i Strandby og 1 i Seden (Guldager Sogn) i
Skadst Herred. Herfor skulde holdes en evig daglig
(læst) Messe, en sjungen Messe hver Fredag om vor
Herres Pine og en årlig Begjængelse på den i Domkirken
sædvanlige Måde for Stifterens og hans Forældres Sjæle.3)
Samme Dag og Sted fremtrådte derpå Hr. Thomas Lange
påny og erklærede, at det ovennævnte Gods, som han
hidtil med Kapitlets Råd og Villie havde haft i Forsvar
og Hævd, det vilde han nu „afhænde“ sig og ikke læn
ger have det i sit Forsvar eller oppebære Skylden og
Afgiften deraf; men han oplod det til Hr. Niels Jensen
på Kapitlets Vegne. Godsets Beboere vare også tilstede
og tilsagde Kapitlet deres tro Tjeneste.4) — Selve Ind
stiftelsen ses altså heraf at være noget ældre. — Senere
*) Skjødet findes blandt Stiftsk. Dok., Nr. 316.
*) Smst.,
Nr. 340.
>) Smst., Nr. 317.
*) Smst., Nr. 318.
24
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besluttede Thomas Lauge dog at stifte et eget Alter i
Domkirken; det fik sin Plads udenfor den søndre Kor
der og indviedes til den hellige Biskop Morten. Han
gjorde nu den forandrede Bestemmelse, at den daglige
Messe, som han havde indstiftet, skulde holdes foran
dette Alter. Hertil og til den tidligere bestemte Begjængelse for ham selv og hans Forældre gav han der
for ved et nyt Skjøde af 1476 omtrent det samme Gods
som ovennævnt, ialt dog kun 10 Gårde. ’) — Endelig 1482,
d. 8de April, fik han af Kapitlet udstedt en Tilståelse af,
at det havde modtaget Fyldest af ham i Guld, Penge
og Jordegods, for at lade holde en evig sungen Messe i
Domkirken for St. Mortens Alter om Kristi 5 Sår med
Officiet „Humiliavit“; fremdeles skulde det om Tirsdagen
lade holde en Procession „af vor Frue“ med det Responsorium „Felix namque“, og endelig en Begjængelse engang
om Året for hans Forældres og Brodres Sjæle, Fredagen
efter Quasimodogeniti (1ste Sondag efter Påske), og samme
Dag for hans egen Sjæl, når han var død.2)
Da Kapitlet havde Patronatet til dette Alttr, er
Godset også opregnet i „Oldemoder“,3) hvis Liste over det
stemmer på det Nærmeste med det ovenfor Angivne.
Indtægten af Gården i Billum Sogn (i Kjelst) skal an
vendes til at lonne Vikarerne med ved Processionen „Fe
lix namque", og de 2 Gårde i Bordrup i Oxby Sogn
synes at være smeltede sammen til en. Men foruden
Godset ses Thomas Lange endnu at have skjænket 100
Mk. Penge til at forøge Ejendommene med og 20 rhinske
Gylden til Indkjøb af et theologisk Skrift, „Pantheologia “,
i 2 Bind. — Ved Årene 1493 og 1495 ville vi komme
til at tale om denne Mand og anføre endnu et Par Gaver
af ham til Kirken.
1474.
År 1474 er mærkeligt ved en i den danske Kirke
Streng enestående, ved sit Indhold yderst graverende FormaningsForma- Skrivelse fra det samtlige Domkapitel til Biskoppen,
ningsDen er dateret d. 4de Marts og er bevaret blandt StiftsSkrivelse kistens Dokumenter i Gehejme-Arkivet. Da den allerede
*) Findes blandt Stiftsk. Dok., Nr. 336.
S. 250.
3) Fol. 25.

*) Terpager: R. C.,
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findes trykt andensteds,1) vil jeg her kun give et Uddrag fra Ka
af den:
pitlet til
De havde hidtil håbet, at deres ærværdige Fader og Biskop
og Biskop vilde forbedre sig; meu da hans mangfoldige
pen.
Udskejelser og store Vanrygte i hoj Grad var til Skade
for den biskoppelige Værdighed, kunde de ikke længere
finde sig i dem uden Forargelse og Fare for deres egne
Sjæle; han måtte derfor ikke tage det ilde op, hvis de
på en kjærlig og evangelisk Måde gjorde ham opmærk
som på hans sørgelige Mangler. — Først måtte de irette
sætte ham for hans aldeles åbenlyse Ukydskhed, for
hvilken han var berygtet både blandt Gejstlige og Verds
lige, især med Hensyn til de Skjøger, som opholdt sig
såvel i selve Bispegården som i dens Nærhed. — For
det Andet måtte de bebrejde ham den Simoni, han drev
ved at bortsælge Kirkens Æmbeder, så at den fattige
Gejstlige, som Intet havde at byde, måtte tigge på Gaden.
Og når han ikke solgte Æmbederne, så forbeholdt han
sig selv Indtægterne uden Kapitlets Samtykke, hvilket
nu var kommet så vidt, at han omtrent nød Indtægterne
af de bedste Kirker i Stiftet. — For det Tredie viste
han sig åbenlyst menedersk ved at overtræde den Ed,
som han havde aflagt ved sin Tiltrædelse til Bispeæmbedet,a) at han ikke, som nylig omtalt, vilde forbeholde sig
Kirkernes Indtægter, og at han vilde holde sine Kanniker
i Ære og ikke formindske deres Rettigheder. — For
det Fjerde straffede han de Gejstliges Forseelser på en
ufaderlig, næsten tyrannisk Måde, idet han først utilladeligen lagde Beslag på deres Ejendomme, derefter
lod dem selv bortslæbe på en upassende Måde, og tilsidst
ulovligen uden Kapitlets Dom suspendere; aldrig pålagdes
der, selv for de storste Forseelser, legemlige eller ånde
lige Straffe; men han brød sig kun om at fylde sin
Kasse, ikke om at frelse Sjælene. Mulkterne burde i
ethvert Tilfælde ikke være tilfaldne Biskoppen, men Kir
ken. — For det Femte bemægtigede han sig imod sin
«) I „Kirkcliist. Saml.“, I, S. 257 fil.
») Herved menes den Forpligtelse, som alle Kanniker måtte
indgå for et Bispevalg, for det Tilfælde, at de bleve valgte.
(Se S. 89 fl.)
24*
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Ed afdøae Præsters Ejendele, og for det Sjette pålagde
han Kirkens og Kapitlets Bønder ulovligt Gjæsteri. —
Til Slutning bede de ham ydmygt afholde sig fra disse
og mange andre Udskejelser, Uregelmæssigheder og Grue
ligheder (exorbitanciis) med så stor Klogskab og Forsig
tighed som muligt og ikke skamme sig ved at rette sin
Vildfarelse, da han selv var sat til at rette Andres Vild
farelser; men hvis han, som det var sandsynligt, forag
tede deres Råd og fremturede i sit hidtilværende Levnet
så vilde de følge Lovens Vej og påkalde en Hojeres
Hjælp.
Denne Skrivelse er undertegnet og forseglet af
Ærkedegnen, Hr. Johan Vamehagen (van Hagen),
Domdegnen, Hr. Thomas Langhe, Kantoren, Hr. Jep
Vindh, og endnu af 10 andre Kanniker af Domka
pitlet, næmlig Niels Bakke nsen, PederFriis, (Provst
i Jelling Syssel), Knud Lundh, Ville Friis (Provst i
Thy i Børglum Stift), Lave Hansen, Hennikin Saxe,
Jep Staghe, Mads Jensen, Lambert Konradsen
og Jens Andersen. — Der er af andre Kilder opbe
varet os meget Lidet, som kunde give os en Forestilling
om denne Biskops Karakter og Opførsel; men der kan
neppe være Tvivl om, at Kapitlets Beskyldninger imod
ham i alt Væsentligt ere grundede.’) — Der mangle jo
heller ikke Exempler på enkelte andre, ligeså uværdige,
katholske Biskopper i vort Fædreland.
Den 10de Maj samme År gjorde Mag. Mads Jen
Kannik
sen af Middelfart (udentvivl hans Fødeby), Kannik i Ribe,
Mads
Jensens sit Testamente. Som vi have set, havde han været med
at underskrive Formaningsbrevet til Biskoppen som den
Testa
Trediesidste i Ordenen, så at han endnu må have været
mente.
en ung Mand, eller idetmindste et ungt Medlem af Ka
pitlet. Han forekommer heller ikke mere end 1 Gang
tidligere, næmlig i Juli Måned forrige År, da han af
Adelsmanden Jes Tygesen af Torpe’) kjøbte en
’) Det beror på en Misforståelse, når Molbecb (Hist. Tidsskr.,
VII, S. 257) vil gjbre en anden, langt senere Erklæring af
Kannikerne samtidig hermed.
*) Rimeligvis Torp egår d i Sønder-Nærå Sogn i Fyn, af hvis Ejere
ellers ingen skulle kjendes for Midten af det 16de Århundrede.

373
Gård i Råhede (Hvidding Sogn) *). I sit Testamente
giver han først til Domkirken for sit Gravsted 10 Mk.
lybsk; derpå til sin nådige Biskop, Hr. Peder, (mod
hvem han dog nylig havde måttet optræde på en så
uvenskabelig Måde) en Sølvske af 16 Lods Vægt og en
rhinsk Gylden. Til Kapitlet giver han sin Gård i Rå
hede for sin Årtid; dog skulde Korvikarerne have en
Tønde Rug årlig af Gårdens Indtægt, for ligeledes at
holde en Årtid for ham. Desuden giver han Korvika
rerne 6 Mk., for hvilke han havde et Breviarium i Pant.
Han har nok været en god Husholder; thi ikke mindre
end 5 af sine Kolleger eftergiver han små Summer, i det
Hojeste 3 Mk. lybsk, som de havde lånt af ham; de
andre få i Reglen en Postulatis-Gylden. Til St. Mikaels
Alter giver han sin nye Lysestage og et Tæppe, Skole
børnenes Alter (som hørte til deres Gilde) 1 Mk. til Pry
delser, Byens Klostre og Helligånds-IIuset hvert 1 Mk.,
St. Hans Kirke 9 Mk. lybsk til Forbedring af Alterpry
delserne, Nikolaj Kirke 8 Sk. lybsk, St. Mikaels, St. Pe
ders og St. Bartholomæi Kirker hver 4 Sk. 1., de fattige
Skoleborn 200 Brød, 3 Flæskeskinker og en Tønde 01 —
foruden 20 Par Sko, som skulde uddeles mellem de fat
tige (Skoleborn?). Derefter kommer Gaver, dels til hans
Slægtninge, dels til Kirken i Middelfart, Provsterne i
Odense og Assens og til enkelte Andre. Blandt Andet
nævnes et Par Strømper (caligæ) af Leidensk Klæde.1)
Efter Testamentets Indhold skulde jeg næsten antage, at
han har været Skolemester ved Domskolen (og Sogne
præst ved St. Hans Kirke).
Den idelige Gudstjeneste, som fandt Sted i Domkir
Radke
ken, må have medført megen Kulde om Vinteren for dem, Bolcken
som skulde gjore hyppig Tjeneste ved den. Det var der stifter en
for vistnok en meget god Tanke, som en af Byens Bor Ildpande
gere, ved Navn Iladke Bolcken, havde, da han i dette i Dom
År stiftede en Ildpande i Domkirken, som om Vinteren kirken.
skulde opvarmes med Kul. Vi have herom først et Do
kument af d. 5te Avgust, hvori Væbneren Matthis PeM) Stiftsk. Dok., Nr. 331. — Det er udentvivl denne Gård, som
Jes Tvgesen 1462 havde fået testamenteret af Anders Brok
(se S. 353).
*) Terpager: R. C., S. 62 fil.
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der s en Skriver erkjender, at han af Radke Bolcken
har modtaget 30 Mk. lybsk, af hvilke han forpligter sig
og sine Arvinger til årlig at give 14 Tønder Kul i Rente,
7 Tønder Mile-Kul og 7 Tønder Småkul. Kullene skulle
leveres hvert År inden Mikkelsdag til den Udpande, „som
Radke havde ladet stifte i vor Frue Kirke indenfor den
nordre Kirkedor, til Præsters og fattige Peblingers og
menige fattige Folks Behov og Nytte“. Det synes heraf
næsten, som og det også har været Meningen, at fattige
Folk kunde gå ind, blot for at få sig varmede engang,
klokkeren ved Domkirken skulde have de 2 Tønder af
Kullene for at tage Vare på Ildpanden og gjore Ild på.
Matthis Pedersen Skriver pantsætter for denne årlige
Afgift en Grund, som han ejer i Byen. — Dernæst haves
Radke Bolckens Brev af d. 14de September samme År,
hvorved han oplader og antvorder „Vikarerne i vor Frue
Kirke i Ribe“ ovennævnte Brev og bestemmer, at de skulle
have Magt til med Kapitlets Hjælp og Råd at indkræve
Kullene „og gjore derudi, som de vil'svare for Gud, at
det så holdes i alle Måder, som Hovedbrevet udviser“.
Han har også „befalet“ (anbefalet) Kapitlet og Kirke
værgerne dette samme Følgebrev, for at de skulle have
Tilsyn med, at Vikarerne opfylde Bestemmelserne, og
tillige ladet det indskrive i Byens Bog på Rådhuset, for
at det også på den Måde kan blive vitterligt.1) — Det
IIus, hvori de 14 Tønder Kul vare prioriterede, var en
Del af de lave Huse i Sønderportsgade, som nu høre til
Rådhuset.
Denne Ildpande vedblev i lang Tid at være i Brug.
Efter Reformationen havde den vistnok især Interesse
for den latinske Skoles Disciple, som 2 Gange daglig
skulde holde Bøn i Kirken. Dokumenterne om dens Ind
stiftelse ere derfor også bievne indførte i den Kopi- og
Regnskabsbog for Skolen, som blev indrettet 1590. I
Terpagers Tid var Hdpanden bleveu flyttet ud i det
nordre Våbenhus.’) MadsRostock’) mindes den endnu
’) Det første Dokument er aftrykt hos Terpager: R. C., S. 201 fl.
Originalerne blandt Stiftsk. Dok., Nr. 333. 335.
’) Terpager: Anf. Sted.
•) I sin utrykte versificerede Beskrivelse af Ribe By.
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med Taknemmelighed fra sin Skolegang, og Galthen
siger i Slutningen af det forrige Århundrede,1) at den
indtil for få År siden havde været i Brug ved Aften
sangen (som Skolens Disciple holdt hver Dag), og at
den endnu var ganske ubeskadiget. Et Par År senere
gik den dog tabt ved en stor Reparation på Kirken,
rimeligvis solgt for Kirkens Regning. — En lignende
Ildpande fandtes i Frue Kirke i Kjøbenhavn, og Lens
manden på Riberhus, Hr. Niels Lange, tilligemed hans
Broder Gunde Lange gav endnu 1562 til dens Vedlige
holdelse deres Ret i en Vikariegård i Kjøbenhavn; men
denne kjøbenhavnske Ildpande afskaffedes allerede 1607.a)
I dette År sendte Paven en vis Marinus de Fre
gen o som sin Legat til de nordiske Lande, for at han
skulde sælge Aflad til Fordel for Krigen imod Tyrkerne.
Ved sin/ Ankomst til Danmark sendte han sit Brev blandt
Andre også til Biskoppen og Kapitlet i Ribe i Forening,
for at anmode dem om at bekjendtgjore hans Ankomst
for Folket: men det er klart, at Kapitlet ikke har yndet
Afladshandelen, idetmindste ikke til dette Formål. Det
tog derfor Påskud af Biskoppens Fraværelse til ikke at
modtage Brevet, men sende det uåbnet tilbage. I An
ledning heraf tilskrev Legaten det d. 13de December fra
Haderslev et Brev, der begynder med en mærkelig Lov
prisning af og Pukken på Pavens Magt. Han siger såle
des: „Da vor helligste Herre Paven er hele den stridende
Kirkes Hoved, fra hvem alle Trin og Værdigheder af
Prælaturer og Fyrstendommer udflyde, ligesom Bække
fra Kilden, og da han er en Hyrde og Styrer for hele
Herrens Hjord, således at han ved sin Myndighed bor
styre ikke alene den kristne, men hele den menneskelige
Skabning og lede den til den evige Saligheds for den
bestemte Mål og give Love og Bestemmelser, som sigte
hertil, — og da han er Kristi eneste Statholder, — så
at, når vi se Paven med vore dødelige Ojne, se vi med
Sjælens og Troens Ojne Kristus, vor Frelser, — og da
det ikke sommer sig for en Kristen, og især for Styrerne,
*) Beskrivelse over Kjøbstaden Ribe, S. 116.
*) H. F. Rftrdam: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen, S. 167 fl.

Marinus
de Fregeno,
pavelig
Aflads
handler.
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ikke blot af et enkelt Sogns, men af et helt Stifts Sjæle,
at være uvidende om, at Kristus sagde til sine Disciple:
Den, som modtager Eder, modtager mig, og den, som
foragter Eder, foragter mig, hvilke Ord bor forklares om
Paven og hans Nuntius eller Legat, — så kan jeg ikke
noksom undre mig over Eders Velvisheder, at I ikke have
villet modtage mit Brev, skjont det var sendt til Eder
ifølge apostolisk Myndighed angående vigtige Sager for
den almindelige Kirke og ved et eget Bud“. Han vilde
have antaget dette for at være gjort af Ringeagt for den
pavelige Stol, når de ikke havde haft den Undskyldning,
at Brevet tillige var stilet til Biskoppen. — Denne Und
skyldning var rigtignok ikke tilstrækkelig, da de, hvis
de ikke selv havde villet åbne det først, burde have sendt
det til Biskoppen; men han vilde dog tro, at de snarere
havde fejlet af Ukyndighed end af Opsætsighed. Han
vil derfor for denne Gang afstå fra det Middel, som var
det passende mod Opsætsige, og beder dem endnu engang
om, at de hver Son- og Helligdag indtil hans Ankomst
ville lade den ham betrode Aflad forkynde for Menig
heden. Han rejste nu til Odense Stift, men vilde derfra
komme til Ribe, for at uddele en fuldkommen Syndsfor
ladelse, endnu bedre end den, som i Jubelårene uddeltes
i selve Rom, eftersom denne kun gjaldt for engang, men
hans for 2 Gange, næralig engang i Livet og engang i
selve Dødsstunden, for dem, der gjorde efter Pavebrevets
Indhold. Han vedlægger et særegent Brev til deres Med
kannik, Mester Lave,1) som han beder dem besørge
snarest muligt; Budlonnen vil han erstatte dem dobbelt,
med Tak til, og beder dem endelig endnu også at under
rette deres Biskop om hans Ankomst til Ribe omtrent
ved Kyndelmisse, for at Biskoppen kunde behage til den
Tid at være tilstede ved sin Kirke.3) — Som man ser,
kunde en sådan pavelig Legat og Afladskræmmer være
temmelig ubehagelig. Kapitlet havde dog endnu en Be
tænkelighed; det ønskede næmlig Sikkerhed for, at „Af
laden imod Tyrkerne ikke var suspenderet ved den senere
*) Mag. Lave Hansen, som 1468 havde været i Rom (se S. 364).
’) Terpager: R. C., S. 96 fil.
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proklamerede Aflad til Fordel for Jubelåret, eftersom
Paven ved sin Bulle om dette sidste havde suspenderet
den Aflad, der var tilstået enkelte Kirker, Klostre, Ho
spitaler, fromme Stiftelser, Broderskaber og Universiteter.“
Legaten svarer dem herpå i et nyt Brev, dateret Odense
d. 20de December. Han takker dem i dette for den gode
Modtagelse, som de havde givet hans sidste Send else til
dem; vel havde de ikke gjort Andet end det, hvortil de
af mange Grunde vare forpligtede, men selv dette for
tjente Belonning. Med Hensyn til den Betænkelighed,
som de havde, gjor han dem opmærksomme på, at Kri
gen mod Tyrkerne ikke var en en enkelt Kirke osv.;
desuden havde han Pavens udtrykkelige Skrivelse for
sig, af hvilken han vilde sende dem en bekræftet Gjenpart. Komisk er det, hvorledes han også i denne Skri
velse anbefaler sin Vare, af hvis Forhandling han vel
havde gode Procenter, i Modsætning til den Jubel-Aflad,
som man måtte rejse til Rom for at få: hans Aflad var
fuldkommen sikker, da den også lød på Døds-Ojeblikket;
den, der modtog den på en værdig Måde, kunde være
vis på sin Frelse; man måtte ikke undre sig over, at
han for en mindre Fortjeneste (o: lavere Betaling) kunde
give en storre Aflad, når man så hen til, at hans Ind
tægt skulde anvendes til den kristne Tros Forsvar, og
at Fyrsten uddelte desto rigeligere af sine Skatte, jo
storre Nød han var i. Han fornyr sin Opfordring til
Kapitlet om at lade den ham betrode Aflad forkynde fra
Am bo med Opfordring til Enhver om at forberede sig
på at modtage en så stor Nåde, og bekjendtgjbre, at han
vilde indtræffe til Ribe ved Kyndelmisse eller lidt senere,
henimod Fastelavn. Endelig beder han Kapitlet om at
sende Mag. Lave snarest muligt til ham, og, hvis det
forrige Brev endnu ikke var ham tilsendt, da uden Tøven
at sende ham det på Legatens Bekostning tilligemed det,
som også dennegang medfulgte til ham. Han underskri
ver sig: Martinus de Fregeno, Dr. theologiæ, pavelig
Første-Notarius og Legat.1) — Her har Afladshandelen
unægtelig omtrent fået sin værste Skikkelse.
*) Terpager: R. C., S. 98 fl.
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Den 30te September 1475 udstedte Kongen efter
Forhandling med Rigsrådet en Forordning angående Handelen i Danmark og Norge, der vel i nogle Henseender
søger at indskrænke Udlændingernes Handel i selve det
Indre af Landet, men til Gjengjæld har -den aldeles ubegribelige Bestemmelse, at ingen indenlandsk Mand måtte
udføre Varer til Tydskland, så at denne Del af Handelen
aldeles forbeholdes de tydske Kjøbmænd. Ligesålidt måtte
indenlandske Mænd drive deres Stude længere end til
Kyst- og Grændse-Stederne, forExempelRibe, Kolding
og Assens. Fra den første Bestemmelse gjores dog den
for Ribe meget betydningsfulde Undtagelse, at det med
Sejladsen i Vesterhavet skal forblive, som det hidtil har
været. *) — De indskrænkende Bestemmelser for Handelen,
som denne Forordning indeholder, have vistnok endogså
været fordelagtige for Ribe, som ved Bestemmelsen om
Studenes Drift gjores til et Slags Stapelstad for denne
Handel.
Kapitlets
Kapitlet må hidindtil ikke have nydt fuldstændig
S ageSagefaldsret af sit Gods i Sønderjylland, således som det
falds-Ret i lang Tid havde haft det i Kongeriget. Denne Mangel
i Sønder- blev nu afhjulpen, idet Kougen ved sit Brev, dateret
jylland. Kjøbenhavns Slot, St. Stefans Dag (2den Juledag), for
undte Prælater og Kanniker i Ribe „alle og hver sær
deles alle 40 Marks Sager og dernedenfor (derunder) af
alle deres Tjenere i Sønderjylland selv at oppebære“.’)
1476.
1476, i Slutningen af Året, kom Kong Kristjern her
Kongen til Byen. Allerede d. 22de September finder jeg at Konkommer gen har tilskrevet Hr. Niels Eriksen til Langtind om,
til Ribe, at han med det Første vilde komme til Ribe og opholde
sig der i nogle Dage, hvorfor Niels Eriksen, der var
forlenet med Uldborg Herred, var blandt dem, som skulde
forsyne Kougen med det Fornødne under Opholdet her. ’)
14 75.
Forordning om
Handelen
i Danmark og
Norge.

*) Også i Ribe Rådstue-Arkiv findes endnu et samtidigt Konge
brev, indeholdende denne Forordning. Ret er noget uordenlig skrevet, men indeholder ikke den Undtagelse, som findes
hos Hvitfeldt til Fordel for Ribe Marked med Hensyn til de
Hestes Alder, som måtte udføres.
*) Bevaret i en Vidisse
af 1510 iblandt Stiftk. Dok. i Geh.-Ark.
’) Brevet findes
i det store kongl. Bibliotliek, „Ny kongl. Saml.“ Fol., Nr. 599.
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Kongen er dog neppe kommen hertil forend i Slutningen
af November og har haft flere af Biskopperne, og rime
ligvis også af sine andre Råder, samlede hos sig. Biskop
pen af Slesvig var her således allerede d. 30te Novem
ber.1) Af Kongen selv haves 3 Breve, udstedte her d.
6te December, alle angående Huse i Husum, som han
bortskjænker. Næsten alle Ejendomme i denne By vare
næmlig bievne konfiskerede på Grund af, at Indbyggerne
havde understøttet Kongens Broder, Grev Gerhard af
Oldenborg, i et Forsøg på at erobre Hertugdømmerne
År 1472. Det var især Friserne, hos hvem han havde
fundet Bistand; men Oproret må have strakt sig temme
lig hojt op mod Nord; thi jeg ser af en lille, bevaret
Stump af et samtidigt Dokument, at Kannikerne Hennikin Saxe og Jep Stage lode tage et Sognevidne af 12
Mænd i Hojer Sogn om, at Kapitlets Tjenere (samme
steds?) hverken med Råd eller Gjerning havde under
støttet Greven.
Samme Dag, d. 6te December 1476, udstedte Biskoppen
af Ribe i Forening med sine her forsamlede Kolleger af
Århus, Lybek, Slesvig og Odense et Afladsbrev til Fordel
for St. Mikaels Kirke eller Kapel, der stemmer temmelig
overens med den tidligere slesvigske Biskop Niels Wulffs
Afladsbrev af 1465, men dog nævner nogle flere fortjenst
lige Handlinger i eller imod Kirken, hvorved man kunde
erhverve Afladen, f. Ex. ved Bonner for Kongerigets
Fred og for den almindelige Kirkes Ro.a) — På den
Tid var Kanniken, Hr. Hennikin Saxo, Forstander i
Puggård. Han havde Året iforvejen skaffet St. Mikaels
Kirke en Stadfæstelse af dens Ret til Korntienden af
Lustrup By. Først erklærede Kapitlet under 9de Avgust 1475, at, da Korntienden af Lustrup, såvidt det
kunde mindes, altid havde ligget til Puggård til St. Mi
kaels Kirkes Behov, så var det efter dets Villie og med
dets Samtykke, at den fremdeles skulde anvendes således.
At Kapitlets Samtykke udfordredes hertil, kom måske
deraf, at Lustrup egentlig skulde høre til Domsognet. —
Dernæst tog Hennikin Saxe nogle Dage senere et tre’) Ser. Rer. Dan., Vin, S. 207.
*) Aftrykt (med nogle Fejl)
hos Terpager: R. C., S. 390 fl.
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brev til
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1478.
Skibmands1 av.

dobbelt Tingsvidne af Hvidding Herred om, at Lustrup
Korntiende, såvidt Nogen havde hørt eller kunnet sporge,
havde ligget til Puggård, som ovenanført.1)
Om Kongen er forbleven Julen over i Ribe, kan
man ikke se; men i Slutningen af Januar 1477 var han
i Ålborg.
År 1478, den 1ste Fredag i Fasten (d. 6te Februar),
var Ribe Bys nystiftede Skibmandslav samlet i Oluf
Jensens Hus, og samtlige Lavsbrodre vedtoge der „en
Ret og visse Bøder for Lavets Bedste og Bestand“. Denne
såkaldte Skibsmandsret er aftrykt i „Nyt Danske Magazin“, 2detBind, S. 258 fli. ved Revisor Halv. Andersen
efter en Afskrift, som findes bag i en gammel Udgave af
den jydske Lov. Aftrykket er desværre neppe fejlfrit,
hvis så Skylden er. Som i andre Gildeskråer angå de
fleste Bestemmelser den Måde, hvorpå Brødrene bor op
føre sig ved deres Sammenkomster; enkelte have dog en
storre Interesse. Det ses således, at uagtet Alle, som
ernære sig af Sømandskab, forpligtes til at være Med
lemmer af Lavet, er Fiskeriet dog Hovednæringen. Dette
Fiskeri drives ikke blot på Byens eget „Fiskend“ (uden
tvivl de vigtige Fiskepladser ved Fanø og især ved Blå
vand), men også, og det, som det synes, i en ikke ube
tydelig Udstrækning, ved Hel g o land („Hellig Land“).
Der tales om Penge, som oppebæres der på Landet;
man ser ikke, på hvilken Måde. De kaldes hellig-Blods
Penge og skulde bringes hjem til Ribe, for at man der
kunde anvende dem tilVoxlys, som skulde brænde i Frue
Klosteret for det hellige Blod. — Det var netop på den
Tid almindeligt at gjore Pillegrimsrejser til nogle hellige
Kristi-Blods-Dråber i Wil snack i Brandenborg; men
også flere andre Steder havde vidst at forskaffe sig en
lille Del af denne kostelige Helligdom.3) — Forøvrigt
*) Terpager: Ripæ Cimbr., S. 385 fl.
*) Således havde Kong Kristjern den Første og hans Dronning
nogle År iforvejen givet til Ilelligtrekongers Kapel ved Ros
kilde Domkirke „et Mirakel af vor Herre Jesu Kristi Blod
og Sakrament udi en Kalk“. (Diplomat. Christierni primi,
S. 188.) — Ved Kolding Sognekirke fandtes et Kapel for „det
hellige Blod“. (Fyhn: Efterretn. om Kolding, S. 55.)

var den hellige Soren Lavets Skytshelgen, og for ham,
der må have haft et Alter i en af Kirkerne, brændte
Lavet også Lys. Ellers synes dets Medlemmer ikke
just at have været gunstigt stemte mod Gejstligheden,
da det forbydes Medlemmerne at tage Præsters Tyende
med på Fiskeriet eller lade sig udrede til Fiskeriet (?)
af Gejstlige. Medlemmerne vare pligtige til at hjælpe
hverandre deres Skibe af og i Vandet.
I Efteråret 1479 var Kongen igjen i Ribe, som man
ser af et Kongebrev, dateret Riberhus, den 13de Novem
ber. Dets Indhold er: Mester Jcp Stage, Kannik i
Ribe og Forstander i den Helligånds Gård sammesteds,
havde berettet for Kongen, at mange gode Folk gave
sig ind i den Helligånds Hus og gave deres Gods og
Penge derind med sig i deres levende Live; men når de
døde, gjordes der Stiftelsen Hinder på deres Gods, Kvæg
og Fæ og Andet, hvor de havde det, og ligeledes på,
hvad andet Gods der gaves til den. Kongen befalede derfor
sine Fogder og Æmbedsmænd, i hvis Len sådant Gods
og sådanne Gaver fandtes, og ligeledes Borgmestre og
Råd i Ribe, at de skulde være Forstanderen i den Hel
ligånds Gård behjælpelige til at få dette Gods, af hvad
Slags det så var, til Gårdens Behov, Bygning og For
bedring. — Hvis „gode Folk“ her betyder Adelsfolk,
have vi her et nyt Vidnesbyrd om, at Helligånds-Gården
i Ribe må have afgivet et ret behageligt Opholdssted.
Det var vel tildels i de af Hennike Limbek stiftede Præbender, at de indlagdes; men rimeligvis har man også
kunnet indkjøbe sig i Stiftelsen ved at tilsikre den en
vis Arv efter sig.
Det er rimeligvis under dette samme Ophold i Byen,
at Kongen tilstod Korsbrodrene et Par Begunstigelser.
Det derom udstedte Brev er neppe bevaret, og dets Ind
hold kjendes kun temmelig ufuldstændig af en Beretning
hos Resen i hans Atlas. Ved at omtale Nonneklosteret
udenfor Ribe fortæller han, at det allerde for Reforma
tionen var rommet af Nonnerne, „såvel af Mangel på
Indtægter, som især på Grund af forskjellige i det begåede
Skjændigheder, som Kong Kristjern selv erkjender i en
*) FindeB i Ribe Hospitals gamle Kopibog i Skole-Bibliotheket.
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offentlig Befaling af År 1479, ved hvilken han skjænkede St. Hans Orden dette Nonneklosters Indtægter, lige
som også St. Klemens Kirkegård“. — Det forholder sig
rigtigt, at ved Reformationen ikke blot St. Klemens Kirke
gård, men også selve Kirken hørte under St. Hans Klo
ster, således som det på et andet Sted vil blive vist, og
at Nonneklosteret med tilliggende Gods og Grunde 1479
blev tillagt Korsbrodrene, siger også Terpager (R. C., S.
404). Det må have været meget hårde Beskyldninger
mod Nonnerne, som kunde bevæge Kongen til aldeles at
ophæve Klosteret, hvad enten disse Beskyldninger nu
have været fuldkommen begrundede eller ikke. Da det
herværende Nonnekloster ligesom flere andre stod under
Kronens Patronat, har Kongen anset sig for berettiget
til at tage en sådan forandret Bestemmelse om det; men
denne Bestemmelse må dog på en eller anden Måde være
gået tilbage; thi 1487 omtales en Priorinde for Nonnerne, ’)
og 1492 udnævnte Kongen Hr. Lavrids Bertelsen til
Forstander for Nonneklosteret.3) Senere søgte Korsbro
drene dog påny at sætte deres formentlige Rettigheder
igjennem; men om denne langvarige Strids endelige Ud
fald henviser jeg til År 1502.
Sortebrddreklosteret havde i den senere Tid ved for1480.
skjellige Kjøb fået Ejendomme på den såkaldte St. Hans
SorteHolm,
som lå imellem Byens Grave på Sydsiden af Byen
brodrene
få konge (ved den nuværende Gravsgade) og Åen;3) d. 15de Avlig Stad gust 1480 erhvervede det et Kongebrev, udstedt i Segefæstelse berg, hvorved Kongen til Belonning, fordi Klosteret nu
havde antaget sin rette Ordensregel og Observants, skjænpå St.
ker det den Del og Ret, som Kronen havde i St. Hans
Hans
Holm, og tillader det at have og nyde den Del og Ret
Holm.
i samme, som de andre Ejere havde givet det. Kongen
forbyder derfor sine Æmbedsmænd og Magistraten såvel
som enhver Anden at gjore Klosteret nogen Hindring
herimod.4) — Den strengere Observants, som her er
Tale om, må være af samme Art som den, der på denne
samme Tid bragte Gråbrodrene til at dele sig i 2 Par*) Terpager: R. C., S. 414.
’) Smst.
•) Se flere Doku
menter herom i Kathedralskolens Indbyd.-Skr. for 1833, Bilag.
SmBt., Bilag, Nr. 12.
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tier; cn tilsvarende Reform i Dominikaner-Ordenen var
vel også til sine Tider på Bane, men spiller dog langtfra
så vigtig en Rolle, og såvidt jeg ved, er dette Dokument
det eneste, hvori den nævnes for Danmarks Vedkommende.
Kort efter kom Kongen igjen til Ribe og gav denne Byen får
gang Byen et Privilegium, som vistnok liar fremmet fri Han
dens Handel betydeligt, men som også snart vakte delsret
megen Modsigelse fra de andre Kjøbstæder. Kongebrevet overalt i
lyder således:
Landet.
„Wij Cristiern meth guds nåde Danmarcks Swe„riges Noriges Wendes oc Gothes Koning Hertugh
„i Sleswiig oc i Holsten Stormarn oc Dithmerschen
„Hertug Grewe i Oldenborg oc Delmenhorst Gore
„alle witherlicht at wore elskelige Borgemestere oc
„radh i Ribe liawe nw ladet læse her fore oss theres
„bys previlegia som wore forfætre .koninge i Dan„marck oc hertuger aff hertugdomet thennem wnt oc
„giwet hawc, meth mange store kostelige previlegia oc
„friiheder, i huilke the thennem meth begifftiget liawe
„meth flere article at the motte søge theres bierging
„oc næring meth theres købmantzschab j Judland oc
„annersteds j wort Rige Danmarck liuor thennem thet
„behoff gores kwnde, efter thi forne wor oc kronens
„købstæd Ribe er beleyen yderst i Riget mod her„tugdomet oc fore swodan sagh skyld megen swar„heed ock' tynge paa kommer Ock æn serdeles fore
„stoor flod oc watnsøgning skyld som oflte paa kom„mer meth storm, swo at bode skiib hws oc dam ther
„fore byn oc omkring byn forderwes oc till intbtet
„gores, byn og indbyggere till forderuelig skade
„vden the ydermere friihed oc previlegia nyde motte
„æn andre købstæder, som ey sodan skade oc for
gang paa kommer Tha fore sodane sagher skyld
„oc sammeledes kostelige preuilegia oc friiheder som
„the meth begifftige ære aff wore forfætre koninge
„oc hertuger Oc vppa thet at forne wor købstæd
„Ribe maa thes ydermere bliffue bygd oc forkætret,
„Oc wore borgere sammesteds wid macht, Riget oc
„hertugdomet till nytte og bestand, oc oss oc kro„nen till thieneste hawe wij vnt og tilladet ock meth
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„thette wort opne breff vnne oc tillade at forscreffne
„wore borgere j Ribe mwe søge oc faræ effter theres
„næring oc biergning allesteds j wort land Judland
„oc annersteds j wort Rige Danmarck metli theres
„købmantzschab oc ighen købe øxn oc annet effter
„thi som the til tilforen pleye at göre Thi bede oc
„biwde wij ether alle wore fogede oc embitzmen
„Borgemestere oc radhmen oc alle andre vdi hwes
„læn forne wore borgere j Ribe metli theres køb„mantzschab komende worde Ati forde oc fremme
„thennem metli thet bæste wdi hwad made behoff görs
„Oc ey tilstæder thennem at hindres eller i nogre made
„vforrcttes Ock forbiwde wij alle ether oc hwer
„serdeles strengelige forne wore borgere her emod
„at hindre eller hindre lade, mode vinage eller i
„nogre made vforrette vnder wor koningslige befind
„oc wrede. Datam i castro nostro Ripensi feria
„quarta proxima post festum beati Michaelis arch„angeli Anno dni. millesimo quadringentesimo octua„gesimo. Nostro sub Secreto presentibus appenso.
„Ad proprium dni. regis mandatum. Presente dno.
„Petro episcopo Ripensi.1)
Den uindskrænkede Tilladelse til at rejse omkring
og sælge deres Varer til enhver Tid og på ethvert Sted,
som dette Kongebrev giver Ribe Borgere, er vistnok ble
ven benyttet i en temmelig stor Udstrækning. — Af Ud
førselsartiklerne synes Stude allerede på denne Tid at
Indvære bleven den vigtigste. — Friheden var forøvrigt ikke
skrænk- det herskende Princip i den Tids Handelslovgivning. Kun
n ing i
9 Dage senere udstedtes et nyt Kongebrev, dateret Nyborg
Tømmer- den 13de Oktober og rettet til Biskoppen og Magistraten i
udførRibe i Forening. Kongen skriver deri, at det var kommet
selen.
til hans Kundskab, at der fra Byen og andreSteder der
omkring udførtes meget Tømmer, så at Skovene forhuggedes, og Borgerne og andre Undersåtter ikke kunde få
*) Givet på vort Slot Riberhus Onsdagen efter St. Mikael Ærkeængels Dag (d. 4de Oktober) i Herrens År 1480. Under
vort Segl, som er hængt ved Nærværende. Efter vor Herre
Kongens egen Befaling, i Nærværelse af Hr. Peder, Biskop i
Ribe. — Originalen findes i Byens Rådstue-Arkiv.
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Tømmer til deres Husbygning. Kongen forbyder derfor
at udføre andet Tømmer derfra Egnen til Udlandet end
småt Tømmer, som førtes til Sild, Føhr og Eiderstedt;
hvorpå de altså skulde tage vare.1) — Man ser ikke,
hvem det er, der har klaget over Tømmer-Udførselen;
men påfaldende er det, at Skrivelsen tillige er rettet til
Biskoppen. Skulde det være ham, der havde klaget over
Udførselen, eller netop ham, der havde drevet den så
stærkt.
I Østerlinnet („Lynwet“) på den Gård, som endnu
kaldes Linnet Hovgård, havde en adelig Familie i lang
Tid haft sit Sæde. I Dronning Margrethes Tid skal
omtalesen Peder Nielsen af Linnet; nu bebodes Gården
atter af en Væbner Peder Nielsen, muligvis en Sonneson af den Ovennævnte, en Lene Ivers og .Jahan
(Johanne) Nielsdatter, rimeligvis hans Søstre, og en
Tamis (Thomas) Eriksen, hans Søstersøn. Disse havde
tidligere alle i Forening skjænket det Gods i Sem Sogn (især
bestående af 2 Gårde i Varming og Høm), som de havde
arvet efter deres Fader (og Bedstefader), til Prædikeeller Sorte-Brodrene i Ribe; men 1482, Torsdagen efter
Kristi Himmelfartsdag, fremstod Tamis Eriksen på Frøs
Herredsting og kundgjorde, at han havde givet sig i
Prædikebrodre-Ordenen i Ribe med alt det Gods, han
havde, rørligt og urorligt, hvorfor han gjorde Prioren i
dette Kloster, Tamis Bosen, et fuldt Skjøde på alt sit
Arvegods. Kort efter, d. 25de Juni, skjænkede Peder Niel
sen Klosteret endnu 100 Mk. lybsk, hvorfor han havde
sin ovennævnte Søstersons Gods i Pant.3)
Den 8de April 1483 døde Biskop Peder Nielsen
under et Ophold i Viborg. Han blev begravet i St. An
dreas’s Kapeli Ribe Domkirke. For sin Årtid, som skulde
holdes to Gange om Året, næmlig på hans Dødsdag og d.
29de September (Mikkelsdag), havde han givet Kapitlet
200 rhinske Gylden. Kapitlet må rimeligvis for hans
Død have forsonet sig noget med ham, siden det i sin
*) Originalen i Rådstue-Ark. — Aftrykt i Kathedralsk. Indbyd.Skr. for 1842, S. 90.
*) Flere Dokum. af 1481 og 1482 i
Geh.-Ark. Diplomatarium.
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Anniversariebog i Antegnelsen herom kalder ham: en
hojst værdig Biskop.1) Desuden siges der sammesteds,
at han meget havde forskjonnet (o: forbedret) sin Kirkes
(o: Bispestolens) Gods. Noget ganske særligt slet Rygte
kan han heller ikke have efterladt sig; thi den Mand,
som omtrent 100 År senere fortsatte den gamle Riber
Bispe-Krønike, kalder ham „en lærd og klog Mand“ uden
at tilfdje noget dadlende Ord. Det må rigtignok ind
rømmes, at denne Forfatter, rimeligvis den bekjendte
Mester Thomas Knudsen, i det Hele taget er til
bøjelig til at rose. Amerinus i sine Mindevers om
Biskopperne i Ribe3) har heller Intet til hans Dadel. I et
samtidigt latinsk Vers siges der om ham, at han døde i
Viborg ligesom landflygtig (Petrus Ripensis presul moritur velut exul);’) men herved menes neppe Andet, end
at han døde udenfor sit Stift — ganske tilfældigt; thi
efter sin store Strid med Kapitlet findes han idetmindste
et Par Gange tilstedeværende i Ribe.4)
Hartvig
Til Peder Nielsens Efterfølger på Bispestolen valgte
Juel bli- Kapitlet Hr. Hartvig (Iversen) Juel, en Adelsmand
ver
af en bekjendt Familie. Han var en Son af Væbneren
Biskop. Iver Juel, som indtil Året for sin Død havde været
(verdslig) Forstander for Ørslev Nonne-Kloster i Viborg
Stift og i 3 År endogså skal have haft hele Viborg
Stift i Befaling under en Strid (om Bispestolen), som
blev ført i Rom. Således fortæller hans Sonneson, den
senere Domprovst i Ribe, Iver Kjeldsen Juel, i sine
Optegnelser. Ifølge samme var han 2 Gange gift; med
sin første Kone, Mette Kås, havde han 2 Sonner,
Hartvig og Palle, og 2 Døtre; — med den anden,
Marienne Vestenie, 4 Sonner, Kjeld, Thomas,
Hans og Jens, og 1 Datter. Hau døde 1468 og blev
begravet i Viborg. Sonnen Hartvig var 1468 og 1471
Domprovst sammesteds;*) Medlem af Ribe Domkapitel
*) Terpager: R. C., S. 271.
*) Ripensium episenp.
series et vita etc. 1591.
*) Sulims (gi.) Samlinger, n,
2, S. 190.
*) Se S. 379. — Stiftsk. Dok., Nr. 359.
•) Dipi. Christ. primi, S. 194. Kolderup Rosenvinge: Udvalg
af gi. da. Domme, I, S. 11.
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synes han derimod ikke at have været. Om hans Valg
til Biskop er intet Nærmere bekjendt.
Samme Forår bekræftede Kong Hans, som 1481
havde fulgt sin Fader i Regjeringen, for at Byen destobedre kunde „vedkomme“ at udrede sin årlige Byskat,
alle de Privilegier, som hans Forgjængere, både i Konge
riget og Hertugdømmet, havde tilstået den; dog sker
Stadfæstelsen for første Gang med det Forbehold, at
Kongen med Rigsrådets Samtykke kan forandre Privi
legierne således, som det synes ham nyttigt og for
nødent.
Samme Dag fik Ribe By ved en kongelig RettertingsDom stadfæstet sin Eneret over Farvandene imellem List
og Manø og indtil Ribe. Kongen havde næmlig udstedt
et Forbud mod Kornudførsel, hvorom han også havde
tilskrevet Magistraten i Ribe med Pålæg om at hindre
dem, som vilde handle derimod. Ikkedcstomindre vilde
Hans von Annefeldt (Ahlefeld), som var Lensmand
på Tø min g, udføre noget Korn fra Vestkysten af sit
Len; men^indenfor List opsnappede Ribe Borgere, rime
ligvis efter Øvrighedens Foranstaltning, Skibet, førte det
med dets Ladning til Ribe og lagde en af Adelsmandens
Tjenere i Stok og Blok. Herover anklagede Ahlefeld
Magistraten foi\Kongen, og begge Borgmestrene, Iver
Nielsen og
Pedersen, mødte d. 23de Maj 1483
tilligemed en S i word Retløff, som var Ahlefehls
Fuldmægtig, på Kongens Retterting i Gråbrodrenes Klo
sterstue i Kjøbenhavn. Forsamlingen var meget talrig,
da der på den Tid holdtes en Herredag, under hvilken
også Kongen og Dronningen bleve kronede. Ahlefclds
Fuldmægtig støttede sig især derpå, at Anholdelsen var
sket i hans Kommittents eget Len i Hertugdømmet, i
hvilket Udførsels-Forbudet udentvivl ikke gjaldt; men
Borgmestrene godtgjorde, at det Farvand, hvori Skibet
var taget, hørte til Ribe Bys frie Strommc, hvorpå den
henved 200 År havde haft Privilegium; derhos fremlagde
de Kongens egen Skrivelse om Forbudet mod Kornud
førselen, som det udtrykkeligt var pålagt dem at søge
*) Kathedralskol. Indbyd.-Skr. for 1842, S. 93 fli.
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1484.

overholdt; endelig havde de Bevis for, at Skibet var
optaget mere end 1 Sømil („Ugesjøs“, som det dengang
hed) indenfor den Grændse, hvortil deres Frihed strakte
sig ud imod Havet. Kongen domte derfor, at Ribe Ind
vånere ifølge deres Privilegier burde beholde alle de
Havne kvit og frit, som ere imellem List og Riberby,
så at Ingen måtte skibe eller udføre noget Gods deri
mellem uden med Borgmesteres og Råds Villie og Tilla
delse, og disse måtte, hvis Nogen handlede herimod, selv
forfølge Sagen med deres Bys Ret. Anholdelsen erklæres
derfor for gyldig, og Deltagerne i den for angerløse.1)
— Sagen var dog ingenlunde i sin Helhed endt hermed.
Enten Kornet eller Skibet har rimeligvis tilhørt en vis
Tidemand Suers fra Stade (?), og han har rime
ligvis fundet Lejlighed til at anvende Repressalier mod
Ribe Borgere; thi Byen måtte se at komme til et Forlig
med ham. 1489 vare de 2 samme Borgmestere selv i
Hamborg i den Anledning; men Modparten udeblev fra
det bestemte Møde, hvorom Borgmestrene fik et Vidnes
byrd udstedt af den hamborgske Magistrat. Først Året
1514 kom det i Stade til et Forlig mellem Borgmester
og Råd i Ribe og Tidemand Suers, hvorom også havdes
et af den derværende Magistrat udstedt Pergamentsbrev.
Betingelserne for Forliget kjendes desværre ikke.’)
Byen søgte også fremdeles at hævde sin Ret over
sit Farvand. Under et nyt Forbud mod Kornudførsel *)
klagede Byen År 1491 til Kongen over, at der fra dens
Stromme der for Byen udførtes meget Korn. Kongen
gav derfor under 2den November fra Koldinghus Borg
mestere og Råd i Ribe både Befaling og Bemyndigelse
til at hindre og standse alt Korn og andet Gods, som
kom på deres Stromme i den Hensigt at udføres imod
Forbudet.4)
Ligesom Byen forrige År havde fået sine Privilegier
*) Originalen i Rådstue-Arkivet. Aftrykti Kathedralsk.-Indbyd.Skr. for 1842, S. 91 fil.
’) Rådmand Thomas Jørgen
sens Kopibog i Rådst.-Ark.
•) Disse Forbud, som i ældre Tider vare hyppige, vise, på hvilket
lavt Standpunkt Landets Agerdyrkning dengang befandt sig.
4) Kathcdralsk. Indbyd.-Skr. for 1842, S. 95.
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stadfæstede af den nye Konge, således bekræftede han Kongen
d. 5te Februar 1484 på Nyborg Slot Kapitlets ’), og d. 29de stadfæ
December samme År på Riberhus Domkirkens, Biskop
ster
pens og hele hans underhavende Klerkeris (Gejstligheds) G ej s tlig
tidligere „Privilegier, Friheder og Nåder“ uden noget hed e n s
Forbehold og med Tilføjelse af dem, som Lunds Dom Privile
gier.
kirke nød og havde.a) Det var, såvidt vides, Kong
Hanses første Ophold som Konge i Ribe; hvorlænge det
varede, vides ikke. Kun Såmeget ser man, at han d.
21de December havde været i Kolding og d. 7de Januar
allerede var kommen tilbage igjen til Kjøbenhavn.3)
Jeg har ved År 1462 omtalt Hr. Ludvig Nielsen
1 486.
(Rosenkrands) som den, der udentvivl allerede den» IIr. Lud
gang var forlenet med Riberhus.4) Han kom senere i vi g Niel
en sådan Uenighed med Kongen, Kristjern den Første, sen (Ro
at denne tog Slottet fra ham, uagtet det var et Pantesen
len, som efter Reglen naturligvis ikke kunde tages til krands).
bage, uden at Gjælden betaltes. Rigtignok havde Rigs
rådet 1476 indvilliget i, at Pantelån kunde tages tilbage
af Kronen, når Panthaveren havde haft fuld Betaling i
Lenets løbende Indtægter;’) men da denne Bestem
melse ikke påberåbes, kan det ikke have været på Grund
af den, at Hr. Ludvig Nielsen mistede Lenet. Når dette
skete, vides ikke bestemt. 1469 synes han endnu at
have nydt Kongens Tillid;4) men 1477 var Væbneren
Jes Quie Slotsherre på Riberhus’) og havde rimeligvis
allerede været det 1476, da han hængte sit Segl under
et her udstedt Dokument.8) Endelig i Året 1486 kom
det til en Afgjorelse af Striden mellem Kong Hans og
Hr. Ludvig, idet denne, som selv var Medlem af Rigs
rådet, tiltalte Kongen for dette d. 6te Maj i Kjøbenhavn
angående Ribe Slot, som han påstod at have i Pant.
Kongen benægtede ikke dette, men fremkom med sine
*) Originalen iblandt Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark. *) Geh.-Ark.:
Ribe By. •) Ifølge Dok. i Geh.-Ark. Diplomat.
*) 1464
udsteder han i Forening med Biskoppen og flere. andrc^Mænd
e,t Vidnesbyrd her i Byen (Stiftsk. Dok., Nr. 304.)
•) Diplomat. Christ. primi, S. 207 Hl.
•) Hvitfeldt: Danm.
Kig. Krøn., S. 919,
’) Stiftsk. Dok., Nr. 340. •) Smst.,
Nr. 336.
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Beskyldninger imod ham. Ifølge et Tingsvidne, udstedt
af Slux Herred, skulde han i hele 32 År have været en
fredløs Mand, det vil sige, han havde været domt fra
sin Fred og havde ikke tilkjøbt sig den igjen af Kongen.
Fremdeles var han domt for Vold, fordi han havde „bastet, bundet, stokket og blokket“ en Mand og voldført
ham over mange Bymarker“. (For hver Bymark forøge
des nromlig efter jydske Lov Straffen.) Endelig havde
han i Horsens i det menige Folks Nærværelse lastet Kon
gens Dom (i denne Sag ?), og også herfor havde Kongen
fået Dom over ham, foruden Mere, som Kongen havde
at beskylde ham for. Begge Parterne underkastede sig
Rigsrådets Dom; men da bad Hr. Erik Ottesen (Ro
senkran d s), Rigets Hovmester, Kongen om at lade
Sagen forhandle til Mindelighed, og Kongen indvilligede
for hans Skyld deri. Der udnævntes da 4 Mænd, Ærke
biskoppen, Biskoppen af Odense, Hr. Erik Ottesen og
Hr. Henning Meynstorp, og dem lykkedes det at for
lige Parterne på følgende Betingelser: Hr. Ludvig skulde
tilbagelevere Kongen alle Pantebreve, som han havde på
Ribe og andre Kronens Len; men Kongen skulde give
ham et nyt Pantebrev på Nørre og Øster Herreder i
Vard-Syssel for 2500 Mk., uindløseligt i hans Levetid og
uden nogen Afgift. Denne Afgjorelse skulde dog betrag
tes som en Nåde, som Kongen viste Hr. Ludvig på Grund
af hans egne og Rigsrådets Bonner. Al deu gamle Strid
skulde hermed være endt, og Kongen skulde overlevere
Biskop Karl (Ronnov) af Odense alle de „Breve og
Skrifter“, som han havde imod Hr. Ludvig, så at de ikke
mere skulde komme denne til Skade.
Niels
Derefter forlenede Kongen Slottet og det tilliggende
Hoøg,
Len, „således som Jes Quie det da i Værge havde“, til
LensHr. Niels Høøg. Den Afgift, som denne skulde svare
mand på af Lenet, var 100 rhinske Gylden. Desuden skulde han
Rib er hu s. gjbre Regnskab for det Sagefald (kongelige Retsbøder),
der indkom i Lenet; de, som vare under 15 Mk., skulde
han dog selv beholde, og af dem, som vare derover,
skulde Kongen have en Trediedel. Derimod skulde Ind*) Geh.-A.rk. „Nørre Herred“, Nr. 1.
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tægterne af Vrag tilfalde Kongen alene.l) Om Jes Quie
kan endnu fortælles, at han ejede en Gård i Præstegade,
som han gav, halvt til Kapitlet, halvt til Domkirkens
Bygningsfond, rimeligvis for sin Årtid og for et Grav
sted i Kirken,a) og at han og hans Hustru, FruMargret,
netop dette År, 1486, gav en Kalk til Karup Kirke ved
Viborg, et meget besøgt Valfartssted.’)
Den 20de December samme År gjorde Biskoppen et
Mageskifte med Kapitlet, idethan overlod detJannerup
Kirke ved Varde, som var indviet til St. Nikolaus, istedetfor Møgeltønder Kirke, som havde været annekteret
til det lige siden den første Halvdel af det 13de Århun
drede. Det har rimeligvis været Biskoppen, der ønskede
dette Mageskifte, for selv at fåPatronatet til den Kirke,
ved hvilken Bispestolens vigtigste Slot lå, skjont han
udtrykker sig således, som om det er en Gunst, han
viser Kapitlet. Dette får Retten til at ind- og afsætte
en Kapellan i Kaldet, dog således, at Biskoppen forbe
holder sig og sine Efterfølgere 24 Sk. årlig, som Kapel
lanen skal betale i Prokuration, og desuden Bispegaven,
som betales på Grund af Tienden (ratione solutionis decimarum), og endvidere frivillige Gaver4) af denne Kirke
ligesom af de andre Landsbykirker i Stiftet. Endelig
skulde Kirkeværgerne underholde ham og et passende
Følge med en moderat Bekostning, når han kom til Kir
ken i Anledning af Kirkegårdens, Kirkens eller Alterets
Indvielse eller Gjenindvielse eller for den offentlige Kon
firmation (som i den katholske Kirke kun kan foretages
af en Biskop). Kapitlet" får således både Præstekaldets
Indtægter og Patronatsretten over Kirken med dens
Kirketiende.5)
*) Geh.-Ark. „Ribe By“, Perg. Nr. 113.
*) Ifølge Kapitlets
Registrant af 1553: „Item Skjødcbrev på Jes Qwics Gård i
Præstegade, halvt til Kapitel, og anden Halvdel ad fabricam
ecclesie Ripcnsis“.
*) Kirkehist. Saml., II, S. 28 fl.
*) Disse frivillige Gaver (caritativa dona) ere udentvivl ensbe
tydende med den Hjælp (subsidium), soin Biskoppen med
Provsternes Samtykke kunde pålægge Stiftets Kirker (se ved
År 1462), og som efter „Oldemoder“ Fol. 30 endogså havde
en bestemt Størrelse.
*) Stifisk. Dok., Nr. 383.
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mellem
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udenbys
eller
gejstlige
Grundejere.

Samme Dag annekterede Biskoppen tillige St. Peders
Kirke „tæt udenfor Ribe“ til Kapitlet. Som Grund hertil
anfører han Ringheden af de Kannikers Prædender og
Indtægter, der daglig gjorde Tjeneste i Domkirktn, hvorfor han som en kjærlig Fader ønskede at understøtte
dem. Kirken overlades dem med alle sine Rettigheder
og med Magt til at ind- og afsætte en Kapellan ved den,
og Biskoppen forbeholder sig og sine Efterfølgere alde
les ingen Ret i den.
1487, d. 9de Maj, mødte Iver Nielsen, Borgmester i
Ribe (se S. 387), på Kongens Retterting på Kjøbenhavns Rådstue og berettede, at der vare mange Bønder på Landet og
Præster, som havde kjøbt Gårde, Jorde og Byggesteder her
i Byen, hvorfor han spurgte, om Sådanne burde bære Byens
Byrder tilligemed Borgerne eller ikke. Hertil svarede
Kongen med Rådets Samtykke, at de, som bode i Hu
sene, burde betale Skat og bære Byens øvrige Byrder
ligesom Andre i Byen, og når Nogen ejede øde Jord i
Byen, så burde han også deraf gjøre de tilbørlige Udre
delser til Byens „Lejlighed og Tynge“ .2) — Det er den
gamle Klage, som Byen førte dels over de udenbys, dels
over de gejstlige Besiddere af Ejendomme i Byen. Hvor
meget denne Kjendelse af det kongelige Retterting har
hjulpet, vides ikke; men 3 År senere finde vi et andet
Forsøg af Magistraten på såvidt muligt at bringe Ejen
dommene i Byen ud af Gejstlighedens Hænder. I RådstueArkivet findes en kongelig Stævning til Prælater og Kanniker i Ribe, dateret Kolding d. 10de Avgust 1490, i An
ledning af Magistratens og Menighedens Klage over dem,
at de „have, holde og hindre dem mange Gårde imod By
ens Privilegier, dem og Byen til Skade og Forfang“. Sa
gen skulde foretages, når Kongen kom tilbage til Kolding
efter en Rejse, som han havde for.3) Det var udentvivl
Magistratens Hensigt i denne Sag at støtte sig på en Pa
rigraf i Riber-Ret,/) som bestemte, at Ingen måtte sælge
*) Stiftsi:. Dok., Nr. 382.
*) Originalen i R&dstue-Ark. —
Aftrykt i Katliedralsk. Indb.-Skr. for 1847, S. 5.
*) Smst.,
S. 7.
*) Erik Clippings Riber-Ret, Par. 7, Kristofer af
Baierns. l’ar. 86.

393
eller testamentere Kirker eller Klostre, Biskopper eller
Riddere nogen fast Ejendom i Byen; derimod kunde han
sælge Ejendommen til en Medborger og bortgivc Pengene;
hvis Nogen handlede herimod, skulde han bøde 6 Mk.,
og Ejendommen alligevel sælges. —Lovens Bestemmelser
vare således klare nok i sig selv, men vist ikke lette at
sætte igjennem. — På Grund af Kapitlets gamle Hævd
er Sagen upåtvivlelig gået Byen imod; der er intet Spor
af, at Kapitlet har måttet give slip på nogen af sine
mange Ejendomme i Byen.
En anden gammel Strid, som Biskoppen på denne Jydernes
v e d v aTid søgte at få bragt til fuldkommen Endelighed, var
rende
den om Biskopstienden. Kong Kristofers Dom af År
1443 (se S. 319) er neppe i den første Tid bleven fuld Uvillig
stændig efterlevet. Vi se således, at der 1457 var en hed til at
svare
Uenighed mellem Biskoppen og Almuen i Ginding Her
red, idet denne Torsdagen efter Jul tog et Tingsvidne B i s p epå sit Herredsting om, at Biskoppens Æinbedsmænd hidtil tiende.
altid havde hentet Biskopsgaven i Almuens Huse, og denne
havde givet Rug eller Byg, hvilket den kunde afsted
komme, og de havde aldrig for ført den til Kirken, som
Biskoppen nu iår trængte dem til med Kirkens Dom
(Rettergang). D — Vi se altså, at ikke blot det gamle
Navn hidtil endnu havde holdt sig, men at selve Opkræv
ningen neppe var tagen i sin fulde Strenghed eller Nøj
agtighed; men det synes også, at Biskop Henrik Stang eberg dengang har søgt at få Bispetienden udredet påsamme
Måde som den øvrige Tiende. 1486 tales der dog endnu
om den Bispegave, der udredes af Jannerup „på Grund
af Tienden“.3) Da Biskoppen forbeholder sig den af Ka
pitlet som Kirkepatron, er den vel bleven svaret af Kir
ken som et Slags Affindelsessum for Biskoppens Andel i
Tienden. Fra 1487 have vi nu et bestemt Vidnesbyrd
om den Vanskelighed, som der endnu fra alle Sider gjordes
Biskopperne med deres Tiende, næmlig et Kongebrev, ud
stedt på det kongelige Skib „Griftuen“ i Øresund Dagen
efter Kristi Himmelfartsdag 1487 og stilet til Prælater,
Præster, fribårne Mænd, Kirkeværger, Bønder og menige
*) Geh.-Ark. „Ginding Herred“, Nr. 41.

’) Se S. 391.
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1 490.
Hr. Lavrids Berteisen o<r
Hr. Hans
Albretsen.

Almue i Nørre- og Sønder-Jylland i Ribe Stift, i hvilket
Brev det efter Biskop Hartvigs Andragende pålægges
Alle at udgive deres Tiende overensstemmende med Kong
Kristofers Brev og med Guds og den hellige Kirkes Ret,
ligesom det også pålægges Kirkeværgerne at gjore Bi
skoppen god Rede for den Trediedel af Tienden, som
tilkom ham.l)
Det var altså, idetmindste tildels, blevet indrettet
således, som Biskop Henrik havde villet, og som det
også efter Reformationen bestemtes, næmlig at Bønderne
skulde føre hele Tienden til Kirkeladen, og at Kirkevær
gerne der skulde dele den ligeligen mellem de 3 Tiende
ejere; men vi se også, at det endda ikke er gået efter
Biskoppernes Ønske, idet både Kirkepatronerne (Prælater,
Kanniker og Adelige), Kirkeværgerne og Almuen have
været lige uvillige til at lade Biskopperne få den Del,
der tilkom dem. Vor Bispekrønike omtaler også denne
Sag, idet den siger, at Biskop Hartvig i en vanskelig
Tid ofte klagede for Kongen over, at både Adelen og
Almuen forurettede ham ved ikke at betale ham Tiende
i Overensstemmelse med Kong Kristofers Dom; men at
han kun udrettede Lidet ved denne sin Klage.3) — Sagen
synes endogså at være bleven ved at stå på det samme
Punkt ligetil Reformationen; thi endnu i Kristian den
3dies Reces af 1536 om Kirke-Reformen hedder det jo,
at Almuen istedetfor Bispegave og andre Afgifter til
Gejstligheden, hvormed de hidtil vare bievne overmåde
besværede, herefter redeligen skulde udgive Tiende af
deres Korn og Kva*g, kun at det her fremstilles som en
Lettelse for Almuen at slippe med Tienden alene.
Blandt Kannikerne i Ribe Domkapitel var en Hr.
Lavrids Bertelsen. Han var tillige Præst ved en
Kirke udenfor Byen, udentvivl St. Peders Kirke, der jo
fornylig var bleven annekteret til Kapitlet, og bestandig
Vikar i St. Mikkels Kirken her i Byen. 1490 var han
desuden Dronning Kristines, Kong Hanses Gemalindes,
Kapellan, eller måske blev han det først i dette År, og
det var måske Anledningen til, at han overdrog både
’) Geh.-Ark, „Ribe By“, Pap.

’) Ser. Rer. Dan., Vil, S. 201.
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Kannikdom, Præstekald ogVikarie til Hr. Hans Albret
sen, som var samme Dronnings Kantsler. Dronningen
skrev i denne Anledning til Kapitlet og bad det om at
antage lians Albrctsen som Medlem, og hun beråber sig
herved på et Løfte, som Biskoppen med Kapitlets Sam
tykke og Tilladelse havde givet hende om, at han skulde
få det første Kannikdom ved Ribe Domkirke, som blev
ledigt, og som han havde at forlene. Dronningens Brev
er dateret fra hendes Slot Tranekjær (på Langeland)
u. 24de Avgust 1490. *) — Hr. Hans Albretsen beklædte
både dette samme År og 1498 Hædersposten som Rektor
ved Kjøbenhavns Universitet. Foruden sit Kannikdomme
i Ribe havde han også et i Kjøbenhavn og en Tid også
et i Odense. Han var endvidere omtrent 1500 Sogne
præst ved St. Peders Kirke ^Kjøbenhavn.9) II vorlænge
han har beholdt sit Sognekald og sit Vikarie i Ribe, af
hvilke han vistnok kun kunde have en ringe Fordel ved
efter en uheldig, men dengang meget almindelig, Skik
at lade dem bestyre ved Andre, ved jeg ikke. Hr. Lav
rids Bertelsen kom senere påny i Forbindelse med Ribe,
idet han, således som ovenfor (S. 382) fortalt, fik konge
ligt I’orleningsbrev som Forstander foi\.Nonne-Klosteret
udenfor Byen.
1354 havde Hertug Valdemar af Sønder-Jylland be
falet Beboerne af Hvidding, Lø og andre Herreder at
handle i Tønder. Se S. 209. Nu finde vi derimod et
Brev, hvorved Kong Hans befaler Indbyggerne af Hvid
ding, Frøs, Kalslund og Gram Herreder at søge Torv i
Ribe, således som de siges fra Arilds Tid at have gjort.
Brevet lyder således:
„AVi Hans, met gudz nåde osv. — hilse ether
„alle wore kære undersaate, i hwem i helst tilhøre
„eller tliiene,3) som bygge oc boo i Hwidding herret,
„Frøtz herret, Kalslunds herret oc Gramherret, ker„lige met Gut oc wor nåde. Wither, at Borgeine„ster oc Rad i Ribe haffue berett for oss, Atj (atl)
„ey nu wele søghe market ther till byen, i pleye at
*) Terpager: R. C., S. 123.
’) AVinding: Regia aeademia
llafn., S. 58. — II. F. Rordam: Kjøbenhavns Kirker og Klostere, S. 1-10. 232.
•) D. c. på hvis Gods I så bo.
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„gøre. Bede wi ether oc biude alle, atj hereffter„søge till forne by till thorff oc till market, som i
„haltue giord aff Arild tiid oc gammel sedwane,
„oc lader thet ingenlunde under wor hyllest oc
„nåde. Datum in Hadersleue feria qui’nta
„proximapost omnium sanctorum anno Do„mini Mcdxcjnio nostro sub signeto. (Haders
lev d. 3die November 1491.)
Jeg ved ikke, om det har været Toldforhold eller
nogen anden Grund, som på den Tid har afholdt Slesvi
gerne fra at søge Ribe. Den ovenanførte kongelige Be
faling har neppe hjulpet Byen meget; Regjeringen var
overhovedet i ældre Tid ikke sparsom med Befalinger og
Forbud; men, da den manglede tilstrækkelige Organer til
deres Overholdelse, brød Befolkningen sig påfaldende lidet
om at overholde dem. I dette Tilfælde var Befalingen
dertil af en sådan Art, at Regjeringen vel selv har be
tragtet den mere som en Opfordring. Af Påtegninger
på Kongebrevet ses, at Byen endnu 1675 har ladet det
læse ped Kalslund og Frøs Herreders Ting.
1492.
Den uindskrænkede Ret til at sælge og kjøbe over
Byen s
alt i Kongeriget, som Ribe Borgere havde fået År 1480,
Handels havde naturligvis vakt de andre Kjøbsteders Misfornøjelse,
fri hed be og de søgte vel, såvidt muligt, at indskrænke den. Den
kræftes. 13de Januar 1492 mødte de jydske Kjøbsteders Borg
mestre og Rådmænd, som det synes i stort Antal, for
Kongen og Rigsrådet i Randers, for at få deres Strid
om Kjøbmandsskabet afgjort. Kongen bestemte da med
Rigsrådets Samtykke, at Ribe Borgere overalt i Kjøbstederne skulde have Ret til at handle, ikke blot med
Borgerne, men endog med Gjæster (Fremmede) og Bøn
der, hvilken Ret ellers var Kjøbstedernes egne Borgere
forbeholdt, og til at føre de Varer, som de opkjøbte,
frit, hvorhen de vilde i Jylland. *) Ligeså uindskrænket
var naturligvis også Ribe Borgeres Handclsfrihed på
Landet. Byens Privilegier vare altså bievne håndhævede
i deres allervideste Udstrækning; men vi ville snart se,
*) Kongebrevet herom er aftrykt i Kathcdralskol. Indbd.-Skr.
for 18-12, S. 96.
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at de øvrige jydske Kjøbsteder endnu ikke vilde lade
Riberne nyde dem i Ro. (Se ved År 1506.)
År 1493, d. 24de Februar, udstedte Biskop Hartvig
149 3.
Juel fra Husby, som han kalder sin Besiddelse („dos“), Vor Frue
et Dokument, der findes fuldstændigt og i OriginalsproTider
get, Latin, aftrykt hos Ter pager1), hvorfor jeg her skulle aikun vil anføre det Vigtigste af dets Indhold: Det er Bi- synges
skoppens Ønske at fjerne alle Hindringer for Guds- ved Ro
tjenestens rette Besørgelse; men nu er han af Kapitlet rate-Albleven underrettet om, at Kor-Presbyterne (Kor-Vika- teret. Afrerne), som pleje at afsynge de daglige (for hver enkelt
lad til
Dag bestemte) Tider (Psalmer) i Domkirkens hoje Kor Fordel
på en meget besværlig og trættende Måde, tillige for dette,
skulle afsynge vor Frue Tider, indblandede midt imellem
de daglige Tider. Følgen deraf var, at de afsang dem
skyndsomt og på en mindre andægtig Måde. Da nu
hverken nogen Andægtighed (sanctitas) eller nogen Vel
talenhed var stor nok til værdigen at prise den hellige
Jomfru, har Biskoppen efter Kapitlets Ønske og med
dets enstemmige Samtykke taget den Bestemmelse, at
Korpræsterne for Fremtiden skulle afsynge de daglige
Tider såmeget (langsommere og andægtigere i det hoje
Kor til Ære for den hoje, treenige Gud og hans Helgener,
men at derimod vor Frue Tider til hendes storre For
herligelse for Fremtiden skulle fejres udenfor det hoje
Kor, og det med storre Æresbevisning og Højtidelighed.
Mærkeligt nok bestemmes 'det dog ikke nærmere, på
hvilken Måde og af hvem dette skal ske; kun siger det,
at de skulle aflioldes foran det vor Frue Alter, foran
hvilket Rorate-Messen*) til hendes Ære vilde blive
afsungen hver Dag ved den 6te Time (Klokken 12 Mid
dag). For at de Troende skulle være såmeget ivrigere
i at overvære såvel den nævnte Messe som de nævnte
Tider, lover Biskoppen alle sande Angrende, Skriftende
og Sonderknuste, som besøge Domkirken af Andægtighed
for at bede eller som Pillegrimme, og som overvære de
nævnte vor Frue Tider ved Morgentjenesten (Kl. 3) eller
’) R. C., S. 295 fl.
’) Om denne Rorate-Messe se S. 244 og 270.
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BiskoppensGave
til „lille
vor Frue

Aftentjenesten (Kl. 6) eller også Rorate-Messen, 40 Dages
Aflad, og dem, som overvære Tjenesten (Tiderne) ved
den 1ste, 3die, 6te og 9de Time (Kl. 7, 9, 12 og 3) og ved
det såkaldte Kompletorium (Kl. 9 Aften), 20 Dages Af
lad. De 40 Dages Aflad fik også de, som gave noget
til Bygningsfondet for det ovennævnte Alter for vor
Frue med Tilnavnet „de Rorate“, til dets Lys, Klæder
eller andre Prydelser, eller til Afholdelse af de nævnte
Tider og den angivne Messe — de, som tilbade Herrens
Legeme, når det under Rorate-Messen løftedes i Vejret,
og som ved de hellige Navne „Jesus Kristus", „Maria“
og „Ordet er blevet Kjød“ bojede deres Knæ og Hove
der i en from Hensigt for at ydmyge sig, — de, som 5
Gange fremsagde Herrens Bon foran det nævnte Alter
til Ære for Kristi 5 Sår eller 7 Gange et „Ave Maria“
til Erindring om den hellige Jomfrus 7 Glæder, eller bade
ved samme Alter for Biskoppen og hele den almindelige
Kirkes Lykke og Fred.i
Der kan, som det nærmere vil blive eftervist i den
beskrivende Del, ikke godt være nogen 'Tvivl om, at dot
Frue-Alter, til hvilket Biskoppen både henlægger RorateMessen og vor Frue Tider, og som han derfor giver
Navn af Rorate-Alter, er det samme, som ellers både
for og også snart efter denne Tid påny kaldes „lille vor
Frue Alter“, og hvis Plads var i den vestlige Del af
Kirkens sydligste Skib. — Til Afholdelsen af vor Frue
Tider indrettedes der foran Alteret et ordentligt Kor,
som enten kaldes Koret nedenfor Roratc-Alter eller ..vor
Frue Kor“, „det nye Kor“ eller (efter Reformationen)
„lille Kor“.1) — Dette Alter og dets Kor synes i
disse Tider at have tildraget sig almindeligere Interesse,
og de modtoge derfor flere Gaver, for at de værdigen
kunde svare til deres nye Bestemmelse.
Den 23de Juli samme År gav således Biskoppen en
Gård i Rødding Sogn, som han havde kjøbt af Esge
Henriksen (Lange), Hr. Thomas Langes Morbroder,
til „lille vor Frue Alter“ i Ribe Domkirke på den
*) Kapitlets Registrant , Fol. 243. Talen er her netop om det
Gavebrev på 66 Læs Hø, som omtales p& næste Side.
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søndre Side og til Vikaren ved dette Alter, Hr. Niels Alter“ i
Ebbesen,’) og hans Efterfølgere. Vikaren skulde der D o m k i rken.
for hver Lordag foran det nævnte Altet holde en Messe
„af“ Jomfru Maria til Bedste for Biskoppen, hans For
ældre og Søskende, levende og døde. Desuden skulde
han have Biskoppen i Erindring ved alle de Messer, som
han holdt foran det samme Alter. Det var dog kun den
egentlige Skyld og Afgift, 3 Mk. lybsk, af Gården, som
Vikaren skulde oppebære, hvorimod Biskoppen forbe
holder sig selv og sine Efterkommere Forsvaret (Her
ligheden) af Gården, f. Ex. at i- og afsætte Fæsteren.
En Skov, Dybsholt, som lå til Gården, skulde også Bi
skopperne have til deres Bispegård i Ribe; dog måtte
Fæsteren have fri Skovhugst i den til llusbødsel (Hus
reparation) og Brændsel til sit eget Brug.a) — Med Hen
syn til Skoven kom Biskoppens Bestemmelse dog ikke
til at stå ved Magt; thi den 20de Oktober samme År
tildomte Kongen på et Retterting på Riberhus en Adels
mand, Klavs Severinsen, den, da han fremlagde Esge
Henriksen s Brev af ældre Datum (end Biskoppens
Kjøbebrev), hvori han erkjendte ingen Del at have i Sko
ven. ’) Senere gav Klavs Severinsen dog selv ved sit Te
stamente Skoven til Opholdelse af „vor Frue Tider“ i
Ribe Domkirke, og hans Efterladte stadfæstede 1504 denne
Gave.4)
Næste År giver Biskoppen derpå sit Bidrag til vor
Sam
Frue Tider, idet han den 10de Oktober 1494 skjøder til mes Gave
„vor Frues Kor nedenfor Rorate Alter i vor Domkirke til vor
i Ribe“ 66 Læs Eng i Billum Enge, som han den 1ste
Frues
Avgust samme År havde kjøbt af en Borger i Ribe ved
Kor.
Navn Peder Larsen. Deres årlige Afgift var 3 Mk.
Penge, og det forbeholdes Bispestolens Tjenere (Fæstere)
i Billum at beholde dem for denne Afgift, sålænge de
rettelig erlagde den. Hvis vor Frue Tider, som nu vare
begyndte at holdes i det nævnte Kor, nogensinde hørte
*) Han var tillige Biskoppens General-Official og blev senere
Kannik.
*) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 408.
•) Stiftsk.
Dok. i Geli.-Ark. Nr. 404.
*) Terpager: R. C., S. 249.
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op, hvad Gud forbyde, skulde Engene falde til Ribe
Bispestol. *)
Domdegnen, Hr. Thomas Lange, der, som vi tidligere have set, var saa gavmild mod Kirken, betænkte
også dette nye Kor, idet han „til vor Frues2) Tider, som
nu nyligen begyndte ere vesten i vor Frue Domkirke i
Ribe for Rorate Alter, Jomfru Maria til Lov og Ære,
og sin Sjæl til Nytte, skjænkede sådanne Penge og Pant,
som de Breve løde på, som han havde overleveret sin
Medkannik Henrik (Hennikin) Saxe på Kapitlets
Vegne, for at ovennævnte vor Frues Tider dermed skulde
holdes“. Brevet herom er dateret den 22de September,
men, hvilket Åar, vides ikke, da Årstallet hos Terpager er
blevet aldeles forvansket.8) 1502, Fredagen for St. Hans
Dag, afgav han dernæst en Erklæring om, at dersom det
Pantegods, som han havde skjænket til vor Frue Kapel
ved den søndre Side i Domkirken, som kaldtes „capella
stæ. Mariæ Majoris“, nogensinde skulde blive indløst,
måtte Kapellets Vikar anvende Pengene således, at Guds
tjenesten kunde blive ved Magt.4) Jeg antager, at „Ma
joris“ er en Fejllæsning istedetfor „Minoris“, så at der
ved dette Napel menes det Samme, som ved det oven
for nævnte „lille vor Frue Alter“; thi at der på Syd
siden af Domkirken både skulde være et „store vor
Frue Kapel“ og et „lille vor Frue Alter“, er vel ikke
rimeligt.
1499 havde Kanniken Hennikin Saxe, tillige
Forstander for Puggård (se ved År 1476), endnu Bestyreisen af vor Frue Kor; thi den 28de Oktober i det
nævnte År udstedte Biskop Iver Munck et Brev af det
Indhold, at Hennikin S axe, Kannik ved Ribe Domkirke,
havde fremstillet for ham, at de Personer, som gjorde
Tjeneste ved den hellige Jomfrus Tider i den samme
hellige Guds-Moders Kor, som nylig var blevet oprejst i
den nedre Del af Ribe Domkirke, manglede den daglige
Underholdning; Biskoppen, som ønskede, at disse Tider,
’) Stiftsk. Dok. i Geh. Ark., Nr. 466.
*) „F elles“ kan kun
være en Trykfejl.
•) Terpager: R. C., S. 297.
*) Smst.
S. 266.
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som nylig vare begyndte, måtte vedblive at synges af de
Tjenestegjorende, som vare indsatte eller vilde blive ind
satte af Hr. Hennikin, tilstår denne for Livstid St. Nikolaj
Kirke i Lonne („Lonye“), således at han skulde oppebære
alle Indtægterne til Lettelse og Underhold for nævnte
vor Frue Kor. Dog forbeholder han sig selv alle biskoppclige Rettigheder.1)
Endnu er der ved År 1493 at melde om en mærke Streng
lig Ponitentse, som var pålagt en Drabsmand ved Ribe
PoniStifts biskoppelige Domstol. Vi lejende den af et Brev, tentse for
som er udstedt den 4de Juli 1493 i Bergen af denne et Drab
Bys Biskop, Johannes (Hans Bjornsen Tejste). Bi
på en
skoppen bevidner i dette Brev, at han har læst et dansk
Slægt
Brev af Kjeld Iversen, Provst ved Ribe Kirke,2) om
ning.
den Ponitentse, som han på Biskoppens Vegne havde
pålagt Brevviseren, Erik Markvardsen, en Lægmand
i Ribe Stift, for et Drab, han havde begået af ung
dommelig Hidsighed og efter Foranledning af sin Mod
stander, idet han med en Landse havde gjennemboret
sin egen Farbroder. Ponitentsen bestod deri, at Synde
ren med Lænker om Hals, Hænder og Fødder skulde
gjore en Pillegrimsrcjse til Rom, St. Jakob (de Kompo*
Stella i Spanien), det hellige Land og andre hellige Ste
der; fremdeles skulde han stå nøgen og lade sig pidske
(virgis cædi) foran Døren til alle Kathedralkirker i Dan
mark, Norge og Sverrig, og på denne lange Rejse måtte
han ikke bede om Almisse, men nok modtage, hvad An
dre uopfordret gave ham. — Af Medlidenhed med hans
Ungdom tilstår Biskop Johannes dem, der understøtte
ham og forsvare ham imod Forurettelse, 40 Dages
Aflad.’)
1495 tog Dekanus i Kapitlet, Hr* Thomas Lange,
1495.
en Beslutning, der på den Tid vistnok var meget ual Dekanus
mindelig for en Mand i hans Stilling, næmlig at ned- Thomas
*) Stiftsk. Dok., Nr. 502. I Dokumentet findes rigtignok, idetmindste i Grønlunds Afskrift, Årstallet 1509; men da Henni
kin Saxe senest døde 1507 (Kipæ Cimbr., S. 480, smig. S.
542), har jeg ment, at „MDX nono“ lettest kunde rettes til
„MXD nono“.
*) Han er mig forøvrigt aldeles ubekjendt.
*) Geh.-Ark. Diplomatarium.
26
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lægge sit Prælatur og blive Munk. Da vi altså nu
kunne tage Afsked med ham for Ribe Bys Vedkom*
mende, ville vi samle, hvad der endnu kan være at for
tælle om ham, foruden det, som tidligere er anført.
1493 udstedte Væbneren Joakim Knudsen af Brolykke
(i Fyn) en Forpligtelse, at han efter Thomas Langes
Død årlig på vor Frue Fødselsdag vilde betale Kapitlet
i Ribe 2 Mk. dansk af en Gård i Vil slev for Thomas
Langes og hans Forældres Sjæle og Begjængelse til evig
Tid og for anden Almisse; hvis han og hans Arvinger
ikke betalte denne Afgift i rette Tid, måtte Kapitlet selv
oppebære Landgilden af Gården, som var 4 Ørtug
Korn.1) — Hr. Thomas Langes Virksomhed viste sig
ikke blot i Gavmildhed imod Kirken, men også i andre,
mere praktiske Retninger. Da Regnskabet opgjordes
1477 mellem Domkirken og ham, udentvivl som dens
Værge, viste det sig, at Kirken var ham en ikke ubety
delig Sum, næmlig 50 rhinske Gylden, skyldig, som han
altså havde udlagt af sit Eget i dens Interesse. Han
forsvarede også ivrigt Kapitlets Ret for Domstolene imod
dem, som efter hans Mening vilde forurette det. Således
havde Fru Dorothea på Koldinghus, rimeligvis Enke
efter Hr. Mogens Ebbesen, som 1479 var Lensmand
på Slottet,2) gjort en Lovhævd på noget Gods, der efter
hans Mening tilhørte Kapitlet. Han stævnede derfor 1486
Sagen for Biskop og Bygdemænd,*) og Dommen må være
falden ud til Kapitlets Fordel; thi han fik Kongens Brev
på Godset Fru Dorothea lod dog endnu ikke Sagen
falde, men tog Gjenbrev derimod, så at Kongen 1489
måtte stævne Parterne for sit Retterting.4) — 1492
stævnede han ligeledes velbårne Lyder Olsen for Bi
skop og Bygdemænd i Anledning af en Lovhævd, hvor
ved han mente, at han var gået Domkirkens Gods i
Vejlby (på „Endle“) for nær.5) Dette er kun et Par
Exempler på de mange Sager, han førte på Kapitlets og
Kirkens Vegne; herhen hører også hans S. 392 omtalte
*) Stiftsk. Dok., Nr. 406.
*) Stiftsk. Dok., Nr. 374.
Nr. 401.

*) Dansk Atlas, V, S. 1013.
*) Smst., Nr. 391.
*) Smst.
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Virksomhed for at bevare Provstiet i Hardsyssel for
Kapitlet.
1495 var det, at han fratrådte sin ansete Stilling
for at blive Munk. Vi kjende hans Hensigt af et Brev,
som Kongen i dette År skrev til Kapitlet, og hvori han,
da Thomas Lange „er udi Vilje og vil give sig fra
Kirken og udi Kloster“, anbefaler sin Skriver, Mag.
NielsGundesen, til at blive hans Efterfølger i Degnedommet. *) Kan o nikat et må han derimod, idetmindste
foreløbig, have beholdt; thi i Indenrigsministeriets Arkiv
findes en Afskrift af nogle af Kapitlets Dokumeuter, ind
leveret ,til Regjeringen 1666. Deriblandt er også et
Brev, hvorved Thomas Lange, Kannik i Ribe, skjøder Bi
skop Hartvig, „sin nådige Herre“, den halve Part i 5
Gårde i Gjørding Herred (1 i Sejstrup, 2 i Darum,
2 i Gredsted). Vidnerne ere Niels Nielsen, Dekanus i Ribe, og Kannikerne Iver Munck og Johan
nes Barfodt. Brevet er udstedt i Ribe St. Hans Af
ten; Årstallet angives som 1491, men må naturligvis
falde imellem 1495 og 1499, hvilket sidste År Iver
Munck blev Biskop. Afskriften er overhovedet meget
skjødesløs; men især ere Årstallene angivne på den let
færdigste Måde. — Det Kloster, hvori Thomas Lange
valgte at tilbringe Resten af sit Liv, var Vor kloster
ved Mos-Søen, Vest for Skanderborg. Hvorlænge han
levede her, ved jeg ikke; men endnu 1502 var han, som
vi ovenfor (S. 400) have set, tilstede i Ribe og tituleres
ved denne Lejlighed „velbyrdig og regelbunden Mand,
Hr. Thomas Langh.“ — Også Klosteret betænkte han
naturligvis med Gaver; 1497 skjødede han det 5 Ottinger Jord, som han ejede påGammel-HaderslevMark,
og 2GårdeiUunderup i Gjørding Herred.a) Desuden be
holdt Klosteret i sin Værge et Par Pantebreve, som havde
tilhørt ham, og hvoraf det ene var udstedt 1497, altså
på den Tid, da han var i Kloster; også disse Pante
breve må han vel altså have skjænket Klosteret. ’) —
O Findes iblandt G. L. Badens Samlinger i Indenrigsministe
riets Arkiv.
*) Ældste da. Ark.-Registr., I, S. 192.
*) Smst., S. 201.
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Kapitelsbestemmel se, for
at fremme
Kan nikernes
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Den yngre Anniversariebog mindes ham, idet den anfører
hans Årtid, således: Thomas Lange, Dekanus i Ribe,
som siden i sin Alderdom blev Munk i Woder (d. e. Vor)Kloster, og som gjorde Ribe Kirke uendeligt Godt i dens
Bygning og Ejendomme.1)
Jeg ved ikke, om „M. Niels Gundesen“ i det ovenfor anførte Kongebrev ikke er en Skrivfejl istedetfor „M.
Niels Nielsen. Såmeget er vist, at Thomas Langes
Efterfølger i Degnedommet var M. Niels Nielsen
Lange, der efter Begtrups Stamtavle over Familien
Munck-Lange var en Son af Hr. Niels Gundesen til
Lydumgård. Han havde i nogle År Bolig her i Ribe,
men forekommer ikke efter 1503, og 1508 nævnes hans
Broder, Mag. Gunde Nielsen Lange, somDekanus.
Gronlund siger, at han døde 1505; men måske har
han dengang aftrådt Dekanat,et til sin Broder. Han skal
næmlig være død som Ærkedegn i Roskilde og være
begraven i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn (efter den oven
nævnte Stamtavle).
Den 1ste September’1495 var Kapitlet samlet for at
foretage den årlige Afregning mellem Medlemmerne ind
byrdes, og tog ved denne Lejlighed den Bestemmelse, at
for Fremtiden den Kannik, som den 1ste September ikke
havde 10 Mk. i Plumbum, ingen Andel skulde have i
Kornet. Smorret synes man altså dog ikke at have villet nægte ham. — Ved Plumbum forstodes nogle Blymærker, som efter enhver af de daglige Gudstjenester
uddeltes til de tilstedeværende Kanniker og senere bleve
indløste mod en bestemt Betaling. Oprindelig vare uden
tvivl de rede Penge bievne uddelte i Kirken efter Guds
tjenesten og havde udgjort de såkaldte Kor-Uddelinger
(distributiones in choro), hvis Hensigt var at lokke Kannikerne til stadigt at deltage i Gudstjenesten; men se
nere har man fundet det mere passende at uddele Mær
ker istedetfor de rede Penge. På denne Tid har nu,
måske på Grund af Pengenes Synken i Værdi, den Be
taling, som gaves for Deltagelse i Gudstjenesten, ikke
været tilstrækkelig til at gjore Kannikerne til flittige
’) Tcrpager: R. C., S. 252.
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Kirkegjængere, og’ Kapitlet har derfor taget den oven
anførte Bestemmelse, hvis Virkning altså var, at den
Kannik, som ikke i den forløbne Del af Året havde be
søgt Kirken med en vis Stadighed, ikke blot skulde
miste den Indtægt, som han kunde have haft af at over
være Gudstjenesten, men endogså skulde miste sin vig
tigste Del af Fælles-Indtægterne. D
Omtrent fra denne Tid ere også nogle Bestemmelser
angående Udførelsen af Gudstjenesten i Domkirken.
Terpager har aftrykt dem efter „Oldemoder“ (R. C., S.
168 fl.), men med mange Fejl; her vil jeg kun give et
Udtog af det, som kan have mere almindelig Interesse:
Når Nogen af de Gejstlige vilde snakke sammen under
Gudstjenesten, skulde de gjore det så sagte, at den3die
eller 4de Sidemand ikke kunde høre deres Mumlen. Ingen
Spøg måtte finde Sted i Koret, og de måtte ikke le, me
dens de bestænkede sig selv (eller hverandre) med Vie
vandet, eller aftorre deres Hænder i deres hellige Klæder.
Når Nogen vilde lade sig årelade, skulde han have Tilla
delse dertil af Kantoren, for at ikke altfor Mange skulde
lade sig årelade på engang, og Koret derved blive tomt
(smig. S. 156). —3 af Korvikarerne havde hver Uge
Hovedforretningerne ved Gudstjenesten, næmlig Ilcbdomadarius, Versikularius og den, som havde Kantoriet
(forestod Sangen.) Disse Bestillinger gik på Omgang
mellem dem alle. På storre Festdage måtte Orgelet ikke
bruges; men da skulde 2 Vikarier have Kantoriet. Sa
kristanen skulde sørge for, at der blev ringet itide og
langsomt, holde Korklæderne i Orden, men fremfor Alt
tage vare på, at Kirkens Relikvier bleve bårne med den
tilbørlige Ærefrygt til og fra Altrene og opbevarede på
et rent og sommeligt Sted.
Jeg har ved År 1455 omtalt, at Biskop Henrik Stan1497.
geberg strax efter sin Tiltrædelse annekterede Vester- De resi
Vedsted Kirke til Kapitlet på den Betingelse, at alle derende
Kannikerne for Fremtiden skulde have lige Del i Fælles- K a n n i Indtægterne, når de blot residerede og gjorde den til
ke rs
børlige Tjeneste ved Domkirken. Indtægten af en enkelt
Antal
*) „Oldemoder“, Fol. 25. Aftrykt hos Terpager: R. G., S. 139.
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indKirke kunde dog umuligt veje op imod det storre Antal
sk rænkes Personer, mellem hvem Fælles-Indtægterne således skulde
til 12. * fordeles. Man besluttede derfor påny at indskrænke
Antallet af de Kanniker, som havde Andel i FællesIndtægterne, til 12, som det tidligere havde været, og
herom udstedte Biskop Hartvig den 29de Marts 1497
sit Brev. Som Grunde anfører han dels Ringheden af Præbenderne og af Kannikernes (øvrige) Indtægter, dels det
utilstrækkelige Antal af Residentser. Han bestemmer
derfor efter Kapitlets Råd og med dets Samtykke til
ubrødelig Overholdelse, at Antallet af 12 Kanniker, som
virkeligt og personligt residere i Byen, for Fremtiden
ikke på nogen Måde skal forøges, „eftersom det er be
dre, at nogle Få, som ere velskikkede til Guds Tjeneste,
underholdes på en hæderlig Måde, end at Mange udføre
Tjenesten under Mangel på det Fornødne og som oftest
på en mangelfuld og upassende Måde“.1) — En senere
Stadfæstelse og Udvidelse af denne Bestemmelse vil findes
ved År 1502. — Det blev fra denne Tid af almindeligt,
at kalde de 12 Kanniker, som havde Andel i FællesIndtægterne, de residerende Kanniker, selv om de ifølge
et Privilegium ikke opholdt sig ved Domkirken, hvorimod
Ihændehaverne af de øvrige Præbender (Kanonikater)
kaldtes ikke residerende, da de ikke vare forpligtede til
at opholde sig ved Domkirken og i Reglen heller ikke
gjorde det, eftersom de ikke havde nogen væsentlig For
del deraf, og Præbendet alene var for ringe til, at de
kunde leve deraf.
Strid
mellem
Biskoppen og
Kapitlet
omSubsid i um.

Forholdet imellem Kapitlet og Biskoppen var ikke
i enhver Henseende så fuldkommen godt. Vi oplyses herom
ved et Dokument, som findes blandt de Bartholinske
Afskrifter i U niversitets-Bibliotheket. Det er- rigtignok
udateret, men må være forfattet mellem 1495, da M.
Niels Nielsen blev Dekanus, og 1498, da Ærkedegnen
J°h- vau Hagen døde. Det er en indbyrdes Forpligtelse
til at holde sammen imod Biskoppen, som 12 Medlemmer
l) Terpager: R. C., S. 135. — Originalen i Geli.-Ark., „Ribe
gejstl. Instit.“, Perg. Nr. 163.
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af Kapitlet indgå. Dokumentet begynder således (over
sat fra Latin):
„Jeg, Johannes Vamhagen, Ærkedegn i
„Ribe, lover i god Tro og Samvittighed, at jeg aldrig
„vil samtykke i, at vor nuværende Biskop får en
„årlig Hjælp (subsidium), således som han hidtil har
„nydt?af Ribe Stifts Kirker, medmindre en rimelig
„Grund fordrer det, og Riber Kapitel tillader det,
„og jeg lover, at jeg troligen efter Evne vil hjælpe
„til og modsætte mig. Heller ikke vil jeg give mit
„Samtykke til, at selve Hr. Biskoppen eller nogen
„Anden bemægtiger sig eller indblander sig i derin
gere Prælaters1) og Provsters Jurisdiktion. Dette
„bevidner jeg med min Håndskrift tilligemed mit
„^egl.
En lignende Erklæring afgive derpå Dekanus Niels
Nielsen, Kantoren JepWindh og Kannikerne Hennikin Saxe, Niels Jensen (el. Backensen), Ville
Friis, Bo Nielsen, Jep Staghe, Lambert Konradsen, Jens Pedersen, Ville Andersen og Niels
Markvardsen. De 2 Sidstes Erklæringer have forsåvidt en anden Form, som de kun sige, at de tiltræde
de Øvriges Beslutninger. I nogle af Erklæringerne næv
nes udtrykkelig Biskop Hartvig, og at det var LandsbyKirkerne, af hvilke Biskoppen hidtil havde fået Subsidium.
— Pontoppidan fortæller i sin Kirkehistorie (II, S. 716)
ved Året 1499, at Domherrerne i Ribe protesterede imod,
at de nogensinde havde bevilget Biskop Hartvig et årligt
Subsidium af Stiftets Kirker. Jeg ved ikke, om det
skulde være den ovenanførte gjensidige Forpligtelse, som
han sigter til, skjont denne senest kan have været for
fattet i Begyndelsen af 1498; men Ribe Bispekrønike
giver os rimeligvis en Oplysning om Anledningen til denne
Strids Opkomst. Den fortæller næmlig, at Kapitlet i
Anledning af den store Skade, som noget af Bispebordets
Gods havde lidt ved gjentagne Oversvømmelser, havde
’) Siledes betegner han sig selv, Dekanus og Kantor, ifølge
den Betragtningsmåde, hvorefter Biskoppen var Stiftets øverste
Prælat.
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tilstået Biskoppen et Subsidium for 3 År af en rhinsk
Gylden af hvert Sogn i Stiftet.1) Denne Bevilling har
Biskoppen måske egenmægtigen eller ifølge en Misfor
ståelse villet udstrække udover den Tid, hvorfor den var
bevilget, og deraf kunde så Striden være kommen. —
Edsfor- Samtidig med den ovenfor anførte gjensidige Forpligtelse
mular mellem Kannikerne er rimeligvis en Formular for den
for den, Ed, som Enhver, der vilde vælges til Stiftets Biskop,
der vil skulde aflægge skriftligt til Kapitlet. Blandt Punkterne
vælges af denne Ed ere der 2, der netop have Hensyn til ue
til
ovenfor nævnte Stridsspørgsmål. Formularen findes i
Biskop. „Oldemoder“ (Fol. 8); men da den, kun med Forandring
af Punkternes indbyrdes Orden, stemmer næsten ordret
med Ivar Muncks Ed af 1499, som lidt nedenfor vil blive
indført, henvises til denne.
1498.
År 1498 døde Ærkedegnen, Johan Mikkelsen van
Ærke- Hagen. Det var Skjærtorsdag (den 12te April), at lian
degnen gjorde sit Testamente, ved hvilket han giver sin Biskop
Joh. van 10 Mk. dansk, Domkirken for sit Gravsted 16 Mk.,
Hagens sineMedkanniker 22 Mk., sin Sognepræst 2 Mk., sin SogneTesta- kirke 2'/* Mk., Skolemesteren l’/a Mk., Korvikarerne 3
mente.
Mk., Klokkeren 27a Mk., sin Broder og sine Søstre et
Stykke Klæde, hellig Trefoldigheds Alter i det hoje Kor
en Ejendom i Vedsted, som årlig afgav en Ørtug Korn,
Rådmand (forhenværende Borgmester) Iver Nielsens
Hustru, Valborg, en Sølvske af 7 Lods Vægt, Enhver
af sit Tyende 8 Sk., for en evig Årtid for sig selv og
sine Søstre 36 Mk., Nonnerne udenfor Ribe 12 Sk.,
Præstegildet (hvoraf han var Medlem) 2 Mk., St. Nikolajeller Peblinge-Gildet ligeledes 2 Mk., enhver Kirke indeneller uden-for Ribes Mure 2 Ørtug Korn, Vedsted
Kirke 2 Stude til en Værdi af 7 Mk., Kirkerne iHvidding, Rejsby, Sem og Arrild fra 8 til 24 Sk., Ro
ager Kirke 6 Mk. Det er påfaldende, at Bro ns Kirke,
som dog var annekteret til Arkidiakonatet, Intet får.
Derimod får hans anden Kirke, Emmerlev, 12 Tønder
Byg, Skadst2Tdr., Hjerpsted 3Tdr., ogRandcrup,
som lier regnes til Højer Herred, 4 Tdr., som skulde
*) Ser. 1kr. Dan , VII, S. 201.
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udredes af hans Andel i Ballum Kirkes Tiende for dette
År. Endelig få endnu Hellevad Kirke 24 Sk., og Eg
vad („Iwad“) Kirke 8 Sk. Skolebørnene få 2 Tønder 01,
15 Skjepper Mel (til Brød) og a/a Tønde Sild (?). Til
Udførelsen af sit Testamente vælger hau 2 Kanniker,
JepStage og Lambert (Konrad sen), og Rådmændene
Ivar Nielsen og Rellof Steffensen.’)
Joh. van Hagen var på en Måde den sidste vir
kelig gejstlige, katholske Ærked egn i Ribe, idetmindste
vide vi ikke, at han har været andet end Gejstlig, hvor
dan han så har været dette. Men fra nu af benyttede
Kongerne bestandig deres Præsentations-Ret til dette
Prælatur på den Måde, at de lonnede en Æmbedsmand,
i Almindelighed en i deres Kancelli, med det. Den ene Ihæn
dehaver afløste også hurtigt den anden. Efter van Ha
gens Død fik Kongens Sekretær, Mag. N i e 1 s F r i i s det; ’)
men Terpager anfører Peder Lykke som Ærked egn
14993), og den 14de Juni 1500 beder Kongen Kapitlet
om at udlægge en Residents til hans Skriver, Jesper
(Brokmand), hvem han havde undt Ærkedegnedbmmet.
Derefter havde en Vilhelm Sk rød er det indtil sin Død
1507 (?). Alle disse Mænd have måske neppe været i
Ribe, endsige taget Bolig her. På denne Måde forryk
kedes naturligvis ganske Forholdet mellem Kapitlet og
Ærkedegnen, som egentlig skulde være dets Formand:
i Almindelighed havde han vistnok ikke engang noget
Kanonikat og havde altså næsten ingen Interesser til
fælles med Kannikerne. Over Kanonikaterne havde Kon
gen næmlig ingen Magt for Reformationen, og det var
derfor aldeles ikke sikkert, at den, som Kongen havde
gjort til Ærkedegn, enten iforvejen havde eller senere
ved Kapitlets Valg fik et Kanonikat, især når han ikke
tog sit Ophold ved Domkirken. Det er således aldeles
sikkert, at Jørgen Gyldenstjerne, der var Ærke*) Stiftsk. Dok., Nr. 426.
’) Diplomat, i Geh.-Ark. — Forunderligt nok, er Kongens Brev
herom til Kapitlet allerede dateret Mandagen efter Palmesiindag, medens Joh. van Hagens Testamente først er date
ret Torsdagen for Påske.
•) R. C., S. 154.
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Hegn fra 1532 til 1544, aldrig fik nogen Andel i
Fælles - Indtægterne.
Biskop
Samme År besluttede Biskop Hartvig at resignere
Hartvig til Fordel for sin Søstersøn, Hr. Iver Munck. RimeJuel fra- ligvis har han været svagelig, siden han allerede døde
træder. År 1500; men måske har også Stridighederne med Ka
lve r
pitiet bidraget til hans Beslutning. Iver Munck var
Munck
en Son af Oluf Munck, som en Tid skal have været
bliver
den århusiske Biskops Lensmand på Silkeborg. Han
Biskop, havde 2 Brodre, Peder Munck til Krogsgård, og
Mogens Munck, som blev Landsdommer i Nørre
jylland, og2Søstre, Karen, gift med Henrik Stampe,
og Else, Abbedisse i Stubber-Kloster. Han var
naturligvis en studert Mand og havde taget Magister
graden. 1497 forekommer han som Kannik i Ribe og i
Begyndelsen af 1498 tillige som Biskoppens Official.
Pontoppidan siger, at han har truffet ham eller idetmindste en Mand af samme Navn som Prior i Gudum
Nonnekloster; der er heller intet Urimeligt i, at det har
været ham selv, da Prioratet i samme Kloster både for
og efter den Tid beklædtes af Mænd af den med ham
så nær besvogrede Juelske Familie.
Om Afståelsen af Bispedømmet måtte der nu for
handles med Kongen, rimeligvis især af Hensyn til de
kongelige Forleninger, som fulgte med Bispestolen,
navnlig Trojborg. Disse Forhandlinger lykkedes, og d.
20de November skrev Kongen til Kapitlet, at han havde
givet sit Samtykke, hvorfor han beder det om at annamme
’ Iver Munck til Biskop og at skrive i denne Retning med
ham til Rom. *) — Kapitlet var dog ikke uden Videre villigt
til at modtage den Biskop, som man ligesom vilde på
tvinge det. Navnlig erindrede det sig de Stridigheder,
som det havde haft med sin nuværende Biskop, og fandt
i det nye Valg en gunstig Lejlighed til at afgjore dem
tilligemed andre Spørgsmål til sin Fordel. Ligesom Kon
gerne på den Tid måtte udstede en Håndfæstning for
1499.’
at blive valgte, således måtte Iver Munck for sit Valg
udstede’ en Forpligtelse af følgende Indhold:
*) Diplomat, i Geh.-Ark.
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„Jeg, Iver Munck, Kannik ved Ribe Kirke, be„kjendtgjor, at jeg i det Tilfælde, at jeg ved Guds
„Hjælp bliver forfremmet til Biskop i Ribe, sværger
„og lover ukrænkeligen at overholde alle og enhver
„Riber Kapitels Statuter. Desuden lover jeg, at jeg
„ikke vil blande mig i Prælaternes og Provsternes
„konkurrerende Jurisdiktioner, eller mine Officialer
„blande sig i disse imod de nævnte Personers Inter
esse, men at de skulle have dem frit, roligt og fre
deligt med fuld Ret, således som de hidtil have
„haft dem, med Undtagelse af Drabssager. Desuden
„lover jeg også, at Prælaterne, Provsterne og Kan„nikerne skulle have de Kirker, som ere annekterede
„til deres Værdigheder, Personer, Præbender eller
„til Kapitlet, uden al biskoppelig Tynge, med deres
„Friheder, som de have haft dem i tidligere Tider.
„Ligeledes sværger og lover jeg, at jeg ikke vil
„kræve eller have noget Subsidium af Kirkerne eller
„Præsterne uden Kapitlets Samtykke, og når Nød
vendigheden eller en åbenbar Nytte fordrer det.
„Også lover jeg, at jeg ikke vil indsætte nye Præ
later, Provster eller Kanniker uden Kapitlets Råd
„og Samtykke. Ovenanførte Artikler sværger og lo
ver jeg, efter at have fået apostolisk Stadfæstelse,
„påny at overholde og stærkere at bekræfte ved
„min Ed og ved mit Segl, og at jeg ikke på nogen
„Måde ved mig selv eller ved nogen Mellemhandler
„skal opnå Absolution eller Dispensation fra Ovenan
førte af det apostoliske Sæde. Således foregået i
„Ribe Kapitelhus i Guds År 1499, Tirsdagen den
„15de Marts, under mit Segl tiL Bekræftelse af alt
„det Ovenanførte.
I en Henseende synes den Forpligtelse, som Kapit
let således pålagde sin tilkommende Biskop, at indeholde
en Ubillighed, næinlig deri, at Biskoppen må afstå sine
biskoppelige Indtægter af de annekterede Præstekald,
uagtet de ved Annekteringen, idetniindste af VesterV edsted (1455) og Jan ner up (1486), netoj) udtrykke*) Den latinske Original blandt Stiftsk. Dokum. Nr. 428.
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lig vare bievne forbeholdte. At Kapitlet skulde give sit
Samtykke til Besættelsen også af de Provstier, som ikke
vare forbundne med Prælaturer, var måske også en ny
Rettighed, som Kapitlet tiltvang sig. — Mærkelig er den
Måde, hvorpå en gejstlig Korporation søger at sikre sig
imod den Magt, Paven påstod at besidde til at løse fra
enhver Forpligtelse og Ed.
Herefter viste der sig ingen Vanskeligheder ved
Iver Muncks Udnævnelse, og allerede i Begyndelsen af
Avgust var han vendt tilbage fra Rom med den pave
lige Stadfæstelse. Den 4de Avgust fik han på Hundsbæk
Kongens Brev på at beholde Trojborg uindløst for sin
Livstid; ’) rimeligvis har han dog måttet betale 500 rhinske
Gylden for denne Forsikring; idetmindste fik han den
14de Januar 1500 Kvittering for denne Sum, „som han
for nogen Tid siden havde lovet Kongen.“ a) — 2 Dage
senere tog Kongen, ligeledes fra Hundsbæk, værdige
Fader Hr. Iver, Electus og Confirmatus (udvalgt og stad
fæstet Biskop) til Ribe Domkirke ligesom også selve
Domkirken og det menige Klerkeri i Ribe Bispedomme
i sin Beskyttelse og stadfæstede alle deres Privilegier.’)
Hartvig Juel er rimeligvis bleven boende i Bispe
Hartvig
Juel dør. gården; idetmindste døde han her i Byen den 17de Maj
1500 og blev begravet på den søndre Side i Domkirken
under en hvid Sten (rimeligvis i „lille vor Frue Kapel“,
mod hvilket han tidligere havde vist sig gavmild; se S.
398 fil.). Således beretter vor Bispekrønike, som giver ham
den Lov, at han var en lærd og beskeden Mand.4) For
sin Familie havde han sørget godt ved at forlene den
Bispestolens Slotte og Herregårde. Således havde hans
Helbroder Palle Bøvling i Forlening indtil 1486 og
fik derefter H vol gård; idetmindste nævner „Danske At
las“ en Palle Juel på Hvolgård 1492. På Bøvling af
løstes han af Halvbroderen Kjeld, som 1497 tillige fik
Holmgård i Lem Sogn, som også var en biskoppelig
Ejendom; men 1500 tog Iver Munck Bøvling fra ham.5)
*) Diplomat, i Geh.-Ark.
*) Smst.
•) Geh.-Ark. Tapirhåndsk. vedk. Ribe By.
*) Ser. Rer. Dan. VII, S. 201.
•) Iver Juels Optegn, i Geh.-Ark. — Dansk Atlas, V, S. 76o.
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Broderen Thomas Iversen (Juel) havde idetmindste
fra 1490 af Trojborg. En Søster, Fru Johanne, gift,
hvis jeg ikke tager fejl, med Kristen Stenfeld til
Bækmark, må tilligemed sin Mand have haft Lo nborg
af Biskoppen, da Domprovst Iver Juel i sine tidligere
omtalte Optegnelser kalder hende „Fru Johanne på Lonborg“. Den Mikkel Eskildsen, som 1492 havde Viss el bjerg, var rimeligvis også gift med en nær Slægt
ning af Biskoppen, siden denne 1489 gjorde hans Bryl
lup i Ribe samtidig med sin Broder Kjelds.1) — Man
ser heraf, hvilke Fordele en Bispestol kunde bringe ikke
blot Biskoppen, men hele hans Familie.
Første Borgmester i Ribe var i disse Tider Las
1500.
Pedersen eller Las Bagge, af en Familie, der længe Borgme
havde floreret i Byen. 1481 forekommer han som Råd ster Las
mand; men allerede 1486 var han Borgmester og forblev Pedersen
i denne Stilling indtil sin Død omtrent 1514. Idetmindste
Bagge
fra År 1500 var han tillige Dronning Kristines Tolder i
stifter
Ribe. Han og hans Hustru, El sef (Elisabeth), havde
Hellig
Syd for Byen, for Enden af den Dæmning, hvorpå senere Korses
Hadersiev-Vejen gik, på det såkaldte Vittenberg ladet
Kapel.
bygge et Kapel, indviet til det hellige Kors, og i dette
Kapel var der stiftet et Broderskab, om hvilket vi dog.
ingen nærmere Kundskab have. Den hele Sag er os
næsten kun bekjendt af et Afladsbrev, udstedt d. 7de
November 1500 i Rom af 12 Kardinaler, hvoraf hver
lover 100 Dages Aflad til dem, som årlig på det hellige
Korses Opfindelses (d. e. Findelses) Dag (d. 3die Maj)
og Ophojelses Dag (d. 14de September), på St. Gregorius’s Dag, Marie Himmelfartsdag og Kapellets egen Ind
vielses Dag besøgte dette fra deu 1ste lige til den 2den
Vesper, og som bidroge til Kapellets Vedligeholdelse og
Forsyning med de fornødne Bøger, Kalke, Lysestager,
kirkelige Prydelser og Andet, hvortil det altså synes
endnu at have trængt. ’) — Kapellet var opført på en
Grund, som hørte Byen til og var henlagt til Borgme
strenes Brug; thi i en Fortegnelse over Byens Jorder,
*) Nielsen: Skadst Tlerred. — Iyct Juels Optegn.
*) Terpager: R. C., S. 392.
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omtrent fra Året 1530, i den gamle Jordebog, siges, at
Engen langsmed den søndre Dæmning ved hellig Kors
Kapel fra Ai ilds Tid havde været brugt af Borgmestrene.
1605 kaldes den endnu Korskapelle-Eng. — Resen om
taler Kapellet i sit Atlas, som om det endnu bestod, og
siger, at der tidligere var bleven holdt Messer i det for
Folk, som gjorde (det vil vel sige begyndte) en Rejse,
men at denne Skik for længe siden var ophørt. Terpager siger også, at der endnu på hans Tid sås Ruiner
af Bygningen, og fandtes Begravelser, der vare indfat
tede med Mursten, ligesom der også opgroves Menneske
ben. — Nu kaldes Engen Syd for Dæmningen Vittenberg,
medens den Nord for samme kaldes Korseng og endnu
hører til Borgmesteræmbedet. — Spor af Bygningen har
jeg ikke kunnet finde.
I Hundegade lå der et Hellig Korses Hus, som næv
nes i Kapitlets Lavhævd på dets Ejendomme i Ribe af
År 1509, og som også under Navnet „domus crucis“
anføres i Kapitlets Jordebog (1550), fordi der gik en
årlig Jordskyld af 1 Mk. af det til Kapitlet. At dette
Hus har været et Slags gejstlig Stiftelse, ses deraf, at
Borgmester Lang Lavrids (Lavrids Nielsen) 1537
• havde det i Forsvar, i hvilken Egenskab en Marine Nielskone stævnede ham for Kongens Retterting, muligvis fordi
hun mente at være berettiget til at have Stiftelsen i
Forsvar eller til at arve dens Gods. — Jeg antager, at
dette Hellig Korses Hus har været et Slags Hospital,
der har stået i Forbindelse med Hellig Korses Kapel,
måske især bestemt til at modtage fattige Rejsende og
Pillegrimme. Det er rimeligt, åt det ligesom Kapellet er
stiftet af Las Bagge.
Samme Dag, som det ovenanførte Afladsbrev udsted
tes for Hellig Korses Kapel af 12 Kardinaler, udstedte
de 5 af disse et andet, næsten ordlydende dermed over
ensstemmende til Fordel for vor Frue Kapel i GråbrodreKlosterets Kirke i Ribe. Las Bagge og hans Hustru
nævnes også som dette Kapels særlige Velyndere, så at
det fremgår, at det er dem, som have forskaffet det lige
som Hellig Korses Kapel dets Afladsbrev. — Afladen
kommer her dem tilgode, som besøge Kapellet på vor
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Frues Fødselsdag (da Markedet samlede en stor Mængde
Mennesker i Byen), på St Sebastians, St. Dominiks og
St. Katharinas Dage og på Kapellets Indvielsesdag. ’)
1514, d. 6te*April, døde Borgmester Las Bagge og*$w’>^’
blev begravet i Domkirken mellem det bellige Korses og
St. Antonius’s Alter.’) Hans Son, Præsten Peder
Bagge, og hans Efterleverske, El sef, skjænkede et
Hus ved Sortebrodre-Kloster til Domkirkens Bygning for
hans (Borgmesterens) og hans Forældres Årtid, at holde
på sædvanlig Måde til evig Tid.’) Brevet herom er da
teret d. 4de Januar (octavo sanetorum innocentium) 1514, (efter vor Regning 1515).
Hellig-Korses Kapel synes at nævoes i et Testamente Hr. Peder
af en Peder Madsen, Præst i Ribe Stift. Testamentet Madsens
er bevaret af Terpager,4) men uden Datum; efter de TestaPersoner, som nævnes i det, må det dog henføres til mente.
Tiden omtrent mellem 1500 og 1515. Han testamenterer
deri et Kapel i Ribe, der neppe kan være noget andet
end Hellig-Korses,5) et Breviariuin, så at Kapellet der
ved synes at være kommet i Besiddelse af en af de Bø
ger, som det ifølge Afladsbrevet manglede. — Af Testa
mentets øvrige Indhold kan mærkes, at Peder Madsen
giver til Domkirken for sin Begravelse et Par Stude, til
sin Biskop en Gylden, til St. Katliarinæ Alter i Dom
kirken en Tøude Rug, til St. Hans Kirke en Stud. For
sin Årtid giver han Korvikarerne den Gård (i Ribe), hvori
han bode; dog skulde hans Moder beholde Halvdelen af
den til Beboelse, sålænge hun levede. Af den anden
Halvdel skulde der betales Vikarerne Leje, hvad enten
Moderen selv vilde beholde den eller leje den ud til An
dre. Et Hus, som lå ved Enden af hans Gård ud til
Gaden, skulde Moderen ligeledes beholde på Livstid; men
efter hendes Død skulde det tilfalde St. Peders Gilde.
Fremdeles skulle Gråbrodrene i Haderslev og Flens
borg have en Stud, Tiggerklostreue i Ribe hver 2 Tdr.
*) Gch.-Ark., Ribe Bispedoms og Kapitels Diplomer, Perg. Nr.
166.
*) Terpager: R. G., S. 438. 442.
•) Stiftsk. Dok.
i Geli.-Arkivet, Nr. 490.
*) Ripæ Cimbr., S. 64 ti.
*) Hos Terpager står der „ad capellain sanete----------- Ri
pensis“.
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iiug,l) Nonnerne i Ribe 1 Td. Rug og en Flæskeskinke.
Skriftet „Dormi secure“ (sov trygt) giver han den Be
stemmelse, at det skal ligge fastlænket i Domkirken til
almindelig Afbenyttelse. De fattige Skolebørn skulle
have en Td. 01 tilligemed en Flæskeskinke og Brød.
Til andre Fattige giver han 4 Stude og sin bedste Kjor
tel. Studene (og rimeligvis også Kjortelen) skulle sæl
ges, og Pengene uddeles af Testamentets Exekutorer,
Kanniken Mag. Niels Markvardsen og Rådmanden
Thomas Olufs en. Et andet Breviarium, som han
ejede, skulde den Førstnævnte og Testators Moder over
lade en eller anden fattig Præst til Bedste for Testators
Sjæl, og over hans øvrige Bøger skulde Niels Markvard
sen alene disponere til Bedste for de Fattige. Sin Svigerson (!) eftergiver han hans Gjæld og skjænker ham
sin sorte Kjortel, sine Støvler og et Bord, som han alle
rede havde modtaget, og Konen sin sorte Overkjortel.
Af Exekutorerne få den ene et udgraveret Vadskefad,2)
den anden’) et Skrin, som havde Form af en Læsepult.
— De Kreaturer, som bortgives, havde Testator stående
hos forskjellige Bønder i Omegnen.
1501.
År 1501, Fredagen efter Påske, gjorde Biskoppen et
Bisp est o- Mageskifte med Løgumkloster, hvorved han overlod
lens Gods det 5 af Bispestolens Gårde i Lø Herred, næmlig 1 i
i Sem
Borg, 1 i Brede („Brevadt“) Sogn, 1 i Døstrup, 1 i
Sogn.
Meolden og 2 i Ottersbøl (Meolden Sogn) mod at få
til „Domkirken og Bispebordet“ Munkegård i Sem
Sogn, dertil Munkemølle (nu Skallebæk Mølle) og 2
andre Gårde i Sem.’) 1514 tilbyttede Biskoppen sig
igjen en Gård i Sem Sogn, Høm By, af samme Kloster
for en Gård i Randerup.•) Semgård havde allerede
i længere Tid hørt under Bispestolen (se S. 304), men
*) Klostrene i Haderslev og Flensborg synes at få Mere på
Grund af, at de havde antaget Observantsen.
J) Rimeligvis et af de bekjendte Messingfade med udslåede Figurer.
•) „Domino Olavo“, som der står hos Terpager, er rime
ligvis læst urigtigt for „Thome O lavi“ eller „do Thome
Olav i“.
‘) Ser. Rer. Dan., VIII, S. 103.
•) Smst., S. 107.
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da den var bortfæstet til Anna Bagges i Bibe, fik han
bonde til at fratræde dén imod at få Halvdelen af den
Bispestolen tilhørende Eng Mel dam (i Fardrup Enge)
istedetfor. Rimeligvis har Biskoppen derpå opbygget
Semgård; thi han opholdt sig undertiden der, idetmindste efter Reformationen, da den var imellem dem af Bi
spestolens Ejendomme, som Kongen lod ham beholde.
I Påskeugen 1502 viste Biskop Iver Munck sig i
2 Sager forekommende mod Kapitlet. 3dic Påskedag
annekterede han den hellige Gravs Kirke udenfor Ribe
til Sakristanæmbedet i Domkirken. Han indleder Doku
mentet heroin efter den sædvanlige Skik med en Udta
lelse om sin stadige Omsorg for sine Undergivnes Bedste,
for hvis Skyld hanj efter hvad han siger, undertiden
endog tilbringer søvnløse Nætter. Da nu Sakristanen
ved Domkirken, som det pålå at tjene Dag og Nat i
Domkirken med den storste Årvågenhed, og som i Frem
tiden burde vise en endnu storre Omhyggelighed med
Hensyn til Kirkens Prydelser og de hellige Klæder, kun
havde en ringe Indtægt, havde Biskoppen med Kapitlets
Råd og Samtykke besluttet at henlægge den hellige
Gravs Kirke udenfor Ribe Bys Mure til Sakristan-Æmbedet, således at han kun forbeholder sig selv 2 Sk. Grot
årlig. Dog skulde Tienden af Kapitlets Ejendom i Lusby
(„Lywsebye“), som hidtil var tilfalden Fardrup Kirke
og Præst, for Fremtiden ydes til den hellige Gravs Kirke
og Præsten ved samme, næmlig Sakristanen. *) Kapitlet
skulde tilligemed Domkirkens Værger have fuld Frihed
til at indsætte denne.2) — Om den hellige Gravs Kirke
nordenfor Ribe, som her førstegang nævnes, og dens
Beliggenhed henviser jeg til den beskrivende Del. —
Lusby var Navnet på en lille By, som må have ligget
strax nordenfor Ribe, og som af det Ovenanførte ses at
have hørt til Fardrup Sogn. Navnet er nu rent for
svundet; men Lusby Mark må omtrent have udgjort den
nordligste Del af Ribe Bys nuværende Jorder og grænd*) Den gik altså fra Kapitlet, til hvilket Fardrup Kirke var
annekteret.
*) Terpager: R. C., S. 216. Originalen blandt Stiftsk. Dok. i
Geh.-Ark., Nr. 442.
27
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set op til Jærnkjær Mark. Dette var også, oprindelig
en lille By,1) som dog må have hørt til Domkirkens
Sogn, da den ifølge „Oldemoder“ ’) svarede Hvedebrød
C? — panes al bi) og Ost som Bør („baar“) til Kapitlet,
ligesom „Wæsterbiargum“ (Inderbjerrum), „Withæstath“
(Østervedsted) og Klåby, som endnu høre til Domsognet.
Kapitlet var efterhånden og temmelig tidligt kommen i
Besiddelse af Lusby og Jærnkjær Mark, og fra Kapitlet
kom de omtrent på denne Tid til Byen.
Byen erHvad man ved om Byens Erhvervelse af disse 2
hverver Bymarker, er væsentlig Følgende. 1491 lod endnu KaLusby og pitiet lyse Lavhævd på Jærnkjær Mark og Lusby Mark
Jærnkjær ved Kalslund Herredsting; men 1499 er det Byen, som
Mark.
fører et Tingsvidne om Jærnkjær Mark ved samme Ret.
Altså var denne sidstnævnte Mark allerede dengang i
Byens Besiddelse, dog vistnok kun i Fæste eller Leje af
Kapitlet, da Tingsvidnet findes blandt dettes Dokumen
ter. Ikke længe efter blev den dog vistnok Byens Ejen
dom. Noget senere, som det synes, erhvervede Byen sig
også Lusby Mark, for hvilken Kapitlet 1518 fik den
sidste Del af Kjøbesummen udbetalt. Skjøde fik Byen
dog først den 17de Marts 1537 på Kongens Retterting i
Ribe.’) — Kjøbesummen på begge Marker kjendes ikke;
men foruden den måtte Byen give Kapitlet en årlig Land
skyld af en halv Tønde Smor.
BestemOnsdagen efter Påske 1502 stadfæstede Biskoppen
melser sin Formands og Kapitlets Bestemmelse om IndskrænkomKapit- ningen af de residerende Kannikers Antal til 12 (se S.
lets Præ- 406) og gav med Kapitlets Samtykke nogle nærmere
b en d e r. Regler herfor. For det Første fastsattes det, at det skulde
være de 12 bedste Præbender, som forbeholdtes de resi
derende Kanniker, og disse 12 Præbender opregnes der
for efter deres Godhed i følgende Orden, således at Nr.
1 er det bedste.
1. Præbendet under Tårnet eller Fardrup Præbende („sub turri de Fardrup“), d. v. s. det
*) I et Dokument af 1395 i Rådstue-Ark. kaldes det endnu „oppidum Jernkjær“, uagtet Byen vistnok allerede dengang var
forsvunden.
*) Fol. 21.
8) Skjødet, i hvilket det ud-
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Præbende, hvortil St. Lucii Kapel under Dom
kirkens store Tårn og Fardrup Kirke vare
annekterede, stiftet af Biskop Kristjern Hcmmingsen 1438 (se S. 303 fll.).
2. Drostens Præbende, stiftet af Drost Lavrids
Jonsen 1329.
3, 4, 5. Tre Præbender i Ballum, stiftede 1214
af Biskop Tuve og doterede hver især med
en Trediedel af Ballum Kirketiende.
6, 7, 8. Tre Præbender i Stenboderne (St.enbogade) i Ribe; forekomme allerede i „Olde
moders“ Opregning af Præbenderne År 1291.
9, 10. To Præbender i Øster-Vedsted; fore
komme ligeledes 1291 (under Nr. 15 og 21.)
11. Præbendet i Vester-Vedsted; forekommer
1291 under Nr. 19.
12. Præbendet i Ho og Oxby.
Dernæst bestemtes det, at når for Fremtiden et eller
flere Præbender bleve ledige, skulde de residerende Præ
later og Kanniker have fri Rådighed over dem og alle
deres Rettigheder og Tilliggender, så at de kunde for
dele dem imellem sig efter Anciennitet, (således at den
Ældre altid havde Valget fremfor den Yngre,) og ved
Selvsupplering, og Biskoppen forbeholder sig og sine Ef
terfølgere aldeles ingen Ret med Hensyn til deres Bortgivelse. Derimod skal Biskoppen have Eneret til at
bortgive de øvrige 12 Præbender for ikke-residerende
Kanniker, dog kun til dem, som vare antagne til Kan
niker. Med Hensyn til Antagelsen af nye Kanniker skulde
de gamle Bestemmelser forblive ved Magt (næmlig at
Kapitlet skulde vælge og Biskoppen stadfæste dem). *)
— De ovennævnte 12 Præbender for residerende Kanni
ker vedbleve lige til Reformationen at være de samme;
kun foregik der enkelte Forandringer i Præbendernes
Orden og Benævnelse. Herom vil på et andet Sted i
dette Værk blive givet nærmere Forklaring.
trykkelig anføres, at det var 19 År siden, at Kapitlet fik
„deres sidste Pending“, findes i Rådstuc-Arkivet.
*) Findes hos Terpager: R. C., S. 136, dog med nogle Fejl.
27*
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Korsbrodr en es
Strid
med
Nonnerne.

Jeg liar tidligere fortalt, at Kong Kristjern den 1ste
1479 havde skjænket Korsbrodrene Nonneklosteret udenfor Ribe, men at denne Bestemmelse dog på en eller
anden Måde ikke er kommen til Udførelse eller idetmindste ikke har været af Varighed, idet vi senere påny
finde Nonner og en kongelig Forstander i St. Nikolaj
Kloster. 1494 vare Korsbrodrene dog igjen komne i Besid
delse af Klostret ved et Pavebrev, som de havde erhvervet
sig, og havde virkelig fortrængt Nonnerne fra det. De må
heri udentvivl have støttet sig til en Overdragelse af
Kongen og kunne ikke have handlet imod hans Villie,
da vi se, at han var på deres Parti i den Strid, som
nu opstod imellem Nonnerne og Korsbrodrene, idet de
Første søgte at få deres Kloster tilbage og med Under
støttelse af Kapitlet indkaldte deres Modstandere for
Pavens Domstol. I den pavelige Stævning forbødes det
Korsbrodrene under Bands-Straf at befatte sig med Klo
sterets Gods, indtil begge Parter vare mødte i Rom med
deres Beviser; men dette Forbud brøde Korsbrodrene
sig ikke om og vedbleve i 3 År at have Klosteret og
dets Gods i Besiddelse. Terpager har bevaret nogle
Ytringer herom af Byskriveren Jep (Jensen), som netop
i Efteråret 1494 afskrev Gradual („Grael“) - Bogen for
Domkirken; han er meget ivrig for Nonnerne, siger, at
det er ved Løgn og Usandhed, at Korsbrodrene have
erhvervet det første Pavebrev, og udtaler det Håb til
Gud og St. Nikolaus (Nonneklosterets Skytspatron), at
de dog skulde tabe deres Sag. Nogle År gik hen, for
end Sagen blev endelig påkjendt; men 1499 lykkedes
det for Hr. Mikkel, en Kannik af Kapitlet (dog neppe
af de residerende, da han ellers ikke forekommer), at
give Nonnernes Sag en heldigere Gang i Rom. Kong
Hans skrev derfor St. Margarethæ Dag (den 13de eller
20de Juli) til Kapitlet og var meget vred over, at Sa
gen „imod Rigets Privilegier og Friheder“ var bragt for
Paven; denne Proces i Rom havde allerede gjort begge
Klostrene stor Skade; nu havde Kongen erfaret, at lir.
Mikkel havde forhvervet nye Romerbreve til at gjore
nyt Bulder med; men det vilde Kongen ikke tillade;
han kom snart i Egnen af Ribe og vilde der afgjbre
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Sagen således, at hver Part fik, hvad der tilkom
ham.
Det lykkedes dog ikke Kongen at få Sagen unddra
get Påkjendelse i Rom. Dommen faldt her således, at
Korsbrodrene skulde tilbagegive Nonnerne deres Ejen
dom, erstatte deres Kost og Tæring og tilbagebetale dein
det, som de ulovlig havde oppebåret af deres Indtægter.
Korsbrodrene opfyldte, som de påstode, denne Dom i
alle dens Dele. Biskoppen og Kapitlet vilde desuagtet,
som det næsten synes, noget partisk og ubilligt, ikke
løse Munkene af Bandet, men gave Nonnerne ForfølgingsBrev på den fældede Dom. Disse henvendte sig nu til
Kongen med dette Brev og krævede af ham, at han
skulde tvinge Korsbrodrene til at opfylde Dommen.
Munkene påstode endnu, at Dommen var opfyldt, og
bade 1501 Kongen udnævne nogle indsigtsfulde Mænd
til at undersøge Sandheden heraf. Kongen, som netop
lå for en Rejse til Sverrig, overdrog sin Son, Prinds
Kristjern, og Biskop Johan Jepsen i Roskilde
denne Undersøgelse. Disse stævnede Parterne til at
møde for sig den 15de Juni; men imidlertid var
Kongen selv kommen tilbage. Prioren i KorsbrodreKlosteret, Hr. Hans Rusch, mødte da for Kongen;
men på Nonnernes Vegne mødte der Ingen, fordi deres
Foged, Kristjern Jude, var udenlands i Kongens
Ærinde. Kongen beskikkede da påny Biskopperne af Ros
kilde og Odense og de 2 Doktorer Hans Mortensen
og Peder Albert s en til at undersøge Sagen, når
Kristjern Jude kom hjem. Disse 4 Mænd kom til det
Resultat, at Dommen var fuldstændig opfyldt. Striden
drejede sig næmlig kun om 3 Års Oppebørsel som Non
nerne skulde have haft, hvis de ej havde mistet Kloste
ret. Denne Oppebørsel var for 4 Personer, (så stort
var altså Nonnernes Antal) beregnet til 7\it Læst Korn,
78 Mk. Penge og de mindre Indtægter, som plejede at
følge med en sådan Landgilde. 9 Nu havde de fundet,
*) Dot var altså årlig 21/« Læst (omtrent 90 Tønder) Korn og
26 Mk. Penge foruden de uvisse Indkomster, som Nonnerne
havde af deres Gods.
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1 503.
Jubel
penge.

at Jomfruerne havde oppebåret endnu Mere af Kors
brodrene end det Angivne, og derudover havde disse
nedlagt hos Biskoppen af Ribe 200 Mark Penge, 18
lødige (?) Mark Sølv og nogle „mærkelige“ Klenodier,
for at han kunde tage deraf, hvis han fandt, at de endnu
vare Jomfruerne Noget skyldige. Ifølge heraf fandt de
4 Kommissærer, at Biskoppen burde have løst Korsbro
drene af Bandet og ikke tilladt nogen videre Forfølgning
imod dem, ligesom også, at det Band og den Forfølg
ning, som siden vare forkyndte imod dem, vare ulovlige.
Samme Dag, som de 4 Kommissærer havde afgivet
denne Beretning til Kongen, den 20de Juni 1502, udstedte
denne et åbent Brev, hvori han, efter at have fremstil
let Sagens Omstændigheder, forbyder „Kloster-Fruerne“
og alle Andre „ydermere efter denne Dag at beråbe og
beskrige fornævnte Prior og Brödre med nogen yder
mere Band og Forfølgning for denne Doms Skyld udi
nogen Måde“. Samme Dag skrev Kongen desuden et
strengt Brev til Kapitlet, bebrejder det dets uvise Op
førsel i denne Sag, som havde været Kirken til Skam
og Skade, og beder og råder det i Fremtiden ikke at
tilstede sådant ulovligt og uhørligt Band i Ribe Stift,
såfremt det ej selv vilde lide Skam og Skade derfor. 3)
Et lignende Brev har vel Biskoppen fået.
I Anledning af Jubelåret 1500 var en pavelig Legat,
Kardinal Raymund, bleven sendt til Tydskland og de
nordiske Riger for at sælge Aflad. I Hertugdommerne
fik han kun Tilladelse hertil på den Betingelse, at han
afstod en Trediedel af sin Indtægt til Hertug Frederik,
Kong Hanses Broder.a) — Samme Betingelse synes Kon
gen at have pålagt ham for Kongerigets Vedkommende.3)
Den 17de Avgust 1503 modtog en af hans Kommissionærer,
Urbanus de Urbanis, i det samtlige Ribe Dom
kapitels Nærværelse 100 rhinske Gylden af de „Jubel*) Terpager: R. C., S. 404 fli.
■) Pontoppidan: KirkcHist., II, S. 721.
*) Dette angiver også Allen: Om de tre nordiske Riger osv.,
S. 319. Om Kardinal Raymund (Perault) se „Kirke-Kalender
for Slesvig Stift“, 2det Årgang, S. 105 fil.
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penge“, som vare samlede i en i Domkirken hensat
Kiste. Han beråber sig herved ikke blot på Kardinalens,
men også på Kongens Bemyndigelse. Texten er noget
utydelig og vistnok unøjagtigt aftrykt; men der synes
at hentydes til, at Kongen også havde en Andel i disse
Penge. De 100 Gylden vare forøvrigt kun en mindre
Del af den hele Sum, som var indkommen, rimeligvis
fra hele Stiftet.1) Resten blev først udbetalt 1512, til
hvilket År jeg tillader mig at henvise Læserne.
Vi have ved År 1461 hørt omenGjæld, hvori Odense Bi
spestol var til Ribe Domkapitel. Jeg ved ikke, om det skulde
være denne Gjæld, som ikke var betalt endnu; men vi
se, at Kapitlet År 1504 må have gået Biskoppen i Odense,
den bekjendte Jens Andersen Beldenak, hårdt på
Klingen. Blandt Kapitlets Dokumenter findes endnu et
kongeligt åbent Brev til Indbyggerne af Fyn, dateret Fre
dagen efter Lucii Dag, hvori Kongen bekjendtgjor, at
han nu for anden Gang befaler Biskoppen i Odense in
den 10 Dage at udlægge Kapitlet i Ribe Gods i „Rosløff“ (Rorslev) i Vends-Herred (ved Middelfart), og
dertil Kost, Tæring, Skadegjæld og Oppebørsel. Det
synes herefter, at Godset allerede tidligere havde været
i Kapitlets Besiddelse, muligvis som Pant, men at Bi
skoppen havde villet tage det fra det igjen.3) — Hvor
ledes det videre gik, ses ikke med Sikkerhed; men det
er rimeligvis det samme Mellemværende, i Anledning af
hvilket Biskop Beldenak 1510 gav Kapitlet Forskrivning
på 270 rhinske Gylden, som han var det skyldig.’)
Den Ilte Juli samme År udstedte Kongen fra Hunds
bæk, hvor han i disse År synes at have opholdt sig tem
melig ofte, et Brev af følgende Indhold: Kongen havde
erfaret, at det var den menige Mand i Ribe til stor
Skade, at de samme Mænd, som indførte Vin fra Hol
land eller andre Steder, ikke måtte tappe den og sælge
den i Kande- og Stobc-Tal. Dette Forbud vilde Kongen
derfor ophæve, og for Fremtiden skulde det være enhver
af Kongens Undersåtter, som var bosiddende i Byen, og
*) Tei-pager-: R. C., S. 94.
*) Stiftsk. Dok. i Gch.-Ark., Nr452.
•) Geli.-Ark.: Ribe gejstl. Institut., Nr. 167.
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som indførte Vin, tilladt også at udtappe og sælge den
efter ret Stads-Mål og for skjellig Pris; den Rige måtte
heri ikke undertrykke den Fattigere, Det forbydes Kon
gens Fogeder og Æmbedsmænd, Borgmestere og Rådmænd, på Riberhus og i Ribe, at forulempe Nogen imod
dette Kongebrev. *) — Magistraten havde udentvivl villet
gjore sit eget Vin-Udsalg fra Rådstue-Kjelderen til det
eneste i Byen, hvorfra der måtte sælges Vin i mindre Mål
ud af Fluset, medens der naturligvis var mange Steder,
hvor der solgtes Vin til Fortæring på Stedet. — Denne
Plan forstyrredes ved Kongens Indgriben, men gjenoptoges med stdrre Held i en følgende Periode.
I September Måned kom Kongen her til Byen, og
da Byens Smede klagede for ham over, at mange frem
mede Smede solgte deres Arbejde her til Forprang og
Skade for dem i mange Måder, forbød han, at dette
måtte ske undtagen på det rette årlige Marked vor Frue
Dag (i September). Det åbne Brev herom er dateret
Riberhus den 17de September 1504.’) Det er kun påfåldende, at et sådant kongeligt Forbud behøvedes, da
de Privilegier, som Magistraten År 1450 havde givet
Smede-Lavet (se S 324), indeholde aldeles den samme
Bestemmelse, og det dog må antages, at Magistraten både
vilde og kunde beskytte Byens egne Smede imod Frem
medes Indgreb. — Smedene inddeles i dette Kongebrev i
Bolsmede og Kleinsmede; den første Benævnelse er tem
melig sjelden, men betegner Grov- og Beslag-Smede.’)
Under Kongens Ophold i Ribe gjorde Dekanus, M.
Niels Lange, sin Broders, Ridder Thomas Langes, Bryl
lup i Gråbrddreklosteret her i Byen. Deres Søstersøn,
Iver Juel, som senere blev Provst i Ilardsyssel, fortæller
dette, og at foruden Kongen 5 Biskopper og „mesten al
Danmarks Råd og Adel“ vare tilstede ved Bryllup*)

*)
’)

Originalen i Rådstue -Ark. Aftrykt i Kathedr.-Sk. Indbyd.Skr. for 1847, S. 9.
Kathedralsk. Indbyd.-Skr. for 1847, S. 11.
Det er en Trykfejl, når der i Indbyd. - Sk r. på et Sted står
Boltsmedc. Molbccli har i sit Glossarium ladet sig skuffe
deraf. — Diplom. Flensborg. S. 147. Ser. Rer. Dan., VI, S.
162. Molbechs Glossarium, S. 125.
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“pct.x) Der kan således ikke være Tvivlsom, at Kongen på
den Tid har holdt en Herredag heri Byen, hvorom ellers,
såvidt jeg ved, Intet er berettet.
Endnu er der at anføre, at der i Året 1504 blev Bo g, trykt
trykt en Bog i Ribe, og det endda et temmelig betyde i llib e.
ligt Værk, næmlig den første trykte Udgave af „jydske
Lov“ tilligemed en latinsk Oversættelse og den viborgske
Biskop Knuds Glosser eller forklarende Tillæg. Næst
efter Slesvig (1486) og Kjøbenhavn (fra 1493) er Ribe
den første danske By, hvori Bogtrykkerkunsten findes at
være udøvet. Bogtrykkeren nævner sig som Matheus
Brandis, udentvivl en Broder til en bekjendt lybeksk
Bogtrykker, Lukas Brandis. *) Der er Intet bekjendt om,
at andre Bøger ere udgåede fra dette Bogtrykkeri i Ribe.
At det nævnte Værk netop blev trykt heri Byen, må vel
være foranlediget derved, at der enten har været Mænd
her på Stedet, som særlig have interesseret sig for Sa
gen, og som derfor have indkaldt Bogtrykkeren hertil,
eller en Mand, som kunde vejlede ham ved Udgivelsen.
I den første Henseende kunde man tænke på Lensman
den, Hr. predbjorn Podebusk, og Biskoppen; i den sidste
ved jeg Ingen, Tankerne snarere kunde falde på end
Mag. Povl Andersen, senere Kantor og Kannik i Ka
pitlet, om hvem vi ville få en hel Del at høre. Han har
vistnok været en begavet Mand og efter sin hele Virk
somhed at domme navnlig haft juridiske Kundskaber.
Biskoppen tog, som det synes, omtrent på denne
Tid, Trojborg Slot fra sin Forgjængers Broder, Tho
mas Iversen Juel. Det sketeJ meget Uvenskab; thi
Thomas Iversen klager over, at der var øvet Hærværk
og Vold imod ham, og at man havde taget fra ham Alt,
hvad han havde på Slottet. Han søgte Råd om, hvad
han skulde gjore herimod, hos en af Kongens betrote
Mænd, Niels Kl em en tsen, en Mand, som selv var
af uadelig Fødsel og stod i fjendtligt Forhold til Adelen,
idetmindste den højere. Denne svarede ham den 10de
Februar (1504) fra Blæsborg (Ramsing Sogn i Sal') J)a. Saml., I, S. 52.
*) Thorscn: Valdemar den Andens
jydske Lov, Forerindring, S. 5. 111.
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1 i n g), at han burde henvende sig til Hr. H enr ik K n u dsen (Lensmanden på Tørning) og bede ham skrive om
Sagen til Kongen, ligesom han også selv ufortøvet burde
rejse til denne sidste og tale med ham.x) Det har uden
tvivl været i Anledning af denne Sag, at Kongen havde
isinde at tage Trojborg fra Biskoppen, som man ser af
hans Brev til denne af Nyborg den 18de Februar. Da
må Kongen dog allerede have modtaget Biskoppens Ind
sigelse herimod; thi han opfordrer Biskoppen til, når
han kom til Kjøbenhavn, at tage de Breve med, som
han havde på Trojborg. *) Da Biskoppen nu, som vi
ovenfor have set, havde Kongens Løfte på at beholde
Gården uindløst i sin Levetid, fik han da også Lov til
at beholde den. Om Thomas Iversen fik nogen Oprejs
ning, ved jeg ikke; men Trojborg fik han ikke mere, da
man ser, at Hans Nielsen Lange til Kjærgård, en
Broder til Niels Nielsen Lange og M. Gunde Nielsen
Lange (se S. 404), for Pintse i dette År havde det,s) og
han beholdt det også.
GråbroJeg har tidligere berort den Reform, som i disse År
dre-Klo- foregik i Gråbrodre-Ordenen her i Landet. Den Mand,
sterets som især har Fortjenesten heraf, erLavrids Brandere,
Reform, som 1468 var Guardian og Lektor i Ordenens Klostre i
Kolding og Ribe(?)4). I dette År begyndte han sin
Virksomhed for at gjenindføre den oprindelige, stren
gere Tugt i de danske Gråbrodre-Klostre, og uagtet
han i Begyndelsen fandt megen Modstand hos sine fleste
Ordensbrodre, lykkedes hans Bestræbelser dog efterhån
den bedre og bedre. Han blev derefter selv flere Gange
valgt til Provindsial-Vikarius for de reformerede Klostre
(Klostrene „de observantia“.) Da han døde 1496, havde
allerede 11 Klostre antaget Reformen, og dennes
Fremgang fortsattes efter hans Død, idet navnlig i Årene
1503 til 1505 syv nye Klostre gik over til den; iblandt

*) Diplomat, i Geh.-Ark.
’) Smst.
3) Ser. Rer. Dan.,
VIII, S. 38.
4) Smst., V, S. 519. I Betegnelsen ar lians
Stilling må der være en Fejl, da han ikke på engang kunde
være Guardian og Lektor i 2 forskjollige Klostre.
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dem var også Klosteret i Ribe, som blev reformeret den
Ilte September 1505. *)
Vi have allerede ved År 1492 antydet, at de øvrige
jydske Kjøbsteder endnu ikke vilde lade Riberne nyde
deres udstrakte Handelsret i Ro. I Året 1506 måtte
Byen påny klage til Kongen over, at dens Borgere i ad
skillige Måder forurettedes af andre Kjøbsteder i Jylland.
Kongen befalede derfor ved et åbent Brev, dateret Odense
den 1ste Juli, alle Kjøbstederne i denne Provinds at lade
deres Fuldmægtige møde med deres Privilegier og Fri
heder i Viborg, når Kongen kom derhen, |og imidler
tid, indtil begge Parter havde været i Rette, ikke i no
gen Måde at hindre eller forurette Ribe Borgere imod
de Privilegier og Friheder, som de havde' af hans Maje
stæt.*) Hvilken Dom der derpå blev fældet i Viborg af
Kongen, hvis der overhovedet er bleven fældet nogen,
er ubekjendt; men Riberne vedblcve endnu i nogen Tid
at være i Besiddelse af deres særegne Handels-Frihed
og vist også at benytte den i et temmelig stort Omfang.
Den 16de Januar 1507 gjorde Byen et Mageskifte
med Gråbrodre- Klosteret, som fortjener at omtales.
Byen fik 7 bebyggede Grunde, som lå umiddelbart Søn
den og Østen op til Klosteret og strakte sig ud til „den
sonder Gade“ (nu Sønderportsgade) og en anden Gade
eller Stræde (imod Øst), hvilke Grunde tilsammeu ind
bragte i årlig Jordskyld 8 Mk. og 2 Sk. Derimod afstod
Byen til Klosteret et Stræde, som lå Vesten for Kloster
ret, fra Hjornet af Klosterkirken i Nord og til et Hus,
som en Nis Degn bebode, i Syd. Det må altså have
været et Stræde, som løb parallelt med den nuværende
Gråbrodre-Gade, men vestligere.
Fremdeles overlod
Byen til Klosteret en Toft, kaldet Stages Toft, som
strakte sig fra Helligånds-Gården mod Syd indtil Byens
Planke (en Befæstning, dannet af Tømmerværk) og i
Bredden (mod Vest) ud til Byens Grave, idet den lå uden
for et andet Stykke Jord, som Klosteret havde fået af
l) Ser. Rer. Dan., V, S. 523.
*) Rådmand Thomas Jørgensens Afskrift af Byens Privil.
og Breve.' Originalen findes nu ikke i Badstue-Ark.
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Kapitlet. Da Kapitlet mente at have Andel i denne Toft,
måtte Byen love at holde Klosteret frit for det Vederlag,
som Kapitlet fordrede. Endelig forpligtede Munkene sig
til at gjore Porte for begge Ender af det ovennævnte
Stræde, som de fik Lov til at aflukke, og disse Porte
skulde i Krigs- og Ildebrands- Tilfælde åbnes til almin
delig Passage, så at Almuen igjennem dem kunde komme
Staden „til Hjælp og Værn“. — Mageskiftet sluttes af
Guardianen, Broder Hans Brun, på Klosterets, og
af Borgmestere, Råd og 24 af Almuen udnævnte Mænd
på Byens Vegne.*)
Det varede noget, inden Byen kunde blive enig med
Kapitlet om Erstatning for den Rettighed, det sidste
havde i Stages Toft; først den 20de Januar 1510 kom
det til den Overenskomst, at Byen afstod en årlig Rente
af 2 Mk., som den ejede i den Gård, Kanniken Niels Markvardsen bebode (på den nuværende Amtmandsboligs Plads),
til Erstatning for Kapitlets Andel i Stages Toft. Kapitlet
vilde da selv „opholde“ de 7 Lys, som plejede at brænde
på Højalteret „til vor Frues Lov og Hæder.“3) Disse Lys
vare næmlig tidligere vedligeholdte for den Indtægt, som
Kapitlet havde af den nævnte Toft. — Klosteret må dog
endnu af en eller anden Grund have frygtet for, at Ka
pitlet vilde holde sig til det i Anledning af denne Sag.
Det fik derfor Dronning Kristine, som var en meget
god og from Dame og tillige fen særlig Velynderinde af
Franciskaner - Ordenen, til at skrive til Kapitlet om at
give Klosteret en Erkjendelse af, at det (Kapitlet) havde
fået Vederlag af Byen. Dronningens Brev, som er da
teret Odense den 2den Februar 1510, findes hos Terpager (R. C., S. 400).
M. Mads
denne Tid, i Begyndelsen af 1507, var ÆrkedegMarneddmmet i Ribe ledigt ved dets hidtilværende Ihændek var d sen havers, Vilhelm Sk røder s, Død. Den 26de Marts
Æ r k c - præsenterede Kongen ifølge sin Patronats-Ret Mag. M a d s
de"ii.
Markvardsen til dette Prælatur i et Brev til Paven, da*) Originalen i Rådstue -Ark.—Aftrykt i Kathedr.-Sk. Indbyd.Skr. for 1833, Bilag Nr. 20.
*) Smst., Bilag Nr. 22.
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teret Vordingborg; men allerede samme Dag skrev Kon
gen også til Kapitlet om, at han havde forlenet samme
Mand, som han her kalder sin Skriver, sit og Kronens
Ærkedegnedomme i Ribe Domkirke, som han af Rette
havde at forlene. Han beder derfor Kapitlet om at
hjælpe den Udnævnte til at få dette Prælatur i Besid
delse og dertil Stallum i Koret, som det tilkom ham at
have.1) Pave Julius den 2dens Konfirmation lod da
heller ikke vænte længe på sig, idet den er dateret den
5te Juni samme År.a) Mads Markvardsen kaldes i
denne Kongens Sekretær og Gejstlig af Odense Stift. —
Medens de nærmest foregående Ærkedegne lige siden
Joh. van Hagen neppe have været i Ribe, endsige ta
get Bolig der, var dette dog ikke Tilfældet med Mads
Markvardsen. Uagtet han vedblev at kaldes kongelig
Skriver, ses han dog at have bot her i Byen, og 1518
besørgede han kongelige Oppebørsler her på Stedet.’)
I Ægteskabs - Kontrakten mellem den daværende Dronning
Prinds, senere Kong, Hans og hans tilkommende Gemal Kristine
inde var det fastsat, at denne sidste skulde have et Liv- og hengeding til en Værdi af 4000 Dr. årlig. Dette Livgeding desBesøg
blev efter almindelig Skik udlagt hende i Indtægterne af i Ribe.
visse Landsdele, hvoriblandt også Ribe By var. Det Do
kument, som indeholdt Bestemmelserne herom, er des
værre tabt. Såmeget ser man, at hun har haft Indtæg
terne af selve Ribe By, hvorimod Slottet og Lenet vist
nok have været hende uvedkommende. Hun var også
forlenet med en Del af Tolden her i Byen, næmlig den
såkaldte Småtold, som betaltes af alle Varer, som ud
førtes sydpå fra Byen. Den vigtigste Del af den var
2 Sk., som betaltes af en Hest eller Oxe, (den „lille
gamle“ Told,) medens derimod den storre Heste- og Øxentold, dengang 8 Sk. for hvert Høved, var forbeholdt
*) Begge disse Skrivelser ere bevarede i en Samling af Af
skrifter af Dokumenter, hvorved Mag. Jens Viborg har
villet bevise, at Kronen fra gammel Tid af havde Patronatet
til ÆrkedegncdSmmet. Findes i Geli.-Ark. blandt „PapirsHåndskr. vedk. Ribe By“.
*) Stiftsk. Dokum. i Geh.-Ark.
Nr. 459.
*) Suhm: Nye Saml., I, 3, S. 189.
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Kongen. Da hun på lignende Måde var forlenet med
Tolden i Kolding, Assens og Rødby, udgjorde Toldind
tægterne vistnok en væsentlig Del af hendes Livgeding.
Om disse Forhold oplyses vi ved hendes udførlige Regn
skaber, som findes bevarede i Gehejme-Arkivet. — For
uden at hun havde Indtægterne af Ribe By, udøvede hun
også et Slags Regjerings-Myndighed over den, hvorpå
man ved År 1514 vil finde et Exempel. — Hvad Tolden
angår, så havde selve Riberne hidtil været fritagne for
at betale „den lille Told“ af Heste og Øxne; men Dron
ningen krævede den af dem ligesåvel som af Fremmede.
Rimeligvis have de ikke kunnet bevise nogen Ret
til en sådan Fritagelse, da der heller ikke nu blandt
Byens Frihedsbreve findes noget, som udtrykkelig hand
ler derom; men Kong Frederik den Første ophævede
dog igjen denne Afgift for Ribe Borgeres Vedkommende
1529 som stridende mod „fremfarne kongelige Privilegier“.
Han siger udtrykkelig, at det var Dronning Kristine, som
„den Stund, hun havde Ribe i Forsvar“, besværede Bor
gerne med denne usædvanlige Told.1)
I Efteråret 1507 havde Ribe hdje Herskaber inden
for sine Mure. Den 3die September forlod Dronningen
Odense, hvor hun opholdt sig meget, og rejste over Kol
ding og Skodborg (begge Steder synes hun at have over
nattet) til Ribe. Her fik hun Besøg af sin Søster, Her
tuginden afLyneborg, tilligemed dennes Mand og Dat
ter. Opholdet i Ribe traf sammen med det store Mar
ked, da Byen var fuld af Fremmede såvel fra Udlandet,
som navnlig fra Nørre- og Sønderjylland, og det ikke
blot Borgere og Bønder, men også Adelige. Det var
rimeligvis med Forsæt, at Dronningen havde valgt denne
Tid, men den hoje Dame, som var så udmærket ved sin
Fromhed, synes dog især at have interesseret sig for de
på samme Tid indtræffende kirkelige Fester. Den 8de
September var det vor Frues Fødselsfest, efter hvilken
Markedet havde Navn. I denne Ilojtid deltog naturlig
vis Dronningen og ofrede 2 rit Gylden (omtrent 4 Rdl.)
i Kirken, foruden at hun samtidig gav Skolebørnene,
*) Kopibøgerne af Byens Privilegier.

431
rimeligvis dem, som havde sunget i Kirken, 1 Mk. (om
trent 1 Rdl.), „de Fattige og på Tavlerne“ 1 Mk., og trak
terede Gråbrodrene, for hvis Orden hun, som tidligere
fortalt, havde en særegen Forkjærlighed, med Fisk og
Hons for 2 Mk. og Brød for 6 Sk. Et Par Gange til
under sit Ophold her sendte Dronningen det samme Kloster
en Ret Fisk. *) — Den 14de September var det Korsets
Ophojelsesdag. På denne Dag holdt Dronningen tillige
med hendes hoje Gjæster deres Andagt i det hellige
Korses Kapel udenfor Ribe, som var stiftet af hen
des Tolder i Ribe, Lavrids Pedersen Bagge, og
som på denne Dag havde rigeligt Aflad at uddele (se S.
413). Hun ofrede her 3 rh. Gylden for sig selv, sin
Søster og dennes Datter og gav 24 Hvid på Kapellets
Kirkegård, jeg tænker, til Fattige, som havde samlet sig
der. — Dronningen benyttede tillige sit Ophold i Byen
og ved Markedet til at gjore endel Indkjøb, navnlig af
Klæde og Lærred, dels til hendes eget, dels til Hoffol
kenes Brug, nogle Kryderier, som dengang vare meget kost
bare, idet f. Ex. et Pd. Nelliker kostede 2 rh. Gylden,
fremdeles tor Fisk, Knive, dels et Par kostbarere til 1
rh. Gylden til Dronningen selv og Prinds Frands, dels
simplere, som foræredes bort, endelig små Billeder (10
Sk.) og malede Breve, hvilke sidste kostede 4 rh. Gyld.
og af Dronningen foræredes til hendes Søster, Hertug
inden. For at også Dronningens Folk kunde benytte
den gode Lejlighed til at gjore deres Indkjøb, fik de de
res Lon, som forfaldt til Mikkelsdag, allerede nu udbe
talt. Strax efter Midten af Måneden rejste Dronningen
bort herfra; ved Afrejsen lod hun give Drikkepenge på
Slottet, hvor hun altså må have bot, og det både for
sig og sin Søster, næmlig i Skriverstuen 3 rh. Gyld., til
Kokken 2 rh. Gyld., Kjeldersvenden l^rh. Gyld., Port
tjeneren 10 Sk., Stigedrengen 12 Sk. På Vejen glemte
Dronningen sin Kåbe (?) i Skodborg, og en Bonde fik
2 Sk. (!) for at bære den til Kolding.3)
*) Også under sin Fraværelse erindrede hun oftere samme Klo
ster, således 1508 med en temmelig anselig Gave, 1 Tønde
Smor,
*) Efter Dronningens Regnskabsbog for 1505 fli.
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1508.
Provstiet
i II ard syssel
bliver et
Prælatur
i Kapit
let.

I Begyndelsen af 1508 forøgedes Kapitlets Giands
ved Oprettelsen af et nyt Prælatur, hvis Ihændehaver
var den såkaldte Provst i Kapitlet, (senere Domprovst,
som man idetmindste efter Reformationen kaldte ham,
ligesom Dekanus eller Degnen i Kapitlet blev kaldet Dom
degnen). Dette nye Prælatur funderedes på ProvsteÆmbedet over II ard-Syssel, som man vil se af føl
gende Pavebrev, der stadfæstede dets Oprettelse:
„Julius, Biskop, Guds Tjeneres Tjener, sender
„sine elskede Sønner, Kannikerne ved Ribe Kirke,
„sin Hilsen og den apostoliske Velsignelse. Når
„man forlanger det af os, som er retfærdigt og hæ
nderligt, fordrer såvel Billigheden som Fornuften,
„at det ved vor tjenstvillige Omhu bringes til den
„fortjente Udførelse. Derfor indeholdt det Andra
gende, som nylig på Eders Vegne er blevet os over
leveret, at I for nogen Tid siden (olim) i det
„Ønske at forøge Gudsdyrkelsen og den kirkelige
„Ynde (Pragt) i Eders Kirke i Ribe med vor ærvær„dige Broders, den nuværende Ribe Biskops, Bemyn
digelse og med andre Vedkommendes udtrykkelige
„Samtykke have ophojet det landlige Provsti Hard„syssel i Ribe Stift, med hvilket St. Mauritius’s
„Moderkirke og St. Lavrentius’s Annexkirke1) i det
„nævnte Stift på kanonisk Måde til evig Tid vare
„forbundne, annekterede og inkorporerede, og som
„plejede at beklædes af en af Eders Kanniker og
„ikke af nogensomhelst anden Person, til et Provsti i
„Eders nævnte Kirke, hvilken Værdighed dog ikke
„der skulde være den hdjeste efter Bispe-Æmbedet,
„og at I forøvrigt have handlet således, som det siges at
„indeholdes udførligere i det derom affattede offent
lige Dokument, — hvilket I have bedt om måtte
„blive stadfæstet af os ved apostolisk Bekræftelse.
„Bevægede ved sådanne Bonner erklære vi derfor
„alt det Ovenanførte, således som det er sket på en
i) Ny og Gammel Sogn på Holmsland, af hvilke, idetmindste
siden Reformation, Ny Sogn har været Hovedsognet. Ny Sogn
har en af de smukkeste Laudsbykirker i Jylland.

433
„tilbørlig og fornuftig Måde og ikke medfører nogen
„Præjudits for nogen Anden, for gyldigt, og stad
fæste det ifølge vor apostoliske Myndighed og be
kræfte det ved nærværende Brev. Det skal derfor
„aldeles intet Menneske være tilladt at afkræfte
„dette vort Stadfæstelses- og Bekræftelses-Brev eller
„i ubesindig Forvovenhed handle derimod. Men hvis
„Nogen vover at forsøge herpå, så må han vide, at
„han vil pådrage sig den almægtige Guds og hans
„salige Apostles, Peders og Povlss Vrede. Givet i
„Rom ved St. P^der i Herrens År 1507, *) den 1ste
„Februar, i vort Bispe-Æmbedes 5te År.3)
De 2 Kirker, som siges at have været annekterede
til Provstiet, fbrend det blev ophojet til et Prælatur, cre
Ny og Gammel Sogn på Holmsland. Efter Terpnger havde Provsten endogså den gamle Præstegård i
sin Besiddelse, rimeligvis den samme Gård, som i „Dan
ske Atlas“ og endnu kaldes Provstegård.’) — Det Bl
ikke Meget, vi kjende til Provsterne i Hardsyssel, både
i den nærmeste Tid for deres Ophojelse til Prælater og
efter denne indtil Reformationen. Jeg kan ikke en
gang med Bestemthed sige, hvem der havde Provstiet
på denne Tid; men rimeligvis har det været den Mag.
Joh. Skovgård, der af Terpager anføres som Provst i
Hardsyssel 1505.4) Den egentlige Ejer, om jeg må bruge
dette Udtryk, var dog en italiensk hdj Prælat, Kardina
len Markus Vigerius, Biskop af Senigaglia, den dan
ske Konges lonnede Talsmand eller „Protektor“s) ved
Pavehoffet. Han må ved Kongens Medvirkning være
kommen i Besiddelse af det nævnte Prælat ur, om hvil
ket Forhold der vil blive Lejlighed til at tale nærmere
ved År 1514. — Den nye Prælat i Ribe Domkapitel,
Provsten, rangerede mellem Dekanus og Kantoren.
’) Efter vor Betegnelse 1508; Årsskiftet må være regnet ved
Påske.
*1 Terpager: R. C., S. 153.
’) Ripæ Cimbr. S. 153. Danske Atlas, V, S. 841.
*) Terpager: R. C., S. 154.
*) Allen: De tre nord. Rig. Hist, osv., II, S. 384.
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Kantordommet
ledigt.
M. Hans
Reff.

Nogen Tid får Påske døde den gamle Hr. Jep
Vind, efterat have været Kantor i Kapitlet siden 1460.
Biskoppen, som på den Tid opholdt sig i Kjøbcnhavn, fik i den Anledning Brev fra Kapitlet, som anmodede ham om det Kanonikat, som var blevet ledigt,
til Mester Sevren Klavsen. Biskoppen svarer Kapit
let herpå den 13de April, men vil ikke bestemme sig
angående Kanonikatet, inden han kommer til Ribe og
kan tale derom med Kannikerne. Ligeledes råder Bi
skoppen Kapitlet til at udsætte Valget af en ny Kantor
sålænge som muligt, for at Biskoppen selv kunde
komme tilstede; fortiden fængsledes han af Rigets Anlig
gender.
Allerede næste Dag skrev Biskoppen et nyt Brev til
Kapitlet, hvori han meddeler det, at Dronningen havde
bedet ham om Kantordommet for sin Kantsler, Hr. Jo
han (eller Hans) Reff, og at Biskoppen havde lovet
hende at gjore derfor, hvad der stod i hans Magt. Han
beder derfor Kapitlet kjærligen om at vælge den Nævnte.
Den 15de skriver derpå Dronningen selv til Kapitlet om
den samme Sag: Biskoppen havde allerede tilsagt hen
des Kantsler det ledige Kantordomme; hun beder nu Ka
pitlet om, at det ligeledes vil samtykke heri.1) Men
Ribe Domkapitel var, som vi allerede tidligere have set
Exempler på, ikke meget tilbøjeligt til at rette sig efter
slige Anbefalinger, og deri kunne vi vistnok ikke for
tænke det. Allermindst burde det lade sig påtvinge en
Kantor, som måske ikke engang vilde residere ved Dom
kirken (se nedenfor), men overlade sit vigtige Æmbede
til en Andens Besørgelse. Også dennegang gik det der
for udenfor så mægtige Anbefalinger og valgte En af
sin egen Midte til Kantor. Da dette erfaredes ved Hof
fet, skrev Kongen selv til Kapitlet: „Han havde erfaret,
at de havde valgt en af deres Medbrodre, uagtet deres
Biskop under sit Ophold i Kjøbenbavn havde lovet Dron
ningen Kantordommet på hendes Kantslers Vegne. De
res Valg var dog ugyldigt, når det ikke stadfæstedes af
*) Disse 3 Breve findes blandt Stiftsk. Dok. i Geli.-Ark., Nr.
461—463.
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Biskoppen. (Kongen må altså have vidst, at denne havde
nægtet eller vilde nægte sit Samtykke.) Han beder dem
derfor „kjærligen“ om, at de for denne hans Bons og
Skrivelses Skyld endnu ville annamme Hr. Hans Reff
som deres Kantor, og i hans Fraværelse lade Mester
Mads Markvardsen, Kongens Skriver og deres Ærkedegn, oppebære al Rente og Rettighed på hans Vegne,
som om han selv var tilstede.“ *)
Efter Alt, hvad vi kunne se, gav Kapitlet dog endnu
ikke efter; Hr. Hans Retf er neppe nogensinde bleven
Kantor i Ribe; derimod fik han, uvist hvilket År, men
neppe længe herefter, et endnu hojere Prælatur ved
samme Kirke, idet han efter Mag. Hans Skovgårds Død
ifølge Overenskomst med Kardinalen af Senigaglia (se
S. 433) blev Provst i Kapitlet. Der kan neppe være no
gen Tvivl om, at han er den samme Mag. Hans Retf,
der nogle År senere (1520) forekommer som Kannik i
Nidaros (Throndhjem), og som 1525 blev Biskop iOpslo. Han var i dette Tilfælde en Broder til den kjøbenhavnske Kannik og Bogtrykker Mag. Povl Reff.2)
På Grund af de ovenanførte Stridigheder om Valget
af en Kantor er der vist gået en Tid hen, i hvilken
Æmbedet ikke var besat på nogen kanonisk Måde. Om
den senere Udvikling heraf henviser jeg til År 1514 og
1515.
At Ribe Bys Handlende udstrakte deres Korn-Opkjøb
1510.
lige til Fyn, derom finde vi et Vidnesbyrd i et Konge Korn fø
brev af 23de April 1510. Nogle Borgere i Middelfart res fra
vilde føre Korn og andre Varer til Ribe, hvorhen de Middel
udentvivl have været solgte; men Magistraten i deres fart til
egen By vilde forbyde dem det, rimeligvis under Påskud
Ribe.
af, at de derved føltes udenfor Kongerigets Grændser på en Tid, da Udførselen af Korn og andre
Levnetsmidler var forbudt. I det ovennævnte Konge
brev tillader Kongen dog Udførselen, da Handelen
på begge Sider fandt Sted mellem Undersåtter af Ri
get Danmark, og det kongelige Forbud ikke krænkedes derved. At Opkjøbet var gjort for Ribes Regning,
*) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 461.
’) Keyser: Den norske Kirkes Hist. II, S. 531. 538.
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Gråbrodr ene
sælge en
Tegl gård
til Byen,

1511.
Om Kannikernes
Anciennit et.

slutter jeg deraf, at den kongelige Tilladelse findes i Ribe
Rådstue-Arkiv. *)
Gråbrodre-Klosteret var kommet i Gjæld til Byen,
måske i Anledning af Bygnings-Foretagender. Til Afgjorelse af denne Gjæld overdrog det den 17de December
1510 til Byen et Teglværk (Teglgård), som det ejede,
med Hus, Jord, 4 Heste, 2 Kærrer og andet Redskab —
endvidere en Eng vestenfor Teglværket, hvor der var
gravet Klæg til Teglværket. Dog skulde Klosteret be
holde 1 Års Klæg, som allerede var opgravet, og være
berettiget til at gjore Sten deraf. Fremdeles skulde
Byen i 7 År levere Klosteret en Ovnfuld Sten årligt og
endnu, når Brodrene forlangte det, overlade dem Tegl
værket frit til Brug i et År med det ovennævnte Red
skab. a) Jeg forstår ikke, hvad Grunden er til, at ikke
Guardianen og Brodrene, men 3 Kanniker og 2 Borgere
ifølge pavelig Bemyndigelse give Byen Skjøde på denne
Ejendom; men noget lignende er det, at Terpager et
steds har fundet (Borgmester) Lydikiu Hartlevsen nævnt
som Klosterets Provisor.’) — Byen havde tidligere haft
en Teglgård ved St. Peders Kirke; men den var efter
Byens ældste Jordebog allerede nedlagt ved Midten af
det 15de Århundrede.4) Den Teglgård, som Byen nu fik
af Gråbrodrene, lå derimod Vest for Byen, nordenfor
Indrebjerrum, hvor Teglgårds-Jorderne og Teglgårds-Engen endnu have Navn efter den.
1511, den 10de Oktober, gav Biskop Iver Munck
en Fortolkning af et Punkt i Bestemmelserne af 1502
om de 12 residerende Kanniker og deres Præbender.
Han siger, at det var kommet til hans Kundskab, at
Prælaterne gjorde Fordring på ifølge deres hojere Rang
at have Senium (Anciennitet) fremfor de øvrige Kanniker.
Biskoppen finder dog, at de, som have tjent længst, også
bor have den hbjeste Lun, og at de Fornemmeres Ret
tigheder ikke bor overholdes på en sådan Måde, at
’)
’)
*)
4)

Aftrykt i Kathedr.-Sk. Indb.-Skr. for 1842, S. 97.
Kathedr.-Sk. Indb.-Skr. for 1833, Bilag Nr. 21.
Ripæ Cimbr., S. 401.
Smst., S. 548.
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de Ringere derved forurettes.
Da nu Bestemmelsen,
fortolket på den angivne Måde, vilde være i hdj Grad
trykkende for de ringere (simple) Kanniker, og det til
kom den, der havde givet en Bestemmelse, også at for
tolke den, så fortolker han ovenanførte Bestemmelse i
Overensstemmelse med, hvad der oprindelig havde været
hans Mening, således, at Prælaterne ikke ifølge deres
Stilling burde have nogen Anciennitet fremfor de øvrige
Kanniker. Hvis der handledes herimod, erklærer han
det for ugyldigt og truer med i så Tilfælde aldeles at
ophæve Statutet af 1502. Brevet er udstedt i Biskop»
pens sædvanlige Residents i Ribe.1)
Den storste Del af de i Anledning af Jubelåret 1500
indkomne Jubelpenge (se S. 422) henstod endnu under
sikker Forvaring i Domkirken, rimeligvis fordi man ikke
kunde blive enig om Delingen af Byttet. Der var idetmindste 2 Nøgler til Pengekisten, hvoraf Kongens Lens
mand havde den ene, og Gejstligheden (Kapitlet?) den
anden. I Begyndelsen af 1511 havde både Kongen og
Paven søgt at få fat i Pengene, som man ser af en Skrivelse
fra Biskoppen til Kapitlet, dateret Holstebro Bispegård
den 28de Januar.1) Biskoppen meddeler deri, at han
havde fået Kongens Brev om at sende denne Jubelpen
gene inden Fastelavn; men i Kallundborg (hvor Biskop
pen rimeligvis havde været i Anledning af en Herredag)
havde en Doktor været has ham med et Pavebrev om,
at 2 Borgere i Lybek vare beskikkede til at oppebære
Jubelpengene i hele Danmark. Biskoppen vidste dog
ikke, om Doktoren igjen af de 2 Lybekkere var bemyn
diget til at modtage Pengene, og han vidste heller ikke,
om Hr. Predbjorns (Lensmandens) Nøgle var tilstede.
Den Nøgle, som Mester Hans Søf rensen (en af Kannikerne) havde leveret Biskoppen, havde denne senere
leveret ham tilbage. Han vilde råde Kapitlet til at
skrive til Kongen, at, dersom Doktoren kom med Fuld
magt fra Lybekkerne og medbragte Hr. Predbjorns Nøgle,
vilde de udbetale ham Pengene, eftersom det var farligt.
*) Stiftsk-. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 478.
’) Secuiido Agnetis (Grunlunds Afskrift.)
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at sende dem over Søen. (Derved kunde der heller ikke
let være nogen Fare, da Lensmanden vistnok ikke uden
Kongens Tilladelse udleverede sin Nøgle.) Hvad Kapit
let så besluttede, beder lian det om at underrette ham
derom, for at han også kunde skrive til Kongen derom.x)
Hvorledes man derefter er bleven enig, ved jeg ikke;
1512.
men den 27de April 1512 modtog Idzard Grave heri
Ribe på den pavelige StolsVegne 600 Gylden, 4 Unzer Gulda)
og 60 Lod urent Sølv, hvorfor han kvitterer Biskop Iver,
Ærkcdegnen og Kapitlet, hvilke han kalder det hellige
Jubilæums Underkommissærer på den Tid, da Kardinal
Raymund fungerede som apostolisk Legat i disse Kon
geriger. s>
1513.
I Slutningen af 1512 eller i Begyndelsen af 1513
Kong
kom Kong Hans for sidste Gang her til Byen. Det var
Hans for denuegang i Anledning af en kirkelig Fest, at han besidste søgte Byen, indbudt efter Meursius’s Sigende af BiGang i skop Iver Munck. Denne skulde næmlig på den Tid
Ribe.
holde sin første Messe som Biskop, uagtet hanallerede
havde været i Æmbedet i 13 År. Dette foregik altid med
særlig Højtidelighed, og ved denne Lejlighed havde Paven
endnu forøget Handlingens Betydning og Tilstrømningen
af Fremmede ved at tilsige alle sande Troende, som an
grede og skriftede deres Synder, og som på den Dag, da
Biskoppen holdt sin første Messe i Domkirken i sit bi
skoppelige Ornat, besøgte Kirken og gav Noget til dens
Forbedring og Vedligeholdelse, en fuldkommen Aflad for
alle deres Synder. Som Grunde til denne Begunstigelse
anføres, at Paven ønsker at forfremme både Biskoppens
Person og den ham betrote Hjord med åndelig Nåde,
og at Ribe Domkirke, efter hvad han havde erfaret, be
høvede megen Hjælp til sin Bygning og var i stor Gjæld.4)
Dette Afladsbrev var allerede udstedt af Pave Julius den
2den den 30te April 1506, men skulde først nu komme

Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 477.
*J unum annuum cr vist en Læsnings- eller Tryk-Fejl for
„uncias auri.“
*) Terpager : R. C., S. 95.
4J Hvitfcldt; Bispekrønike. S. 33.
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til Anvendelse. På samme Tid skulde Biskop Iver ind
vie den nye Biskop i Roskilde, Hr. Lave Urne.
Det var altså i denne Anledning, at Kongen kom
hertil, ledsaget af Dronningen og sin Son, den udvalgte
Kong Kristjern (den 2den), og af flere Adelsmænd. En
Mængde fornemme Verdslige og Gejstlige samlede sig
lier i Byen, deriblandt flere Medlemmer af Rigsrådet og
Biskopperne af Opslo, Århus og Viborg, foruden Lave
Urne af Roskilde. Kongen må have fundet det mindre
bekvemt at bo på Slottet, enten fordi det lå lidt afsides,
eller snarere fordi det var for indskrænket til at mod
tage hele den kongelige Familie. Under tidligere Ophold
her havde han dog oftere udstedt sine Domme og Breve
fra Riberhus; men nu bode han hos den forhenværende
Borgmester Iver Nielsen eller Store Iver, som han
i Almindelighed kaldtes. Flere Dage var han dog til
Gjæst hos Biskoppen og var med denne i Varde, da Bi
skoppen den 13de Januar 1513, den såkaldte 20de Dag
Jul, som sluttede Julefesten, gjorde sin Brodersøn, Hans
Munck til Krogsgårds, Bryllup der i Byen med Marine,
Kristen Spends Datter (af Mindstrup?). Foruden
begge Kongerne vare 4 Biskopper tilstede ved dette Bryl
lup. Derfra må Hoffet være vendt tilbage til Ribe, da der
findes et Brev, udstedt af Kong Hans dea 27de Januar
heri Byen. I Slutningen af dette andet Ophold her må
det have været, at Følgende forefaldt: Der opstod en
vedholdende Vestenstorm, og Vandet steg, som let kunde
ske, således, at man i flere Dage ikke kunde komme til
eller fra Byen, og Kongen måtte blive her over den be
stemte Tid. Ilan gik da oftere ud i Borgmesterens
Gadedor, for at betragte Vandets Stigen eller Falden,
og engang vendte han sig til sit Følge og sagde: „Den
llerre, som er over alle Herrer og er Konge over alle
Konger, hannem bor os at ære og tjene over alle Her
rer og Potentater i Verden, som uden Bøsse og Pil og
anden Krigsrustning, aleneste ved et Element, kan holde
hos imod vor Villie i denne By, og hannem må vi ale
neste give os fangen, hvilken være Lov, Ære og Sejr
evindeligen“. ’)
Svanning: Kong Ilanscs Historie. — Hvitfeldt:

Danin.
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Da Vandet endelig var sunket således, at Passagen
blev fri, drog Kongen igjen nordpå; men da han vilde
ride over Sumpene ved Skjern-Å, faldt Hesten med
ham, og dette Fald (og kolde Bad) bekom ham så ilde,
at han kom syg til Ålborg og døde sammesteds den 21de
Februar. — Han havde idetmindste 6 Gange i sin Rcgjeringstid været i Ribe, og denne By måtte være ham
meget taknemmelig for den Nåde, som han altid havde
bevist den, især ved at opretholde dens oftere omtalte
store Ilandol&frihed.
Den Iver Nielsen eller „Store Iver“, hos hvem
Borgme
ster Iver Kong lians logerede under sit Ophold i Ribe, forekom
Nielsen. mer førstegang 1482 som Borger i Ribe; men allerede
1483 var han Borgmester tilligemed den tidligere nævnte
Las Pedersen Bagge. De ere vistnok omtrent bievne
det på samme Tid; men Iver Nielsen nævnes altid som
1ste Borgmester. Vi finde ham ofte på Rejser i Byens
Anliggender, i Kjøbenhavn, Hamborg og andensteds.
Mindet om „Store Iver“ holdt sig i en særlig Grad her i
Byen, så at idetmindste hans Navn i de følgende Tider
erindredes. At han har været en rig Mand, kan ikke betvivles; han byggede „til fattige Folks Behov“ de såkaldte
Gjæstcboder, cn Bygning eller Samling af Bygninger,
som strakte sig fra Gronnegade gjennem Bredeslippe ned
til Fiskergade, og oprindelig indeholdt 39 små Friboliger,
hvoraf der endnu ere 4 tilbage. De ere rimeligvis byg
gede kort for 1495, da en tilstødende Grund i Fisker
gade blev skjødet til dette „Hus“.1) Han blev tilsidst
træt af Borgmester- Bestillingen; thi det er rimeligvis
frivilligt, at han nedlagde den. Endnu i nogle År (1498
til 1501) vedblev han at være Rådmand, men fratrådte
tilsidst også som sådan og nævnes i sine sidste År kun
Parter, fandt Dronningen, at Striden var opstået mere
af Vankundighed end af Nødvendighed; men for at Ue-

Kong
Hanses
Død.

Rig. Krøn. Allen: De tre nord. Rigers Hist.osv.I,S. 695. OmBryiluppet fortæller Domprovst Iver Juel i sine Optegnelser.
Ilan var cn Svigersøn af det Par, hvis Bryllup dengang stod;
lians Angivelse er altså rimeligvis pålidelig, skjOnt den ikke
stemmer med den på Begtrups Stamtavle over Munck-Lau
gerne i „Geneal. og biograph. Arkiv“.
*) Aruc-Magn. Da. Dipi. VII, Nr. 23.
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som Borger, således 1510, da han var den første blandt
de 3 Borgere, som vare med om at skjøde Gråbrodrenes
Teglgård sil Byen (se S. 436). Sidstegang nævnes han
i April 1513, så at han synes ikke længe at have over
levet sin kongelige Gjæst. Hans Kone, Valborg, som
nævnes i Johan van Hagens Testamente (se S. 408),
havde givet en Brupande (Bryggerkjedel), hvis Leje
indtægt skulde anvendes til Gjæstebodernes Vedligehol
delse.1) En Hans Iversen, som fra 1500 til 1510
forekommer som Rådmand, var måske hans Son; ellers
vides Intet om hans Afkom, uden at Rådmand Oluf
StefTensens Hustru, Marine Thorbernsdatter (en Datter
af Thorbern Thomissen), nedstammede fra ham, i hvilken
Anledning han var Forstander for Gjæsteboderne og både
han og senere hans Son, Anders Olufsen, Rådmand i
Flensborg, sørgede for deres Vedligeholdelse. Desværre
kan jeg heller ikke oplyse, hvor han bode, som kunde
være interessant af den Grund, at Kongen havde loge
ret hos ham.
1514.
Den 3die Februar 1514 bilagde Enkedronning Kri
Enke
stine en Strid mellem Magistraten og Borgerskabet i
Ribe, som giver os flere Oplysninger om de daværende dronnin
Forhold. Sagen foretoges den nævnte Dag i Odense i gen bi
Nærværelse af Jø rgen Marsvin, som Dronningen kalder lægger
sin Mand og Råd og Danmarks Riges Kantsler, Lands en Strid
dommeren i Fyn, 4 andre Adelsmænd, de 2 Borg- mellem
Magi
mestere og en Rådmand i Odense. Striden drejede sig
om nogle Fordringer, som Borgerskabet („Almue og Me straten
nighed“) havde gjort til Magistraten („Borgmestere og og Bor
ger
Rådmænd“): 1, at den skulde aflægge Regnskab for deu
årlige Byskat „og Andendel“, 2, ligeledes aflægge Regn skabet.
skab for Byens Jordskyld og Rente, og 3, forklare sin Ret
til at bruge en Del af Byens Agerjord og Eng, 4, at
Rådmændene skulde betale Byskat ligesom de øvrige
Borgere, 5, at hvert År 4 af Rådmændene (Halvdelen)
skulde gå af, og Almuen have Ret til at besætte Plad
serne ved Valg. — Både af Magistraten og Borgerska
bet synes Flere at være mødte. Efter at have hørt begge
*) IUdstue-Prot., Nr. 3, S. 167.
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nigheden måtte „afstilles“ til Gavn for den menige Mand
i Byen, jog for at de for Fremtiden kunde leve i storre
Fredsommelighed og Endrægtighed med hverandre, af
gjorde hun med sine ovennævnte Rådgiveres Samtykke
Striden ved følgende „Kontrakt og Skikkelse“, som skulde
stå ved Magt, indtil Kongen afgjorde Sagen på anden
Måde:
1. Magistraten skulde hvert År den 22de Februar
(St. Peders Dag) gjore Borgerskabet Regnskab for alle
Penge, som optoges og udgaves til den årlige (kongelige)
Byskat og Andet, så at Borgerskabet vidste, hvad der
blev af dets og Byens Penge.
2. Samme Dag skulde også aflægges Regnskab for
Byens Jordskyld og Rente, og for Byens Sagefald. —
Hvad der efter gjort Regnskab blev tilovers af Byens
Penge, skulde indlægges i god Forvaring til Bedste for
Almuen og Byen. Til disse Penge skulde 2 af Rådet
have den ene, og 2 af Almuen den anden Nøgle.
3. Borgmestere og Rådmænd skulde beholde Bru
gen af Byens Jorder og Enge, som de hidtil havde
brugt.
4. De skulde også, ligesom hidtil, være frie for at
deltage i Udredelsen af Byskatten.
5. Ligeledes skulde Borgmestere og Rådmænd vælge
nye Rådmænd, når Behov gjordes.
6. Endvidere bestemtes, at der med Ligningen af
Byskatten skulde forholdes som hidtil, således at 24
Mænd af Almuen skulde være tilstede på Rådhuset, når
Borgmestere og Råd lagde Skatten og „her opaa Almuens
Bedste rammes og vides“. 8 Mænd af Almuen skulde
derefter tilsiges til at optage (indkræve) Skatten og
gjore Regnskab for den.1)
Dronningen gav således Magistraten Medhold i nogle
Henseender og Borgerskabet i andre. At Borgmestrene
og Rådmændene vare irie for Byskatten (deres Del måtte
da udredes af de øvrige Borgere, eftersom Byskatten
var en bestemt Sum), stemmer blandt Andet med Kong
Hanses almindelige Stadsret af 1483, § 4. — At Magi*) Aftrykt i Kathodral - Sk. Indbyd-Skr. for 1841, S. 64 fl .
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siratens Medlemmer havde fri Benyttelse af en mindre
Del af Byens Jorder, var vistnok også Skik og Brug i
de fleste Kjøbsteder. Borgerskabets Fordring om en
årlig Fornyelse af Halvdelen af Rådets Medlemmer grun
der sig udentvivl på den Bestemmelse i denne Retning,
som den ældste R:ber-Ret indeholdt; men, som vi have
set, var denne Parigraf udeladt i Kristofer af Bayerns
Fornyelse af Byretten.
Vi vende nu tilbage til År 1514, i hvilket der endnu
foregik flere Ting, som fortjene at omtales. Skjærtorsdag (den 13de April) udstedte Biskoppen et Brev til
Sognepræsterne ved Domkirken, St. Hans’s, St. Peders
og den hellige Gravs Kirker i og ved Ribe og ved LandsbyKirkerne i Fardrup, Vilslev, Fol. Jernved, Darum, Ilun(lerup, Lintrup, Rødding, Hygum, Gjørding, Vester-Vedsted, Sem, Spandet, Hvidding, Roager, Rejsby ogVodder,
hvori han meddeler dem, at da Skolemesteren i Ribe fra
gammel Tid af har haft Ret til at besætte DegneÆmbederne ved deres Kirker, så indrømmer Biskoppen
ham nu den samme Myndighed, for at Skolen kan ved
blive at florere ved Kundskaber og Lærdom. De skulde
derfor uvægerlig modtage de Degne, som den nuværende
Skolemester, Mag. og Kannik Mads Nielsen, præsen
terede dem af sine ældste og bedste Disciple. ’) Vi se
heraf, hvor gammel den Skik er, at Degnetjenesten ved
de Kirker, som ikke lå alt for langt borte, bestredes ved
ældre, fattige Disciple, de såkaldte Løbedegne, som der
ved tik et Bidrag til deres Underholdning. Efter Refor
mationen havde Skolen et endnu storre Antal af Sogne,
som den var berettiget til at forsyne med sådaune Løbe
degne. Af Byens Sognekirke mangle de 2, St. Kle
mens og St. Nikolaj, udentvivl på Grund af, at de tillige
vare Klosterkirker, den ene for Korsbrodrene, den anden
for Nonnerne.
Den Mag. Mads Nielsen Hbjne, som 1514 var
Skolemester i Ribe, er rimeligvis den Samme som den
Mester Mads, som 1519 var Biskoppens Kantsler, og
som denne i det År anbefalede Kapitlet til at få Resi*) Terpager : li. C., S. 502.
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dents,/det vil sige, til at avancere fra ikke-residerende
til„ residerende Kannik. Biskoppens Brev, som i flere
Henseender er af Interesse, lyder således:
„Ivarus Munck, Dei gratia Episcopus Ripensis.
„Sincera nostra dilectione in Domino semper pre„missa.Wiider, kiere Venner, at wii haffue
„spwrdt, at Her Niels Ebbesen er døød, cujus
„anima requiescat in pace.’) Nu haffuer Mester
„Mattis, wores Kantzeller, tiickt (tidt) oc oftte pul
seret pro residentia3), at han wille residere apud
„ecclesiam4), oc formoder wii, at ther er ingen seni„ores,5) som begere at residere. Thii haffue wii
„giffuet hannem wores Samtycke ther tiil, oc bether
„wii kierligenn, atj (at I) wele admittere hannem
„ad residendum8). Thi kierchien kwnde dageligh
„haffue gaffn aff hannem, oc kwnde wi formercke,
„at Erchi-Degen er hanss uven. Thii bethe wii
„ether, atj tage icke hans? (Ærkedegnens) ordt for
„at gibre hannem prejudicium. Om swo skeer, at
„thennom giores nogre prejudicia, som oss thiener,
„tha sculle wii finde eth Sind ther tiill met tiiden.
„Thii lader ether her uti findes redeligh oc giffuer
„oss ther paa eth endelight Swar. Hiis paucissimis
„valete iu Christo felices. Ex curia nostra Episcopali
„in Hostebro anno dni. MDXIX, die vere nona mensis
„Februarii, nostro sub sigillo.1)
Dette Brev er af en mere end almindelig Interesse
derved, at det lærer os, at det har været det Alminde
lige, at de ikke-residerende Kanniker efter Anciennitet
rykkede op til at blive residerende, hvis de da ønskede
det, hvilket ikke altid kunde være Tilfældet, da ikke alle
kunde eller vilde påtage sig den Forpligtelse at tage
') I. M., af Guds Nåde Biskop i Ribe. Efter bestandig Forudskikkelse af vor oprigtige Kjærlighed i Herren.
Hvis Sjæl livile i Fred.
*) For Residents.
Ved Kirken.
s) Ældre efter Anciennitet.
Til at residere.
Med disse få Ord lever vel, lykkelige i Kristus. Givet i vor
Bispegård i Holstebro under vort Segl. - Stifisk. Dok. i
Geli.-Ark., Nr. 499.

*)
*)
•)
’)
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Bolig ved Domkirken. Det er en temmelig truende Måde,
hvorpå Biskoppen ytrer sig imod Kapitlet. Dette har
rimeligvis også givet efter, idetmindste finde vi senere
Mester Mads Hojne som residerende Kannik. Han bebode den Gård, som Biskop Jens Iversen Lange havde
givet til Kapitlet (se S. 329), og den Gade, som nu kal
des Vægtergade, kaldtes en Tid efter ham Mester Mads
Hojnes Gade.
Vi vende nu tilbage til År 1514. Den 5te Maj gav Biskop
Iver
Biskoppen til Kapitlet et Hus i Skolegade, ved Siden af
Kannike-Residentsen Snagdal. Huset havde han kjøbt Munck
for 120 Mk. dansk og en Sølvske på 3 Lod af en Kir stifter
sten Pedersdatter, som også kaldtes Kirsten Hen Årtider.
nik es efter Kanniken Hennike Saxe, i hvis Tjeneste
hun havde været, og som ved sin Død havde testamen
teret hende Huset. Skjødet er udstedt den 19de April
1510 i Ribe Bispegård.’) Grunden tilhørte dog St. Gjertruds Gilde; men også den erhvervede Biskoppen sig,
idet Gildets Oldermænd, de 2 Rådmænd Hans Iversen
og Soren Torstensen, den 6te Juli samme År på
Ribe Byting gave velbyrdig Svend, Lavrids Folier
sen, på Biskoppens Vegne Skjøde på den.1) Lavrids
Foliersen, udentvivl en Son af Væbneren Foliert Lav
sen, som forekommer 1486 ved Hvidding Herredsting,
har rimeligvis været Biskoppens Husfoged. 1509 havde
han som Lavhævdshører været med en af Kannikerne i
Viborg for at få en Lavhævd bekræftet, som Kapitlet havde
taget på alle sine Ejendomme i Ribe, og kaldes ved den
Lejlighed Lavr. Foliersen af Vanning, Væbner. ’) — Det Hus,
som Biskoppen skjænkede til Kapitlet, skulde til evig Tid
forblive ved Snagdal, og den Kannik, som bebode denne
Gård, skulde efter Kapitlets Bestemmelse give en årlig
Afgift af Huset. Denne Afgift skulde anvendes således,
at Kapitlet for den skulde holde Biskoppens Årtid 2
Gange om Året med Messer og Vigilier på den sædvan
lige Måde, og hver Onsdag lade afsynge Antifonien Ave
’) Terpager: R. C., S. 542.
’) Smst., S. 435.
») Katliedral-Sk. Indbyd.-Skr. for 1833,
Bilag S. 28.
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sanctissima i Biskoppens Kapel i Domkirken til Ære
for den hellige Jomfru. *) Af Terpager (R. C., S. 275
fil.) ses, at det var i St. Birgittas Kapel på Sydsiden af
Domkirken, at denne ugentlige Messe blev holdt, og det
er rimeligvis det samme Kapel, hvori Biskoppen senere
blev begravet. — Snagdal er den nuværende Klubbyg
ning på Hjomet af Skolegade og Sønderportsgade, cg
det Hus, som Iver Munck gav dertil, er upåtvivlelig den
Længe ud til Skolegade, som endnu er forbunden med
denne Ejendom.
Ærkedegnen, Provsten i Hardsyssel og Kantoren
havde hver 2 Sognekald annekterede til deres Provste
Æmbeder; Domdegnen havde derimod hidtil kun haft 1,
næmlig Jærne, som var blevet annekteret til Provstiet
over Vardsyssel 1306 (se S. 138), længe forend det blev
til et Prælatur i Domkapitlet. Denne Uregelmæssighed
afhjalp Biskoppen nu, idet han den 13de September
1514 annekterede St. Mortens Kirke i Guldager, der
på den Tid var ledig, til Dekanatet. Han betror Dekanus Omsorgen for Sjælene i Sognet og Bevogtningen
af Kirkens Relikvier enten ved ham selv eller ved en
dulig Vikarius. Det er påfaldende, at, uagtet Kaldet
udtrykkelig annekteres til Dekanatet, siges Annekteringen
dog kun atgjælde for den daværende Domdegn, Gun de
Nielsen Langes, Levetid.2) Gunde Lange døde først
efter Reformationen; men Annekteringen vedblev også
at bestå under hans Eftermænd.
I Slutningen af Året opstod en af disse forargelige
Stridigheder om de indbringende Prrolaturer, som især må
tilskrives Pavehoffets utilbørlige Indblanding i deres Be
sættelse. Som vi ved Året 1508 have set, var Kardina
len af Senigaglia på en eller anden ikke nærmere
bekjendt Måde kommen i Besiddelse af Domprovstiet, men
havde overdraget det først til Mag. Hans Skovgård og
’) Stiftsk. Dok., Nr. 487. Smig. Terpager: R. C., S. 275.
*) Efter et Vidnesbyrd, udstedt 1552 af Hr. Jens Tliamisen,
Kapellan til Jærne Kirke, havde Gunde Lange fået denne
Kirke istedetfor Al, som han hidtil havde haft. (Ribe StiftsArkiv.) — Stiftsk. Dok., Nr. 489.
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senere til Hans Reff. Efter denne Sidstes Afgang fore
kommer Mag. Klavs Gjordsen (eller Gørtze, som
han selv skriver sig) som Domprovst; om det allerede
fra Begyndelsen af var ifølge en Overenskomst med Kar
dinalen, er ikke ganske klart. Klavs Gjordsen var en
Adelsmand af en Familie, som i længere Tid ejede Ho
vedgården Sol vi g i Hostrup Sogn i Sønderjylland. Hans
Broder, som arvede den fædrene Gård, hed Mads Gjord
sen. I Slutningen af År 1514 optrådte nu Magister og
Kannik i Ribe Povl Andersen med en pavelig Bulle,
hvorved der reserveredes ham en årlig Afgift af 40 Gyl
den af Domprovstiet, hvem der så var eller blev Ihæn.dehaver af dette. Biskoppen og Kapitlet var det pålagt
at bringe denne Bestemmelse i Udførelse. Povl Ander
sen bekjendtgjorde Bullen i Kapitlet på en Tid, da Klavs
Gjordsen ikke var tilstede. Den 8de December mødte
derfor denne og protesterede imod Bullen, som han
mente, at Povl Andersen havde tilsneget sig på en ulov
lig Måde, da der Intet stod i den om, at Provstiet efter
Hans Skovgårds og Hans Reffs Død altid var faldet til
bage til Kardinalen af Senigaglia. Han erklærede des
uden, at han heller ikke af den Grund vilde efterkomme
et sådant Pålæg, at Bullen aldrig var bleven bekjendtgjort eller læst for ham. Dog vilde han til Overflod
nedlægge de 40 rhinske Gylden i Kapitlets Kiste, idet
han erklærede, at han vilde underkaste sig Biskoppens
eller Kapitlets Dom, om han var pligtig til at betale
Povl Andersen dem. Til Vitterlighed sætte foruden Ka
pitlet Ærkedegnen i Viborg, Mag. Jakob Krumpen, og
Biskop Iver Muncks Vikarius i åndelige Sager, Hr. Pe
der Flod, deres Segl under denne Protest.l)
Den Mester Povl Andersen, som optrådte med Mag. Povl
denne Fordring, er nævnet af mig ved År 1504, da jeg Ander
ytrede, at han muligvis havde haft at gjore med Udgi
sen.
velsen af „jydske Lov“ her i Byen. Han var en Son
af en Borger i Ribe ved Navn Anders Povisen; en
enkelt Gang nævnes han med Tilnavnet Skomager (sutor).2) Hans Navn forekommer vistnok for første Gang
*) Suppl. til Stiftsk. Dok. i Geli -Ark., Nr. 47.
ske Mag., III, S. 232.

*) Nye dan
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1507, da „Mester Powell“ skulde oppebære en overor
dentlig Skat (Landehjælp) af Kolding, Skodborg og Riberlius Len m. m. *) Rimeligvis havde han begyndt sin
Løbebane som kongelig Skriver, da man ser, at han
særlig blev begunstiget af Kongerne Hans og Kristjern
den Anden; 1508 var han allerede Kannik og Forstander
ved Jomfru-Klosteret udenfor Ribe, hvilket sidste var en
ikke ganske ubetydelig Forlening. Han stadfæstede i
det ovennævnte År tilligemed sin Broder Per Andersen
deres Forældres Gave til Sortebrodre-Klosteret, bestående
af en Eng, kaldet „Koortzholm“, som lå nordenfor
Øster-Vedsted. Klosteret skulde for denne Eng afholde
2 årlige Begjængelser, hvorved alle Klosterbrodrene
skulde være tilstede, til Bedste for Forældrenes, deres
Afkoms og alle andre kristne Sjæle.3} — Derefter om
tales Povl Andersen 1511 i et Brev fra Biskoppen til
Kapitlet, dateret Holstebro Bispegård. Biskoppen billi
ger i dette Brev Kapitlets Fremgangsmåde i en Sag, som
Povl Andersen havde anlagt imod Mag. Lambert Kort
sen, som var Kannik og Sognepræst ved Domkirken.
Hvorom Sagen drejede sig, vides ikke; men man ser, at
Biskoppen tillagde den temmelig Vigtighed, da han til
byder at råde og gjore med Kapitlet i den Sag, hvad
der kunde være det og Kirken til Bedste. — Processer
synes ret at have været Povl Andersens Element.
Hvad Udfald Striden mellem Povl Andersen og Klavs
Gjordsen om den årlige Afgift af Domprovstiet fik, derom
savnes, såvidt mig bekjendt, al Oplysning. Derimod
kjende vi en Overenskomst, som næste År blev sluttet
mellem Klavs Gjordsen og Kardinalen af Senigaglia om
samme Provsti. Kapitlet bekjendtgjor næmlig i et Re
vers af 10de Marts 1515, at velbårne Mand, Mag. Klavs
Gørtzen, dets Medkannik, havde forestillet for det, at
han stod i Underhandling med den ærværdigste Herre,
Kardinalen af Senigaglia, Provst ved dets Kirke, om Af
trædelsen af Provstiet, og da han skulde stille Kardina
len Sikkerhed for, at han vilde betale ham en årlig Af>) Da. Magaz., IV, 2, S. 156.
*) Stiftak. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 466.
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gift af 20 Dukater af Provstiets Indtægter, havde han
bedt Kapitlet om at gå i Kavtion for sig, hvortil Kapit
let så også forpligter sig efter en meget vidtløftig For
mular. ’) — Måske var det først Povl Andersens Optræ
den, der tvang Klavs Gjordsen til at søge sin Støtte hos
Kardinalen og affinde sig med ham. Idetmindste er det
påfaldende, at han i dette Dokument kun kaldes Kannik,
medens han det foregående År allerede havde antaget
Titelen af Provst.
At Povl Andersen havde søgt at tilliste sig en årlig
Afgift af Provstiet, måtte sikkert i hdj Grad, og det med
Rette, mishage Kapitlet, der iforvejen neppe var vel
stemt imod ham; men at han kunde opnå en sådan usæd
vanlig Begunstigelse, tyder på, at lian har haft indfly
delsesrige Forbindelser. Han var rimeligvis allerede tid
lig bleven benyttet i Regjeringens Tjeneste og blev lige
som sine Brodre en af Kristjern den Andens tro Tjenere
og Redskaber. Måske havde han allerede 1514 i denne
Konges Ærinde været i Rom og der benyttet Lejlighe
den til også at arbejde for sig selv. Hvis ikke, har han
idetmindste stået i Forbindelse med Dr. Zutpheldus Wardenberg, en meklenborgsk Prælat, som i de År opholdt
sig i Rom på sin Hertugs Vegne, men tillige var den
danske Konges Prokurator i hans Sag imod Biskoppen
af Fyn, Jens Andersen Beldenak.a)
Dr. Zutpheldus benyttede samtidig sin Stilling i Forny
Rom og til den danske Konge til at sørge for sin egen
else af
Interesse på en Måde, der voldte Ribe Domkapitel nye Striden
Ubehageligheder. Det var måske Povl Andersen, der om Kanhavde givet ham Anvisning herpå til Gjengjæld for Af tordomgiften af Domprovstiet. Vi have ved År 1508 set den
met.
Uenighed, der var opstået om Besættelsen af Kantordommet; tilsidst synes dog Kapitlet og Biskoppen at
være bievne enige om at vælge Hr. Johan Kås, som
1505 forekommer som Kannik og Året efter allerede
som Provst i Jelling Syssel, og han har udentvivl også
virkelig været i Besiddelse af Kantordommet; men 1514
’) Stilsk. Duk. i Geli.-Ark., Nr. 492.
*) Allen: Breve og Aktstykker osv., I, S. 93.
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var han død, og nu erhvervede Dr. Zutpheldus sig Pa
vens Brev på det. Her i Byen valgte man imidlertid,
rimeligvis forend man fik Underretning om dette, en an
den Kantor, en Peder Andersen, som siden ofte forekom
mer som Kannik i Ribe, men ikke synes at nævnes for
denne Tid. Han havde ingen Lyst til at afstå Kantordommet til Doktoren og fandt naturligvis al mulig Un
derstøttelse hos Biskoppen og Kapitlet mod en Fremmed,
som således vilde indtrænge sig. Dr. Zutpheldus måtte
bestyrke sig ved at erhverve en pavelig Dom og Forfølging på Kantordbmmet i Ribe.Kong Kristjern under
rettede i et Brev af 6te Maj 1515 Kapitlet herom, som
også om, at Doktoren havde overdraget Mester Povl An
dersen at sætte sine Fordringer igjennem og bedet Kon
gen om at understøtte den Sidstnævnte heri. Kongen
beder dem derfor om at være M. Povl behjælpelige i alle
Måder, såvidt han har Retten på sin Side.a)
Biskoppen og Kapitlet søgte endnu at håndhæve Peder
Andersen i Kantordommet, og vi finde derfor, at denne
endnu den 8de Avgust nævnes som Kantor. ’) Povl An
dersen erklærede da, at Biskoppen og Kapitlet vare
ifaldne det Band og de øvrige Straffe, hvormed den pave
lige Exekutions-Ordre truede de Gjenstridige, og gjorde
Mine til at ville bekjendtgjore Bandet. Biskoppen og
Kapitlet appellerede til Paven mod disse Trusler og mod
hele den Proces, som „foregaves“ at være ført om Kantordommet, om hvilken Proces, såvelsom om den pave
lige Exekutionsordre, de lode, som om de havde været
uvidende. Noget senere androge de dog, som de sige,
for at få en Ende på Sagen, på, at Undersøgelsen og
Pådømmelsen af denne måtte overdrages til den samme
Mand, af hvem Exekutionsordren sagdes at være udstedt,
næmlig Johannes Staphileus, episcopus Sibuniensis (?), en af det pavelige Paladses auditores cau>) Det pavelige Forfølgingsbrev findes benyttet som Omslag til
Ribe Bys Tingbog for 1577; men Skriften er for en stor Del
bleven ulæselig.
’) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 493.
s) Sinst., 494.
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sårum. Da Paven bevilgede clette Andragende, udstedte
den nævnte Joh. Staphileus et Forbud imod, at Nogen,
forend han kunde påkjende Sagen, måtte foretage sig
Noget i den til Skade for Andragerne.1)
Denne Appel var naturligvis ikke Andet end et
Slags Udflugt. Resultatet kunde ikke blive anderledes,
end at Doktor Zutpheldus beholdt Kantordommet, og
på hans Vegne hår så udentvivl Povl Andersen bestyret
det, indtil han tilsidst selv kom i Besiddelse deraf, rime
ligvis ved at afkjøbe Doktoren det. Povl Andersen
kavde imidlertid også været om sig på anden Måde,
lian var næmlig Sognepræst til Vejerslev Kirke på
Mors, som han naturligvis lod besørge ved en Kapellan.
1516 overlod han dog denne Stilling til sin Broder Lam
bert, *) om hvem vi senere ville få Mere at høre.
I Året 1515 tænkte Korsbrodrene på en betydelig
Udvidelse af deres Kloster. De ønskede i den Hensigt
at erhverve sig Helligånds-Gården, som stødte op til
Klosteret, ved et Magelæg. Rimeligvis have de først
uden Held direkte henvendt sig herom til Kapitlet, un
der hvis Bestyrelse Helligånds-Gården stod; derefter
henvendte de sig gjennem Prioren i åndvorskov, som
stod i Spidsen for alle Johanniter-Klostrene i de nor
diske Riger, til Kongen, for at opnå det Samme ved hans
Understøttelse. Han sendte Andragendet til Ribe Dom
kapitel med sin Anbefaling; men da Helligånds-Gården
vedblev at bestå på sit gamle Sted, må Kapitlet have
vedblevet at modsætte sig Magelæget.’)
Den 23de Oktober samme År udgav Kongen fra Viborg en Forordning om Handelen i Jylland, i hvilken
han først på Grund af Kjøbstedcrnes Klager forbyder
Gejstliglieden (med Undtagelse af Biskopperne), Fogderne
og Bønderne at opkjøbe Øxne eller andre af Landets
Produkter for at drive Handel med dem. Fra dette
*) Bartholinske Afskrifter i Univers.-Bibi.
*) Allen: De rebus Christiani secundi exsulis, S. 92.
’) Terpager: R. C., S. 519. (Kongens Brev er ikke indført af
Terpagcr, hverken på det Sted, som han selv henviser til,
eller andensteds.)
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Forbud er Adelen undtagen; men såvel den som de an
dre ovennævnte Klasser forbydes det at drive sådan
Handel for inden- eller udenlandske Kjøbmænds Penge.
Dernæst bestemmer ban, at ingen Borger i Kjøbstederne
måtte drive nogen Sommerdrift af Øxne andensteds hen
end til Ribe og Kolding, og det kun til 3 Markeds
tider, næmlig til Marie Bebudelse (den 25de Marts) og
Marie Fødselsdag (den 8de September) til Ribe, og til
St. Franciskus’s Dag (den 4de Oktober) til Kolding, og
enhver Kjøbmand måtte endda kun drive 100 Øxne til
hvert Marked. Dog måtte de holde en enkelt VederlagsSvend1), som måtte drive 50 Øxne. — De Øxne, som
Kjøbmændene ikke kunde få solgte på disse Markeder,
skulde de have Lov til at drive til Holsten og Elben.
Endelig findes der en Bestemmelse om, at ingen Håndværks
mand måtte give sig af med Handel.’) — Ved denne
Forordning fik Ribe altså Eneret til hele den jydske
Forårshandel med Staldstude, og det var idetinindste i
den senere Tid den eneste, som havde nogen Betydning.
1517.
År 1517, den 26de Januar, udstedte Kong Kristjern
Konge- den Anden fra Kjøbenhavn sit åbne Brev, hvorved han
lige Pr i- tager Borginestere, Rådmænd og Borgere i Ribe i sit konvilegier gelige Værn, Hegn, Fred og Beskjærmelse, at forsvare
for Byen, og fordagtinge (beskjærme) til alle Rette, og stadfæster
alle de Nåder, Friheder og Privilegier, som hans Forfædre havde givet Byen. For at hans kjære Undersåtter
desto bedre herefter må forbedre deres By og sig selv, giver
han dem dernæst følgende Privilegier: 1, at Ingen måtte
stævne eller lade stævne nogen Riber Borger udaf Byen
under en Bøde af 40 Mk. til Kongen og ligeså Meget til
Byen; men de skulde stande til Rette for deres egne
Dommere deri Byen for de Sager, som kunde og måtte
rettes der. Herfra undtages dog åndelige (gejstlige) Sa
ger og de Sager, som stævnedes for Kongen selv. —
2, Kongen forbyder, at Nogen må gjdre Oprejsning eller
Samling i Byen uden Borgmestrene, Rådmændene og
’) Suhin: Nye Samlinger, I, S. 95 fl.
*) Dette Ord, som
også forekommer ellers her i Byen, betyder vistnok en
Svend, som selv havde indskudt en Kapital i liandelen og
havde Andel i denne.
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Byfogden. Hvis der handledes herimod, skulde Hoved
manden have forbrudt sin Hals, og hans Hovedlod til
falde Kronen, og de øvrige Deltagere skulde bøde 20 Mk.
til Kongen og 20 Mk. til Byen. Hvem der mente at
have Noget at klage over, skulde klage til Kongens Fo
ged, Borgmestere og Råd. — 3, Kongen tillader Borgmestere og Råd at vælge Rådmænd, når nogen afdøde,
og Behov gjordes, ligesom også at vælge Byens Tjenere.
— 4, Kongen forbyder Alle og Enhver at gjore Ribe
Borgere Forfang på dens frie Stromme oven eller neden
(Byen). — 5, endelig forbyder Kongen alle Præster og
Bønder (Adelen havde Privilegium derpå) såvel Syd som
Nord for Byen, at bruge Kjøbmandskab til Forprang for
Byens Borgere under sådant Godses Forbrydelse til
Kronen.l)
Hos Terpager1) er aftrykt et Beskyttelsesbrev, som Konge
Kristjern den Anden fra Kallundborg Slot havde givet li g t Be
Kapitlet; men År og Dag findes ikke angivne. Kon skyttel
gen siger heri, at ligesom han tidligere har taget Kapit sesbrev
let og dets Gods i sin Beskyttelse, således gjor han det for B anu påny og forbyder Alle og Enhver, og især sine Æmpitlet
bedsmænd på Lille-Tønder, at forurette Kapitlet og
mod
dets Gods i Sønder-Jylland. Det må altsåisær have
Lens
været i Anledning af Overlast, som Lensmanden på manden
Lille-Tønder gjorde Kapitlet, at dette havde søgt om et på Lillesådant Beskjermelsesbrev; men noget Nærmere herom Tønder.
vides ikke.
I dette År begyndte Kong Kristjerns Tog imod Sver- Udrust
rig, som han vilde tvinge til at anerkjende sig som dets ninger
Konge, såsom han for mange År siden, 1499, var bleven
mod
hyldet der som sin Faders Efterfølger. Om Sommeren Sverrig.
blev en dansk Hær og Flåde sendt imod Sverrig. Som
de øvrige Kjøbsteder skulde også Ribe stille Mandskab
til denne Udrustning, og det ikke mindre end 80 Mand;
men i deres Sted lovede Byen at betale 1800 Mk. dansk,
som den erlagde med 26 Stykker rød Ledisk (Klæde fra
’) S u lun s nye SainL, 1, 2, S. 167.
piliog.
’) K. C., S. 188.
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Hr. I*redbjom Podcbusk,
Lensmand på
Riberhus.

Leyden), til 12 Gylden Stykket, og 1020 Mk. i rede
Penge. Desuden måtte Byens Kasse låne Kongen 200
rhinske Gylden til Toget, 6 af de rigeste Borgere, den
ene 100, de øvrige hver 50 Gylden, og Biskoppen 1000
Mk. x)
Andre 1000 Mk. fik Bongen tillåns af Lensmanden
på Riberhus, Hr. Predbjbrn Podebusk, men kun
mod at pantsætte ham Slottet. lir. Predbjbrn var en
Son af Klavs Podebusk til Vosborg og arvede denne
Gård, som dengang endnu ikke var delt, efter sin Fader.
Når han blev Lensmand på Riberhus, vides ikke; men
det må have været imellem 1494, da hans Formand, Ur.
Niels Høøg, sidstegang nævnes, og 1499, da han 6elv første
gang forekommer. Idetmindste siden 1505 var han Med
lem af Rigsrådet. Efter Kong Hanses Død ses han at
have arbejdet på at udelukke Kristjern den Anden, hvis
ugunstige Sindelag mod Adelen han kjendte, fra Tron
følgen.3) Ikke desto mindre beholdt han Riberhus og
blev nu så meget sikrere i Besiddelsen af det, da han fik
det i Pant. Kongens Pantebrev til ham lyder således,
at han for de ovennævnte 1000 Mk. pantsætter ham sit
og Kronens Slot Riberhus med al dets Len og Rente,
kongelig Ret og Rettighed, ihvad det helst kunde være,
til et frit brugeligt Pant, indtil det blev indløst fra ham
eller hans Arvinger. Dog skulde han give Kongen
årlig 80 rhinske Gylden og gjore Regnskab for Sagefald,
Vrag og Andet, således som Kong Hanses Brev, som han
havde på Lenet, indeholdt. ’) Hidtil havde Afgiften, som
man ser af flere Kvitteringer4), været 100 rh. Gylden,
således som den allerede blev ansat 1486 (se S. 390).
Den Nedsættelse, som Hr. Predbjbrn fik i sin årlige Af
gift, var altså 20 Gylden, som, når de regnes lig 50 Mk.
dansk, var en passende Rente af 1000 Mk. 1520 lånte
han Kongen påny 1000 Mk., hvorfor han fik sit Pant
på Riberhus forhojet.5)
*) Sulims nys Saml. I, 2, & 172—189. — Geh.-Ark.: „Ribe By
og blot“, Nr. 34.
’) Overs, over Vidsnsk. Selsk. Forhandl, for 1859, S. 138 fli.
•) Suhms nye Saml., I, S. 189.
*) Smst., S. 92.
») Smst., II, 3 og 4, S. 164.
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Den 22de April 1518 gaves følgende Bestemmelser
angående Bestyrelsen af Kapitlets betydelige fælles Bøndergods:
„I Herrens År 1518, den 22de April, har den
„ærværdige Fader i Kristus og Herre, Hr. Iver
„Munck, af Guds og det apostoliske Sædes Nåde Bi„skop i Ribe, med de Herrer Prælaters og Kan„nikers Samtykke og enstemmige Villie, næmlig
„Ærkedegnen Mathias’s, Dekanus Gundes, Senior
„Niels Markvardsens og Kannikerne Niels Ebbesens,
„Kristjern Andersens, Hans Markvardsens, Hans
„Severinsens, Peder Andersens og Morits Orms, som
„ere tilstede og residere ved Ribe Kirke, for at
„dæmpe Uenigheder, Processer, Misundelse og mange
„andre Ulejligheder, som forstyrre Gudsdyrkelsen,
„og for at forøge den broderlige Kjærlighed, beslut
tet og forordnet, at for Fremtiden, nårsomhelst det
„træffer sig, at noget Fælles-Gods bliver ledigt,
„dette Gods bor opteres af de residerende Kanniker
„alene, således, at den ældste Kannik, hvad enten
„han er Prælat eller ikke,1) opterer den første Gård,
„hvilken han vil, og den anden efter Ancienniteten
„den anden Gård, og således efter Ordenen indtil
„den sidste og nederste (yngste) Kannik. Og hvis
„der endnu er Gods tilbage, bor den ældste Kannik
„andengang optere den'første Gård iblandt Godset,
„hvor den nederste har sluppet, og således ned efter
„Rækken, sålænge der er Gods tilbage. Fremdeles,
„alt det Gods og det samme Gods af sådant Fælles
mods, som en Kannik har fået i sin Besiddelse, det
„bor han beholde på Livstid, forsåvidt han ved
bliver.at residere, dog således, at alle virkelige og
„faste Indtægter i Korn, Smor og Penge deles imel„lcm alle Residerende efter Ligelighed og gammel
„Sædvane. *)
’) Biskoppen slår herved den Fortolkniug fast, som han havde
opstillet 1515, om at Prælaterne ikke havde Anciennitet
fremfor de øvrige Kanniker.
’) Terpager: R. C., S. 120.

!1518.
De en
kel te
Kannikers Op
tion af
Fællcs'godset.

456
Derefter følge de 9 ovennævnte Prælaters og Kannikers Underskrifter. Som man har set, nævnes der ingen
Kantor, og Povl Andersen mangler blandt Kannikerne,
ligesom Domprovsten også er fraværende. Om Kannikeu
Niels Ebbesen er der bemærket, at lian ikke kan
skrive, hvorfor han bekræfter Statutet med sit Segl.
Man har tidligere forstået dette således, at Niels Ebbesen
var så ulærd, at hanikke engang kunde skrive sit Navn;
men det er aldeles sikkert, at dette ikke kan have været
Tilfældet, så at det må have været på Grund af en eller
anden Svaghed, at han ikke kunde bruge Hånden; han
døde også næste År. ’) — Det er førstegang, at Senior
forekommer som en Ærestitel for det ældste Medlem af
Kapitlet; men det er også først i dette Århundrede, at
Ancienniteten får en overvejende og lovbestemt Betydning
i Kapitlet;
Hvad Indholdet af det ovenanførte Statut angår, så
synes det, efter den nøjagtige Måde, hvorpå Opteringen
beskrives, såvel med Hensyn til Fremgangsmåden ved
selve Opteringen som med Hensyn til dens Betydning,
at det er noget ganske Nyt, som herved indføres. Hid
indtil vare Indtægterne af Bøndergodset altså enten bievne
indkrævede af jKapitlets Prokurator (forretningsførende
Medlem) eller også var Godset blevet bortforpagtet dels
til Adelsmænd, hvilket især gjaldt om de fjernere Bestand
dele af det, og hvorpå vi tidligere have anført nogle
Exempler, dels til Medlemmer af selve Kapitlet, hvorpå
der haves nogle Exempler i „Oldemoder“. — Den Ind
retning, som man nu for Enigheds Skyld indfølte, og som
vedblev at bestå indtil Kapitlets Opløsning i det 17de
Århundrede, er klart nok fremstillet i Statutet. De en
kelte Banniker fik ifølge den hver sin Del af Fællesgod
set [i Forsvar, som det kaldtes. De oppebare da alle
Indtægterne af samme; men det egentlige Landgilde, som
vat ansat i Korn, Smor eller Penge, var alligevel en
Fællesindtægt og fordeltes en Gang om Året ligeligt mel
lem de residerende Kanniker, det vil sige, dem, som
havde Andel i Fælles-Indtægterne, på den Måde, at de,
*) So en Notits af mig i Ny kirkehist. Saml., I, 3. 336 fli.
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som havde fået Mere ind, end deres Part kunde blive,
måtte afgive det Overskydende til dem, som havde fået
Mindre ind. De øvrige Indtægter derimod af Bønder
godset tilfaldt den, som havde det i Forsvar; derfor pålå
det liam at hævde og forsvare Godset for Retten. Disse
øvrige Indtægter vare ingenlunde ubetydelige. De bestode
dels af årlige Indkomster, navnlig det såkaldte Gjæsteri,
fremdeles et Svin næsten af hver Gård og nogle andre
mindre eller usædvanlige Ydelser, dels i de tilfældige
Indtægter, som især bestode i Indfæstninger og Sagefald. *)
Af de ovenanførte Bestemmelser om Optionen af
Fælles-Godset fulgte, at de ældre Kanniker fik meget
mere Gods i Forsvar end de yngre og således også havde
storre Indtægter end de.
Strid
Ribe By var på denne Tid kommen i Strid ined
med
Varde om Retten til at besøge Markederne i den sidst
V arde
nævnte By. Der har måske været ganske særegne Be
stemmelser for Markederne i denne By eller idetmindste om Besj
get af
for nogle af dem, ifølge hvilke Varderne vilde forbyde
d en n e
fremmede Handlende at indfinde sig ved dem; efter al
mindelige Regler såvelsom efter Ribe Bys Privilegier skulde Bys Ma
man ikke tro, at der kunde være Tale om et sådant For keder.
bud. Man ser, at Ribe By i dette År (1518) har ladet
tage flere Tingsvidner ved Nørre-, Øster- og VesterHerreders Ting om, at Ribe Borgere havde besøgt 5
Markedsdage i Varde indtil nu, da Borgmester Kristen
Nielsen gjorde dem Forhindring derpå. — Denne Strid
varede meget længe; den 14de Juni 1533 erhvervede
Byen et Kongebrev, hvorved man rimeligvis håbede at
have sejret. Dets Indhold er, at Borgmestere og Råd og
menige Borgere i Ribe havde berettet for hans Majestæt,
at de plejede fra gammel Tid af med deres Gods at besøge
Varde Markeder, som plejede at stande Aske-Onsdag,
Midfaste-Sondag og St. Ibs Apostels Dag (den 25de
At Fordelingen af Bøndergodsets Indtægter virkelig foregik
på denne Måde, ses med Sikkerhed af Kapitlets endnu i StiftsArkivet bevarede Fordelingsprotokol for de første År efter
Reformationen.
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Juli). Men heri hindredes de nu, idet Borgerne i Varde
med Våben og Værge nedbrød og omkastede deres Kram
og Gods og ikke vilde tillade dem at handle. Kongen
tillader Riberne at besøge Varde Markeder ligesom for
med deres Kramgods og Varer og forbyder Alle og En
hver, navnlig Magistraten og Borgerskabeti Varde, atgjore
dem nogen Forhindring heri, dog kun „indtil Nogen kom
mer for Hs. Majestæt med bedre Bevis“. Et sådant må
Varderne rimeligvis være fremkomne med; thi 1539 måtte
Ribe By finde sig i at slutte et Forlig med Varde på det
Vilkår, at Riberne kun skulde have Ret til at besøge 2
Markeder i Varde.1)
Kongen havde på den Tid forbudt Kvægudførselen,
rimeligvis for ikke at mangle Proviant til sine Flåder og
Hære. For at få Sølv til at mønte Penge af, til hvilke
han også trængte, gav han dog den 29de November
Ribe Bys Borgere og Kjøbmænd Tilladelse til, at, hvis
de vilde indføre Sølv og sælge det til den kongelige
Mønt i Malmø, så måtte de opkjøbe Øxne for en tilsvarende Pengesum overalt i Riget og udføre dem uagtet
det almindelige Forbud, og det endda således, at de fri
toges for at betale den nye Told; dog skulde de på
Færgestedet’) og ved Toldstederne betale den gamle,
sædvanlige Told (Udførselstold). Af Møntmesteren skulde
de have en Seddel på, hvormeget Sølv de havde solgt
ham, og hvormange Øxne de derfor igjen måtte opkjøbe
og udføre.’) — Denne Tilladelse har vistnok været me
get fordelagtig for Riberne, som gjorde en dobbelt Han
del og fik Eneret til den ene af dem. At de have benyttet den, ses til Exeinpel deraf, at 2 af de Mænd, der,
som ovenfor er fortalt, havde lånt Kongen Penge, næmlig Rådmand Jep Kristensen og Peder Jejpsen,
i næste Februar Måned fik Tilladelse til at uddrive, den
9 Se Kathedralsk. Indbyd.-Skr. for 1842, S. 60. — Thomas
Jørgensens Kopibog.
9 1516 havde Kongen lagt en særegen Told af 8 Sk. pfi, hver
Oxe, som udførtes fra Vendsyssel og Thy, for at disse Lands
dele ikke skulde blive aldeles blottede for Oxer. (Suhm:
Nye Saml. I, S. 156).
3) Suhms nye Saml., I, S. 295.
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ene 150, den anden 100 Øxne af Vendsyssel, mod i Told
for hver Oxe at afkvitte 8 Sk. i Kongens Gjæld til
dem. *)
Forholdet mellem Kristjern den 2den og Ribe By
har vist været meget godt. I Efteråret 1519 lånte såle
des Byen Kongen påny 900 Gylden i Guld og Sølv og
fik Kongens Forskrivning derfor, dateret Kjøbenhavn d.
4de November. De 100 Gylden havde Borgmesteren Ja
kob Skriver, den samme Mand, som vi have set, 1494
var Byskriver (1508 var han Rådmand), overbragt. Han
var måske kommen til Kjøbenhavn som Anfører for det
Mandskab, Byen rimeligvis har måttet stille til Kongens
sidste heldige Tog til Sverrig. Idetmindste var han næste
År med Kongen i Stockholm, hvor han den 19de Novem
ber fik Kvittering for 561 Mk. dansk af 800 Mk., som
Byen skulde have givet Kongen.2) — Jeg antager, at
denne vor Borgmester, Jep Jensen Skriver (thi således
var hans fulde Navn), var Forfatter. Der findes næmlig
i det kongelige Bibliothek i Stockholm et Håndskrift,
som indeholder en mærkelig Samling danske, versifice
rede Oversættelser af det sydlige Evropas middelalder
lige Æventyr-Digtninger. Det er klart, at Oversætteren
er en Jyde, han nævner sig med Navnet Jep Jensen
og tilføjer Årstallene 1483 og 1484.3)
I Året 1521 viste Kongen igjen Ribe By en bety
delig [Gunst. Uagtet Forbudet mod Stude-Udførselen,
som det synes, bestod endnu, tillod han ved et åbent
Brev, udstedt den 27de December i Odense, at Borgerne
i Ribe, Varde og andre Kjøbsteder i Jylland, som
plejede at handle med Øxne (men denne Handel var for
nemmelig i Ribe Bys Hænder), måtte drive deres Øxne til
Ribe til det forestående Frue Marked i Fasten og der
sælge dem for Guld, Sølv og Klæde til fremmede Kjøbmænd, om der kom nogle, som vilde kjøbe dem; hvis
ikke, måtte de selv drive dem fra Ribe til Elben og
*) Suliins Nye Saml., I, S. 345.
a) Smst., S. 364.
3) Om dette IlUndskrift se Ny er up: Rejser til Stockholm, S.
90 fli. Molbeoh i „Hist. Tidsk.“, IV, S. 152fil. Brandt:
Gammeldansk Læsebog.
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sælge dem der; dog skulde de betale Kongen den ham
tilkommende'Told og Rettighed af dem. Endvidere til
lader Kongen de ovennævnte Borgere at indkræve deres
Gjæld hos Ridderskabet og Bønderne og handle med det
omboende Ridderskab om Øxne og andre Varer, som de
behøvede.1) — Den sidste Del af dette Kongebrev lyder
hojst forunderligt; men Meningen er vistnok den, at da
det ved denne Lejlighed ikke skulde være Adelen og
Bondestanden, således som Borgerne, tilladt at sælge
Øxne til Udførsel, så skulde navnlig Adelen tvinges til,
hvis de vilde af med deres Stude, at sælge dem til Bor
gerne, og dem giver Kongen en Anvisning til på denne
Måde at få de Penge ind, som de måtte have tilgode på
Landet. Kongens Forkjærlighed for Borgerstanden frem
for Adelen røber sig stærkt herved.
15 22.
Den 6te Januar 1522 udstedte Kong Kristjern den
Bestem- Anden en udførlig Lovgivning for de danske Kjøbsteder.
melser Ved denne Lovgivning gjordes det til en almindelig Be
vedkom- stemmelse, at al Udførsel af Øxne til Tydsldand skulde
men de
ske over Ribe, på hvis Marked Øxnene skulde sælges
Ribes
til de fremmede Kjøbmænd „for Guld, purt Sølv og
Handel Klæde, rede om rede’), og ej for andre Vare.“ Tillige
i Kr ibestemmes det, at der ikke måtte udføres andre Øxne
stjern
end Staldøxne (fede Stude) (§ 46). Heste måtte ifølge
den An- § 128 kun udføres over Ribe og Kolding. Derimod
dens
gjorde denne Lov i en anden Henseende et meget væsentLove.
ligt Indgreb i Ribe Bys Privilegier, idet § 44 og 45
indeholde den ganske almindelige Regel, at ingen Bor
gere, ligesålidt som fremmede Kjøbmænd, måtte rejse om
kring på Landet og gjbre Opkjøb af noget Slags Vare;
men Bønderne skulde selv føre deres Øxne og Heste til
Kjøbstederne. Da også alt Bissekræmmeri var forbudt
ifølge § 43, vilde Ribe Borgere miste deres ypperlige, så
ofte antastede, men hidtil endnu hævdede Privilegium på
fri Handel overalt i Landet. Denne Skade afværgedes
dog for en Del; thi da Kongen om Sommeren kom til
*) Suhms Nye SQ,ml., I, S. 372.
D Dette samme Udtryk „rede om rede“ findes også i det åbne
Brev af 1521. Rimeligvis betyder det, at de fremmede Kjobmænd skulde levere deres Varer, når dc modtoge Studene.
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Flensborg, udvirkede Byen, rimeligvis ved et Par gode Tals
mænd af Magistratens Midte, et nyt Kongebrev, dateret
Flensborg Slot den 12te Juli, ved hvilket Kongen tillader
menige Borgere og Indbyggere i Ribe og deres Svende
imod den Ordinants og Skikkelse, som Kongen havde
gjort om Landkjøb, at fare ud af Byen og -ind i hele
Ålborg Len (det Meste af det nuværende Ålborg Amt), i
Vendsyssel og hele Ribe Stift og der kjøbslå på Landet,
sælge og handle med Bønderne om Øxne, Fæ, Korn,
Levnetsmidler, Huder, Skind, Tælle og al anden Kjøbmandskab, som de fra Arilds Tid havde gjort, og uhin
dret at drage ind igjen i Ribe med disse Varer.1)
Kristjern den Andens Lovgivning blev dog ikke af
stor Varighed; thi da han selv næste År blev forjaget
fra Riget, bleve hans Love brændte og ophævede. —
Denne Konges Forkjærlighed for de ringere Stænder og SammenFrygten for hans Tyranni og Grusomhed bragte 4 af de
sværjydske Biskopper, næmlig Biskopperne af Viborg og g el se in od
Ribe, den gamle og den unge Biskop i Børglum, fremde- Kongen,
les 4 af de verdslige jydske Rigsråder, hvoriblandt Predbjorn Podebusk, og endelig Landsdommeren i Nørre
jylland, Biskop Ivers Broder, Mogens Munck, til at
sammensværge sig den 21de December 1522 i Viborg om
at ville vove Alt for at beskytte sig imod Kongens Ty
ranni, hvortil de vilde bruge Hertug Frederik af Sles
vig og Holstens Hjælp. — Brevet er udstedt i 19 Mænds
Navn, men kun underskrevet af de ni ovennævnte, idet
de Øvrige enten ikke ere mødte eller ikke have villet
deltage, At Predbjorn Podebusk var med ved denne Op
stand, stemmer godt med, at han strax efter Kong Han
ses Død havde forsøgt at hindre, at Kristjern den Anden
kom på Tronen; han synes også nu at have hørt til de
Ivrigste blandt Kongens Fjender. ’) Biskop Iver Munck
havde vistnok også i længere Tid været fjendtlig sindet
mod Kongen. Derpå tyder den Omstændighed, at Ærke
biskoppen i Lund, Jørgen Skodborg, da Kongen blev
ham fjendsk 1521, hemmelig var flygtet fra Kjøbenhavn
*) Originalen finde3 i Rådstue-Ark. — Aftrykt i Katliedr.-Sk
Indbyd.-Skr. for 1847, S. 14 fil.
a) Allen: Brevo og Aktstykker osv., S. 32. 37.
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152 3.

til Ribe, hvorfra han forklædt i Selskab med en Kannik
fra Haderslev, Mester Thomas, var dragen til Rom for
at klage til Paven.1) Rimeligvis har Biskoppen i Ribe
ikke været uden Andel heri.
Det var Mogens Munck, hvem de øvrige Sammen
svorne havde bemyndiget til at underhandle med Hertug
Frederik. Denne Fyrste, som regjerede over Halvdelen
af Hertugdømmerne, havde altid ligget i Strid, først
ined sin Broder, Kong Hans, dernæst med sin Brodersøn,
Kristjern den 2den, og da han aldrig havde været nøje
regnende, hvor det gjaldt at opnå en Fordel, forbandt
han sig gjerne med Oprørerne. Den 20de Januar 1523
vare de Sammensvorne atter samlede i Viborg, rimeligvis
med en storre Del af Adelen. Herfra opsagde man nu
Kongen Troskab og Lydighed, og Mogens Munck blev
atter afsendt til Hertugen. På Vejen besøgte han også
Kongen i Vejle og skal efter Sagnet, som dog neppe er
begrundet, på en listig Måde, hvorved han ikke bragte
sig selv i Fare, have ladet Opsigelsesbrevet komme i
Kongens Hænder. Den 29de Januar traf han i Husum
sammen med Hertugen, hvem man nu ligefrem tilbød
Kronen. Dette Tilbud modtoges naturligvis med storste
Beredvillighed, og Hertugen lovede strax at sende 500
Mand til Tønder, for at de kunde være på rede Hånd,
hvis Nogen skulde true Ribe1), måske også for at true
selve Borgerskabet i Ribe. I Frederik den Førstes Hi
storie siger Hvitfeldt ligefrem, at de 500 Mand bleve
sendte til Ribe. ’) Da de lavere Stænder med Hensyn til
deres særlige Interesser ingen Grund havde til at være
misfornøjede med Kong Kristjern, og da Ribe By navnlig
altid var blcven begunstiget af ham, har Borgerskabet
her i Byen vistnok i denne Sag stået i en bestemt Mod
sætning til sin Biskop og sin Lensmand. Kristjern den
Andens Tiltro til Byen viser sig også deri, at han endnu
den 24de Januar fra Vejle tilskrev Magistraten om et
Lån åf Byen på 6000 Mk.^i Klippinge til at betale en
Måneds Sold forud til nogle Krigsfolk, som hanvæutede;
*) Hvitfeldt: S. 1180.
•) nvitfeldt: S. 1247.

*) Hvitfeldt:

S. 1201.
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han vilde stille Byen Sikkerhed i Tolden.1) Han har
dog neppe fået disse Penge, da han allerede den 1ste
Februar havde forladt Jylland. Den 1ste Marts vare
de oprorske Rigsråder samlede i Ribe2); om Hertugen
også var her, vides ikke; men det er vel rimeligt. —
Denne Sammenkomst må enten have varet i længere Tid,
eller en ny må være bleven afholdt her efter Midten af
Måneden. Den kaldes en Herredag, og den unge Hertug
Kristian, Hertug Frederiks Son, ses at have været
tilstede på den.’) Den 13de April forlod Kristjern den
Anden med Hustru og Born og med en Del af sine
troeste Tilhængere Kjøbenhavn, for tilsøs at begive sig
til Nederlandene.
Blandt den fordrevne Konges tro Tilhængere vare
også flere Ribere. Byens Borgmestere bleve måske af
skedigede af den nye Regjering; idetmindste forekommer
Jakob Skriver efter denne Tid som simpel Borger.
Havde han frivilligt nedlagt sit Æmbede på Grund af
Alderdom, var han som Andre i samme Tilfælde vistnok
forbleven i Magistraten som Rådmand. — Mester Povl
Andersen var i Kristjernden Andens sidste Regjeringsår
bleven kongelig Sekretær og en af Kongens vigtigste
og af Modpartiet mest forhadte Rådgivere. Man be
skyldte ham endogså for at øve Trolddom i Forening med
den forhadte Moder Sigbrit. Engang skulde han have
prøvet Styrke med hende i den sorte Kunst og taget
Kraften fra hendes Afgud (den onde Ånd, som hjalp
hende); men tilGjengjæld skulde Sigbrithave manet den
Onde selv, så at denne Dag og Nat var hos Mester
Povl.4) 1520 blev han sendt til Rom, tildels i Anled
ning af det stockholmske Blodbad, og Kongen skrev til
Kapitlet for at bede det om at lade ham beholde hans
Rente (Ret som residerende Kannik), medens han var
fraværende i Kongens og Rigets Ærinde.5) I Rom blev
han til ind i næste År; men i November (1521) var han
y Originalen i Rådstue-Ark.
*) Hilbertz: Aktstykker vedk.
Stad. Århus, S. 121.
®) Diplom. Flensb., II, S. 237.
*) Se Hvitfeldt S. 1123. Allen: Breve og Aktstykker osv., I,
S. 417.
*) Efter en Meddelelse af Dr. O. Nielsen.
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kommen hjem og fik Kvittering for nogle Penge, som
Kongen havde sendt ham. ’) Både i Brevet og i Kvitte
ringen kaldes han Kantor i Ribe, medens han i April
endnu kun have kaldt sig Kannik. ’) I Mellemtiden har
han altså rimeligvis tilkjøbt sig Kantordommet af Dr.
Zutpheldus (se S. 451). 1523, i Februar, da Kongen på
sin Flugt fra Jylland var kommen til Odense, vilde han
påny sende ham til Rom i flere Anliggender, men især
vel for at klage over hans Undersåtters og navnlig Bi
skoppernes Opror,3). Desuden skulde han se at få St.
Knuds Kloster i Odense påny forandret til et verdsligt
Domkapitel, i hvilket Tilfælde Kongen lovede ham Dekanatet i det. Han kom dog ikke bort fra Landet, men
er rimeligvis bleven opsnappet på Vejen, da vi vide, både
at Iver Munck havde truffet Anstalter herfor,4) og at han
kort efter virkelig blev holdt fangen i Ribe. I Juni Må
ned, erfare vi, at han var kommen ud af Fængselet,
gik ud og ind i Biskoppens Gård og holdt Messe; men
man havde rigtignok frataget ham alt hans Gods.*)
Dette Sidste stadfæstes ved „Register over alle Lande“,
hvoraf man ser, at en Gård i Sortebrodre-Gade i Ribe,
som havde tilhørt Mester Povl Andersen og hans Broder
Niels Andersen, 1524 blev tildomt Kroneu og derpå solgt
af denne til en Hans Andersen6). Sit Kantordomme
mistede han også; thi på det anførte Sted af „Register
over alle Lande“ nævnes han som „en Stund Kantor
udi Ribe“. Den, til hvem han måtte overlade dette Præ
latur, var Oluf Munck, Biskoppens Brodersøn, senere
hans udvalgte Efterfølger. Alulig vis har denne dog måt
tet give Povl Andersen en Afståelsessum eller en årlig
Pension. Han beholdt også hele sin Livstid en Del af
x) Suhms nye Saml., I, S. 368.
*) Nye danske Mag., III, S. 232.
8) Vidensk. Selsk. Skr., III, S. 61, hvor Gram siger om ham, at
han var vel kjendt ved det romerske Hof og kjendte alle
Gange og Veje der på sine Fingre.
4) Allen: De rebus Christ. sec. exsulis, S. 93.
*) Allcn:
Breve og Aktstykker osv., I, S. 71.
•) „Register over
alle Lande“.

465
Kapitlets Fællesgods, som han nød Indtægten af, uden
at den kom til Deling?) Sin fuldkomne Frihed havde
han ikke erholdt endnu 1523, eller også har han mistet
den igjen; thi i Januar 1524 finde vi, at Kristjernden An
dens Dronning, Elisabeth, gjennem Hertug Albrecht
af Meklenborg søgte at udvirke Tilgivelse for ham,2)
og endnu i Januar 1525 var der. endogså et Itygte om,
at han var indsat i livsvarigt Fængsel, hvorfor hans
Broder, Mester Lambert, skriver til Kristjern den An
den, at han inden Pintsedag vil tale hans Bedste til de
Forrædere (?) af Ribe. ’) Siden kom han dog på fri Fod
og skal en Tid have opholdt sig i Nederlandene; mon
1535 var han kommen tilbage til Ribe og nævnes flere
Gange som Kantor og Kannik i Ribe.4) Rimeligvis har
han overtaget Kantordominet påny, da Oluf Munck blev
udvalgt Biskop; han udtager endogså kongelig Stævning
mod denne i Anledning af en Tiltale, som han havde til
ham på Kantordommets Vegne5); vi ville senere høre,
hvorledes det gik ham efter Reformationen.
Povl Andersen havde flere Brodre, hvoraf nogle M. Lam'
hørte til den fordrevne Konges ivrigste Tilhængere. Den bert An
mærkeligste af dem er Mester Lambert Andersen, der s en.
lian var ligesom Povl Kannik i Ribe og nævnes første
gang 1516, da Broderen overlod ham Vejerslev Kirke
(se S. 531). 1520 kaldes han kongelig svoren Skriver
(secretarius juratus regis) og forekommer i denne Egen
skab hyppigt fra 1522 af, da han især havde med Kon
gens Pengesager at gjore. Han har .udentvivl forladt sit
Fædreneland i Kongens Selskab; thi allerede i Juni 1523
finde vi, at han var i Nederlandene. Her vedblev han
at vise megen Iver for Kongens .Tjeneste; i Året 1525
ombyttede han Pennen med Sværdet og gik ud som An
fører for et af Kongens Krigs- eller, om man vil, SørøverSkibe og faldt i Begyndelsen af Juni Måned i en Træf
ning ved Sydkysten af Norge.’j
*) Kapitlets Fordelingsprotokol.
*) Allcn: De rebus Christ.
sec. exsulis, S. 93.
3) Ekdahl: Christjcrn II’s Arkiv, I,
S. 804.
‘) Da. Magaz. III, 4, S. ‘204. 5, S. 37.
&) Da. Alag., III, 4, S. 204.
•) So navnlig Allen: De rebus
Christ. sec. exsulis, S. 92.
30
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Per,
En tredie Broder, Per (eller Peder), er nævnt S.
Niels og 448. Han er udentvivl den Peder Ånde rsen af Ribe,
Hans An- som var Skipper på et af Kong Kristjerns Krigsd er sen. skibe, der 1531 strandede på den norske Kyst, og
som rimeligvis kort efter blev lienrettet som Sørøver.1)
En 4de Broder, Niels Andersen, fik, som ovenfor
nævnt, sin Ejendom i Ribe konfiskeret, fordi også han
„kom af Landet til Rigets Fjender.“ — Den 5te Broder,
Hans Andersen, er rimeligvis den Samme, som kjøbte
Brodrenes konfiskerede Ejendom i Ribe af Kronen (se
S. 464). rian deltog, såvidt man ser, mindre i den po
litiske Partikamp, men er dog rimeligvis den Broder til
M. Povl, som 1526 kom hjemmefra til Antwerpen og
henvendte sig til Kristjern den Andens Kantsler, Gotskalk Eriksen, for at sporge efter en anden af Kon
gens Tilhængere, Per Stub, forhenværende Borgmester
i Viborg. Han fortalte Kantsleren ved samme Lejlighed,
'
at Kjøbstedmænd og Bønder i Danmark, selv de, som
tidligere ikke ganske havde været på Kristjern den An
dens Parti, vare meget misfornøjede med den nye Regjering og mente, at de ikke fik det godt, forend de fik
deres forrige Konge igjen.’) — Hans Andersen lignede
sin Broder, Mester Povl, i Proceslyst og må have været
en lovkyndig Mand; thi han optrådte også som Sagfører
for Andre; han forekommer fra 1544 til 1556 som Råd
mand i Ribe og vil blive nævnt et Par Gange i det Føl
gende.
Kristen
Også Morbroderen til alle de ovennævnte Brodre, K r iNielsen sten Nielsen Bræmer, den Mand, som først anlagde
Bræm er Ydermøllen, var på den fordrevne Konges Parti. I Juni 1523
og Iver var han i Amsterdam, rimeligvis i Handels-Anliggender,
Stub.
der i de Tider idelig førte Riberne til Nederlandene,
og talte der med en af Kongens Sekretærer, for hvem
han ligeledes skildrede de jydske Borgeres og Bønders
Længsel efter at få deres gamle Konge tilbage.’) — I
Ribe bode en anset Borger ved Navn Iver Stub. Han
var rimeligvis en Broder til den ovennævnte Per Stub
’) Allen: Brove og Aktst. osv., I, S. 151.
’) Allen: x Breve og Aktst. osv., I, S. 71.

a)

Smst., S. 417.
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og skal også have stået i Forbindelse med den landflyg
tige Konge og hans Parti. *) — Også Jørgen Hansen,
som en Tid var Kristjern den 2dens Befalingsmand på
Bergenhus og senere fulgte ham i Landflygtighed, synes
at have været af ripensisk Familie. *) — Endelig nævnes
Skipper Thomas Riber som en af Skipper Klements
Underanførere. ’)
Vi have set et Par forgjæves Forsøg af Korsbrodrene
i Ribe på at udvide sig på Nonnernes og Helligånds
gårdens Bekostning. 1523 lykkedes det dem derimod at
blive forlenede af den nye Konge, Frederik den Første,
med St. Jørgens Gård udenfor Ribe. Det kongelige Brev
herpå er dateret Odense den 13de Maj og lyder på, at
Kongen forlener Prior og Brodre i St Hans Kloster
i Ribe sin og Kronens St. Jørgens Gård udenfor Ribe
med alt dens Gods og rette Tilliggende; dog skulde de
vedligeholde Gudstjenesten og den daglige Messe i Gravs
Kirke og modtage alle de syge Mennesker, som tilførtes
dem fra de Herreder, af hvilke St. Jørgens Gården fik
Almisse og Korn. Disse Syge skulde underholdes med
Kost, Sænge og anden „Redelighed“, som de burde have
og fra gammel Tid havde haft. Endvidere skulde Korsbrodrene vedligeholde Gården og holde Godsets Tjenere
(Bønder) ved Lov og Ret. Hvis disse Betingelser ikke
opfyldtes, skulde Kongen eller hans Efterfølgere være
berettigede til at tage Fortoningen fra Klosteret og give
den til en Anden.4)
1524 i November var Kong Frederik i Ribe og mod
tog her det norske Rigsråds Udsending, Adelsmanden
Dr. Vincents Lunge, Lensmand på Bergenhus, som
overbragte ham Rigsrådets Anerkjendelse som Norges
Konge. Ifølge „Danske Atlas“ 5) skal Hyldingsbrevet være
udstedt i Sortebrodre-Klosteret. Derimod var det på
Riberhus, at Kongen underskrev den Håndfæstning, som
Dr. Vincents også havde .medbragt, og som især er mær-

’) Allen: Breve og Aktstyk. osv. S. 446.
Smst., S. 363.
556.
») Register over alle Lande, År 1542.
*) Register over alle Lande.
») V, S. 536.
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kelig derved, at Kongen erkjendte Norge for et Valg
rige.
1525.
Vi have fortalt, at Erik :Menved 1294 havde
„Holskjænket „Kongens Eng“, nu „Holmene“, til Byens Be
nene“ nyttelse. I Tidens Løb var samme Eng kommen fra
hævdes Byen og lå til Fælled for hver Mands Pådrift. Da Byen
Byen.
ved 2 af sine Borgere beklagede sig herover for Kongen,
udstedte denne den 19de Februar 1525 fra Gottorp Slot
en Befaling til Hr. Predbjorn Podebusk, Hr. Holger
Itosenkrands og Adser Brock, sine Æmbedsmænd
på Riberhus, Koldinghus og Skodborg, om, at de 8 eller
i det Seneste 14 Dage efter Påske førstkommende skulde
forsamle sig på den ovennævnte Eng, „Kongens Holm“,
i Forening med Borgmestere og Rådmænd i Ribe og
undersøge, om denne Holm af Arilds Tid havde ligget
til Byen, hvad Adkomst denne havde til den, og endelig
også, om det var Byen og dens Indbyggere tjenligere at
den blev „indhegnet og brugt til Enge, partet og skiftet mel
lem Byens Indbyggere for en redelig Afgift“, end at den lå
uindhegnet til Tojring og anden Drift. Deres Kjendelse
skulde de give fra sig beskreven, således som de vilde
„ansvare “den for Gud og være denbekjendt for Kongen.1)
De 3 Adelsmænds Kjendelse kjendes ikke, men må vel have
været gunstig for Byen, da den beholdt Engen, hvorpå
den idetmindste havde lang Tids Hævd. Derimod kan
det være tvivlsomt, om Holmene strax efter Bestemmelsen
ere bievne skiftede blandt Borgerne, eller om dette først
er sket samtidig med Østermades Udskiftning, som skal
være foregået 1548.
I Januar Måned stadfæstede Kongen Kapitlets Pri
vilegier, først den 19de Juli i Haderslev for Hertugdøm
mets, og den 24de Avgust i Kjøbenhavn for Kongerigets
Vedkommende.2)
1 5 26.
Mester Klavs Gjordsen, Domprovsten i Ribe, var
M. Klavs bleven kongelig Kantsler, rimeligvis ved Frederik den
Gjordsen Førstes Tronbestigelse, da den forhenværende kongelige
bliver
Kantsler havde fulgt Kristjern den Anden i Landflyg*) Origin. i Rådstue-Ark., aftrykt i Kath.-Sk. Indbyd.-Skr. for
1847, S. 16.
’) Stiftsk. Dok., Nr. 505 og 506.
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tighed.1) Han fik nu Kongen til at sikre ham Succes- Ærkesionen i Ærkedegnedommet efter Mester Mads Mar- degn,
kvardsen på følgende Måde: Efter Kongens Bon og
Skrivelse kårede Mads Markvardsen Klavs Gjordsen til
sin åndelige Son til sit Ærkedegnedomme, med Eminerlev og Brons Kirker og al anden tilliggende Rente og
Rettighed, at have, nyde og bruge efter hans Død, såfremt
Kongen tillod det. Denne „Kår og Udnævnelse“ stad
fæstede Kongen derpå den 30te Juli 1525. — Mads
Markvardsen døde i Begyndelsen af næste År, 1526; men,
forunderligt nok, Kongen havde glemt det Løfte, han
havde givet sin Kantsler, og præsenterede i hans Sted
sin Skriver, Mag. Johan Friis (til Hesselager), den
senere så beromte Kantsler. Biskoppen gav også under
24de Maj denne sin Kollats; men Johan Fris resignerede
dog snart til Fordel for Klavs Gjordsen, og Kongen præ
senterede nu den Sidstnævnte, som derpå fik sin Kollats
af Biskoppen den 4de September.2)
Provstiet i Hardsyssel overlod Klavs Gjordsen nu Mag. Iver
til Mag. Iver Juel, en Son af Biskop Hartvig Juels Juel bliBroder, Kjeld Juel til Astrup, og Fru Karme Lange fra ver Provst
Lydumgård. Faderen havde haft Bøvling i Forlening af i Hardsin Broder, og der var Iver Juel født 1494. I sit 10de
syssel.
År kom han i Ribe Skole; der gik han 8 År og derpå
2 År i Århus, kom 14'14 til Universitetet i Kjøbenhavn,
men rejste 1517 derfra til Køln, hvor han tog Magister
graden. Efter at have gjort et kort Besøg i Holland,
kom han hjem om Vinteren, men drog næste År atter
udenlands, dennegang til Rom, hvor han opholdt sig 2’/2
År. 1524 kom han i Kongens Tjeneste og var 2 Gange
i Norge i Anledning af Kongevalget. Der fik han Prov
stiet i Bergen, som årlig indbragte ham 50 Gylden, og
som han beholdt i 7 År, men derpå solgte til en lliber
af borgerlig Fødsel, den kongelige Rentemester, Jørgen
Pedersen. lian siger selv, at han også havde været ud
valgt til Biskop i Opslo og havde haft Bispedømmet tilliKlavs Gjordsen forekommer 1528 tillige som Medlem af Rigs
rådet. (I. E. Larsen: Saml. Skr., I, 2, S. 251.)
s) Disse 3 Dokumenter findes alle iblandt Stiftsk. Dok. i Geh.Ark., Nr. 507—509.
*)
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Klavs
Gjordsen
Forstander i HelligåndsGården,

genied Agershus i 1 År, indtil den tidligere nævnte Vin
cents Lunge skilte ham derved. Forholdet hermed er
meget dunkelt; Kejser kjender i sit Værk „Den norske
Kirkes Historie“ Intet dertil. — Det var ikke gratis, at
Klavs Gjordsen overlod Iver Juel Domprovstiet. Nej!
denne måtte betale ham en årlig Pension af 60 Gylden.
Iver Juel tog strax sin Afsked af Kongens Tjeneste.
Han fortæller, at 10 eller 12 af Kannikerne i Ribe bag
efter kom (for at få Provstiet), men bleve afviste. Han
tog strax Bolig i Ribe, først i en stor Gård „nedenfor
Skolen“, og derpå i Snagdal.1)
Klavs Gjordsen lod sig ikke noje med sit Ærkedegnedomme alene og den årlige Afgift af Domprovstiet.
Helligånds-Gården i Ribe stod, som tidligere omtalt, un
der Kapitlet, og idetmindste i de senere Tider var altid
en af Kannikerne dens Forstander, hvilken Bestilling
rimeligvis var ret fordelagtig. Således havde Kanniken
Jep Stage været Forstander, og derpå Mester Hans
Severinsen. Klavs Gjordsen fik denne til at resignere
Forstanderskabet til Fordel for sig, og Kapitlet overdrog
det derpå til ham ved Kollats af Ilte April 1527. Det
pålægges ham ved Kollatsen at vedligeholde Gårdens
Bygninger og den med dem forbundne Kirke, lade Guds
tjenesten afholde på den sædvanlige Måde, forsyne de
Fattige, såvidt Indtægterne strakte til, med det Fornødne,
forsvare Godsets Bønder efter Evne og vise sig velvillig
i Kirkens og Kapitlets Anliggender.3) — Hans Seve
rinsen er rimeligvis vedbleven at bestyre Gården på
Klavs Gjordsens Vegne; thi 1530 finde vi. at han mødte
for ham i en Stiftelsen vedkommende Sag for Bytinget.’)
— Den 21de November 1530 benådede Kongen Klavs
Gjordsen med, at han for Livstid skulde være fri for
Indkvartering af Rytteri eller Landsknægte i sin Gård i
Ribe, den hellige Ånds Gård.4) — I Sommeren 1527 fik
Klavs Gjordsen tillige Degnedommet i Kjøbenhavns Ka
pitel, 1529 blev han Forstander for Rind Nonnekloster
*)
*)
•)
*)

Se hans egenhændige Optegnelser (Da. Saml., I.)
Terpager: R. C., S. 516.
Hospitalets gamle Protokol, S. 84.
Register over alle Lande.
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efter Knud Gyldenstjerne1), og så var han endda ondydermere Sognepræst ved St. Ibs Kirke i Varde, hvilken
han først 1531 resignerede til en vis Jens Madsen.
Han vedblev at være Kongens Kantsler indtil sin Død,
som allerede indtraf 1532.3) Endnu 1537 var der Strid
mellem Ribe Domkapitel og hans Broder, Mads Gjord
sen, om nogle af hans Efterladenskaber.’)
Indtil lidt hen i det 16de Århundrede havde Ribe
15'
By kun haft en Mølle, som lå der, hvor nu Slusen er
Mi
ved Toldboden, og tilhørte Kongen. Det var vistnok en m ø 1
meget indbringende Ejendom, hvorfor den også, som vi og I
have set, nævnes som en af de kongelige Herligheder møl
ved Siden af Slottet og Tolden. Der, hvor nu Midt- byg
møllen er, var dengang en Sluse, og Ydermøllens Vand
løb var vel et Slags Fæstningsgrav udenfor Nørreport,
hvor der på en eller anden Måde har været spærret for
Vandet. Den Første, som skaffede Byen en For...gelse i
Møllernes Antal, var Svend Neb. Han var en Son af
Povl Neb og stadfæstede 1504 „al den Sjælegave, som
hans Fader havde givet til Ribe Domkirkes Bygning i et
Hus i ‘ k’bnnegade.“ 4) Samtidig levede her en Ib Neb,
rimeligvis hans Broder, der forekommer som Byens Skat
mester og som Kirkeværge, og Kanniken S or en 01 ufsen Neb. —: Da Strommen tilhørte Kongen, kunde en
ny Mølle kun opføres med hans Tilladelse, hvorpå Svend
Neb havde erholdt Kong Hanses Brev, dog mod en årlig
Afgift. Om han ellers har betalt Kongen Noget for Til
ladelsen, vides ikke; Grunden, hvorpå Møllen blev bygget,
tilhørte Byen, hvorfor han og hans Efterkommere også
betalte en Jordskyld til denne. Hans Mølle er den senere
såkaldte Midtmølle, i Begyndelsen også ofte kaldet „Nebs
Mølle“, anlagt der, hvor tidligere Slusen havde været.
Den nærmeste Del af Åen ovenfor Byen fik også Navn
efter ham eller hans Mølle og kaldtes Nebså, nu Nipså.5)
Et Bytingsvidne af 1521 indeholder, at Kristen Bræ*) Da. Mag., III, 6, S. 112.
l) Se II. Rordam: Kldivns.
Kirker og Klostre, S. 107 fil.
3) Danske Mag., IH,
G, S. 111.
♦) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 45u.
s) Se S. 1
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mer og Jens Bruun havde udsagt, at de for nogle Ar
siden vare nærværende på Ribe Rådhus, hvor de hørte,
at Predbjorn Podebusk og Svend Neb bleve forligte om
det Fiskeri, som Lensmændene havde brugt på Kongens
Vegne i det Vandløb, som falder på den Mølle, som
Svend Neb lod opbygge, således, at denne og hans Ar
vinger årli gen skulde give */< Tde. Hvidål til Riberhus. ‘1
Nogle År senere blev Ydermøllen anlagt af den tid
ligere (S. 446 og ru nylig) nævnte Kristen Bræmer.
Han havde lånt Kongen 50 Gylden, men sluttede ikke
længe efter den Overenskomst med denne, at han istedetfor Pengene skulde have Tilladelse til at opbygge eu
Mølle udenfor Ribes Nørreport, Grunden fik også han
af Byen, og fik den, og det endda med påstående Byg
ninger på begge Sider afVandløbet, uden nogen Betaling,
imod at han og hans Arvinger og efterkommende Bru
gere af Møllen forpligtede sig til åt vedligeholde Bol
værket på begge Sider, fra Møllen af til den anden Side
af Broen („sålangt som Broen rækker“); Byen skulde
kun vedligeholde Broens Midtpæle, Midtbjælker og Over
del. Denne Overenskomst mellem Byen og Kristen Bræ
mer er sluttet den 10de Avgust 1526, *) så at Møllen først
kan være anlagt efter den Tid. — Samtidigt eller senere
tilstod Byen dog Kristen Bræmer og hans Arvinger,
sålænge de havde Møllen, Hjælp af Mandskab til at slå
Pæle og fylde de Huller, som Vandet måtte rive.’)
Begge de nye Møller svarede omtrent den samme
Afgift til Kronen, „for Strømmen“, som det også hedder,
næmlig i Slutningen af Århundredet Midtmøllen 16 Dr.
1 Mk., og Ydermøllen 17 Dr. Dette stemmer også med,
jat „den nye Møllé*1 (Ydermøllen) i Slottets Regnskab for
il537 er anført for 34 Mk.; Midtmøllcn nævnes af en
eller anden Grund ikke i dette Regnskab. — I de to nye
Møllers Ejendomsforhold var der den Forskjel, at Midt
møllen uagtet nogen Indsigelse fra Lensmandens Side

M Geh.-Ark.: Diplomat.
»j Kathedr.-Sk. Indbyd.-Skr. for 1839, Bilag, Nr. 7.
•) Ifølge et Tingsvidne af 1542 i Rådstue-Ark.
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blev en fri Ejendom,1) hvorimod Ydermøllen betragtedes
som kongeligt Fæste eller Forlening, som dog, da Byg
ningerne tilhørte Brugeren, vel altid overlodes en af
Arvingerne. Allerede 1539 vilde Kristen Branner over
drage Møllen til sin tidligere omtalte Søsterson Hans
Andersen, M. Povl Andersens Broder, og fik „Borg
mestre, Rådmænd og menige Almue“ i Ribe til at
understøtte dette Andragende på Grund af, „at han var
en gammel Mand, der ikke kunde holde Møllen vedlige
uden Skade for sig selv og Byen på Bulværk og Andet
for det store Vandløb, som hængte derpå“. Dette Andra
gende synes dog at være blevet afslået, måske fordi
Hans Andersen på Grund af sine Familieforhold var
mindre velset af Regjeringen. — Kristen. Bræmer blev
i sin Alderdom meget forgjældet, så at han 1546 måtte
pantsætte den Gård, hanbode i, til Byen for 100 Gylden,
som han den Tid, da han var Forstander og Oldermand
forSt. Hans Gilde, havde låntWGildets Penge.3) — 1548
havde Lambert Ib s en, den rigeste Mand i Byen, Møllen
i Forlening af Kronen. Ilan vilde ikke holde den Over
enskomst, som var sluttet med Byen om Vedligeholdelsen
af Bulværket, og på hans Klage til Regjeringen fik Magi
straten Brev om, at, da Møllen var kongelig, havde Kri
sten Bræmer ikke kunnet pålægge sine Efterkommere en
sådan Forpligtelse, og Byen kunde derfor ikke stille en
sådan Fordring til Lambert Ibsen, uden først at tiltale
ham for Kongen.’) Den 2den Februar 1549 udtog Byen
også Kongens Stævning til Lambert Ibsen om at møde
for ham næste Torsdag i Kolding; Sagens videre Gang
kjendes ikke, men kunde neppe falde ud til Skade for
Byen, da denne efter Kontrakten med Kristen Bræmer
var berettiget til at fordre Grunden og Bygningerne til
bage, når Mølleren ikke længere vedligeholdt'Sulværket.
Kong Frederik var i Efteråret 1526 i Jylland og
havde også isinde at komme til Ribe; men da der gras
serede en ondartet Sygdom i Byen, fik denne Brev om,
*) Lensmandene vilde senere påstå, at det kun var Svend Nebs
Familie, som havde Rettighed til Møllen.
’) Ilådstue-Ark.
s) Smst.
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Kongen
2 (4)
Nætter.

at Kongen ikke vilde komme længere end til Skodborghus; der skulde Byen holde ham og hans Følge i 2
Nætter (eller Dage). Rimeligvis er Kongen dog heller
ikke kommen dertil; thi det synes, at Byen har måttet
udrede 600 Mk. for 2 Nætters Hold i Vejle, og ligeså
Meget for 2 andre Nætters Hold i Odense.1) I denne
sidstnævnte By holdt Kongen en Herredag, om hvis Be
stemmelser, såvel af mere almindelig Interesse, som sær
lig vedkommende Ribe, Kongen underrettede Byen i en
Skrivelse af den 4de December. Skrivelsen er stilet til
Ribe og Varde i Forening og handler om, at det var
berettet for Kongen, at der var mange Gilder og Lav
i Byen, hvoraf der kom Tvedragt mellem Almuen og den
Ulejlighed, at Æmbedsmændene (Håndværkerne) på deres
Lavshus bleve enige om at opskrue Priserne på deres
Arbejde. Kongen havde derfor i Forening med Rigs
rådet besluttet at ophæve alle Gilder og Lav i Kjøbstederne i hele Danmark. Enhver, som for Fremtiden vilde
flytte til en Kjøbsted for at drive et Håndværk, skulde
give 1 rhinsk Gylden til Byen og aflægge Prøve på sin
Dygtighed, men måtte ikke besværes med nogen anden
Omkostning. — Kun Kjøbmænd, og ikke Håudværksmænd,
skulde kunne blive Medlemmer af Magistraten. Denne
skulde den 1ste Maj hvert År sætte Taxt på alt Slags
Håndværksarbejde, ligesom også på 01, Brød og al anden
Kjøbmandskab. — Alle skulde heri være Magistraten
lydige; men hvis denne skikkede sig utilbørligt imod
Nogen af Almuen, vilde Kongen også lade den straffe
uden al Nåde. — Fremdeles, da Byen også havde klaget
over det Laudkjøb og den Forprang, som dreves til
Byens Skade af Landsbypræster, Provster og rige Bønder,
så forbød Kongen med Rigsrådets Samtykke al sådan
Forprang imod de pågjældende Bestemmelser; dersom
Nogen handlede herimod, skulde han straffes af Biskop
pen, hvis han var Præst, og af Lensmanden, hvis han
vaj- Lægmand. — Endvidere meddeles, at Rigsrådet havde
*) Ifølge en Fortegnelse over nu forsvundne Kongebreve til
Byen, hvoraf et enkelt Blad, vedkommende Arene 1525 til
1528, er bevaret og i min Besiddelse.
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bevilget Kongen de Bøder, hvori Prælater eller
Adelsmænd forfaldt i Kjøbstederne; Byfogderne skulde
modtage dem og gjore Regnskab for dem. — Derpå
opfordrer Kongen Magistraten til, hvis der fand
tes nogen enten Åndelig eller Verdslig i Byen,
som var Kongens og Rigets åbenbare Fjende og
en Tilhænger af Hr. Kristjern, den forhenværende Konge,
da at tage Borgen af ham, at han skulde blive tilstede
og stande til Rette for sin tilbørlige Dommer, når det
påæskedes. — Endelig opfordrer Kongen til at føre Til
syn med Guldsmedene, at de gave Sølvet den befalede
Lødighed, hvorom der samme År var udgået en almin
delig Forordning. *)
1526 var der pålagt en ny Told af Øxne og Heste,
som skulde betales foran Gottorp Slot.2) Denne Told
synes at have været Ribcrne til megen Ulejlighed; idelig
kom der Kongebreve til Magistraten om de Told-Restancer,
som Byens Borgere havde pådraget sig ved Gottorp.’)
Tilsidst blev Kongen utålmodig og tillod Tolderen at
lægge Beslag på de første de bedste Ribe Borgeres Gods
for derved at tvinge de andre til at betale. Da dette
var sket, tilskrev Kongen Magistraten om at tilholde de
Skyldige til både at betale Cjælden og erstatte de Uskyl
dige deres lidte Skade.4) — At anvende en sådan Frem
gangsmåde mod Fremmede var i de Tider meget almin
deligt; men at en Konge tillader den eller, rettere sagt,
selv anvender den imod sine egne Undersåtter, er rigtig
nok påfaldende, både ved sin Ubillighed og ved den
Mangel, som det viser, at Regjeringen besad på Midler
til at sætte sin Villie igjennem på en regelmæssig Måde.
På denne Tid havde den lutherske Lære allerede
begyndt at vinde Indgang i Danmark. Af Kongerigets
Byer havde især Kjøbenhavn og Malmø sluttet sig til den,
og af de jydske Byer Viborg, efterat Hans Tavsen var
optrådt der 1525. Ribe By og hele Ribe Stift synes at
have været mindre modtagelige for den nye Lære; de
*) Rådstuc-Ark. — Aftrykt i Kathed.-Sk. Indbyd.-Skr. for 1844,
S. 68.
*) Den ovennævnte Fortegnelse over Kongebreve.
’) Smst.
♦) Thom. Jørgensens Kopibog.
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spille egentlig ‘ aldeles ingen Rolle i Reformatio
nens Historie, men fulgte kun tilsidst med Strbmmen. Hertil bidrog vist, at Biskoppeu, Iver Munck, val
en almindelig anset og vellidt Mand; men i hvor hoj
Grad, for ikke at tale om selve Læren, det hele Kirke
væsen, især måske det højere, trængte til en Reform,
derom vil man have fundet stærke Vidnesbyrd i det, som
jeg har fortalt om Povl Andersens, Klavs Gjordsens,
Iver Juels og Andres, snart Stridigheder, snart venska
belige Handeler om indbringende gejstlige Stillinger.
15 28.
Det første Stød fik den katholske Kirke i Ribe ved
Dens
en ydre Indflydelse. Da Frederik den 1ste var kommen
Indfø- i fast Besiddelse af Danmark og Norge, overdrog han
relse i sin ældste Son, Hertug Kristian, senere som Konge
Tørning kaldet den 3die, Haderslev og Tørning Len med en, som
Len.
det synes, meget udstrakt Myndighed. Hertug Kristian
var allerede tidligt en afgjort Tilhænger af KirkeReformationen, og hans Tiltrædelse til Bestyrelsen synes
derfor snart at have givet Lutheranerne Mod til at op
træde offentlig, og Almuen til at unddrage den katholske
Gejstlighed dens lovlige Indtægter. Kongen skrev derfor
den 2den Avgust 1525 fra Kjøbenhavn til sin Son om,
at Ærkedegnen i Ribe, M. Mads Markvardsen, fryg
tede for, at Indbyggerne iBrøns Sogn (som var annek
teret til hans Prælatur), og i Farrendrup (Fardrup)
Sogn1) ikke vilde give ham Tiende; Kongen opfordrer
derfor Hertugen til at tilholde dem til at udrede både Ti
ende og anden Skyldighed, og at følge denne samme
Fremgangsmåde i andre Tilfælde, for at der ikke skulde
opstå Uroligheder. Inden Året 1527 havde dog Forhol
dene forandret sig så meget, at Hertugen vovede at
optræde med al Kraft for den nye Lære. I dette År
indførte, han den som herskende i Haderslev By, og
næste År gjorde han det Samme på Landet.
Den fuldstændigste Efterretning om denne Sag, navn
lig for Tørninglens Vedkommende, have vi i en Beret
ning2) af Hr. (senere Magister) Thomas Knudsen,
’) Må have hørt til hans Præhende.
*) Sidst og ndjagtigst aftrykt ved Dr. II. Rordam i Kirkc-Kalcndor
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som Året iforvejen af Biskop Iver rMunck var bleven for
flyttet fra Rødding og Skrave Sogne til Hygum. Ilan
fortæller, at i Begyndelsen af 1528 alle Landsbypræster
såvel i Haderslev som Tørning Len fik Hertugens Befa*
ling om at møde i Haderslev, hvis de vilde beholde deres
Kirker. Thomas Knudsen siger, at han henvendte sig
til Biskop Iver med Forespørgsel, om de Præster, der
hørte til Ribe Stift, burde møde efter Tilsigelsen; Biskop
pen havde svaret, at han ikke vidste at sige Noget der
imod, da det var Kongens Villie. — I Haderslev måtte
Præsterne aflægge en Ed, ved hvilken de lovede Hertu
gen Lydighed, men som forøvrigt var meget ubestemt i
religiøs Henseende. Ile»tugens Mening var dog klar nok,
da Præsterne måtte forpligte sig til at gå i Skole hos
'den theologiske, protestantiske Lektor i Haderslev, Mag.
Johan Vandal, som Hertugen havde indkaldt fra Tydskland. Forbindelsen med Ribe Biskop hævedes ganske,
hvori denne fandt sig med en Rolighed, over hvilken
Thomas Knudsen synes at have undret sig. Ligeledes
mistede Ærkedegnen og Kantoren i Ribe deres Indtæg
ter af de fraskilte Sognes Kirkeregnskaber. Til Herreds
provster, som igjen stode under Superintendenten i Ha
derslev, udnævntes Hr. Thomas Knudsen selv for Frøs
og Kalslund Herreder, Hr. Thyge Grumsen i Skjærbæk for Hvidding Herred, og Hr. Erik i Beftoft for
Rangstrup Herred. 4 Præster i Tørning Len vilde ikke
underkaste sig disse Fordringer og bleve strax afsatte,
næmlig Hr. Knud Mikkelsen i Hvidding, Hr. Hans
Fynbo i Endrupskov, og desuden Præsterne i Gram
og Ro ager. De to førstnævnte forekomme senere som
bestandige Vikarer ved Domkirken, i hvilken Stilling Bi
skoppen eller Kapitlet rimeligvis har ansat dem til Er
statning for Tabet af deres Sognekald. Domkapitlet
1 Ribe måtte endogså tage Kollats af Hertugen for de
2 Kirker, Fardrup og Vester-Vedsted, som vare
annekterede til det. Et hdjst ubilligt Forlangende var
for Slesvig Stift, S. 177 fli. som Bilag til en her i flere Hen
seender fulgt Fremstilling af Kirke-Reformationen i Haders
lev Amt.
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det, at Hertugen 1530 endogså forlangte af Iver Munck,
at han skulde bidrage til den haderslevske Lektors Un
derholdning. 9 Biskoppen beklagede sig også herover til
Kongen ’); om han dog blev nødt til at finde sig også
heri, vides ikke.
Af Ribe Stifts sønderjydske Del vedblev således kun
Tønder, Hdjor og en Del af Sønder-Rangstrup Herreder,
såvidt man ved, indtil Reformationen at stå i Forbindelse
med Ribe Biskop.3) — Først 1544 vendte Tørning Len
igjen tilbage til Ribe Stift.
Krj.
Den landflygtige Kristjern den Anden truede
stjern idelig med Indfald i Landet for at gjenvinde Herredbmden 2den met» °S der er heller ingen Tvivl om, at han vilde have
truer
fundet mange Tilhængere, såvel i Ribe som andensteds,
med
Frederik den Første skrev, rimeligvis i Anledning af disse
Indfald. Trusler, til.Magistraten i Ribe om en bedre Befæstning
af Byen; men om der blev foretaget Noget i den Hen
seende, kan jeg ikke sige. — Det er måske i sammeAnledning, at Byen i disse År ses at have haft stadig Ind
kvartering, idet et Antal Landsknægte lagdes i det
såkaldte Borgeleje i Byen, som så måtte føde dem.4)
1 5 30.
Hr. Oluf Munck må have fået Forstanderskabet over
Strid om Nonneklosteret udenfor Ribe efter Povl Andersen,
Østerligesåvelsom Kantordommet; thi han lå i disse År på
made.
Klosterets Vegne i Strid med Byen om Øs term ad e.
Tilsidst pålagde Kongen Biskoppen og Lensmanden at
tiltage nogle af Byens Borgere og i Forening med dem
at påkjende Sagen, og det viste sig da, at Oluf Munck
ikke havde Andet at anføre end, at han mente, at en
Grøft var gravet Klosterets Tjenere (Bønder) i Tv ed for
nær, hvorimod Byen kunde fremlægge en hel Del Tings
vidner, både fra Bytinget og fra Frøs, Kalslund ogGjørding
Herreder om, at Østermade fra Langvedel (Overkjørselen
over Tved Å) af og indtil Tved Enge, og derfra sydpå
indtil Riber - Ulfsborg og Tange, i mange Tider havde været
*) Rhodc: Haderslev Amts Beskrivelc, S. 103.
’) Pontoppidan: Kircb.-Hist., II, S. 851.
•) Blandt Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark. findes en Kollats af Biskop
Iver på Ubjerg Kirke af År 1528.
4) Flere Kongebreve i den tidligere anførte Fortegnelse.

479
brugt af Riber Borgere til Fædrift og Andet efter deres
Villie. I et af Tingsvidnerne tilfojes der, at Menigmand,
som søgte Byen, havde haft deres Bedested der. Sagen
endte derfor med et for de udnævnte Mænd indgået For
lig, hvorved Oluf Munck lovede at afstå fra Sagen; Borg
mestrene skulde beholde deres Agerjord og Surkjær Eng,
som de havde haft fra Arilds Tid, og en afstenet (med
Sten afmærket) Mark på Kloster-Mark, og menige Ind
byggere i 'Ribe skulde beholde Madejorden efter deres
Breves Lvdelse.1)
Biskop Iver Munck var nu bleven temmelig tilårs
og tænkte på at tage sig en Medhjælper og designeret
Efterfølger i sin Brodersøn, Hr. Oluf Munck, hvem
han på denne Måde lettest kunde sikre Bispestolen efter
sig. Oluf Munck var en Son afMogens Munck, som nu
var Medlem af Rigsrådet og af sin Broder var forlenet
med det biskoppelige Slot Volstrup. Han havde stu
deret i Køln og taget Magistergraden. Vi have set, hvor
ledes han, vistnok temmelig ung, fik Kantordommet og
Forstanderskabet for Nonneklosteret, begge udentvivl
allerede 1523, efter Povl Andersen. Han nævnes ikke
udtrykkelig i nogen af disse Egenskaber for 1526, da
han som Kantor stadfæstede et Dokument vedkommende
Egtved Kirke, som lå i Kantorens Provsti.1) Den tid
ligere omtalte Strid mellem Nonneklosteret og Byen om
Østermade ses dog allerede at være begyndt 1524, og
da det i et af Tingsvidnerne hedder, at Ingen havde
gjort Byen denne Ejendom stridig for Oluf Munck, så
ligger deri, at han allerede 1524 havde været Forstander
for Klosteret. Til sin Udnævnelse til Farbroderens Efterfølger forskaffede han sig først den 5te Marts (2den
Sondag i |Fasten) 1531 i Flensborg Kongens Indvilli
gelse mod en Forpligtelse, der, som Pontoppidan siger,
viser, at det var ham mere om den ydre Stilling
og Magt end om Religionen at gjore; thi han måtte
ikke blot love til sin Tid at søge Stadfæstelse hos Kon*) Thomas Jørgensens Kopibog, S. 210. — Se Kath.-Sk. Indb.Skr. for 1847, S. 45 fl.
’) Stiftsk. Dok., Nr. 535,

1531.
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gen (istedetfor hos Paven) på sit biskoppelige Æmbede
og betale ham derfor, men også at tillade, at den evan
geliske Lære prædikedes, at Præsterne giftede sig, og at
Munke forlode deres Klostre, altsammen rigtignok over
ensstemmende med Herredagsbeslutningen i Odense 1527.
Endvidere måtte han love, at dersom nogen sådan (evan
gelisk) Prædikant eller (gift og af Klosteret udgået) Munk
skikkede sig utilbørligt, skulde kun Kongen og Rigs
rådet liave Magt til at straffe dem derfor, (naturligvis
for at den höjere Gejstlighed ikke under dette Påskud
skulde hævne sig på dem for deres Frafald ira Katholicismeu.)1) Det kan nok være, at Kongens Indvilligelse
tillige måtte kjøbes med 2000 rhinske Gylden, for hvilke
Bispestolens Pant i Tröjborg blev forhöjet. Kongens
Forskrivning herpå er udstedt den lite September.2)
Större Vanskeligheder fandt Oluf Munck dog hos
Ribe Domkapitel, enten det nu har været på Grund af,
at dette misbilligede den Måde, hvorpå han havde erhver
vet sig Kongens Samtykke, eller fordi det ikke yndede
ham, hvilket efter hans stridige Karakter ikke vilde være
forunderligt. I Frederik den Førstes Regjeringstid lyk
kedes det ham ikke at overvinde Kapitlets Modstand, og
endnu i Fasten 1533 nævnes han kun som Mester Oluf
Munck, Kantor i Ribe. ’) Da Rigsrådet samme År under
Tronledigheden efter den nævnte Konges Død var
samlet i Kjøbenhavn, fik Iver Munck, for at fremme sin
Brodersöns Valg, det til at foretage et vistnok alde
les enestående Skridt. Det underrettede næmlig un
der 2den Juli 1533 Kapitlet om, at Iver Munck på Grund
af Alder og Sygdom i Rigsrådets Nærværelse havde di
geret sin Brodersön, Mester O uf Munck, til sin Sön og
Medhjælper i sin Livstid og sin Efterfølger i Bispedøm
met efter sin Død; denne Elektion havde Rigsrådet stad
fæstet og annammet Sidstnævnte til sin Medbroder i

*) Geh.-Ark.; „Ribe gejstl. Instit.“, Nr. 118.
’) Geneal. og biogr. Arkiv, I, S. 25. Malmøbogen, udg. afH.
F. Rordam, S. LXXI1I fl.
*) Stiftsk. Dokuin. i Geli.-Ark., Nr. 512.
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Rigsrådet; det bad derfor Kapitlet om nu også fra dets
Side at samtykke i Valget.1)
Endogså herefter vedblev en stor, måske endogså
den stdrste Del af Kapitlet at modsætte sig Valget; men
det lykkedes dog tilsidst at få et Slags Valg tilvejebragt.
Ribe Bispekrønike betegner det rigtignok på den Måde,
atOlufMunck „ved nogle Kanniker blev indført i Bispe
sædet i Domkirkens Kor“,*) og Kristian den 3die gjorde
det senere til en af sine Beskyldninger mod Iver Munck,
at han havde indtrængt sin Broderson ved Bestikkelse
imod Kapitlets Villie og uden dets Samtykke.3) — Den
4de Juli 1534 deltog Oluf Munck i det jydske Rigsråds
og den jydske Adels Møde i Ry og var imellem de 4
Mænd, som bleve afsendte af denne Forsamling, for at
tilbyde Hertug Kristian Regjeringen. Hvitfeldt kalder
ham ved denne Lejlighed „udvalgt Biskop af Ribe“, og
hermed stemmer den Beretning af en Ubekjendt, der dog
synes at have sin Efterretning fra den senere Kantsler
Johan Friis, at Oluf Munck, som dengang var valgt,
sluttede sig til Gesandtskabet, for derved at opnå den
tilkommende Konges Stadfæstelse på sit Valg.4) Denne
Stadfæstelse opnåde han dog ikke strax; thi den 23de
Februar 1535 nævnes han i „Tegnelser over alle
Lande“ endnu kun som Mester Oluf Munck5), og man
ser, at hans Farbroder endnu har alt Bispegodset i Søn
derjylland i sin Besiddelse; men 14 Dage senere, og der
efter oftere, kaldes han i de samme Tegneiser8) „Electus
til Ribe“. I Mellemtiden er det vel altså, at han har
fået sit Valg stadfæstet af Landets nye Konge. Den 17de
April samme År nævner Iver Munck ham officielt som
sin Knadjutor.7)
Ifølge Ribe Bispekrønike søgte og fik Oluf Munck
foruden Kongens også Pavens Stadfæstelse på sit Valg;
men når Bispekrøniken derefter tilføjer, at han dog ikke
*) Dette Brev findes i Indenrigsministeriets Arkiv mellem G. L.
Bade ns Papirer.
*) „Per aliquot canonicos introductus
est in sedem Episcopalém in choro Ripensi“.
’) Ny da. Mag., 3, S. 22. 26.
*) Suhms nye Saml,, III,
S. 278.
*) Da. Mag., UT, 4, S. 189.
•) Smst., S.
204.
Terpager: R. C., S. 239.
31
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kom i Bispe-Æmbedet, er dette kun forsåvidt rigtigt, at
han ikke kom til at efterfølge sin Farbroder og heller
ikke fik Bispevielsen; men at han virkelig havde tiltrådt
sin nye Stilling, ses deraf, at den 13de Marts 1535 gjorde
„Oluf Munck, med Guds Nåde Electus til Ribe“, et Mage
skifte på Bispestolens Vegne med Domprovsten, Mag.
Iver Juel. *) Nogle få Måneder senere var det, at han
og alle de øvrige Biskopper i Danmark bleve fængslede
og afsatte.
Den 15de November 1531 forlenede Kongen forBiskop
Klavs
Sehested. Iver Muncks og flere Rigsråders Bons Skyld sin Mand
og Tjener, Klavs Sehested, med Korsbrodregård i
Ribe, med alt dens Gods, Rente og Rettigheder for 14
År. Dog skulde han give de Præster, som vare der til
stede, Klæde og Føde „til Redelighed“, som de vare vante
til at få dem. Også skulde han bygge og forbedre Kirken
og Gården, holde Godset ved Hævd og Magt, og Tje
nerne (Fæsterne) ved Lov, Skjel og Ret.’) — Biskop
Iver synes herved ligesom at have skaffet Klavs Sehested
Erstatning på Andres Bekostning for, hvad han selv
havde forset sig imod ham. Klavs Sehested havde næmlig
haft Hvolgård i Forlening af Bispestolen; men Biskop
pen hande taget Gården fra ham og forlenet den til
Peder Juel. Ved denne Lejlighed havde Biskoppens
Svende måske været noget voldsomme imod Sehested, og
denne havde ladet dem sværge Hærværk over (fået dem
domte for væbnet Vold). Sagen var bleven udsat af
Kongen til næste almindelige Herredag, men .er vel ble
ven forligt på ovennævnte Måde.’) — Det var dog et
stærkt Indgreb i Gejstlighedens Frihed, som Kongen lier
gjorde, da han neppe havde nogen Skygge af Ret til at
betragte St. Hans-Klostrene som henhørende under Kro
nen. Man ser også, at Overhovedet for disse Klostre i
de nordiske Riger, Prioren i Antvorskov, Hr. Eskild,
udtog Kongens Stævning mod Klavs Sehested om at
møde ined ham i denne Sag for den almindelige Herre
dag St. Hans Dag i Kjøbenhavn. Her blev Sagen dog
’) Stiftsk. Dok., Nr. 527.
*) Register over alle Lande.
•) Tegneiser over alle Lande.
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afgjort således, at Hr. Eskild selv forundte Klavs Sehested Klosteret med St. Jørgens-Gård og øvrige Tillig
gende, og det endda for 16 År. Hvis han selv døde in
den den Tid, skulde hans Hustru, Fru Elisabeth Thomisdatter (Juel), beholde Gården i de År, der vare
tilbage, og denne Forlening stadfæster så Kongen den
12te Juli.1) — Klavs Sehested, var en Son af Sivard
Sehested til Krisby i Svandsen og ejede Spandetgård; Konen var en Datter af Biskop Hartvig iJuels
Broder, Thomas Iversen Juel, som var forlenet med
Trbjborg. Hun må have været særlig yndet af Kongen,
eftersom hun Året iforvejen for sig selv og sin Mand
havde fået Brev på, at de efter Hr. Predbjbrns Død
måtte indløse Riberhus med tilliggende Len og beholde
det uindløst i deres Livstid på samme Betingelser som
han; dog forbeholdes Rigsrådets Samtykke.2) Tilførselen
herom i det kongelige Register er.,rigtignok udslettet
igjen, måske i Anledning af den anden Forhning, som
Klavs Sehested nu havde fået, og den 10de A rgust 1532
fik Niels Brok et lignende Brev på, at han nåtte ind
løse Riberhus med Lenet og den Ret, som Lensmanden
havde i Ribe By, enten med Predbjorn Podebuskes Ind
villigelse eller efter hans Død;4) men Klavs Sehested
blev dog senere Lensmand på Riberhus, om end ikke
som Hr. Predbjbrns umiddelbare Efterfølger.
I Året 1531 fik Biskoppen og Lensmanden i Ribe p/jbe By
tilligemed 6 andre Adelsmænd Befaling af Kongen til at Markeundersøge en Strid mellem Hertug Kristian, Kongens
skjel.
Son, hvem han, som ovenfor fortalt, havde overdraget
Haderslev og Tørning Len, og Ribe By angående Herredsskjellet mellem Kalslund Herred og Byen.4) Anledningen
til denne Strid har udentvivl været den, at Byen, efter
at have erhvervet Jernkjær og Lusby Marker (te S. 418)
ønskede at lægge disse, som tidligere havde hørt under
Kalslund Herred, ind under Byens Jurisdik.'on. Man
kjender ikke Noget til denne Sags videre ang; men
.*) Register over alle Lande.
*) Tegneiser over alle Lande.

*) Smst*

®) Smst.
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Resultatet viser, at Byen har sat sit Ønske igjennem; thi,
såvidt jeg ved, har der efter denne Tid aldrig været Tale
om at henregne nogen Del af Byens Mark til Kalslund
Herred.
Biskoppelig Lensmand på Tröjborg var i disse
1532.
Tider Hr. Wulf Powisch, som var gift med Hr. Oluf
Wulff
Powisch Muncks Søster Kristine. Hvorlænge han allerede
forlenes havde haft Slottet, vides ikke; men den 9de April 1532
med Tröj- fik han et nyt Lensbrev, der lyder således:
„Vii Iver Munck metth Gudtz Naade Biskop
borg.
„i Riipe Giöre alle Vittherlicht i thette wortt ohne
„breff, at wi metth wort elski. Kapittels wilie fuld„burth och Samtycke for viligh oc troff tjenesthe,
„som erligh velbyrdig Mandh och strenge Riddher
„Hr. Wulff Powysk Iløffuitzmand paa Tröyborg
„oss ocKyrckenn giortth haffuer oc hereffther giöre
„will och scall haffue wnth och forlenth och metth
„thette worth obne Breff wndhe och forlene hannom
„och hans kiere Hustrue ffrue Cristine Mwn„ckes Da tt her foren Tröyborg Slotth och Leenn
„metth huis gotts ther nw tiilligger ath haffue nyde
„och beholde udi wor liifs tiidth oc fyre samfwldth
„aar efftber wor dödt.h mett saa skieell atth the
„scail holde Böndeme oc tyenerne ther tilliggendes
„wetth loff skeell oc Retth och ey wforretthe then„nem eller thennem upllcteligenn oc uskelligenn att
„beskatthe offuer toris retthe Plyclit oc landgielde
„eller besuære thennem mett stoor oc wseduaneliig
„eeth och arbeydt eller anden beswer end tiilforne
„seduane wæreth haffuer oc som en Partli aff Bön„derne haffue wortt Breff paa, wdenn saa er ath
„Slotthed er y bygningh oc the thennem tha ey
„qvitli wære kand ’) att forej£er tiill Kalch Steenn
„Tymmer och hues behoff er, som altiidh sedwane
„vereth haffuer, menn atth forsuare oc fordagtinge
„thennem for Offuerwoldt wskill (Uskjellighed) och
„wretth effther alle theres ythersthe magth oc For„muffwe, oc ey atth handle widere eller hordere
*) D. e.: Ikke kan undvære dem.
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„imodth thennem end som the haffue wdi wores, wore
„effterkommeres Biscoppers, oc Capittels mynde och
„Samtycke. Item scall thee were oss wore effter„kommere Biscopper i Rippe och Capittel ther
„sammestetz hörige oc lydige wdi alle tilbörlighedt
„och were oss oc thennem tiill tienesthe metth fyre
„rusthige hesthe indenn lands oc uden nar oc huor
„behoff er oc thi ther om tillsigess, item scall the
„gyffue oc fornyffue oss oc wore effterkommer Bi„scoper i Ripe eth hundrett lybske Mark till aarli„genn wdgiffth af forne Slotth oc ther till giöre oss
„oc wore efftherkommere Biscoper Rede oc Regn„skaff paa halffdellenn alf hwis Indfesthning oc
„Sagefaldth ther falder tiill forne Slott thett Stundh
„thi thennem saa i Forlenyng haffue oc skall the
„bygge oc forbrodre forne Slotth effther theres
„macht oc Fonnwffue och holde oss oc wore effter„kominere Biscoper i Riipe fry Gesteri mett theris
„daglige Folck oc tilhengere oc metfølgere saa tiith
„oc offthe som wores Vey hender ther fram atth
„komme, oc tha atth flytthe oc fore wore Folck oc
„tienere metth wogne tiill nesthe bönder och tyenere
„wetthtager. Item nar forno fyre Aare forgangenn
„ere effther wor affgang aff thenne Verdenn, thaa
„scal strax forne Slotth met alle then Bygning the
„ther paa bygt haffuer bode paa Slottet oc udi Lade
horden wære qviith ocfriiigien tiil Bispen aff Ripe
„oc Capittell ibidem wdenn alle theres Hinder oc
„Giensigelssc, wden saa er, thi kunde haffue thet
„paa ythermere i wore effteikommeres Biscops i Ripe
„oc Capittels mynde, wilie oc Samtiicke. Skeer thet
„oc saa att forne Her Wulff och hans Hustrue her
„forinden døendes worder, tha scall oc forne Slotth
„metth alle synn Bygnyngh bode paa Slott oc wdi
„lade Gorden, som forscreffuet stoor, wære qviith
„oc fry igen til Bispen aff Ripe oc Capittel wdenn
„alle theres arffuinger Hinder och Gensygelsse oc
„ey tii thaa sculle haffwe nogen wederlegnyng eller
„betalnyngh for forne Bygnyngh i nogen maade.
„Item nar wii afgangen er aff thenne Verden, tha
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„scall thi wære forplicthede tiill wor effter Biscop
„(Efterfølger på Bispestolen) i Ripe, som tha tiill
„Biscop wdualdte er aff Hederliigh Capittel ther
„sammestetz tiill hannem oc Capittel udi alle the
„puncther oc artickler som forscreffuet staar tiill
„sålenge forne iiij aar eftter woor Dødth forgangen
„er. Item skeer thet saa, att wii eller wore effther„kommere Biscoper i Riipe trenges eller nodes till
„enthen for Feyde eller for andre merckelig Leylig„heds Skyld saa wi ey kand wære forne Slotth
„qviith ath beskerme oc beuare wor Liiff Hals och
„Clenodie^ Guldt, Solff oc Pendinge paa, tha skall
„the wære forplicthede tiill at oplade oc antworde
„forne Slotth och Slotts loff1) fraa thennom oc tiill
„wore eller wores effterkommere Biscoppers Hender
„i saa godth Troff oc Loffue som the then annammet
„haffue oc scal the tha ighen haffue enthen Bøfflingb,
„wolstrup eller Mogeltynder ath bruge nyde oc be„holde meth huis Rettighed ther tilligger, oc giore
„ther saadanne Tønger oc tyenisthe aff, som forscref„fuet staar tiill saa lenge forne: iiij aar effther wor
„Dødt forgangen er, oc scal thi ther effther forant„worde fraa thennem oc tores arffuynge huilkenn
„the af forne Slotthe annammendes worder udii
„lige maade, som forscreffuet staar om Troyborgh.
„Er thett saa, at wii wore effterkommere Biscoper
„eller Capittell i Riipe haffwe behoff at yndføre paa
„forne Slotth tiill troffuer Hender eller Foruaryng
„Kirckens Clenodie Kyster (Kister) eller Breffue helder
„oc wii eller wore effterkommere Biscoper lustetth
„sielffue att haffue wor Wcringh oc Opholdt huoss
„thennom paa forne Slotth for Feyde eller Fare
„Skyld eller andet tha skal thett stande oss oben
„for, dog saa att wii scall lade føre ther tiill
„tiill wor oc wores tieneres opholdelsse saa thet icke
„bliffuer thennom tiill for stor Kost tærynge oc Be„sunrynghe. Skeer thet oc saa, att forne Slotth
„bliffuer Stigtet (Stiftet) affløst’) indenn fornc aare
B) Ved dette Ord betegnes Befalingen over Slottet.
’) D. e. indløst af Kronen.
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„oc tider forgangen er, tlia scall tliett Breff the
„therpaa haffue ey komme oss woreeffterkommere
„Biscoper eller Capittell i Riipe tiill Hinder eller Skade
„i nogre maade. Sameledes ther som the tisse artic„keler icke saa ubrodeligenn hollindes. worder, som
„forscreffuet staar, men thennem eller nogen aff
„thennom merkeligen forkrenckendes worder, tha
„scall thet Breff the haffue aff oss oc Capittell paa
„forne Slott strax wære døth oc machtloss oc the
„tha ath haffue forhrdth samme breff oc leene. Tiill
„ythermere witnesbyrdth henge wi worth yndzegell
„meth forne Capittells yndzeglle nædcnn for thette
„worth obne breff. Giffuet i Riipe tiisdagenn nesth
„efter Sancti Dionysii episcopi et Martiris
„Dagh Anno MDXXXH.1)
Wulf Powisch beholdt Trojborg også efter Refor
mationen, nu som kongelig Lensmand. 1540 fik han det
endogså frit, uden nogen Afgift, på Livstid. Han lå
gjentagne Gange i Strid med Bønderne om det Arbejde,
de skulde gjore til, Slottet, og døde 1554. — Til Sam
menligning med denne Forlening kan tjene følgende, der
fandt Sted det næste År:
1533.
Hans Nielsen Lange til Kjærgård havde haft
Niels
Trojborg i Forlening for Wulf Powisch. Hans Son,
LaDge
Niels Lange, som senere blev Lensmand på Riberhus,
fik 1533 på Livstid en anden af Bispestolens betydeligere forlen.es
Forleninger, næmlig Vis s elbjerg Gård med Alslev og med VisHostrup Kirker, 2 Møller og Bispestolens Gods i Alslev, selbjerg.
Hostrup, Billum (?)2), Ål, Ho og Oxby Sogne. Han fik
dog alt dette kun efter den daværende Lensmands, Hen
rik Stamp es, Død, „eller om han desforinden kunde have
det udi hans Minde“. Han skulde derimod bygge og
forbedre Gården og tjene Biskoppen i Ribe med 4 rustede
Heste med alt Tilbehør på egen Bekostning, være færdig
dermed Dag og Nat, når han tilsagdes, og selv følge
med, indenlands og udenlands, når Behov gjordes. Des
uden skulde han give følgende Afgift: 1 Læst Rug eller
*) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 520 (efter Grønluuds Afskrift).
a) 1 „Register“ synes at stå, „Ldylen“.
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Mel, 2 Tdr. Sild, 2 Tdr. saltet Hvilling og 2000 Fisk
af Ho og Oxby Sogne, og endelig holde Biskoppen 2
Rejser1) om Året, 1 om Sommeren og 1 om Vinteren.’)
— Den væbnede Tjeneste, som Biskoppens Lensmænd
måtte tilsige barn, var i denne Tid vel mindre beregnet
på private Fejder, hvori Biskoppen kunde komme, men
var nødvendig for den Tjenestes Skyld, som Biskoppen
skulde gjore Kongen.
I Året 1532 døde Ærkedegnen i Ribe Domkapitel,
Mester Klavs Gjordsen. Den 27de September fik Hr.
Lavrids Ølmand, som var kongelig Sekretær, Kongens
Præsentation til Biskoppen;8) men enten er der kommet
Noget ivejen, eller han har selv overdraget sin Ret; thi
kun 2 Dage senere forlener Kongen Prælaturet til en
anden af sine Sekretærer, næmlig Jørgen Gylden
stjerne, som iforvejen var Kannik i Lund. Kongen
gjor ved denne Lejlighed en mærkelig Forandring i den
Form, hvorunder han overdrager Ærkedegnedommet: han
præsenterer ikke Jørgen Gyldenstjerne for Biskoppen, for
at denne skal give ham Kollats på det; men han over
drager ham det ligefrem som en kongelig Forlening, idet
han dog forpligter ham til at gjore den Tjeneste deraf
„inden Kirken og andensteds“, som der plejede at gjbres
deraf, og som hans Forgjængere havde gjort med Rette.4)
— Jørgen Gyldenstjerne tog aldrig Bolig i Ribe, men synes
mest at have haft Ophold i Odense.
Den 2den November 1532 var der en stor Over
svømmelse i Ribe; en samtidig Munk har optegnet om
den, at Vandet stod så hojt, at man kunde fange levende
Fisk i Sortebrodre-Klosterets Omgang (Buegangen, som
indesluttede Klosterets indre Gård).5)
Ved Nytårstid 1533 havde Domkapitlet i Ribe, rime
ligvis mere af Klogskab og Frygt end af Kjærlighed, ved
et af sine ældste Medlemmer, Mester Hans Markvardsen,
sendt Hertug Kristian, den formodede Tronfølger, men
ivrige Tilhænger af den lutherske Lære, en Nytårsgave,
*) Dette Ord brugtes i den Tid ofte i Betydningen „Gange“.
*) Register over alle Lande.
3) Smst.
*) Danske Magaz., 4, S. 167.
*) Suhms nyo Saml., ID,
S. 292.
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bestående af et Sølvkrus. Hertugens Takkeskrivelse,
dateret Haderslev den 5te Januar, er nådig, inen meget
kort.1) — Omtrent 2 Måneder senere, den 10de Marts,
døde Kong Frederik den 1ste. Da han ikke for sin
Død havde fået sin ældste Son udvalgt til sin Efterfølger,
hvilket ellers var almindeligt, kunde man ikke blive enig
om Konge-Valget, idet det herskende katholske Parti i
Rigsrådet med Biskopperne i Spidsen ikke vilde have
Hertug Kristian på Tronen, men vilde lede Valget hen
på dennes yngre Broder, Hans, som endnu var et Barn
og kunde blive opdraget efter det herskende Partis Ønske.
Hvor stor Frygt den katholske Gejstlighed dog næ
rede for, at dens Tid snart skulde være forbi, ser man
blandt Andet af det Forleningsbrev på Helligånds-Gården
i Ribe, som Kapitlet Fredagen efter Påske (den 21de
April) gav Provsten, Mag. Iver Juel, for hans Livstid.
Det hedder i dette Brev, at han skal bygge og forbedre
Gården og selv besidde den, „medmindre han træn
ges derfra med Magt eller Overvold“. Han skal lade
Messer, Tider og Gudstjeneste afholde i Stiftelsens Kirke,
som sædvanligt var, og forsyne de Fattige med Hus, Sæng
og Kost, ligeledes som sædvanligt. Efter hans Død, eller
når han ikke længer selv vil beholde Gården, skal den
vende kvit og fri tilbage til Kapitlet.a)
I Begyndelsen af Juli holdt Rigsrådet en Herredag
i Kjøbenhavn, hvor det katholske Parti satte 2 Ting
igjennem, at Kongevalget udsattes til næste År, og at
flere Bestemmelser toges til Fordel for den gamle Reli
gion. Når det ved samme Lejlighed besluttedes, at Ribe
Slot og By skulde befæstes på det Allerstærkeste3), gik
denne Forholdsregel udentvivl ud på at sikre begge imod,
at Hertugen skulde tage dem i Besiddelse. — I næste
År forandrede Stillingen sig dog aldeles; Lybekkerne
blandede sig for deres egne Interessers Skyld i Striden
og sendte under Påskud af, at de vilde befri den fangne
Kong Kristjern den Anden og atter sætte ham på
Tronen, en Hær og Flåde under Grev Kristoffer af
’) Terpagor: R. C., S. 199.
*) Hospitalets gi* Kopibog og
Protokol.
*) Ny danske Mag., II, S, ti!3.
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Oldenborgs Anførsel til Sjælland, hvor Borger- og Bonde
standen strax sluttede sig til dem. Efterhånden kom
hele det østlige Danmark i Grevens Magt, og de lavere
Stænder søgte at hævne sig på Adelen for den Uret,
som de tidligere havde lidt. Da nu Grev Kristoffer tillige
viste sig som en ligeså ivrig Lutheraner som Hertug
Kristian, så de jydske Biskopper sig nødte til at opgive
deres Modstand imod denne Sidste. På et Møde i Ry
den 4de Juli 1534 bleve de og den jydske Adel enige
om at vælge Hertug Kristian til Konge, og Oluf Munck
var et af de 4 Sendebud, som bleve afsendte herom til
Hertugen. Den 18de Avgust blev denne derpå hyldet af
de jydske Stænder udenior Horsens. Adelen og den
hdjere Gejstlighed i Jylland kom også snart til at trænge
til Hertugens Beskyttelse, idet Grev Kristoffer om Efter
året sendte Skipper Klement, en af Kristjern den An
dens Søkrigere, til det nordlige Jylland, hvor han blev
modtagen på det bedste af Borgere og Bønder og i Be
gyndelsen var heldig i sine Foretagender. Navnlig på
Vestsiden af Landet rejste Almuen sig for sin gamle
Konges Sag lige indtil Kongeåen. Ribe By synes uagtet
de mange Tilhængere, som den fangne Konge tidligere
havde haft der, på denne Tid dog ikke at have været
tilbojelig til at slutte sig til dette Parti, måske mest af
Frygt for Uordener og Plyndringer, hvis en udisciplineret
Bondehær besatte Byen. Biskop Hans Laugesen siger
i en Tale, som han har holdt her i Byen 1551 eller 1552,
at Ribe Borgere kjækt holdt den Ed, som de havde aflagt
til Kongen, og rustede sig ivrigt for at modstå Angrebet
af Skipper Elements Parti.1) Faren afvendtes dog snart,
idet Hertug Kristians Feltherre, Johan Ran tzau, i Slut
ningen af November drog fra Kolding mod Varde, som
var besat af omtrent 400 Bander. Disse oppebiede ikke
hans Ankomst; men ved iSkjernå forsøgte de på at
forbyde ham Overgangen over Broen. De bleve dog let
forjagede, hvorpå Hertugens Hær afbrændte Ringkjø*) Den anførte Tale er tildels afskreven af Terpager i lians
Antegnelser (Adversariér) til Ribes Historie. (Det st. kong.
Bibi. Ny kong. Saml, in 8vo, Nr. 19J.)
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bin g, som var aldeles forladt af sine Indbyggere, der
med stor Iver havde sluttet sig til Opstanden, Derefter
rykkede Johan Ranzau over Viborg mod Ålborg, ero
brede denne By ved Storm og fik Skipper Klement i sin
Magt.
1535.
Derpå forberedte Hertugen sig til at fratage Grev
Kristoffer de øvrige Dele af Danmark. Men hertil be Kirkerne
høvede han mange Penge. Blandt de Midler, som han må afgive
det
anvendte for at få Penge, var også det, at han fratog
Kirkerne nogle af deres mange, efter protestantiske Fore Meste af
deres
stillinger overflødige Kostbarheder. Således fik Biskop
Sølv.
pen i Ribe Brev, dateret den 23de Februar 1535, om, at
han skulde lade overantvorde til Klavs Sehest cd
alt det Sølv, som der var i Domkirken, med Undtagelse
af 6 Kalke og Diske, og at han skulde lade sin Offi
cial gå om med samme Mand til de øvrige Sognekirker
i Byen, for at han kunde modtage det Sølv, som de
havde, med Undtagelse af en Kalk for hver.J) — Samme
Dag skrev Hertugen til Kapitlet et Brev, som endnu er
bevaret; det indeholder vel ikke nogen egentlig Befaling
til at udlevere Sølvet; men han beder Kapitlet om at
betænke hans, Rigets og dets egen Velfærd og Bestand
for Fremtiden og gjore ham til Villie; han vil i Frem
tiden forskylde Kapitlet og Kirken det med al Gunst og
Nåde.2) — Endnu skrev Kongen samme Dag til Kirke
værgerne for alle Sognekirkerne i Ribe om at udlevere
Kirkernes Sølv på den ene Kalk og Disk nær og ikke
lægge Skjul på Noget, og til Magistraten og Byfogden
om at gå Klavs Sehested tilhånde.3) Denne havde selv
været tilstede hos Kongen i Haderslev, da disse Breve
bleve udstedte, og der kan derfor neppe være nogen
Tvivl om, at han har været ivrig i at få dem udførte, så at
vistnok en stor Del Sølv virkelig er blevet udleveret.
— Samme Dag lod Klavs Sehested ogsåefter Kongers
Befaling udstede en Ordre til Slotsfogden på Riberhus
om, at han efter Vægt skulde udlevere alle de Klokker,
som stode udenfor Slottet. Disse Klokker, som skulde
‘) Danske Mag., III, 4, S. 186.
a) Terpager: R. C., S.
214.
*) Danske Mag., anf. Sted.
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anvendes til at støbe Kanoner af, vare bievne indsam
lede et Par År tidligere, idet Kirkerne allerede dengang
havde måttet afgive deres overflødige Klokker, og de,
som vare samlede her, vare forblevne på Stedet, da man
tænkte på at befæste Byen og Slottet.1)
Klavs Sehested havde strax fra Begyndelsen sluttet
sig til Hertugens Parti, hvortil det måske også bidrog,
at hans Ejendomsgård, Spandetgård, lå i Hertugdømmet.
Han havde ledsaget Johan Rantzau på Toget i Jylland,
som hans Adjudant, hvis jeg må bruge denne moderne
Benævnelse; lian havde blandt Andet ført Skipper Klement
som Fange til Kolding, (hvor han senere blev henrettet,)
og fulgte derpå ligeledes Rantzau til Fyn.’)
Lensmanden på Riberhus, den gamle Hr. Predbjorn Podebusk, fulgte som Medlem af Rigsrådet
Hertugen på den Rejse, som han derefter foretog sig op
til Ålborg; men han var vistnok en oprigtig Tilhænger
af den gamle Religion, og det var rimeligvis Grunden til,
at han enten endnu i Året 1535 eller idetmindste for
Marts 1536’) afgik fra Befalingen på et Sted, som tillige
var Bispesæde. Han beholdt dog store Forleninger til
bage. Allerede 1528 var han foruden Riberhus også for
lenet med Han Herred, 1529 fik han desuden Lysgård
og Hids Herreder i Pant, ved Midfaste havde han des
foruden Rinds Herred, og disse 4 Herreder beholdt han,
da han afgav Riberhus. — Hans Efterfølger på Riberhus
blev Ingen af dem, som tidligere havde fået Brev på at
måtte afløse eller efterfølge ham, men den navnkundige
Johan Rantzau til Breitenburg, som tillige var Stat
holder i Nørrejylland4) og Hofmester i Hertugdommerne
og foruden Riberhus havde flere andre Forleninger.
En anden Adelsmand i Ribe, der ligesom Klavs
Sehested ivrigt sluttede sig til den nye Regjering, var
Provsten i Kapitlet, Mester Iver Juel. I Januar 1535
blev han i Forening med Ove Lunge sendt af Hertug
Kristian til Kong Gustav Vasa iSverrig og måtte med
*) Nve danske Mag., 2, S. 213.
*) Diplom. Flensborg. II,
S.* 25G Hl.
’) Danske Mag., III, 5, S. 277.
*) Således kaldes han i et Dokument af 1537 i Hospitalets gi.
Kopibog og Protokol.
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stor Livsfare sætte over fra Fladstraud til Bahus. Samme
År var han også en af Proviantmestrene ved den i Jyl
land påbudne Madskat, og fra dette eller nærmest påføl
gende År er vel også den Kvittering, som han ifølge
Kapitlets Registrant gav det for den Rustning og al an
den Penge-Udgift, som han havde gjort for det.
At Ribe først sent, man kunde næsten sige, i det Stemnin
gen i
sidste Øjeblik, sluttede sig til Reformationen, har rime
ligvis for en Del været af Respekt for dets gamle Biskop Ribe med
og gamle Lensmand, måske også af en Anelse om, at Hensyn
Afskaffelsen af Katholicismen ikke vilde være til Fordel til Refor en By, der var Sædet for en Biskop, et Domkapitel formaog en talrig Skare af lavere Gejstlige og må have draget tionen,
meget store Fordele heraf. At Befolkningen dog egentlig
ikke vai’ ugunstig stemt mod den nye Lære, synes at fremgå
deraf, at for 1536 idetmindste 6 indfødte Ribere havde stu
deret i Wittenberg ’), upåtvivlelig for at høre Luther og
Melancbthon. Blandt dem ere de 2 beromte Brodre,
Peder og Niels Esbernsen Plade eller Palladius,
Sonner af en Borger i Ribe ved Navn Esbern Jensen.
Peder, som var født 1503, havde først gået i Ribe Skole; men
Faderen flyttede senere til Assens, og Sonnerne med.
Som bekjendt, blev Peder den første evangeliske Biskop
i Sjællands Stift, og Niels den anden evangeliske Biskop
i Skåne.
Hvad Hjemmel Terpager har for, at den lutherske Lære
allerede nogle År for 1535 var bleven prædiket her i
Byen,’) er ubekjendt; men såmeget ser man, at Stem
ningen mod den katholske Gejstlighed allerede noget tid
ligere har været mindre god, og tillige Frygten for den
meget svækket. Dette viser sig ved den Vanskelighed,
som Kapitlet havde med at få den Jordskyld ind, som
tilkom det af en Mængde Ejendomme i Byen. Kapitlets
Registrant anfører først 2 Breve af Kong Frederik den
Første, hvori det pålægges Borgerne at betale denne
Jordskyld, hvilke Breve Kapitlet lod læse på 3 „sam
fulde“ Ting (Tingdage, som fulgte umiddelbart efter hver*) Ny kirkehist. Saml., I, S. 463—465.
*) R. C., S. 562.
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andre). De må dog ikke have hjulpet tilstrækkeligt; thi
derefter anfører Registranten en Dom, som Biskop Iver
med flere gode Mænd havde afsagt, og ved hvilken de
tildomte Kapitlet og Kirken den Jordskyld, som de havde
haft af Byen „af arryldt til nu på 2 Års Tid“. Striden
endtes dog heller ikke derved, men vedblev også efter
Reformationen.1)
Den første lutherske Prædikant i Ribe, som man
kjender, var Povl Pedersen Lemvig, der i Året 1535 skal
være bleven kaldet hertil fra Viborg, rimeligvis af en
Del af Borgerstanden. Han prædikede i Domkirken og
Iver Munck skal ikke i nogen hoj Grad have modsat sig
hans Optræden;’) men den underordnede katholske
Gejstlighed, navnlig Vikarerne, forstyrrede ham derved,
at de på samme Tid, som han prædikede og uddelte
Alterets Sakramente, holdt deres Messer og Tider. Rime
ligvis har de ikke af Hensyn til en evangelisk Prædikant
villet undlade at holde dem til de bestemte Tider; men
de have dog vistnok måttet vige for den nye Tingenes
Orden; thi ved et Kongebrev af den 14de September
1536 pålagdes det Kapitlet at sørge for, at der, medens
Guds Ord prædikedes for Almuen, eller Sakramentet ud
deltes, ikke holdtes nogen anden Tjeneste i Kirken, så
længe indtil Kongen gjorde en ny Skikkelse derpå. Til
lige skulde Kapitlet skaffe Hr. Povl en sommelig
Underholdning.3)
I det samme Brev pålægges det også Kapitlet, at
det skal lade den daværende Skolemester (Rektor ved
Domskolen) beholde den Indtægt, som hansForgjængere
havde haft, indtil Kongen også herom gjorde en Anord*) 1526 havde Hertug Kristian klaget over, at nogle af en
Haderslev-Borgers Folk, som deres Husbond havde sendt i
Forretninger til Ribe i Fastetiden, vare bievne overfaldne
her af Gejstlighedens Tjenere, opholdte, udskjeldte og under
søgte, om de ikke førte Kjødspiser med sig. Dengang synes
den katholske Gejstlighed altså endnu at have haft Magten.
(Ny kirkehist. Saml., IV, S. 6 fil.) ,
*) Dån. Biblioth., I, S. 160 (efter Antegnelsen i Ribe gi. Skolebog.)
s) Terpager: R. C., S. 562. Der må være nogen Forvirring i
- den M&de, hvorpå Brevet er afskrevet af Terpager.
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ning. Det var upåtvivlelig også en luthersk Skolemester,
som var bleven indsat, ogsom Kapitlet måske ikke vilde
underholde, fordi det ikke selv havde indsat ham. Det
er vistnok Hr. Han s Tullesen, som her sigtes til.
Han skal næmlig efter den gamle Skolebog ’) have været
den første lutherske Rektor i Ribe og tillige have været
Sognepræst ved St. Hans Kirke, som altså har fået en
evangelisk Præst samtidig med Domkirken. — Omtrent
på samme Tid synes også den anden Sognekirke i Byen,
som var annekteret til Kapitlet, næmlig St. Peders Kirke,
at have fået en evangelisk Sognepræst i Magister Jens
Kristjernsen Varder, efterat den gamle Magister
Hans Markvardsen havde måttet trække sig tilbage.’)
Da det nysomtalte Kongebrev blev udstedt, var det Reforma
katholske Kirkeregimente allerede så godt som styrtet i tionens
Danmark. Den 12te Avgust 1536 havde Kongen truffet Sejer i
hele
en Overenskomst med Flertallet af de verdslige Rigsråder
(Hr. Predbjorn Podebusk var dog ikke imellem dem) om, Landet.
at Biskoppernes verdslige Magt skulde ophæves, og Rådet
ikke modsætte sig Indførelsen af deu lutherske Lære.
Umiddelbart derefter lod Kongen Biskopperne fængsle.
Oluf Munck var netop i Kjøbenhavn og blev sat fast
der; om den gamle Iver Munck også har været i Hoved
staden på den Tid, er usikkert; men vist er det, at også
han blev fængslet og holdt i Fangenskab i nogle Måne
der. Den 28de Oktober vedtog Rigsdagen Religionsfor
andringen med de vigtige Følger, som den medførte også
i verdslig Henseende, og 2 Dage senere lod Kongen en
almindelig Folkeforsamling på Gammeltorv i Kjøbenhavn
stadfæste denne Beslutning.
Vi ville på dette Sted endnu kun kortelig betragte,
hvilke Følger Religionsforandringen havde for den da
værende katholske Gejstligheds Personer. —’ En af de
vigtigste Følger, som Reformationen havde for Kronen,
var, at denne blev Ejer af Bispestolens store Ejendomme.
De afsatte Biskopper bleve dog, efterhånden som de for- Reformaligte sig med Kongen og kom på fri Fod, forsørgede tionen.
D Se Dän. Biblioth., I, S. 170.
’) Ny kirkohist. Saml., I, S. 412.
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med passende Forleninger for Livstid. Iver Munck var
kommen fri den 31te Oktober 1536, efterat han for
Kantsleren Johan Friis eg 2 andre Adelsmænd havde
svoret, at han vilde være Kongen tro og ingen Anke
føre over sit Fangenskab, og efterat de samme 3 Mænd
derpå efter hans Anmodning vare gåede i Kavtion hos
Kongen for disse hans Forpligtelser1) Den 18de Marts
1537 fik han under Kongens Ophold i Ribe Lensbrev på
Livstid og uden Afgift på Ribe Bispegård med en Eng,
som kaldtes Mel dammen (i Fardrup Sogn), og dertil
følgende Jordegods: 11 Gårde i Lu s trup, som hver
skyldte (gav i årligt Landgilde) 3 Ørtug Korn, Lus trup
Mølle, som gav 8 Mk. Penge, og Damgård, som gav
3 Mk; endvidere S emgård (der var et Slags Hoved
gård) og 7 hele og 3 halve Gårde i S em, 4 hele og 1
halv Gård i Høm, 2 hele Gårde iFavrholt og 2 halve
Gårde på Favrliolt Hede, Snepsgård, Munksgård
og Munksgård (nu Skallebæk) Mølle, 5 hele Gårde
i Varming, 1 hel og 1 halv Gård iKarkov,2) 1 Gård
i Thisted e (måske Thiset i Gram Sogn) og Hedegård.
De hele Gårde gave næsten alle, ligesom de i Lustrup,
3 Ørt. Korn; dog gave de i Favrholt hver 1 Tde. Smor,
og den i Karkov ’/i Tde. Smor.3) — Efter Slottets Regn
skab for 1537 fik han desuden leveret 2000 torre Hvil
linger fra Slottet, en Vare, som dengang ikke kunde
undværes ved nogen storre Husholdning.
Hr. Iver Munck levede ikke 2 År, efterat han
havde fået denne Forsikring om at beholde en Del af sit
forrige Bispedommes Indtægter, måske omtrent den samme,
som han havde forbeholdt sig, da han tog sin Bro
dersøn til Medhjælper. Han døde i Ribe Bispegård den
9de Februar 1539 og blev begravet i Domkirken, hvor
der endnu findes et Mindesmærke over ham, næmlig hans
Billede, smukt udhugget i en Sten, der har Formen og
hele Stilen af en Ligsten, men som dog allerede i den
sidste Halvdel af det 16de Århundrede ikke lå over hans
*) Ny kirkeliist. Saml., IV, S. 5 fl.
*) Alt fra Semgård af
i Sem Sogn.
8) Register over alle Lande. — Geneal.
og biogr. Archiv, S. 29.
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Grav, men ligesom nu var indsat i Kirkens sydlige Mur.’)
Terpager1) kalder denne Del af Kirken St. Andreas’s
Kapel. Heri må dog vistnok være en Unøjagtighed;
Iver Munck er udentvivl bleven begravet i den hellige
Birgittes Kapel, som han kalder sit Kapel, og hvor han
havde stiftet en ugentlig Messe.’) På Terpagers Tid
var Iver Muncks Kapel ennu bevaret. OverDoren stode
en Indskrift, rimeligvis opsat for Reformationen, som
indeholdt, at „den ærværdige Fader og Herre i Kristus
Hr. Iver Munck, af Guds Nåde Biskop i Ribe“, havde
ladet denne Bygning indrette År 1 . . . (ikke udført.)4)
— Ved sit Testamente havde han skjænket Domkirken
2 Fordringer, hver på 100 Gylden, som han havde på
et Par af sine forrige Æmbedsbrodre, Biskopperne Jør
gen Friis i Viborg og Knud Gyldenstjerne i
Odense. Den 4de Torsdag efter Påske 1540 udleverede
hans Broder, Mogens Munck, og hans Brodersøn,
Oluf Munck, Kapitlet Brevene på disse Fordringer;’)
men Kapitlet havde ikke let ved at få Pengene ind.
1542 måtte det stævne Jørgen Friis for de 100 Gylden6),
og om det så fik dem, ved jeg ikke. Knud Gylden
stjernes Gjæld stod hen indtil 1554, da Kapitlet også
stævnede ham og fik Dom på, at han skulde betale’)
Iver Munck må have efterladt sig et meget agtet Hans Kaog afholdt Navn i Ribe. Bispekrøniken siger om ham, rakt er.
at han var en brav Mand og dertil udmærket ved Lær
dom og ved sin Venlighed imod Alle.6) Joh. Laur.
Amerinus kalder ham Fædrenelandets Støtte og Lyst,
og endnu Terpager siger, at han var den storste af
de katholske Biskopper, med Undtagelse af Kristjern
den Anden (Puggårds Stifter), og at han havde gjort
sig særdeles fortjent af hele Stiftet og alle dets Kirker,
’) Ser. Rer. Dan., VII, S. 202.
*) Ripæ Cimbr., S.
325.
*) Se S. 446.
*) Inscr. Rip., S. 20.
■) Stiftsk. Dok., Nr. 532.
•) Da. Magaz., IH, 6. S. 315.
*) Stiftsk. Dok., Nr. 589. 590.
•) Ligeoverfor Kapitlet ses ban dog et Par Gange at rære op
trådt temmelig skarpt. Se S. 436 fl. 444.
32
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navnlig Domkirken.1) — En Familie, som klagede meget
over ham, var den Juelske, uagtet hans Moder var af
denne Familie, og han skyldte sin Morbroder, Biskop
Hartvig Juel, at han blev hans Efterfølger. Der må
strax efter hans Tiltrædelse være opstået et Uvenskab
mellem ham og den nævnte Familie i Anledning af no
gen Strid om Biskop Hartvigs Efterladenskaber, og dette
Uvenskab steg naturligvis, da Biskoppen samme År tog
Bøvling fra Kjeld Iversen Juel, og det endda, som Fa
milien påstod, imod det Brev, som denne havde derpå
af Hartvig Juel. Omtrent på samme Tid måtte Thomas
Iversen Juel afgive Trojborg. Striden om Hartvig Juels
Efterladenskaber og om Bøvling var endnu ikke bilagt
ved Reformationen. 1537 stævne Arvingerne Iver Munck
for begge Dele, og i Arvesagen må Dommen, idetmindste
for en Del, være gået ham imod.2) — Den 30te Oktober
1536 lod Kristian den 3die på den tidligere omtalte
Folkeforsamling jpå Gammeltorv i Kjøbenhavn oplæse
sine Klagepunkter mod Biskopperne, såvel mod dem alle
i Forening, som mod hver enkelt. Iver Munck lægges
det først til Last, at han efter Frederik den 1stes Død
havde været med at udsætte Kongevalget, uagtet Kongen
havde væntet sig noget Bedre af ham, især da han
havde så meget Gods i Hertugdømmet. Derefter foreka
stes der ham den Måde, hvorpå han havde indtrængt
sin Brodei son i Bispe-Æmbedet (se S. 481), og endelig
beskyldes han'for at have ladet en Mand dræbe på Varde
Kirkegård.3) Om det sidste Punkt savnes alle Oplys
ninger, så at man neppe kan tillægge det nogen Be
tydning. — I en Henseende kan han ikke frikjendes;
men i den var der måske få af hans samtidige Stands
fæller, som vare rene. Uagtet han som katholsk Gejstlig
ikke kunde være gift, havde han dog en Son, og deraf
gjordes ingen Hemmelighed, da Sonnen efter hans For
navn kaldte sig Frands Iversen.4) Denne var for*) R. C., S. 324. 465. — Saml, også Re9en i hans Atlas: „vir
sedatus atque comis.“
*) Se Iver Juels Optegnelser. —
Da. Magaz., HI, 6, S. 114. IV, 1, S. 58.
•) Nye Da. Magaz., 3. S. 22. 26.
4) Absalon Pedersens
Dagbog, udg. af Nicolaysen, S. 87.
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resten en meget ustyrlig og voldsom Person, af hvem
Faderen må have haft megen Sorg. I Året 1536 var
han stævnet t'ikke mindre end 3rSager for Vold1). Se
nere har han måske forbedret sig noget, da lian 1542
fik Tarm Bispegård og Strandbygård, der ligeledes
havde hørt til Ribe Bispestols Gods, på Livstid af Kon
gen.2) Strandbygård er udentvivl den nuværende By
Strandby i Stavning Sogn, i Nærheden af Skjern og
Tarm.3) — Forskjellig fra denne Son var rimeligvis det
Barn, som han efter et Vidnesbyrd ved Ribe Byting, af
givet Torsdagen for Knuds og Kjelds Dag 1555, havde
med en Maren' Bispes, og til hvis Opfødelse han havde
taget et Stykke af Lus trup Mølleeng, så stort, at der
kunde holdes en Ko derpå, og henlagt det til det Bol,
som lå ved Møllen.
Hr. Oluf Munck måtte sidde i Fangenskab omtrent
et År, forend han kom på fri Fod, rimeligvis kun af
almindelig Forsigtighed; thi Kongen nærede noppe nogen
Misgunst imod ham. Der blev heller ikke oplæst nogen
særlige Klagepunkter imod ham, således som imod de
øvrige Biskopper. Efterat han var kommen fri, blandt
Andet på den Betingelse, at han skulde gifte sig, fik
han snart Forleningeiy såsom Tvis Kloster i den
nordlige Del af Stiftet, som han fik på Livstid, imod at
underholde de Munke, som vare tilbage i Klosteret; des
uden beholdt han sit Præbende og Kannikedomme, hvilke
han altså ikke havde afgivet, da han blev udnævnt til
Biskop. Andre Len fik han i Pant, da han var en formuendeMand, som kunde låne Kongen Penge. 1542 kjøbte
han en af sin Bispestols forrige fasteste Gårde, Volstrup
ved Limfjorden, dog først at tiltræde efter hans Faders
Død, som havde fået den i Forlening af Iver Munck og
efter Reformationen havde fået Kongens Livsbrev på
den. 1545 kjøbte han også Tvis Kloster af Kronen.
Flere År efter Reformationen vedblev han at bo i Ribe,
hvor han den 24de April 1540 fik den nuværende Bispe*) Da. Nagaz., III, 6, S. 111.117.
*) Register ov. al. Lande.
’) I „Danske Atlas“, (V, S. 859) antages StrandbygArd for at
være den samme som Strandbjerggård i Skudbol g Herred.
32*

Oluf
M u n c k.
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gård, det gamle Tårnborg, til Ejendom for nogle Penge,
som Kongen var ham skyldig. ’) Oluf Munck brugte
Tårnborg som et Slags Herregård, hvor han havde Av
ling, og hvortil hans Kapitelsbønder måtte gjore Hoveri.
Da han tillige vilde indrette sig en Avlsgård i ØsterVedsted og tvinge de samme Bønder til også at gjore
Arbejde til denne, beklagede navnlig Kapitelstjenerne i
Åstrup Sogn, som bode 5 Mil nordenfor Ribe, sig for
Kapitlet herover, og dette skrev da i Forening et Brev
til ham under 7de April 1552, hvori de bade ham om,
ikke at besvære Bønderne på sådan en usædvanlig Måde,
eftersom Bønderne ellers upåtvivlelig vilde beklage sig
for Kongen, og Kapitlet derved komme i Orde for at
handle så „upligtelige“ med sine og Kronens Bønder.
— Ved samme Lejlighed opfordrer Kapitlet Oluf Munck
til at fratræde Mester Povl (Andersens) Præbende,
da han måtte vide sågodtsom det selv, at han aldeles
ingen Ret havde til at beholde det efter Mester Povls
Død. ’) Forholdet mellem Povl Andersen og Oluf Munck
(se S. 464) er meget uklart; men man ser heraf, at det
blandt Andet har været ordnet på den Måde, at den
Første har måttet overlade den Sidste sit Præbende på
Livstid.
En anden Strid havde Kapitlet allerede tidligere haft
med Oluf Munck i Anledning af, at denne havde be
mægtiget sig en betydelig Del af Grunden til den KannikeResidents S nag dal, som hans Farbroder 1514 (se S.
445) havde udvidet.3) Rimeligvis har han ikke villet
anerkjende Gyldigheden af sin Onkels Gavebrev. — Vi
have tidligere omtalt den ubefojede Strid, som han på
førte Ribe By om Øs terma de, og når dertil kommer
de langvarige Processer, som han førte med sin nærmeste
Slægt, kunne vi vist, uden at gjore ham Uret, betegne
ham som en meget hård og stridig Mand.4)
Kantoren i Kapitlet, Mester Povl Andersen, mi
M. Povl
Ander stede ved Reformationen påny sit Prælatur. Han var
*) KegiBter ov. al. Lande.
*) Geh.-Ark.: „Gjørding Herred“,
Nr. 60.
’) Thomas Jørgens ens Kopibog, S. 221.
4) Se om ham Beg trup i „Geneal. og biograph. Arkiv“, S. 193
til 214.
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udentvivl de nye Magthavere for ubehagelig, enten det
sen.
nu nærmest var på Grund af sin Troskab mod Kristjern
den Anden eller af hans hele, vistnok mindre prisværværdige, Optræden. Johan Rantzau erklærede, at Povl
Andersen ikke kunde „bestande Kantoriet, som nytterligt
var“, og Kapitlet måtte vælge en Anden til Kantor; dog
forbeholdt det sig, at denne „skulde stille Mester Povl
tilfreds i alle Måder, så at der skulde ikke ydermere
komme Kiv og Strid deraf i nogen Måde“. Den Del af
Kapitelsgodset, som Povl Andersen iforvejen var i Besid
delse af, beholdt han derimod til sin Død.1)
De øvrige Medlemmer af Domkapitlet led ved Refor De øv
rige
mationen ikke nogen væsentlig Forandring i deres ydre
Stilling og Indtægter, ligesom selve Kapitlerne vedbleve Kanni
ker.
at bestå i henimod halvandet hundrede År, skjönt de
rigtignok havde tabt den störste Del af den kirkelige og
politiske Betydning, hvoraf de hidtil havde været i Be
siddelse. Med enkelte nye, lutherske, Medlemmer måtte
det herværende Kapitel strax supplere sig, rimeligvis
ifølge kongelig Befaling, og efter Erasmus Lætus’s
Angivelse skal det have været et af de Kapitler, som
bedst fandt sig i den nye Tingenes Orden, da den engang
var indført. ’)
Den underordnede katholske Gejstlighed ved Domkirken Den L
og ved Byens øvrige Kirker blev ikke så gunstig stillet
ver e
som Kannikerne. Vikarerne beholdt vel for Livstid deres
Gejst
faste Indkomst; men deres vigtigste Indtægter havde vel lighe
i Almindelighed været de tilfældige, som nu faldt bort.
Forsåvidt de enten ikke kunde eller ikke vilde søge
Ansættelse som lutherske Landsbypræster, måtte de til
dels føre et kummerligt Liv. — Hos denne Klasse finder
man derfor også den stærkeste Modstand mod Reforma
tionen. 2 Vikarer ved Domkirken, Povl Mikkelsen og
Hans Fynbo havde tidligere været Præster i Terning
Len, men vare 1528 bievne afsatte af Hertug Kristin u
på Grund af deres Fastholden ved den gamle Lære.3)
Om Hans Fynbo allerede dengang tillige havde haft
*) Se „Ny kirkehist. Saml.“, I, S. 402 fl., livor der tillige for
tælles nogle Træk af Povl Andersens senere Levnet.
’) Sinst., II, S. 886.
•) Se S. 477.
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Peder og Povl s Vikarie ved Domkirken eller først
senere fik det, ved jeg ikke; men Povl Mikkelsen fik
1535 St. Hans Vikarie sammesteds.1) De have natur
ligvis bidraget, hvad de kunde, til at nære deres Kolle
gers slette Stemning mod Reformationen. Da nu denne
også nåde dem i Ribe, vilde de heller ikke her boje sig
for den, og Lensmanden fratog dem derfor deres Vika
rier, som man ser af 2 Kongebreve af 1551 og 15573).
Når næmlig det sidste af disse taler om 2 Vikarer, som
havde mistet Kirkens Rente, fordi de ikke havde villet
være „under den vor Ordinants, som vi om Religionen
have ladet udgå“, så er det vistnok de 2 samme Mænd.
Kongen havde henlagt Indtægterne af de 2 Vikarier til
Kapellanerne ved Domkirken og Kathrine Kirke, indtil
deres tidligere Ihændehavere „rettede sig“; men det vilde
Ingen af dem. Navnlig have vi en interessant Beretning
i denne Henseende om Hr. Povl Fynbo i et Tingsvidne
af 1580, hvori der fortælles, at han for sin Hårdnakkethed, at han ikke vilde afstå fra sit Papisteri og lade
sig undervise, først tidt og ofte var bleven påmindet ,og
siden sat i Baud, og på det Sidste død bort uden Sakrament, og derfor var begraven udenfor sin Dor på Gaden
søndeufor Korsbrodregård.4)
Munkene
Medens Tiggermunkene i de fleste Byer længe for
og Non- Reformationens endelige Sejr vare bievne fordrevne med
nerne.
Magt af Borgerne fra deres Klostre, findes der intet
Spor af, at de her i Byen ere bievne foruroligede. Det
fortælles derfor også, at en flensborgsk Franciskaner, den
bekjendte Ludolf N aam an, efter Klosterets Ophævelse
i sin Fødeby tog sin Tilflugt til Ribe og opholdt sig
hos sine Ordensbrodre der indtil 1537, da Klosteret på
Kongens Befaling blev nedrevet.’) Denne Beretning er
dog forsåvidt urigtig, som vi se, at Guardianen og nogle
af Munkene endnu bleve tilbage i Klosteret hvor de den
anden Onsdag efter Påske de udstedte et Vidnesbyrd om,
at „Lycke Naamantzssen“1 og hans Medbrodre (måske
*) Terpager: R. C., S. 285.
*) Ny kirkekist. Saml,, IH,
S. 45.
8) Tegneiser over alle Lande.
4) Nibe Bys
Tingbøger.
*) Rivesell: Versuoh einer Beschreibung
der Stadt Flensburg, S. 602,
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andre fremmede Munke, som havde søgt Tilflugt her,)
voldelig vare bievne udviste efter Kongens Befaling.1)
Han, den Fremmede, begav sig da på Vandring; men de
øvrige Munke, som endnu vare tilbage, fik en Under
holdning af Slottet, som i dettes Regnskab for 1537 er
opført med 6 Tdr. .Rug, 12 Tdr. Byg, 1 Fjerding Smor
og 500 torve Hvillinger. — De Sortebrodre, som bleve til
bage i deres Kloster, fik vel en lignende tarvelig Under
holdning af Hospitalet, til hvilket de måtte afstå deres
Ejendomme. — De tilbageblevne Korsbrodre måtte Klavs
Sehest ed forsørge. — Nonnerne, hvis Kloster ogGods
blev lagt ind under Slottet, tilligemed deres Prior, fik
deres Underholdning fra dette, men endel rigeligere
end Gråbrodrene. Nonnerne vare også, såvidt man ser,
adelige Damer. Slottets Regnskab for 1537 nævner 3,
næmlig Jomfru Helveg, gamle Jomfru Margrethe og
Jomfru M a r gr e th e R a n tz a u. De 2 sidste fik hver 6 Tdr.
Rug, alle tre og Prioren hver 4 Td. Byg. Alle i Forening
fik 2 Tdr. Havre og 2000 tbrrede og 1 Tde. saltede Hvil
linger, og Prioren desuden 2 Stig (Snese) Kabliau og 1
Tde. Sild. De forbleve boende i Klosteret og dette må
vistnok også efter Reformationen have vedblevet at op
tage nye Beboerinder, rimeligvis efter særlig kongelig
Bevilling; thi endnu i Slottets Regnskab for 1562—63
anføres en Fru Karen i Klosteret (hun flyttede dog
samme År til den gamle Bispegård, hvor der indrettedes
en Lejlighed for hende), til hvem der udleveredes 6 Tdr.
Rug og 11 ØrtugByg, og „Jomfruerne“ i Klosteret, som
fik 3 Trimmel Humle, 1 Tde. Sild, et Stykke Herdevik
(Klæde fra Harderwyk), 1 Tde. Limfjords-Ål, 14 Skjepper
Havre, 1 Fjerding Smor, 4 Får eller Lam, 3 Svin, 8
Gjæs, 1500 Hvillinger, 2 Snese Torsk, 2 Tdr. Salt og
1 Ko.
Hvorledes der efterhånden disponeredes over de
katholske gejstlige Stifteisers Formue og Ejendomme, vil
rigtigere kunne behandles i en senere Del af Byens
Historie.
*) Diplomat. Flensb. II, S. 277.
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II. Ribe Rys Reskrivelse.
A. Størrelse og Folkemængde.
Uagtet den vistnok langt storre Betydning, og vist
nok også noget storre Folkemængde, som Ribe havde i
Middelalderen fremfor nu, var Byens Omfang dog den
gang ikke meget storre end i vore Dage. Storst var
Forskjellen måske for den nordre Forstads Vedkommende,
som dengang var noget stærkere bebygget end nu, og
dernæst i det Strog, som ligger vestenfor Gråbrodre- og
Korsbrodregårds-Gade, hvor der i Middelalderen lå flere,
tildels bebyggede Gader. Også på Sydsiden af Byen
strakte det bebyggede Terræn sig i gamle Dage noget
længere ud; men Bebyggelsen har heller ikke her været
synderlig tæt. På den anden Side optoges dengang en
langt storre Plads end nu af offentlige Bygninger og
Pladser, som Kirker, Klostre og Kirkegårde, og fremfor
Alt af den vidtløftige Bispegård med dens store tillig
gende Grund. Vel existerede der dengang et stort
Antal Stræder eller Slipper, som nu ere aflagte; men
de fleste af dem have ikke været bebyggede, især de så
kaldte Færdingstier, som vare ganske smalle Gange, der
førte som Gjenveje fra den ene Gade til den anden eller
fra Gaderne ned til Åen.
Det bebyggede Terræn var således neppe storre i
Middelalderen end nu; når desuagtet dengang en storre
Folkemængde fandt Plads i Byen, så var det kun ved
Hjælp af en stærk Sammenpakning. Grundene vare i
den Tid næsten alle meget små, navnlig med en lille For-
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side ud til Gaden. Dette viser sig endnu i Byens Matrikul at 1682, sammenlignet med de nuværende Forhold.
Tage vi f. Ex. Nørreportsgadens sydlige Side, så var der
1682 på Nederdammen 12 Ejendomme, på Mellemdammen
7, imellem Slusen og Sortebrodregade 6, mellem sidst
nævnte og Torvet 6, tilsammen 31 Ejendomme, hvoraf
kun i 1 Tilfælde 2 Nabohuse havde samme Ejer. Nu er
Ejendommenes Antal i de ovenanførte Dele af samme Gade
henholdsvis 7, 4, 2 og 3, tilsammen 16. Især var Plad
sen knap i og ved de såkaldte Boder, hvoraf i Alminde
lighed flere lå samlede, tilhørte de mere Formuende og
udlejedes til Arbejdsfolk og fattige Håndværkere. Også
Baghusene synes temmelig ofte at have været bebode.
Om Byens Folkemængde i Middelalderen haves der
naturligvis ingen Angivelse, og jeg ved Intet, hvoraf
man skulde kunne beregne den, endogså kun med nogen
lunde Sikkerhed, undtagen af Byens Størrelse og Befolk
ningens antagne Tæthed i Sammenligning med den nuvæ
rende, hvorefter man vel kan antage, at Byen i Begyn
delsen af det 16de Århundrede har haft en 5000
Indbyggere. Hertil fører også, hvad man kan slutte sig
til om Befolkningens Størrelse et halvt Århundrede senere,
da den vistnok var bleven noget mindre, som en Følge
af Reformationen og den store Indskrænkning, som
denne bevirkede i de Gejstliges Antal. År 1556 holdtes
der en Mønstring over Byens Væbning, ved hvilken der
mødte 583 Mand. Man synes at være mødt omtrent så
mandstærkt som muligt, både Gamle og Unge; men syn
derlig mere end en Ottendedel af Befolkningen kan dog
vel ikke have hørt til Væbningen, hvilket vilde give en
Folkemængde af omtrent 4,500.
Som en Følge af Ribe Bys Ælde og Anseelse indtog
den gjerne den første Plads blandt Landets Kjøbsteder, lige
som Jylland plejede at nævnes først blandt. Rigets Lande.
Således nævnes f. Ex. Ribe først blandt de danske Kjøb
steder, som ifølge Udkastet til en Unionsakt af 1447,
når Tronen blev ledig, skulde sende Af.sendinge til Val
get af en ny Konge for de 3 nordiske Riger.
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B. Byens'Topografi.

Forstaden.

Det gamle Ribe bestod ligesom det nuværende af 3
ulige store, ved naturlige Forhold adskilte Dele, næmlig Forstaden på den nordlige Side af Åen, den syd
lige storre 0, som udgjor Hovedbestanddelen af Byen,
og „Dammen“, en tildels ved Kunst frembragt, bebygget
Dæmning, som forbinder Forstaden med Hovedbyen? Vi
ville gjennemgå disse 3 Dele af Byen og skildre deres
Udseende og Mærkværdigheder i Middelalderen, idet vi
begynde nordfra.1)
Når man kommer til Byen nordfra, passerer man
tæt udenfor Forstaden en mindre Å, som nu kaldes
Tved- eller Kalslund-Å. Overkjørselen over denne skete
ved Hjælp af et Vadested, den såkaldte „Langvedel“ ’), om
trent 400 Alen østenfor den nuværende Landevej og Bro.
Dog harder vistnok allerede i Middelalderen, idetmindste
til sine Tider, været en Bro på dette Sted, næmlig den
såkaldte „Nybro“, som nævnes i det 14de Århundrede’)
og ikke godt kan være nogen anden. Efter dette Vade
sted kaldtes Åen i ældre Tid stadig „Langvedel-Strom“.
Såsnart som man var kommen over den, havde man den
hellige Gravs Kirke liggende lige for sig; men Ho
vedvejen bøjede sig først tilhøjre, indtil den nåde hen til
Saltegade, hvilket Navn forekommer førstegang 13484),
hvorpå den førte lige ind mod Byen.’) Forstaden, midt
i hvilken man nu befandt sig, bestod endnu i det 14de
Århundrede, idetmindste tildels, af Beboelsessteder, selv
*) Ved denne Skildring har jeg i særdeles Meget kunnet be
nytte Professor Thorups Bearbejdelse af det samme Æmne i
Kath.-Sk. lndb.-Skr. for 1833 og 1839. Blandt Hjælpemid
ler, som Thorup liar savnet, men som jeg har været så hel
dig at kunne benytte, må jeg her nævne Prospektet af Ribe
i Brauns „Theatrum urbium“, hvoraf en Kopi følger med dette
Værk, og Resens Grundtegning i hans Atlas.
*) Nævnes i det 14de Århundrede. Ser. Rer. Ban., V, S. 568.
•) Sinst.
*) Srnst., S. 546.
s) At Hovedfærdselen nordfra strax efter Reformationen gik
igjennem Suitegade, ses deraf, at det 1540 tillodes at kjøbe
Tømmer udenfor Porten, „når det er kommet op i Saltegade“.
(Nyt Da. Magaz., II, S. 271.) •
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for Folk af den mere formuende Klasse ’); men allerede
i Midten af det 15de Århundrede viser det sig i Byens
gamle Jordebog, at Forstaden væsentlig bestod af Stalde,
og dette blev endnu mere Tilfældet i den påfølgende Tid,
så at den i det 16de Århundrede var en hel By af Stalde,
som tilhørte Kjøbmændene og vare bestemte til Opstaldningenaf deStude, med hvilke dedreve en udstrakt Handel.
Nogle Forfattere, og iblandt dem, som det synes,
Terpager'8), have ment, at Forstaden var den ældste
Del af Byen, og at St. Peders Kirke, som lå her, var
Byens ældste Kirke. Hvad der fornemmelig taler herfor,
er, at Jordsmonet herude unægtelig kunde være bedre
skikket til Bebyggelse end de Øer, på hvilke Byen senere
hovedsagelig havde sin Plads. Man kunde da antage,
at det var Hedningernes Overfald i Biskop Leofdags
Tid, som gav Anledning til at flytte Byen ud på Øerne,
for at give den en sikrere og tillige for Skibsfarten be
kvemmere Beliggenhed. Dette er naturligvis kun Gjætning; men såmeget er sikkert, at St. Peders-Kirken må
anses for meget gammel, og fra den kan man vel tem
melig sikkert slutte til det omliggende Kvarter; men
ligeså vist må det også anses for, at Biskop Leofdag
blev begravet på deu nuværende Domkirkes Kirkegård,
og at Byens og Stiftets Hovedkirke idetmindste kort Tid
efter har fået sin Plads her, om den ikke havde den der
tidligere. Hvis Kvarteret omkring St. Peders Kirke vir
kelig er den ældste Del af Byen, har Mindet herom dog
allerede tidlig tabt sig; thi ligesom det i det 14de År
hundrede lå udenfor Byens nordlige Port og Befæstning,
således kaldes det også hyppigt Forstaden (suburbiuiu),
og om dets Kirker bruges ofte det Udtryk, at de lå uden
for Ribe. Hermed stemmer det også, at Byens Grunde
allerede i den gamle Jordebog regnes fra Nørreport
iudefter, og at Forstaden tidligere ikke synes at have
lienhørt under Byens Inddeling i de 4 Fjerdinger. Vi
kunne passende dele, Forstaden i 2 Dele, den, som lå
østenfor, og den, som. lå vestenfor Hovedgaden, den
ovennævnte Saltegade.
*} Ser. Rer. Dan., S. 546. 555. 556. 565.
’) Ripæ Cimbr., S. 379.
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Kvarteret vestenfor Saltegade bestod af den lille
Halvø, som dannes ved Tved-Ås og Ribe-Ås Sam
menløb, dels hdjere Land, dels Eng. På det første lå
noget tilbage fra Saltegade den ovenomtalte St. Peders
Kirke, en lille, meget massiv Bygning med et Tårn i
vestre Ende af samme Bredde som Kirken og med rund
Korafslutning, således som det viste sig, da Grunden for
nogle År siden (Vinteren 1855—56) blev udgravet, for
at man kunde benytte de Kampesten, som havde dannet
Bygningens Grundvold. Et Par gamle Begravelser fand
tes under Kirkens Gulv, deriblandt en enkelt, som var
dannet af Tufsten. Terpager siger (Ripæ Cimbr., S. 380),
at han har målt Kirken og fundet den 43 Alen lang og
14 Alen bred, hvilke Mål stadfæstedes ved Udgravningen;
kun holdt Grundvolden naturligvis et Par Alen mere i
Dimension. Kirken nævnes førstegang 1145 (s. S. 20),
annekteredes 1486 til Kapitlet og ejede på Reformatio
nens Tid flere Enge og Jordstykker, som tilligemed deus
Sogn, hvortil også Nederdammen hørte, gik i Arv til
St. Katharine Kirke. Selve Kirken blev stående til henimod Slutningen af det 17de Århundrede og anvendtes
af Byen til forskjelligt Brug, snart som Matcrialhus,
snart som Sygehus. Tårnet i den vestre Ende træder
aldeles ikke frem på Tegningen i Brauns „Theatrum“
og omtales heller ikke nogetsteds, uden i Byens gamle
Jordebog, hvor der nævnes en Gade som udgående fra
St. Peders „Klokkehus“ imod Nord. Også her er det dog
tvivlsomt, om der ved „Klokkehus“ menes et Tårn
eller en såkaldet Klokkestabel. — Præsten Peder
Madsen ved denne Kirke er omtalt ved År 1465.
De 2 sidste Sognepræster vare Kanniken Mag. Hans
Markvardsen og Mag. Jens Kristjernsen, som ved Refor
mationen blev den første evangeliske Præst ved St. Ka
t-harme Kirke.
På Toften vestenfor St. Peders Kirke havde ifølge den
gamle Jordebog Byens gamle Teglgård ligget, hvor man må
have brændt Sten af Klæg; denne Teglgård var altså al
lerede nedlagt omtrent 1460, da Jordebogcn blev forfattet.
Flere Gader og Færdingstier nævnes i denne samme Jorde
bog på den vestlige Side af Saltegade, og tildels vare de
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bebyggede; men, såvidt de historiske Efterretninger gå
tilbage, har dette Kvarter dog aldrig været stærkt be
folket.
Ved St. Peders Kirke lagde fra gammel Tid af Fri
serne til med deres Saltskuder. Deraf havde, som alle»
rede omtalt, Saltegadc sit Navn, og i den yderste Ende
af den nuværende Saltegade gik der en Arm af denne
Gade under samme Navn („neder på Saltgade“) imod
Vest henimod St. Peders Kirke. *) Dog har vistnok også
den Arm af Gaden, som førte til Landvedel, ført Navnet
Saltegade (se S. 513 og 515). I den vestlige Arm af
Gaden lå rimeligvis de „Salteboder“, som omtales ved
År 1365.’) Selv efter Reformationen omtales der Bul
værker ved Åen i Nærheden af St. Peders Kirke.
På Østsiden af Saltegade traf man, for på denne
Side at begynde inde fra Byen af, strax udenfor Ydermøllebroen en åben Plads, det såkaldte Sommertorv.
Dette Torv, hvoraf der nu kun er en lille Del tilbage,
nævnes for første Gang i „Oldemoder“ i en Opregning
af Kapitlets Ejendomme og Jordskyld i Ribe By omtrent
fra År 1440, hvor der siges, at Kapitlet ejede en Grund
på dette Torv.
Dernæst nævnes den i et Pante
brev, som en Cæcilie Nielsdatter havde udstedt til Ka
pitlet, og som anføres i Kapitlets Registrant af 1553’.),
bvor der er tilfojet følgende Bemærkning: „Somertorgh
er then platze vden Nørportt som Per Thomsen fordom
Borgmester (f 1536) lodt sette then staldt paa hoss
Dorekysthe oc saa øster till salig Per Ibsens staldt“.
Den Dårekiste, som her nævnes på en Måde, som synes
at udvise, at den allerede existerede for Reformationen,
forekommer ikke i Byens gamle Jordebog, så at den
udentvivl må være yngre end denne. Den lå umiddelbart
op til den nuværende Ydermøllebro langs med Åen, som
*) Se Kath.-Sk. Indb.-Skr. for 1839, S. 54, Anm. 1. Thorup har
misforstået dette Sted, som om her taltes om en Bujning af
Gaden imod Øst, skjont der udtrykkelig siges: „ncdor på *
Saltgade mod St. Peders Kirke.“
*) Ser. Rer, Dan., V, S. 556.
») Fol. 410.
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man ser af det Dokumen.t, hvorved Magistraten 1629
solgte den Grund, hvorpå den hidtil havde stået.1)
Fra den ovennævnte Plads udgik der ligesom nu 2
Gader mod Øst. Den ene, hvis Retning er Sydost, og
som nu almindelig kaldes Tange-Gade efter en nærlig
gende Landsby, siges i Jordebogen at gå op til St. Ni
kolaj Kirke; den anden, som går lige i Øst og nu kaldes
Tved-Gade, siges sammesteds at gå ned i Pay pyt (eller
P ag lipyt). Ved at følge den første af disse Gader,
som i den ældre Tid kaldtes St. Nicolaus 'eller St. Nilaus Gade, kom man altså ud til St. Nikolaj Kirke
og det dermed forbundne Nonnekloster. Klosteret må
antages at have ligget der, hvor nu Justitsråd, Stiftsfysikus Kiær har sin Have, Kirken derimod i Kancelliråd
von.Støckens Have, hvor der er fundet gamle Begravelser
i Jorden. Hele Strækningen her ud til synes at have
været bebygget, da der i det 13de Århundrede nævnes
en Gård, som lå ved Siden af Nikolaj Kirke.2)
Om Nonneklosteret,; hvis egentlige Navn var
St.' Nicolai Fruekloster udenfor Ribe, er der fortalt i
den historiske Del, at det nævnes førstegang 1215, men
at det er rimeligt, at det er noget ældre. Det stod un
der Kronens Patronat, hvilket i Slutningen af det 15de
Århundrede nær havde bevirket dets Ophævelse i Anled
ning af nogle slemme Beskyldninger, som gjordes imod
Nonnerne, hvorom er lortalt ved År 1479 og 1502.
Klosteret havde på den Tid kun 4 Nonner og var måske
ikke bestemt for flere. Nonnerne tituleres i den katholkse Tid altid med „Frue“ ; efter Reformationen kaldtes
de, som vare tilbage, „Jomfruer“. Blandt disse sidste
var en Margrethe Rantzau, og overhovedet antager jeg, at
Nonnerne i dette Kloster, som i de fleste gamle Nonne
klostre, altid vare af adelig Herkomst. Blandt dem var
både en Priorinde og en Underpriorinde. Desuden havde
Klosteret også en Prior, som omtales både i det 13de
Århundrede og ved Reformationen, ligesom der omtales
et Stykke Jord, som denne Gejstlige havde haft i Brug.
Endelig havde Klosteret, idetmindste i senere Tider, også
*) Ovenanførte Indb.-Sk., S. 24. fl,

*) „Oldemoder“: fol. 16.
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en Forstander, som synes at have kunnet være både af
gejstlig og verdslig Stand, skjont også han i Alminde
lighed var en Gejstlig. Han udnævntes af Kongen i
dennes Egenskab af Klosterets Patron. Den første, som
nævnes, er Truels Nielsen År 1448, som det synes, en
Borger i Ribe; af de senere ere nævnte Hr. Lavrids
Bertelsen, Kristjern Jude (Verdslig), Hr. Povl Andersen
og Hr. Oluf Munck. — Om det hellige Blod, hvori Klo
steret var så lykkeligt at have Andel, have vi talt ved
Åt 1478. — Klosteret havde ikke uanselige Ejendomme:
for det Første havde det sin. Ladegård, der lå umiddel
bart ved Klosteret, og som efter Reformationen blev
gjort til Slottets Ladegård; dens bortsolgte og udstyk
kede Marker stå nu for lidt over 8 Tdr. Hartkorn.
Bøndergodset opregnes kort efter Reformationen således:
4 Mænd i . . . ., 3 i Tved, 5 i Fardrup Sogn, 4 i
Tange, 4 i Vilslev Sogn, 12 i Jærnved Sogn, 3 i Hunderup Sogn, 3 i Kalslund Sogn, 2 i Varming (Sem Sogn),
1 i Hojerup, i i Toftlund, 1 i Hygum (i Skadst Herred,)
3 i Vester-Vedstcd Sogn (deriblandt 1 i Yderbjerrum), 4
1 Half (?) sydost for Kolding, 1 i Dunse, 1 i Hvidding,
2 i Spandet, 1 i Vanderup (Vamdrup) Sogn, 2 i Gamst,
1 i Andst, 1 i Tabøl (måske Tobøl i Føvling Sogn), 3 i
Elbohened (hvis Afgift især bestod af Ved og Humle
stænger), foruden et Stykke Jord, kaldet Murkelund, ved
Hillerslev.J) 2 andre Gårde i Vamdrup vare allerede i
Året 1536 ifølge kongelig Befaling til Priorinden og
menige Jomfruer bievne solgte fra Klosteret.a). —{ Des
uden ejede dette flere Enge på Ribe Mark, som tid
ligere end det øvrige Gods bleve solgte fra KronenJ:og
kom i den Baggese.nske Families Besiddelse, navnlig Od
derholm, en Eng på Vestermade og en Syd for Byen
ved Inderbjerrum. Vi have set (S. 421), at de 4 Nonner
ved det 16de Århundredes Bcgyndel&e beregnedes at have
en årlig Indtægt tilsammen af 2*/a Læster Korn, 26 Mk.
Penge og nogle mindre Indtægter (Herligheds-Indtægterne
*) Opregnet i Joh. Rantzau’s Regnskab for Riberhus for År
1537. (Geh.-Ark.: Danske Saml., 565, 10.)
’) Da. Magaz., III, 6, S. 98. — Tegnclser over alle Lande.
(Torsd. efter Nativ. Mar. 1536).
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af Godset). Dette var dog måske ikke Klosterets fulde
Indtægt. — Både Klosterets og Priorens Segl ere beva
rede hos Terpager; det første forestiller den hellige Nikolaus med Omskrift: Sigillum monasterii sancti Nicolai
Rips (?) o: den hellige Nikolaus’s Klosters Segl i Ribe.
St. Nikolaj Kirke lå ganske tæt ved Klosteret og
var måske oprindelig bygget som Klosterkirke. Den
forekommer på Oldemoders Liste over Stiftets Sogne
kirker, altså omtrent 1340, men uden at være sat til
nogen Afgift til Provsten. 1386 nævnes den udtrykkelig
som Sognekirke for en Del af Byen eller rettere af For
staden, og det således, at man ser, at dens Sogn strakte
sig lige hen til den nuværende Ydermøllebro. *) Desuden
hørte ganske sikkert Byerne Tved og Tange til Sognet.
1510 nævnes en Lydik Johansen som Sognepræst ved
denne Kirke.*) En Klokke, som blev støbt til den År
1477, blev efter Reformationen flyttet til St. Kathrine
Kirke. Dens Indskrift findes i Terpagers „Inscript. Rip.“
S. 137.
Paj pøt, til hvilken den nuværende Tvedgade førte
ned, hed nok oprindelig Bagges Pøt; thi således kal
des den i nogle Optegnelser i „Oldemoder“ fra År 1317.
Dette Vandsted er nu så fuldstændig opfyldt, at man ikke
nærmere kan angive dets Sted; men det kan ikke have
ligget meget langt fra Saltgade, siden Jordebogen omta
ler en Grund, som strakte sig fra denne Gade ned til
Pajpøt.
St. Jørgens Gård eller de Spedalskes Hus (Do
mus Leprosorum) hørte til et Slags Stiftelser, som i Mid
delalderen fandtes næsten ved enhver Kjøbsted af nogen
Betydning og oprindelig havde den udelukkende Bestem
melse at optage dem, som lede af Spedalskhed, en i den
ældre Tid temmelig almindelig Sygdom. Dette Slags
Hospitaler lå altid udenfor Byerne, og allerede af den
Grund kan det, skjont Forstaden ikke regnedes med til
den egentlige By, neppe være rigtigt med Thorup at
lægge vor St. Jørgens Gård i selve Saltegaden, på den
nes Østside. Jeg tror også, at Thorup misforstår den
*) Rip» Cimbr., S. 49.

*) Smst., S. 542.
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Angivelse i Byens gamle Jordebog, på hvilken han støt
ter sin Mening. Først siges der i Jordebogen, at der
kommer en „senere efterbygget“ Gade „synden af paglipyth oc løber i saltgadh ock nether til langwcthel“.
Langvedel er, som ovenfor sagt, altid selve Vadestedet
over Tvedå. Umiddelbart derefter fortsætter Jordebogen
således: Item østermere (østligere) i melle toffte kommer
en ferdigh stigh (Færdingsti) fra paypyth och løber
øster, och northen om ste. Jurgens gardh. Kommaet
efter „øster“ er meget skarpt betegnet, uagtet dette
Skilletegn ellers neppe findes i Bogen. Meningen er
altså: Østligere end. den førstnævnte Gade udgår der fra
Pajpøt en Færdingsti, som løber østerpå og norden om
St. Jørgens Gård. Denne Gård lå altså østlig eller syd
ostlig for Pajpøt, imellem Tofterne (som dette Terræn
endnu hedder), rimeligvis på Sydsiden af den Vej, som
danner Fortsættelsen af Tvedgade.
Den første Efterretning, som vi have om et hervæ
rende Hospital for Spedalske, er omtrent fra Midten af
det 13de Århundrede, da en Knud Snubbe skjænkede
Hospitalerne i Slesvig, Flensborg, Åbenrå og Ribe hvert
1 Mk. Penge. *) Da han giver en lignende Gave til
I-Ielligåndsgården i Ribe, kan der ved Hospitalet ikke
menes Andet end de Spedalskes Hus.— 1291 ejede „de
Spedalske“ i Ribe et Stykke Eng på Nyholm ved Jærnkjær’), og Hr. Johannes Herodes, som døde 1319, havde
kjøbt et Stykke Grund i Byen af dem3). De havde altså
tidlig begyndt at erhverve sig Ejendomme i og ved Byen.
1338 nævnes udtrykkelig „de Spedalskes Hus“ i Anled
ning af en Gave, som det fik (S. 181), hvorimod Nav
net „St. Jørgens Gård“ neppe forekommer forend i det
15de Århundrede.
De forskjellige St. Jørgens Gårde plejede at have
hver sine bestemte Herreder, i hvilke de havde Tilla
delse til at bede om Almisse, især Levnetsmidler, til hvis
Indsamling de til visse Tider sendte deres Vogne omkring.
’) Ser. Rer. Dan., VIII, S. 159.
s) Stiftsk. Dokum., Nr. 15.
s) Ser. Rer. Dan., V, S. 541.
33
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Disse Herreders Syge vare de til Gjengjæld pligtige til
at modtage. Desuden kunde de ligesom andre gejstlige
Stiftelser have storre eller mindre Besiddelser, af hvilke
de droge Indtægt. At også St. Jørgens-Gårdcn i Ilibe
havde begge Slags Indtægter, have vi set ved År 1523,
da Frederik den 1ste forlenede Korsbrodrene i Ribe med
den tilligemed alle dens Rettigheder og Forpligtelser (se
S. 467). Korsbrodrene have derefter udentvivl beholdt
Gården lige til Reformationen, da denne Stiftelse blev
ophævet, og Lemmerne rimeligvis bleve flyttede til det
nye almindelige Hospital, som indrettedes i SortebrodreKlosteret. Til dette nye Hospital henlagdes da også St.
Jørgens-Gården, idetmindste med en Del af dens Ejen
domme. Rigtignok nævnes den slet ikke i Fundatsen for
det almindelige Hospital af 1545; men Ejendommene ved
Ribe ses dog snart at være komne Hospitalet tilgode.
Således forpligtede Ribe By sig 1547 til at svare Ho
spitalet 8 Mk. 10 Sk. d. i årlig Afgift af St. Jørgens
Jord i Gravsogn, som Kongen havde overladt Byen til
evig Tid,1) og St. Jørgens Mark et Stykke nordenfor
Byen, der er ansat til 12 Dages Slæt og 46Tdr. Udsæd,
tilhører endnu Hospitalet, men kaldes nu i Almindelighed
Klostermark, fordi Hospitalet kaldes Klosteret. — Hvor
stor St. Jørgcns-Gårds Bøndergods har været, og hvad
der er blevet af det, kan jeg ikke oplyse; men at den
har haft Eøndergods, ses af Forleningsbrevet tilKorsbrodrene.
I Saltegade lå et S t. J ø r g e n s K a p e 1, som var opført
ved Midten af det 15de Århundrede. Jeg tænker, at
dets Bestemmelse har været her ved alfar Vej at ind
samle milde Gaver til de Syge i St. Jørgens Gård, som
selv lå lidt mere afsides. Kapitlet nævnes i Byens gamle
Jordebog, der siger, at der gik en Gade „Øster af Sallgade
og til Steylbergh — Synden St. Jørgens Kapel, som nylig
bygt er“. Dernæst nævnes i et hos Terpager (Ripæ Ciinbr.
S. 391) bevaret Uddrag af et Gavebrev af 1513 et Stykke
Jord norderlig i Saltgade, vestenfor St. Jørgens Kapel,
mellem Storegade (Saltegade) og en Færdingsti, som gik
*) Skolens Indb.-Skr. for 1839, Bilag Nr. 14.
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Vesten derfor. Kapellet lå herefter udentvivl i den
nordlige Ende af den nuværende Saltegade, omtrent der,
hvor nu Materialhuset ligger. 1535 (?) kunde de
låne Byen 20 Mk. d. til Udredelsen af en Pengeskat til
Kongen. „Lang Laues“, det vil sige, Borgmester Lav
rids Nielsen, udbetalte Pengene og må altså vel have
været Kapellets Patron.1) — I Universitets - Bibliotheket
i Kjøbenliavn findes en Messebog, trykti Strasborg 1504,
foran i hvilken der er skrevet, at Mag. Hans Severinsen
(se om ham S. 470) havde kjøbt den, for at den til evig
Tid skulde blive ved St. Jørgens Alter, og nedenfor står
der atter, at Bogen tilhører St. Jørgens Hospital i Ribe.
Det St. Jørgens Alter, som her nævnes, må udentvivl have
været enten i St. Jørgens Kapel eller i selve St. JørgensGårdcns Kirke. — Af en senere tilfojet Bemærkning i
den gamle Jordebog ser man, at Kapellet blev nedrevet
kort efter Reformationen, og at Grunden tilfaldt Byen,
som havde 4 Sk. årlig i Jordskyld af den Jord, „hvorpå
Kapellet havde stået.“
Det Stejlbjerg, som nævnes ovenfor, må være den
hojereliggende Del af Ladegårdsmarken strax Sydost for
Langvedel. Da det langtfra er stejlt, har det måske haft
sit Navn af en derværende Stejle til Henlæggelsen af
henrettede Forbryderes Legemer.
Den helligeGravsKirke, som efter Prospektet i
Brauns „Theatrum“ lå tæt ved Langvedel og omtrent
ligefor denne, var vistnok ikke meget gammel. „GravSogn“ nævnes førstegang i Byens gamle Jordebog; det
udgjorde, som man der ser, den nordostlige Del af For
staden, men var egentlig ligesom en By for sig selv,
som var opstået på gejstlig Grund, dels af 2 Byggosteder,
som lå på Enden af Nonneklosterets Mark, dels af nogle
Huse på St. Jørgens Grund, som næsten uden Afgift vare
bievne overladte til fattige og syge Mennesker, dels en
delig ved Bebyggelsen af nogle små Tofter, som må have
tilhørt St. Peders eller St. Nikolaj Kirke, da de senere
vare tillagte Kathrine Kirke.’) — Som vi have set (S. 417),
*) Se „Gilder“.
*) Se Skolens Indb.-Skr. for 1839, Bilag Nr. 11.
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blev den hellige Gravs Kirke 1502 annekteret til Sakristan-Æmbedet ved Domkirken; men denne Bestemmelse
må. snart være bleven ophævet igjen, og Gravs-Kirke derpå
være bleven henlagt under St. Jørgens-Gården, så at
dennes gejstlige Brodre besørgede Gudstjenesten i den.
I)a denne Gård 1523 forlenedes Korsbrodrenc, pålagdes det
derfor også disse at vedligeholde Gudstjenesten og den
daglige Messe i Gravs-Kirke.
Endnu er at nævne St. B art hol om æus-Kirken
i Forstaden. Det Hele, som man ved oin denne Kirke,
er, at Oldemoder (Fol. 13) anfører en Grund på Som
mertorv „i St. Bartholomæi Sogn“ som tilhørende Ka
pitlet omtrent 1440, men også kun denne eneste Grund,
medens Kapitlet ejede mange Grunde i ethvert af de øv
rige Sogne, og medens der ellers aldrig nævnes noget
Sogn af dette Navn. Dernæst betænkes Kirken, som vi
have set, 1474 i Kanniken Mads Jensens Testamente; se
nere nævnes den ikke.
Dammen.
Når man fra Forstaden begav sig til den egentlige
By, kom man først over Åens nordligste Arm, der tjente
Byen som Fæstningsgrav, ad den nu såkaldte Ydermøllebro,
hvis ældre Navn var Langbro. At det var denne Bro,
som betegnedes ved dette Navn,1) fremgår af Kapitlets
Registrant af 1551, i hvilken der Fol. 409 anføres et
Skjøde „på en Tofte uden Nørport ved Langbro i den
Gade, som løber ud til Frue Kloster“, hvortil fdjes den
Bemærkning: „Langbro er den Bro næst uden Nørport.“
Udentvivl har Vandløbet tidligere været meget bredere
end nu; derpå tyder Broens Navn, ligesom det også er
rimeligt, at Nørreport oprindelig har været bygget umid
delbart ved Broen, skjont den senere lå en 40 Alen
indenfor den. I Byens gamle Jordebog nævnes dog alle
rede et Stykke Jord, som Byen ejede på den nordre Side
af Gaden fra Porten af ned til Åen. På den søndre
Side af Gaden mellem Porten og Åen anlagdes 1526 eller
snart derefter den såkaldte Yderinølle (se S. 472).
*) Ikke, som Thorup mener, Broen over Tved-Å.
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Byens Nørreport eller Stenporten (porta la
pi de a), som den iden ældre Tid stadig kaldtes, lå udfor
de 4 midterste Fag af nuværende Værtshusholder An
dreas Pedersens Gård (Matr.-Nr. 2). Den nævnes, såvidt
mig bekjendt, førstegang 1314 ’) og stod indtil 1843, da
man ved Anlæggelsen af Hovedlandevejsgadon igjennem
den nordlige Del af Byen fandt det nødvendigt at ned
rive den på Grund af Portåbningens Lavhed, som igjeu
var en Følge af Gadens efterhånden indtrådte Forhøjelse.
Navnet „Stenporten“, hvormed den særlig betegnes, an
tyder, at den altid har været langt anseligere og fastere
end Sønderporten, hvilket da også var naturligt, da Nord
siden af Byen trængte mere til kunstigt Forsvar end
Sydsiden, udenfor hvilken der findes brede EngstrækniDger.
Den Gade, som man befandt sig i, efter at være
kommen ind igjennem Nørreport, var Dammen, kaldet
således, fordi idetmindste den storste Del af Grunden er
opfyldt i Åen. Den nævnes førstegång 1296, da Esbern
Ågeson („Aghisun“) skjødede Byen en Grund på „Dam“
ved Fiskertorvet.2) Da dette Torv lå ved den nuværende
Storegade, synes en Del af denne dengang at være bleven
indbefattet under Navnet Dammen. Det er rimeligt, at
„Dammen“ oprindelig er bleven anlagt for den kongelige
Mølles Skyld, som senest midt i det 13de Århundrede var
bygget ved dens inderste Ende (se ved År 1255); thi 1314
kaldes hele Dæmningen „Mølledammen“ (agger molendini);
men dengang var den dog allerede bebygget, og Sten
porten anlagt på dens yderste Ende.8) Dammen deltes
allerede tidligt i 2 Dele ved en Sluse, som fandtes der,
livor nu Midtmøllen er; i det 14de og i Begyndelsen af
det 15de Århundrede betegnede man derfor Grundene
på Dammen som liggende enten imellem Møllen og Slu
sen eller mellem denne og Stenporten4). Noget lien i
det 15de Århundrede forekommer det yderste Stykke be
nævnt Store-Dam (agger major)5), og fra det 16de År*) Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 35.
*) Kath.-Sk. Indb.Sk. for 1839, Bilag, S. 7.
s) Ripæ Cimbr., S. 54.
4) Ser. Rer. Dan., V, S. 535 og 549. Ripæ Ciwbr., S. 50 og
279.
') Ripæ Cimbr., S. 279.
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hundrede af med det nuværende Navn „Nederdammen“.
Fra samme Tid er så rimeligvis Navnet „Mellem
dammen“ for det andet Stykke, ligesom Storegaden
eller idctmindste en Del af den i det 17de Århundrede
findes benævnt „Overdammen“. — I Nærheden af Slusen
(cloaca) lå et Stenhus, kaldet „Spegelborg“, somElscf,
Rådmand Jens Bjornsens Efterleverske, 1377 gav til Ka
pitlet for sin Årtid.1) — Dammen tilligemed Storegade
og Saltegade have altid været af ret anselig Bredde og
have derved fordelagtig adskilt sig fra Byens øvrige
mere eller mindre smalle Gader. Den nævnte Gadestræk
ning viser sig allerede derved at have været Hovedsædet
for Virksomheden i Byen lige fra den ældste Tid.
Om Nebs Mølle, nu Midtmøllen, er talt ved År
1526.
Den kongelige Mølle, som indtil det 16de År
hundrede altid omtales som den eneste i Byen, lå, som
sagt, ved den nuværende Sluse med Møllehuset og en
Stald på Gadens søndre Side vestenfor Vandløbet.’) Efterat de 2 nye Møller vare komne til, fik denne Navn
af „Bymøllen“, under hvilket Navn den således fore
kommer i Johan Rantzau’s Lens-Regnskab for 1537, og
dens Afgift opføres med den betydelige Sum 150 Mk.
Senere kaldtes den også Slotsmøllen, Kongens Mølle og
Overmøllen.
Storegade. Torvet. Stenbogade.
Den nuværende Storegade, som fra Slusen fører
op til Torvet, kaldtes i det 13de Århundrede Kr æm er
gad es); men i det 15de Århundrede hed den ifølge
Byens gamle Jordebog Bredegade, som tidligere havde
været Navnet på en Gade i den sydlige Del af Byen, og
Navnet Kræmergade var dengang gået over på den nu
værende Stenbogade. Storegade kunde dog egentlig gjerne
have beholdt Navnet Kræmergade; thi af de 7 Grunde,
alle tilhørende Byen, som lå imellem den nuværende
Ser. Rer. Dan., V, S. 562.
*) Byena gamle Jordebog. — Kath.-Sk. Indb.-Skr. for 1839, S. 13.
*) Se Anm. 1 på næste Side.
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Sortebrodregade og Torvet, bebodes de 4 ifølge Jordebogen af Kræmmere.
Ved denne Gade lå i det 13de Århundrede et Fi
sketorv. Det nævnes 1291 i „Oldemoder“1) samt
1297’) og lå måske på det Sted, som nu indtages af
den sydlige Ende af Fiskergade, idet den nuværende
Skibsbro dengang rimeligvis endnu ikke var opfyldt.
Ved det egentlige To.tv må i denne Periode en Ting
være meget påfaldende, og det er dets overordenlige
Lidenhed. Domkirkens Kirkegårdsmur gik senere fra
det nordvestlige Hjorne af Kjøbmand Vaupells nuvæ
rende Gård (på det vestlige Hjorne af Stenbogade og
Torvet, Matr.-Nr. 227) omtrent i Retningen af det
sydvestlige Hjorne af Bogbinder Andersens Hus (det
vestlige Hjorne af Gronnegade og Torvet, Matr.-Nr. 319
B) og drejede derpå mod Vest, idet den lod Bøddelgaden
ligge imellem Kirkegården og den nordlige Husrække.
Men indtil 1544 gik Kirkegårdens Grund endel længere
ud på Torvet; thi da solgte Kapitlet til Byen 7 Boder,
som det havde stående på Kirkegården ud til Torvet,
med deres Grund og dertil endnu en Strimmel af den
egentlige Kirkegård, alt naturligvis til Torvets Udvidelse.8)
Det er udentvivl de samme Boder, der 1330 omtales som
nylig opførte efter Kapitlets Foranstaltning ligeoverfor
Tinget-.4) — Dernæst strakte Stenbogadens østlige Hus
række sig længere mod Nord; her lå næmlig et Hus,
som Lavrids Pedersen Tornum 1574 skjødede til Byen.
Det var udentvivl ligeledes kjøbt til Torvets Udvidelse,
men blev dog stående til den store Ildebrand 1580, da
det brændte, og Jorden blev „udlagt, og Torvet dermed
forvidet“ s). Ligeoverfor dette Hus for Enden af Sten
bogadens vestlige Husrække iå
Skrangen. 1263 skjødede en Borger i Ribe ved
Navn Nøsing Ubbesen til Munkene i Løgum en Bod med
tilhørende Grund ved Torvet, som kaldtes „Kjødtmagger
’) Fol. 19: „en Ejendom, som lå mellem Nonnernes Grund i
Krætnergade og Fisketorvet“,
2) Se Side 517.
*) Skjødet findes i Rådstue-Ark. Skab. — Sml. Ripæ Cimbr., S.
44.
4) Ser. Rer. Dan., V, S. 535 Og oftere.
*) Thomas Jørgensens Kopibog, S. 258.
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Schamel“ ’), d. e. Kjødmanger Skammel, altså en Slagter
bod. Det er vistnok den samme Bygning, som senere
kaldtes „Skrangen“ og da tilhørte Byen. Hvad dette
sidste Navns egentlige Betydning er, ved jeg ikke; men
det brugtes vistnok især om en Slagterbod, eftersom der
ved År 1513 også tales om Kjødskrangerne på Torvet i
Wismar’). — Den første Gang, da jeg har fundet Skrangen i Ribe omtalt, hører dog egentlig allerede til en
følgende Periode: Man ser, at Byens Skrange for Ilde
branden 1580 havde stået på Torvet foran det vestlige
Hjornehus til Stenbogadc. Efter Branden havde Magi
straten overladt den tilstødende Grundejer 2 Alen af
Skrangens Grund til Udvidelse af hans Hus; men til
Gjengjæld herfor tillade Jep Vilslev og Soren Lavridsen
Kræmer 1588, at Magistraten på Byens Vegne må sætte
den forehavende Skrangebygning op til det ovennævnte
Hus, både med Tømmer, Sten og Andet, oven og neden.’)
Også Terpager omtaler denne „Skran“ som en Slagter
bod.4).
Endelig optoges en Del af Pladsen på Torvet af
Torvebrønden, på hvilken også de 2 sammenlænkede
Stene hang, som berygtede Personer til deres Skam
skulde bære om deres Hals ud af Byen, når de forvistes
fra denne. Ved Siden af Brønden var Kagen med sit
Halsjern, efter hvilken Brønden idetmindste senere kald
tes „Kagkilde“.5) Uagtet disse Ting ligeledes først om
tales i en senere Tid, er der heller ikke ved dem nogen
Tvivl om, at de allerede fandtes for Reformationen.
Terpager mener.6), at Bytinget oprindelig blev
holdt på Torvet, og dette bestyrkes meget derved, at
Kapitlets ovenomtalte Boder ved Torvet 1330 siges at
være byggede ligeoverfor Tinget. Senere blev Bytinget
holdt på en Plads bagved Rådhuset i Grbnnegade (se
ved denne Gade).
Stenbogade har sit Navn af de Stenbodcr (mu*) Ser. Rer. Dan., VIII, S. 239. I samme Dokument skrives
„Nosiggus“ for Nøsingus.
«) Ilistor. Tidskrift, IJl, 1, S. 63.
•) Thom. Jørgensens Kopibog, S. 263.
*) Ripæ Cimbr., S. 45.
*) Smst.
•) Smst.
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rede Boder), af hvilke Kapitlet ejede et storre Antal her
i Gaden, vistnok på dens vestlige Side, og som hørte
til forskjellige Præbender. I det’15de Århundrede fik
Gaden Navn af Kræmergade, som blandt Andet ses afen
Anførsel hosTerpager *) efter den yngre Anniversariebog*.
„FruMarine Pixstens Årtid af en Grund i Kræmergade i
den søndre Ende nærved Kliborg, umiddelbart mod Øst“.
Det. gamle Navn blev dog snart igjen det gjældende.
Kliborg er efter Terpager2) det nuværende Rådhus
på Hjornet af Stcnbogade og Sønderportsgade; men hvis
denne Gård nogensinde er bleven kaldt Kliborg, hvorpå
jeg ingen sikre Exempler kjender, så må det være sket
ved en Overførelse fra en anden, ældre Gård, som nok
lå i Nærheden, men dog ikke på samme Sted. Allerede
det nylig anførte Sted af den yngre Anniversariebog viser
dette med Sikkerhed, da der ikke kan tales om en Grund,
som ligger Østen for det nuværende Rådhus. Denne
Grund må have ligget lige for den sydlige Ende afStenbogade, og Kliborg må have ligget på det østlige Hjorne
af Sønderportsgade og Bisp^gade, hvilket yderligere
stadfæstes ved et andet Sted af samme Anniversariebog:
Fru Thale Porses, Peder Porses og hans- Borns Årtid.
„Dertil gives 2 Mk. (?) af en Grund i St Hans Gade
(nu Bispegade), som ligger søndenfor Kliborg og strækker
sig hen til Su lergade (den nuværende Badstuegade; der
må menes: til dennes Udmunding i Hundegade)“. I et
Par Skjøder på det nuværende Rådhus, udstedte i Be
gyndelsen af det 16de Århundrede, betegnes dette derfor
også ganske rigtig som liggende ved eller tvært overfor
Kliborg. ’)
Det nuværende Rådhus er oprindelig bygget
som 2 Huse, hvoraf det sydligste eller Hjornehuset har
været lidt højere i underste Etage og tillige lidt dybere
end det andet, men som forøvrigt ere byggede efter en
fælles Plan, så at de danne et symmetrisk Hele. De
omtales førstegang 1496, da Karin Madsdatter, Enke
efter Povl Abildgård, som havde været Borgmester i
*) Ripæ Cimbr., S. 299.
Arkivets Skab.

») Smst., S. 543.
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Viborg,1) solgte Hjörnestedet til Nis Ebsen, Borger i
Ribe; selv havde hun dels arvet det efter sine Forældre,
dels kjøbt det af sine Medarvinger. Disses Overdragelse
af deres Andele i Huset til Karin synes dog ikke at
have været ganske i Orden, og Forholdene bleve derved
noget indviklede. Navnlig havde Karin Madsdatter en
Söster Anna, som var Nonne i Gudum Kloster, og på
livis Arvelod Klosteret senere gjorde Fordring.2) — Nis
Ebsen solgte derefter sin Lod i Huset til Kanniken,
Magister Hans Severinsen, i hvis Besiddelsestid 1526 de
4 jvdske Biskopper, en Domprovst og Ridderne Predbjörn Podebusk, Mogens Munck og Mogens Gjøe af
sagde Dom i Sagen angående Klosterets Fordring og
dömte, at den Søsters Lod, som var gået i Kloster, var
tilfalden de øvrige Søstre. 1528 solgte derpå Hans Se
verinsen „Stenhusene“, som altså nu vare forenede, til
Kanniken Niels Torkilsen, og samme År vurderede Borgmestere og Råd Ejendommen til 800 Mk. d. — For i
Korthed at fortsætte Bygningens Historie udover denne
Periodes Grændse, så ejede Niels Torkilsens Sön, Oluf
Nielsen, Borger i Ribe, den efter sin Fader; men efter
hans Død måtte Enken 1591 overlade Hjörnehuset til
den bekjendte Rådmand Anders Sörensen, hendes Mands
Svoger, for en Gjæld af 2075 Dr., hvorimod hun beholdt
det nordligere Hus. Senere forenedes begge Huse atter,
da Anders Sörensens Arvinger 1617 og 1618 solgte deres
Hus til Dr. Kristen Bording, som allerede ejede det an
det Hus. 1673 gik Ejendommen dernæst fra Bordings
Arvinger over til Rådmand Niels Pedersen Terpager, den
lærde Terpagers Fader, efterat den 3 År iforvejen var
vurderet1 til ikkun 250 si. Dr., og 1709 solgte atter Ma
dame Anna Terpager, Niels Knudsens Enke, Rådmandens
Datter, sit Hus, „kaldet Steeusen“,8) for 365 Rdl. til
*) Han yar Borgmester 1488. (Da. Mag., VI, 2, S. 189.)
*) Det er temmelig sikkert, at Karin Madsdatter var en Datter
af Væbneren Mads Pedersen Skriver, da denue ejede de op
til dot nuværende Rådhus stødende og med det forbunduo
Boder. Se S, 373 ft. Det er altså rimeligvis også barn, som
har bygget Hjbrnehuset.
*) Terpager siger, at det også kaldes „Stenset“.
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Byen, som derpå indrettede det til sit Rådhus, til hvil
ket Brug det formodentlig endnu vil kunne tjene i mange
År, om eud Pladsen er lidt indskrænket.1)
Den syd ost lige Del af Byen.
S o r t e b r ö d r e g a d e. Det er rimeligvis denne Gade, som
nævnes i et Dokument af År 1397under det, som det synes,
forvanskede Navn Bechegade (måske Bagergade), Der
nævnes næmlig en Bod på Hjörnet af Sudergade (Badstuegade) og Bechegade, som tilhørte Løgumkloster, og
af Byens gamle Jordcbog vide vi, at Klosteret netop
havde et Par Ejendomme i den sydlige Ende af den nu
værende. Sortebrödregade på Østsiden af Gaden. — I det
15de Århundredes Midte havde Gaden Navn af St. Ka
rens Gade, som man ser af den gamle Jordebog, et Navn,
som er opstået deraf, at Gaden fører lige imod Sortebrödrenes Klosterkirke, som var indviet til St- Katharina.
Det nuværende Navn forekommer, såvidt jeg ved, for
første Gang 1509.2) — Hvor smal Gaden end er endnu
både i sin nordlige og sydlige Ende, så var den dog i
Middelalderen endnu smallere; thi efter Ildebranden 1580
blev den udvidet i begge Ender. — Foruden det ene
Stræde, som nu fra denne Gade fører ned til Åen, til et
Vandsted, hvis gamle Navn er Talkes Van db ro, gik
der i det 15de Århundrede endnu 2 andre af disse så
kaldte Færdingstier’) ned til Åen, den ene nordligere, den
anden sydligere end den, som endnu er bevaret. De vare
meget smalle, i den øverste Ende henholdsvis 2 Alen, 2
Tommer og 21/« Alen brede.4)
Mads IIøjnes Gade, den nuværende Vægtergade,
havde sit Navn efter Kanniken Mag. Mads Höyne, som
omtrent på Reformationens Tid må have bebot som Re
sidents den Gård i denne Gade, som Biskop Jens Iversen
(Lange) i Århus havde skjænket til Kapitlet (se ved År
1454). Også denne Gade var für Ildebranden 1580 me*) Efter Dokum. i Råds tue-Ark. Skab.
2) Katb.-Sk. Indb.Skr. for 1833, Bilag S. 30.
’) Dette Navn forvanskedes senere tilFerdingBted og Fjerdingsted.
4) Den gamle Jordebog.
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get smal, så smal, at den ikke kunde befares med
Vogne.l)
Sud-ergade (Sutorgade, platea sutorum), o:
Skomagergaden, som den også en enkelt Gang findes be
nævnet, var Navnet på den nuværende Badstuegade og
forekommer allerede flere Gange i det 14de Århundrede.
På den nordlige Side af Gaden lå nede ved Vandet Byens
offentlige Badstue, „Brostue“, som den også kaldtes. Se
om den ved År 1403. Sydsiden af Gaden var i ældre
Tid mere bebygget end nu, idet efter Ildebranden 1580
flere hidtil bebyggede Grunde bleve indkjøbte til Kathrine
Kirke. Her, på Sydsiden, lå også, lige ud for Kirken,
den „gamle Mønt“3), der endnu fremstilles på Grund
tegningen over Byen til Resens Atlas. — I eti meget
gammel Tid synes denne samme Gade at have haft Navn
af Bådemandsgade. Dette Navn forekommer nogle Gange
i det 13dc og Begyndelsen af det 14de Århundrede, f.
Ex. 1262’) og 2 Gange i „Oldemoders“ ældste Del fra
1291. Her er Navnet på begge Steder rettet allerede i
Middelalderen, rigtignok noget utydeligt, men dog, som
det synes, til „Sutorgat“. — Den nuværende Klostergade
har jeg ikke truffet omtalt i Middelalderen.
Hundegade nævnes allerede 1350, men forekom
mer ikke ofte i denne Periode. 1492 forekommer „Hun
degade, som man også kalder Mads Skrivers Gade“.
Det sidste Navn havde den udentvivl efter Væbneren
Mads Pedersen Skriver, som for nylig er nævnt i Anled
ning af det nuværende Rådhus (se S. 522, Amn. 2). Han
må rimeligvis have bot her i Gaden, og denne er da i
daglig Tale' bleven kaldt efter ham som sin fornemste
Beboer, således som det i mindre Byer ofte sker den
Dag idag. Det gamle Navn, Hundegade, har dog snart
igjen fået Overhånd, som man ser af flere Dokumenter
fra det 16de Århundrede. — llele den sydlige Del af
Hundegades Vestside hørte for Reformationen til Bispe
gårdens Grund og var vistnok ubebygget. Af mærkelige
Bygninger i Gaden nævnes en Gård, Rosborg, som 1474
Jydske Tegneiser 1582. Dån. Biblioth., I, S. 143.
’) Dog ikke den ældste; se ved den nuværende Puggårdsgade.
*) Ser. Ror. Dan., S. 547.
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bebodes af Byfogd Jes Persen, og som SortebrodreKlosteret havde arvet en Part i1), og det II e 11 i g - K o r s e s
Hus, som er omtalt ved År 1500. Også dot St. Peders
Gildehus, som nævnes i Kapitlets Lavhævd af 1509, synes
at have ligget her i Gaden.
Smedegade kaldtes tidligere den østlige Del af
den nuværende Sønderportsgade. Således siges det nu
værende Rådhus 1497 at ligge på Hjornet af Kræmergade og Smedegade, og det Navn holdt sig langt ind i
det 17de Århundrede.
St. Hans Gade, den nuværende Bispegade, hører
til de Gader, som forekomme oftest i den ældre Tid, og
som synes at have haft mest Anseelse. Den havde sit
Navn af St. Hans Kirke, som lå i denne Gades sydlige
Ende og var til for 1230, eftersom Biskop Tuvc, som
døde i dette År, havde annekteret den til Kapitlet. Vi
have set, at denne Kirke hyppigt betænkes såvel af Bi
skopperne som af Andre i deres Testamenter, rimeligvis
som Vedkommendes Sognekirke. Den lå upåtvivlelig,
hvorom dao gså Alle have været enige, allersydligst i Ga
den på dennes vestlige Side, hvorimod dens Kirkegård
må have ligget ligeoverfor på Gadens østlige Side, skjont
det jo vistnok var det Almindelige, at Kirkegården lå
umiddelbart ved Kirken. Grunden til denne min Anta
gelse er, at Biskop Kristjern, som vi have set (S. 148),
År 1305 fik af Kapitlet en lille Grund mellem St. Hans
Kirkegård og den Gård, som han selv bebode. Efter en
gammel Påtegning på Dokumentet var denne Gård den
senere Bispegård, og da denne lå på den østlige Side af
Gaden, må Kirkegården også have ligget der. Derimod
overlod Biskoppen Kapitlet en Grund, som lå nordenfor
St. Hans Kirke, og denne må altså have ligget på den
anden Side af Gaden; thi på den østlige Side lå jo den
ovennævnte lille Grund nærmest Nord for Kirkegården,
imellem denne og Bispegården. — Et St. Hans Alter i
St. Hans Kirke er omtale ved År 1309. — I Skolens
ældste Kopi- og Regnskabs-Bog, indrettet 1591, siges i
Anledning af M. Jens Tullesen, som var den første
») Kath.-Sk. Indb.-Skr. for 1833, Bilag Nr. 11.
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protestantiske Skolemester i Ribe, at han tillige var
Præst ved St. Hans Kirke; „thi i gamle Tider vare Skole
mestrene også Præster ved St. Hans Kirke.“ Da Kirken
var annekteret til Kapitlet, var der naturligvis Intet
ivejen for, at dette kunde gjorc den til et Slags Præbende for Skolemesteren, istedetfor at lonne denne med
Penge;, men i hvor lang Tid det virkelig har været ind
rettet således, ved jeg ikke.
Bispegården var don anseligste Bygning i St.
Hans Gade. Om den ved jog Intet videre at fortælle
end, hvad der er sagt ved År 1313. På Reformationens
Tid må den rimeligvis allerede have været i en temmelig
dårlig Tilstand; thi den fik aldrig nogen rigtig Anven
delse efter den Tid, og Bygningerne forsvinde temme
lig snart ganske.
Sognegård. Hvor nu Kathrine Kirkes Præste
gård ligger, på Vestsiden af Gaden, lå i gamle Dage
Residentsen for Sognepræsten ved Domkirken. Den om
tales allerede 1361 D og kaldtes idetmindste fra det 15de
Århundrede af med det ovenfor anførte Navn. Den
sydligste Del af den nuværende Præstegårds Grund ud
gjorde endnu 1509 ifølge Kapitlets Lavhævd en Ejen
dom for sig, som dog også tilhørte Kapitlet og betegnes
som liggende imellem Sognegården og Tårnborgs Grund..1)
Det gamle „Torneburg“ nævnes førstegang i „Ol
demoders“ Liste over de Grunde, som gave Jordskyld
til Kapitlet, affattet omtrent 1440; det gav 2. Sk. Ster
ling årlig. 1451 blev, som vi have fortalt i den histo
riske Del, Huset og Grunden „Thornborg“ overladt Succentor til fri Beboelse, imod at Kantoren sva
rede Kapitlet 1 Sk. grot i årlig Jordskyld deraf.
Navnet tyder på, at der tidligere havde stået en anselig
Bygning der (måske ud til St. Hans Gade), som dog den
gang rimeligvis var forsvunden. — I Kapitlets Lavhævd af
1509nævnes „Thornborg Jord“, altså Grunden, ikke
Bygningerne, atter som tilhørende Kapitlet. Dengang
var den solide, toetages Bygning, det nyere Tårnborg,
Ser. Rer. Dan., V, S .539.
1833, Bilag, S. 29.
Snist.
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som endnu står og er den nuværende' Bispegård måske
allerede opført. Rimeligvis er den bygget af Kong Hans
eller hans Dronning Kristine; thi M. Mads Markvardsen,
som ved Kongens Præsentation havde fået Ærkedegnedommet i Ribe og som kongelig Sekretær vedblev her
på Stedet at have kongelige Oppebørsler (se S. 428), bebode den *), og efter ham havde M. Oluf Munck den og
fik den 1540 med tilliggende Abildhave til Ejendom af
Kronen for en Sum Penge, som Kongen skyldte ham (se
S. 499 ). Gården betegnes ved denne Lejlighed som lig
gende Syd ior Domkirken vestenfor en Gård, som Niels
Grammandsen (eller Germandsen) bebode. Da vi nu
andenstedsfra vide, at Niels Germandsen havde ejet en
Gård østenfor Tårnborg2), er der ingen Tvivl om, at det
er denne sidste Gård, som Oluf Munck således fik af
Kronen. Den nye Ejer fik Grunden udvidet med et Stykke
af den sydfor liggende Kannikresidents og betalte endnu
1550 Jordskyld til Kapitlet såvel af „Tornborg, som en
Part af Oluf Muncks Gård på står“ (12 Sk.), som af „det
Jord, han fik af (Kanniken) Kristen Andersens Gård“
(1 Mk.)
Om det gamle Kliborg på det østlige Hjorne af St.
Hans Gade og den nuværende Sønderportsgade er oven
for talt. På samme Side af St. Hans Gade nævner Ka
pitlets gamle Jordebog først St. Peders Boder, rime
ligvis tilhørende St. Peders Gilde, derpå et Par andre
Grunde, af hvilke Kapitlet ligeledes trak Jordskyld, der
efter „Anne Tyges Hus næst Bispegården og Svendehus
ibidem“. Det sidstnævnte Hus må antages at være be
nyttet til Bispegården, da Navnet derved let forklares.
De 2 sidste Huse indtage Pladsen til den senereKapellanbolig til Kathrine Kirke, nu Betalingskolen;
thi 1593 solgte Kapitlet den daværende Medtjener til
Kathrine Kirke, M. Jakob Jensen Janderup, sin Jord
skyld af 2 Husesteder i Bispegårdsgade, næmlig det, som
Hans Tygesens Moders Hus stod på, og det, som Svende
huset stod på. Da Kjøbcbrevet herpå nu findes i RådD Ribe Bys Tingbog: Onsd, flir Visitat, Mariæ 1574.
*) Smst.

528

stue-Arkivet, ligesom M. Jakobs Arvingers Skjøde på
samme Ejendom til Byen af 1604, kan der ingen Tvivl
være om, at det er den senere Kapellanboligs Grund,
de handle om.
Bredegade. St. Mikaels Port. St. Han s Holm.
Byens Grændse mod Syd var oprindelig den Arm af Åen,
som du kaldes Stampemølleåen; den var, som det endnu
let kan ^kjonnes, egentlig dannet ved Kunst, ved Ud
gravning af Jorden og Opkastning af den Dæmning, på
hvilken i senere Tider lladerslevvejen har gået. Byen
strakte sig altså oprindelig noget længere mod Syd end
nu. I denne Egn nævnes i det 13de Århundrede eu
Gade ved Navn Bredegade, som omtrent må have udgjort
en Fortsættelse af Hundegade, og ved Enden af først
nævnte Gade var der en St. Mikaels Port. Ud igjennem denne
Port har rimeligvis i den ældste Tid Vejen til Haderslev
ført, så at den Udkjørsel af Byen og Bro over Åen, som
i den seneste Tid er anlagt på det samme Sted, egentlig
kun har fornyet det ældste Forhold. Vidnesbyrdene om
Bredegade og St. Mikaels Port, som ikke tillade at give
enten Gaden eller Porten nogen anden Beliggenhed end
den her antagne, ere følgende: 1293 omtales et IIu3
ved St. Mikaels Port, som Løgum Kloster havde fået
dels som Gave, dels ved Kjøb.’) 1299 gav Biskop Kristjern den Kvinde ved Navn Søster, som havde skjænket
16 Læs Hø i Lille-Jærne Enge til Puggård (se S. 125),
fri Bolig for Livstid i Bispestolens Hus i Bredegade ved
St. Mikaels Port.3) Dernæst omtales Bredegade 1328 i
et Skjøde, hvorved der atter overdrages Løgumkloster
en Gård i denne Gade, som hidtil havde tilhørt en Bor
ger, Thomas Voltersen, med Sten- og Træ-Huse og med
dens Grund og hele Tilliggende fra den ovennævnte
Gade lige ned til Åen, med Undtagelse af den kongelige
Vej, som løber langs med Byens Befæstning (propugnacula).3) — Fremdeles skjødede en Marienne Hennikesdatter Torsdagen for Andreæ Dag 1340 på Hertug Val
demars Retterting Ribe Domkirke en Grund i Ribe, i
») Ser. Rer. Dan., VIII, S. 239.
*) Ser. Rer. I)an., VIII, S. 241 fl.

’) Ripæ Cimbr., S. 468.
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Bredegade „ved Porten“, hvilken Grund med den anden
Ende strakte sig til St. Hans Gade1), som altså dengang
har strakt sig længere sydpå end den nuværende Bispegade. Allerede i „Oldemoders“ Fortegnelse af 1317 over
Domkirkens Ejendomme i Ribe nævnes en anden Grund
mellem de samme 2 Gader som tilhørende Domkirken.a)
I disse, Forhold skete der en stor Forandring i den
sidste Halvdel af det 14de Århundrede. Udentvivl for
at indskrænke den befæstede Bys Omfang og derved lette
dens Forsvar, gravede man, måske foranlediget ved en For
mindskelse af Indbyggernes Antal ved den sorte Død År
1350, en ny Fæstningsgrav, som gik tæt Syd for den nuvæ
rende Gravsgade, fra Åen af i Øst indtil den gamle Bygrav
i Vest. Denne Grav, af hvilken der endnu er tydelige
Spor, kaldes 1394 den nye Grav (fossura nova) i et
Skjøde, hvorved Stefan Hjort, Borger i Ribe, overdrager
Magistraten til Byens Nytte 2 Grunde i St. Hans Sogn,
som lå Syd for en St. Hans Kirke tilhørende Grund ved
den nævnte Grav og ligeledes strakte sig fra Bredegade
til St. Hans Gade.’) Endnu i det 16de Århundrede kal
des denne Grav hyppigt „Byens inderste Grav“ i Mod
sætning til „Byens yderste Grav,“ den nuværende
Stampemølleå.
Det Terræn, som således kom til at ligge mellem
Byens inderste og yderste Grave og Åen, fik Navn af
St. Johans, senere St. Hans, Holm, rimeligvis paa Grund
af St. Hans Kirkes Nærhed. Bredegade og St. Hans Gade
vedblive at nævnes som Gader på Holmen, men vare
vistnok ikke mere bebyggede; det er altid Grunde og
Tofter, ikke Huse, som nævnes der i den følgende Tid. Det
må antages, at Byens Kasse har kjobt hele dette Terræn
i Anledning af Bygrændsens Indflytning, og at det derpå
er blevet udskiftet mellem Byens Husejere; thi 1475 om
tales „2 Gårdes Eje“ på Holmen4), og i det 16 ic Århun
drede finde vi Terrænet bestående af en stor Mængde
Haver og Kålgårde, hørende til Husene i Byen, dog så’) Stiftsk. Dok., Nr. 58.
*) „Oldemoder“, Fol. 26.
•) Katli.-Sk. Indb.-Skr. for 1533, Bilag Nr. 2.
9 Smst., Bilag Nr. 11.
35
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ledes, at de også kunde adskilles fra dem, og betalende
Jordskyld til Byen.1) I det 15de Århundrede havde
Sortebrödrene erhvervet sig Ejendomme her, og Kronen
må også have ment at besidde nogen Ret her, hvilket
synes at have givet Anledning til Stridigheder, som vi
dog ikke nærmere lejende (se ved År 1480); men Klo
sterets Adkomster må være komne i Byens Besiddelse,
siden de nu findes på Rådstuen. — Holmen deltes i Østerfold og Vesterfold.
At Bredegade var den østligste af de Gader, som
førte over dette Terræn, fremgår deraf, at der 1407 og
1415 nævnes Grunde på den østlige Side af Bredegade,
som strække sig ned til Åen.’) I Midten af det 15de
Århundrede, da den nuværende Storcgade havde fået
Navn af Bredegade, blev den hidtilværende Bredegade
på St. Hans Holm kaldet Østergade.’)
Sortebrödre- eller Dominikaner-Klosteret,
med det fuldstændige Navn „St. Katharine Kloster Sorte
brödre Kloster i Ribe“, er endnu i det Væsentlige beva
ret med Hensyn til sine Bygninger.4) Om dets Oprin
delse og Beliggenhed er talt ved År 1228. Vi have flere
Steder omtalt Gaver, hvormed det blev betænkt i de
Frommes Testamenter; men man kan bemærke, at Gråbrödrene undertiden få större Gaver end Sortebrödrene»
aldrig omvendt, så at de Første synes at have stået i
störst Anseelse og Yndest her i Bven. 1461 stiftede
Ridder Peder Skram til Voldbjerg (i Ringkjøbing-Egnen)
2 ugentlige Messer og 2 årlige Begjængelser for sig og
sin Familie i dette Kloster og gav Klosteret for dem en
Gård i Bjerklev (Vodder Sogn)’). Gården er rimeligvis
bleven solgt; thi egentligt Jordegods kunde Tiggermun
kene vel ikke eje. Ejendomme i og ved Byen kunde de
derimod nok have- Således ejede de herværende Sorte
brödre en Del af St. Hans Holm, som vi have set ved
’) De 3 Gårde, som Thorup anfører efter et Skjøde af 1586, ere
Kålgårde.
*) Anf. Indb.-Skr., Bilag Nr. 3 og 4.
•) Srnst., Bilag Nr. 7: Skjøde fra 1460.
*) Se den Grundtegning af Klosteret, som følger med dette Værk.
•) Geh.-Ark.: „Familien Frille“.
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Ar 1480, da

det tillige omtales, at de havde antaget den
strængere Observants eller Ordensregel. I fortrinlig Grad
synes de at have lagt sig efter Havevæsenet, af hvilket
Munkene vistnok overhovedet havde store Fortjenester i
Middelalderen. En Humlehave havde de allerede tidligere;
men 1467 erhvervede de sig ved et Mageskifte med Byen
et Stykke Jord, som lå søndenfor denne Humlehave, mel
lem Hundegade og Åen, for en Grund på Hjornet af
Bredegade (nu Storegade) og St. Karens Gade (nu Sortebrodregade).') Dette Stykke Jord indtoges til Have, og
endnu mere udvidedes denne ved et Mageskifte med Dom
kapitlet År 1514, ved hvilket Klosteret fik en Have på
„Kobberruthe“ (Kobberrue), som strakte sig ned til
Vandet og lå ved Siden af et Stykke Jord, som Klosteret
ejede næst op til Plankeværket (Byens Befæstning). 1539
nævnes denne Have både som Humlehave og som Abildgård. *) Kobberrue kaldtes den Jord, som strakte sig
indenfor Byens inderste Grave fra St. Hans Kirkegård
mod Øst hen til Hundegade og derfra videre ned til Åen.
For Enden af Hundegade førte en Bro, som kaldtes
Kobberruebro, over Graven over til St. Hans Holm. Jor
den deltes, rimeligvis ved Hundegade, i Øster- ogVesterKobberrue og havde indtil 1514 fuldstændig tilhort Ka
pitlet, som man ser af Lavhævden af 1509 på dettes
Ejendomme i og ved Ribe. Det må have været et tem
melig betydeligt Jordstykke på Øster-Kobberrue, som
Klosteret fik ved dette Mageskifte, da det til Vederlag
måtte give Kapitlet en Toft „vestenfor Nikolaj Kirke på
et Bjerg, liggende imellem Adelveje, næst op tilden Toft,
som Thomas Olufsen gav til Domkirken“ (Kjeldstoft, nu
„de Roders Toft“) tilligemed et Par mindre Stykker Jord
i Nærheden af samme Kirke, 2 små Grunde iselve Byen
og endelig endnu Engen Korsholm ved Østervedstcd, som
Klosteret havde fået få År iforvejen (se S. 44S).S)
I „Kirkehistoriske Samlinger“, II, S. 490—500 har
jeg ladet aftrykke de bevarede Stykker af delte Klosters
Dødebog eller Obituarium. Den bevarede Del, som ud*) Kathedr.-Sk. Indb.-Sk. for 1833, Bilag Nr. 9.
') Smst., Bilag Nr. 15.
’) Stiftsk.-Dok., Nr. 533.
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gjor noget mindre end en Trediedel af det Hele, inde
holder Navnene på 3 afdøde Priorer, 7 Lektorer, 1
Diakonus, 3 Subdiakoner, 2 Tprminarier eller Almisse
indsamlere, 26 andre Brodre, som havde Præstevielsen, 7
ungeBrodre (som endnu ikke havde denne), 2 Professi,
4 Novicer, 3 Akoluter (som gjorde den underordnede
Tjeneste ved Gudstjenesten) og 7 Lægbrodre (conversi),
hvoraf den ene betegnes som Kok, og de 2 som Skræd
dere; af disse sidste var den ene tillige dispensator
eller et Slags Hushovmester. Desuden nævnes 3 Afdøde
som Brodre (hvilket de alle vare) udeu nogen nærmere
Bestemmelse, og ved 8 er den Titel, som måske har væ
ret tilfojet, forsvunden ved Beskjærelsen af Pergamentet.
Endelig nævnes 2 Personer, som ikke vare Brodre, men
Klosterets Velgjorere. Når vi sammenligne de afdøde
Priorers Antal med de øvrige afdøde Brodres, må vi
antage, at Klosteret idetmindste har haft en 20 til 30
Brodre af de forskjellige Klasser. Hermed stemmer det
ogsaa ret godt, at den fuldstændige Liste må have inde
holdt omtrent 250 Navne på Brodre, som vare døde i
et Tidsrum af omtrent 300 År.
Af Priorerne kjendes: Peder 1252. ’) Nikolaus
1309.’) Peder 1338.’) Ove Mikkelsen og Peder Jensen,
begge døde 1441.4) Henrik 1454.5) Thomas Bosen 1479.
1481. 1482.®) Niels Klavsen 1514,7) foruden en...........
Eskildsen, som nævnes i Dødebogen uden nogen Tidsan
givelse. — Om Klosterets Benyttelse efter Reformatio
nen til et Hospital, og Kirkens til en Sognekirke, tilhører
Fortællingen en senere Periode.
Den sydvestlige Del af Byen.
Puggård. Om Oprettelsen af denne Fribolig for
20 Skole-Disciple er fortalt ved År 1298, hvor man også
*) Ser. Rer. Ban., VIII, S. 114.
*) Daugaard.: Om de
danske Klostre, S. 431. Måske den Samme, som stiftede sin
Årtid i Domkirken (Ser. Rer. Dan., V., S. 535.)
•) Dansk Atlas, V, S. 797.
4) Kjrkebist. Saml., n, S. 496») Kath.-Sk. Indb.-Skr. for 1833, Bilag Nr. 6.
•) Daugaard: Anf. Sted. — Geh.-Ark. Diplomat.
*) Kath.-Sk. Indb.-Skr. for 1833, Bilag, Nr. 15.
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vil finde det Væsentligste, som vides om dens Indretning
og Bestyrelse. Jeg vil her kun tilfoje, at den i den se
nere Tid af Middelalderen blev gjort til en Forlening for
en af Kannikerne, og at denne „Forstander i Puggård“
efterhånden tilvendte sig en utilbørlig Fordel ved at ind
skrænke Antallet af de Skoleborn, som havde Ophold på
Stiftelsen. 1465 have vi således set, at Dekanus Jens
Gummesen kalder Puggård sin Gård. 1474 havde Kanniken Hennike Saxe Gården i Forlening og havde den i
mange År; efter hans Død fik Dekanus M. GundeLange
den År 1507. Den kaldes i Kapitlets Forleningsbrev til
ham „en vor Hovedgård i Ribe, kaldet Puggård“, og det
pålægges ham naturligvis at holde Gården ved Hævd, at
forbedre Husene og at gjiire og holde den samme Tyngde
deraf som hidtil.
Da det nu efter Reformationen lag
des ham til Last, at han ikke holdt såmange Skolebarn
på Stiftelsen, som der efter Stiftelsesbrevet skulde være,
erhvervede han flere Vidnesbyrd2) om, at der allerede i
Hennike Saxes Tid, og sålænge Nogen kunde erindre,
ikke havde været mere end 4 Degne (Disciple) på Kost
sammesteds; det kunde heraf endogså synes, som om
disse 4 ikke engang længere havde Bolig på Stiftelsen.
— Hvorledes Puggård og Indtægterne af dets Gods se
nere ere bievne anvendte, henhører til en senere Tids
Historie.
En nojagtig Angivelse af Stiftelsens Indtægter kort
efter Reformationen have vi i Mag. Thomas Knudsens
Regnskab for Året 1552, bevaret blandt G. L. Badens
Papirer i Ministeriernes Arkiv. Indtægten udgjorde i det
nævnte År 56 Ørt. 9 Skpr. Rug, 49 Ørt. 3 Skpr. Byg,
14 Ørt. Havre, 2'/a Tde. Sinor, 2 Tusind Hvilling, 1 Snes
Torsk, 1 Tde. Sild og 79 Mk. 9 Sk. 1 Alb. i Penge.
Indtægterne i rede Penge ere dels Gjæsteri 37 Mk. 3
Sk., dels Stedsniål (Indfæstning) 9 Mk., Jordskyld af
Gravsogn 6 Mk. 2 Sk., en Ubetydelighed i Landgilde og
7 Mk. 14 Sk. 1 Alb. af et Vikaiie, udentvivl i St. Mi
kaels Kirke. — Hertil kommer desuden endnu 18 Mk.
for Lustrup Tiende, og 30 Mk. af Præsten i Henne. Dette
. l) Ripæ Cimbr., S. 480.

’) Se f. Ex. axnat., S 482.
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er betydelig mindre end de 24 Læster Korn, hvor
til Thomas Knudsen selv anslår Biskop Kristjerns
Gave (se S. 127). Jeg skulde dog vrcre tilbojelig
til at antage denne hans Angivelse for rigtig og
grundet på Angivelserne i Biskoppens Gavebrev, som han
måske har kjendt fuldstændigt. Den store Nedgang i
Tidernes Løb kan tildels grunde sig på, at noget Gods
er gået tabt i uheldige Tider; men fornemmelig er den
vel bevirket ved den almindelige Synken i Indtægterne
af Jordegods, hvorpå vi allerede have set flere Exernpler. — I Kapitlets Jordebog af 16G9 anslås Iudtægterne
temmelig overensstemmende hermed til henved 5 Læster
Korn, 1 Tde. Smor og 2000 Hvillinger foruden Svin,
Gjæsteri og anden „Herlighed“.
St. Mikaels Kirke eller Kapel, som den også
ofte officielt kaldes, Stod i Forbindelse med Puggård. Se
om den S. 128. Den lå umiddelbart ved Puggård ud
imod den daværende Skolegade, nu Puggårdsgade, som
ses deraf, at det Hus, som Brødrene Jon og Peder Pe
dersen 1397 lejede af Kapitlet (se S. 314) siges at ligge
vestenfor denne Kirke; men efter Kapitlets Registrant
var det det samme Hus, som senere var Kanniken Niels
Markvardsens Residents, og den lå på den nuværende
Stiftamtmandsboligs Plads. Ligcoverfor denne har altså
St. Mikaels Kirke ligget. — Denne Kirke udmærker sig
ved de mange Afladsbreve, som ere udstedte til Fordel for
den. Se ved Årene 1330, 1386, 1434, 1466 og 1476.
Af Altere i deu er 1309 nævnt et St. Mikaels Alter,
1453 et vor Frue Alter, og efter Reformationen nævnes
endnu et St. Andreas’s Alterl) Desuden taler Provst Ugot
1330 om sit Alter, der i „Oldemoder“ kaldes Hr. Ugots
Kapel og måske er forskjelligt fra de 3 andre.
Skolegade (nu Puggårdsgade) nævnes førstegang
12942) og dernæst 1346 og 1397s) og havde sit Navn
deraf, at Stiftets Domskole havde sin ældste bekjendte
’) Ripæ Cimbr., S. 884.
*) Stiftsk. Dok., Nr. 15 — efter Grdulunds Afskrift: „vious
scholarium“, som dog er en Fejllæsning af Gronlund for
„ sch ol ar u m“.
•) Ripa Ciiubr., S. 696. 479.
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Plads hor i Gaden. Skolebygningen nævnes 1310 *).
Den lå i Nærheden af Puggård; thi i Kapitlets Lavhævd
af 1509 anføres: „Gamle Skolejord hos St. Mikaels Kirke“.
Dengang var Skolen næmlig for længe siden flyttet der
fra til St. Hans Gade, til den Gård, som Hr. Vilhelm,
Præst og Forstander for Puggård, 1338 havde skjænket til
Bedste for fattige Skolebørn (se S. 183). Her var Skolen om
trent 1440, da „Oldemoders“ Liste over Kapitlets Jord
skyld i Ribe By er affattet. På den findes næmlig under St.
Hans Gade: „de curia schole (af Skolegården) 6 Sk. Sterl.“,
og Kapitlets Registrant bemærker, idet den anfører Doku
menterne angående Hr. Vilhelms Gård: Thet er ther, som
then gamell schole stodt i fordom tidt. — 50 Åar for Re
gistrantens Affattelse, omtrent År 1500, varSkolen igjen
flyttet fra St. Hans Gade til Iljornet af den nuværende
Skolegade og Grydergade, hvor den blev indtil 1856.
— Endnu i Byens gamle Jordebog fra Midten af det 15de
Århundrede bærer dog den nuværende Puggårdsgade
Navn af Skolegade.
På en Grund, som strakte sig fra St. Hans Gade til
Skolegade, havde i gamle Dage Mønten været, men var
der ikke længere 1346,2) da den rimeligvis allerede havde
sin sildigere Plads i Sudergade (se S. 524).
Om Tårn borg er talt under St. Hans Gade. Syd
ligere på samme Side af Skolegade lå 2 Kannikeresidentser,
af hvilke 1509 den nordligere bebodes af Hr. Kristen
Andersen, den sydligere (Jon og Peder Pedersens Gård)
af M. Niels Markvardsen. På den sidste hvilede der
dengang endnu en Jordskyld af 2 Mk. til Byen (se
ved År 1510). Da denne Gård siges at ligge mellem
Bispegården (den katholske) og Puggård, må Grunden
allerede dengang have strakt sig ud til begge Gader
og St. Hans Kirke må have ligget sydligere, i den nu
til Gården (Amtmandsboligen) hørende Have.
En Færdiiigsti, også kaldet Peblingeslippen, førte
fra St. Hans Gade til Skolegade. Den gik fra St. Hans
Kirke imellem de 2 ovennævnte Kannikeresidentser og
førte op til St. Mikkels Gade, som måske ikke var
*) Kipæ Cimbr., S. 695.

*) Smet., S. 696.

536
Andet end den lille Gade, som endnu fører ind til Puggård. Den nævnte Slippe nedlagdes efter Reformationen
mod en lille Jordskyld, som betaltes med Halvdelen af
hver af de 2 Residentser. ')
Sviegade nævnes førstegang i Kapitlets Lavhævd
af 1509.
Hor storgPort og Horstorg. Den nuværende Søn
derportkaldtes Horstorg Port efter et Torv, som fandtes tæt
indenfor Porten og kaldtes Horstorg, rimeligvis fordi He
stemark ederne i ældre Tid ere bievne holdte her. Torvet om
tales allerede 1234 (eller 1244), da Abbed Niels (Nicholaus)
af Løgum gav Biskop Gunner en Grund med Bygninger
„i den forreste Del af Byen ved Hestetorvet“ (in introitu
civitatis juxta forum equiuum) i Mageskifte for en Ejen
dom i Vedsted.1) 1317 ejede Domkirken en Grund ved
dette Torv, og i samme og næste Århundrede fik Kapitlet
mindst 2 anselige Ejendomme sammesteds.’) Navnet
Horstorg Port forekommer 1370, da Provst Gotskalk gav
et Stenhus med tilliggende Grund ved denne Port til
Kapitlet for Rådmand Jens Bjornsens Årtid.4) Byens
gamle Jordebog kalder allerede Porten Sønderport, men
etsteds dog med den Tilføjelse: Sønderport, som kaldes
Horstorigh Port. Senere forekommer kun det nuværende
Navn.
Ip p æg ad e. Således (el. Ippergade) hed den Gade,
som fra Sønderport førte ind i Byen, rimeligvis til Hors
torv. 1390 skjødede 2 Mænd Hr. Jens Juel, Sognepræst
i Nybel (Nebel), en Gård ved Horstorg Port i Ippergade
indenfor Byens Grave og Befæstning (propugnacula) på
den nordlige Side for 16 Mk. Sølv,, hvoraf 15 Mk. 1.
skulde betales i rede Penge, Resten med gode Varer,
som kunde saltes lige med rede Penge, dog ikke Heste
eller Hopper.5) Et Stenhus i samme Gade nævnes 1350
(se S. 199).
*) Byens gamle Jordebog. — Kapitl. Rcgistr., Fol. 415. —Byens
Jordskylds-Register af 1565.
’) Ser. Rer. Dan., VIII,
S. ‘237. Årstallet er ikke sikkert, da der i Aftrykket står
1224, men Gunner dengang endnu ikke var Biskop.
•) Smst., V, S. 540. 558. 559. „Oldemoder“, Fol. 26.
*) Smst., S'. 544.
•) Stiftsk. Dok., Nr. 116. — Det er
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Horsfold var en Plads, som lå i den sydlige Del
af den nu såkaldte Skovgade. Uagtet jeg ikke liar fun
det den nævnt for Reformationen, anfører jeg den dog
her, da der neppe kan være nogen Tvivl om, at den er
ældre. Dens Navn kommer rimeligvis deraf, at Slottets
Stalde omtrent indtil Reformationen sines at have ligget
her. 1570 kaldes den etsteds i Tingbogen simpelthen
„Falden“ (d. e. Folden). — Fra Horsfo'id udgik mod
Nord en Gade, om hvilken der 1576 siges, at den fra
gammel Tid af kaldtes Kongensgade, og som altså
også må antages for at have existerct i denne Periode.
Sit Navn havde den udentvivl deraf, at den nærmeste
Vej fra Slottet til dets Stalde og til Sønderport gik
igjennem den.

Den nordvestlige Del af Byen.
Denne Del af Byen får sin væsentligste Betydning
ved de 4 gejstlige Stiftelser, som lå samlede Vest for
den nuværende Gråbrodregade og Korsbrodregårdsgade.
Gråbrodre- eller Fran ciskaner-K1 osteret,
om hvis Stiftelse der er talt ved År 1232, tilligemed dets
Grund optog oprindelig hele Pladsen mellem 4 Gader eller
Gadestrækninger: mod Syd den nuværende Sønderports
gade; mod Vest den nuværende Gråbrodregade, som rime
ligvis også i Middelalderen havde dette Navn, og et
Stykke af den nuværende Korsbrodregårdsgade, som
dengang bar Navn af St.. Lavrcntii Gade efter Klosterets
Kirke; mod Nord en Gade, som også bar Navn afGråbrodregade, og som må have udmundet i Korsbrodregårdsgade
omtrent der, hvor nu Prokurator Ferslevs Hus er (MatrNr. 244 B); mod Vest en ligeledes senere aflukket Gade,
som mod Syd rimeligvis har udmundet i Sønderportsgade
på samme Sted som den nuværende nyanlagte Tloved.landevejsgade. Den Gade, som dannede Grændsen mod
Nord, kjende vi især af følgende Sted i Byens gamle
Jor-debog: „En Gade, som ligger Norden langs Gråbrodre
Kirke, og går den Vesten mellem vor Frue Kirke Jord
altså urigtigt når Terpager (Ripæ Cinibr., S. 25) anser Yppergade for at Tære den samme som den nuværende Præstegade.
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og Gunder Stages Jord og så i det Vesten (sic) ned til
Bysens Planke“. Derefter er tilføjet med en senere Hånd:
„Claus Sestede nyder Byen den af“. Det er dog vistnok
kun en Del af Gaden, som Klavs Sehested (omtrent på
Reformationens Tid) har fået Tilladelse til at aflukke;
thi endnu i den sidste Del af det 16de Århundrede næv
nes ofte Huse og Grunde i „Gråbrodregade søndenfor
Korsbrodregård“, og det Ejendomme, som uetop vides at
have ligget i denne Gade.
På Sydsiden af den ovennævnte nordlige Gråbrodregade, noget inde fra den nuværende Korsbrodregade, lå
altså Gråbrodrenes Klosterkirke, indviet til den hellige
Lavrentius (se S. 92). Ved Kirkens nordvestlige Hjorne
gik det Stræde af mod Syd, der ovenfor er omtalt som
begrændsende Klosterets Grund mod Vest, og som Klo
steret ved Mageskiftet med Byen 1507 fik Tilladelse til
at afspærre med Porte i begge Ender. Den sydlige af
disse Porte er det rimeligvis, som 1550 i Kapitlets gamle
Jordebog kaldes Gråbrodreport, og i et Register over Byens
Jordskyld 1636—1637 kaldes Klosterport i Søndergade.
Også på denne Kant nævnes en „Gråbrodre Kloster Gade,
som løber ned til Horsfald“, rimeligvis den lille Gade,
som nu kaldes Smedegade.1) Ud til nuværende Sønder
portsgade og Gråbrodregade havde Klosteret bortfæstet
Grunden til Bebyggelse mod en årlig Jordskyld. Et Fæ
stebrev på en sådan Grund, 44 Alen dyb, beliggende
østenfor Klosterets „Gård“ (Have), er udstedt Påskelordag
1460 af Guardianen Hans Kortsen; Klosteret betinger sig
foruden Jordskylden Forkjøbsret til Bygningerne, og at
Ingen indtages i Huset, som kunde være Klosteret til
Forfang.“
Man ser ikke, om det er første Gang, at
denne Grund således bortfæstes; men de tilstødende
Grunde ses allerede at være bebyggede. Disse Grunde,
5 i Tallet, var det, som Klosteret ved Mageskiftet 1507
overlod til Byen. — Indenfor dem lå Klosterets Abildgård, som nævnes i Byens gamle Jordebog og ofte senere;
*) Tingbog, den 11 Decbr. 1591.
*) Indført i Byens Tingbog for 1568, Lord, før Cantate.
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den udgjorde altså den sydligste Del af Klosterets
Grund.
Hvad de egentlige Klosterbygninger angår, så have
de vistnok været sammenbvgte med Klosterkirken såle
des, at denne har udgjort deres nordligste Floj. De
have altså ligget på Enkemadame Warmings nuvæ
rende Grund (Matrik.-Nr. 245), men med Hovedbyg
ningerne noget inde fra Korsbrodregårdsgade. De må
have været ret anselige, da Kongen 1443 kunde holde
Retterting i Klosterets Stue i en meget vigtig Sag, for
ikke at tale om det anselige Bryllup, som blev holdt der 1504
(se S. 424). — I Klosterkirken omtales et Guds Legemes
Alter ved År 1465 (se S. 360) og et vor Frue Kapel År
1500 (se S. 414). Flere adelige Personer vare begravede
der, som Fru Abel Albertsdatter, Otto Snafs Enke*), Hr.
Niels Lange til Lydum-og hans Son, Hr. Thomas Lange a).
På Kobberet over Ribe i Brauns „Theatrum“ forestilles
Kirken som forsynet med et temmelig hdjt Tårn med Spir.
Ved Reformationen må Bygningerne rimeligvis for
en stor Del have været brøstfældige, siden de fleste af
dem meget snart bleve nedrevne. Efter Broder Ludolf
Naamans Beretning (S. 502) skete dette allerede 1537;
men nogle af Bygningerne bleve dog stående; tbi 1542,
Lordagen efter Jubilate Sondag, skjænkede Kongen til
sin Sårlæge, Mester Ruprecht Geisspuscher, en af dem,
næmlig et Stenhus, liggende tvert fra Kirkegården, 58
Alen langt i Syd og Nord, med tilliggende Jord og
Gårilsrum, som strakte sig 82 Alen i Vest, men kun
havde 52 Alen i Bredden fra Nord til Syd. Gaden tvert
for Huset indtil „Adelgaden, som kommer fra Domkir
ken“ (nuværende. Grydergade), skulde være 15 Alen
bred, så at Ingen måtte bygge barn til Skade og For
trængsel.’) — Kirkegården gav Kongen Byen 1545 til et
Kvægtorv.4) — 1555, Hclligtrekongers Aften, skjænkede
Kongen alligevel Rupr. Geisspuscher et Stykke af samme
Kirkegård, som lå op til hans eget Hus, 80 Alen langt
Se S. 307.
*) Iver Juels Optegnelser.
*) Register over alle Lande.
‘) Kath.-Sk. Indb.-Skr. for 1833, Bilag Nr. 28.

540
i Øst og Vest, og 18 Alen bredt i Nord og Syd, — og
den 21deDecbr. samme År forærede Kongen ham endnu
et Stenlius, som lå op til hans eget Hus, og bestemte
tillige, at den Brønd, som lå udenfor dette Stenhus, altid
skulde blive ved Magt, menig Mand til Bedste. ’) Denne
Brønd, den såkaldte Gråbrodre Kil.de, findes endnu uden
for Mad. Warmings Hus og tjener således ikke lidet til
at bestemme Bygningernes Plads.
Rupr. Geisspuscher overskred imidlertid den Tilla
delse, som han havde fået til at indtage en Del af Kir
kegården. Han måtte derfor 1559 udstede en Erklæring
til Magistraten om, at han havde sat et Gjærde nordenfor
sin Gård, Synden op til Gaden (den nordlige Gråbrodregade), og derved indelukket det Jordsmon, som Gråbrodre-Kirke tilforn stod på, videre end de 18 Alen, som
Kongens Brev indeholdt. Han forpligtede sig derfor til
at rykke Gjærdet tilbage, såsnart Borgmestere og Råd
forlangte det’) — Man ser heraf, at Kirken allerede
var nedreven. — 1560 tillod Frederik den Anden Byen
at bebygge Gråbrodre Kirkegård, eftersom Adeltorvet
(Hovedtorvet) nu var blevet udvidet, og der ikke mere
var Trang til et særeget „Kvægmarked“; men der skulde
sættes god Kjøbstedsbygning på den, og denne altid ved
ligeholdes, så at der kunde gå Skat deraf til Kongen og
Byen3). Derpå solgte Byen 1563 på samme Betingelser
det „nederste“ Stykke af samme Kirkegård til Hr. Niels
Lange, den daværende Lensmand på Riberhus4), hvis
Hustru, Fru Abild Skeel, imidlertid Lørdagen efter St.
Karinæ Dag 1561 havde fået Skjøde af Rupr. Geisspu
scher på hans „Gård. Grund, Stenhuse, Gårdsrum, Abildhave og Urtehave“s). Også Abildhaven var Rupr. Geiss
puscher altså kommen i Besiddelse af; det var rime
ligvis af den, at Fru Abild ifølge Slottets Regnskab 1581
til 1582 måtte betale Kronen en årlig Jordskyld af
5 Mk. 5 Sk. 1 Alb. — Senere tilhørte denne udstrakte
Grund Kristen Nielsen Lange til Bramminge, en uægte
’) Register over alle Lande.
’) Kath.-Sk. Indb.-Skr. for
1833, Bilag Nr. 24.
•) Smst., Bilag Nr. 25.
*) Thom. Jørgensens Kopibog, S. 260.
*) Tingbogen.
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Son af Hr. Niels Lange og Kantor i Ribe Domkapitel, og
efter ham hans Son, Henrik Lange til Oldager. Efter dennes
Død fandtes Bygningerne faldefivrdige og bleve nedrevne.
Grunden kjøbtes af Hans Hansen Roager og forblev
senere for storste Delen i hans (den Rahr’ske) Families
Besiddelse, indtil den for få År siden kjøbtes af Tømmer
handler Chr. Lund og nu er bleven gjennemskåren af
den nye Hovedlandevejsgade eller „Nygade.“.
Gråbrodrene havde ejet nogle Enge udenfor Ribe,
som en Borger, Jakob Vibe, havde i Fæste og ved et
Kongebrev, dateret Riberhus, Onsdagen efter Midfaste
Sondag 1543, fik Tilladelse til at beholde på sin og
Hustrus Levetid mod en årlig Afgift til Hospitalet af1/«
Tde. Smbr, hvorhos han måtte forpligte sig til inden 2
År at give til Hospitalet Såmeget som 100 GyldensVærd;
efter begges Død skulde Engene falde til Hospitalet og
ere rimeligvis de 2 Enge, Store- og Lille-Munkeng, som
Hospitalet endnu ejer. Ved År 1507 er omtalt for
det Mageskifte med Ribe By, ved hvilket Klosteret
erhvervede Stages Toft, som lå Vest for Klosteret,
søndenfor den S. 537 nævnte nordlige Gråbrodregades
Forlængelse,1) og ved År 1510 om en Teglgård, som det
solgte til Byen. — Munkene i dette Kloster forsomte
ikke ganske Studiprne: 1307 lode de Gregors „Moralia“ afskrive’), og i Stiftsbibliotheket findes endnu 2
trykte Dele af Albertus Magnus’s Værker med en Ind
skrift, som viser, at de 1534 ere enten kjøbte eller givne
til Klosteret. — Af Klosterets Guardianer, som Gråbrodrenes Forstandere kaldtes, kjendes Jakob 1309,’) Hans
Kortsen 14604) og 1465’), Lavrids Brandere, Ordenens
bekjendte Reformator, 1468 (?)’), Hans Bruun 1507,’) og
den Sidste, Povl Jensen, 1537.’)
’) Byens gamle Jordebog.
*) Ser. Rer. Dan., V, S. 515.
•) Daugaard.
•) Se S. 538.
4) Kath.-Sk. Indb.-Sk.
for 1833, S. 34.
•) Se ved År 1505. — Senere var
ban Guardian i Kjøbenhavn og tiere Gange Ordenens Pro*
vindsialminister. (Ser. Rer. Dan., V, S. 526.)
’V Se S. 428.
•) Diplomat. Flensborg., II, S. 277. —
1532 eller 1533 nævnes Niels Tybo som Viceguardian i Ribe;
ban havde tidligere været Guardian, først i Viborg, derpå
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St. Klemens Kirke lå imellem Gråbrodrenes og
Korsbrodrenes Klostre, rimeligvis umiddelbart sydfor
det sidste, altså i den nuværende Have til Korsbrodregård. Kirken var meget gammel, da den allerede næv
nes 1145 (se S. 20); på Kobberet i Brauns „Theatrum“
forestilles den som en kort, men temmelig hoj Bygning
med et lille rundt Trappetårn i det ene Hjorne. Et St.
Klemens Alter i den er omtalt ved År 1458. 1479 gav
Kong Kristjern Kirkegården eller rettere hele Kirken til
Korsbrodrene (se S. 382), hvilket forudsætter, at Kirken
stod under Kongens Patronat. Skjont knyttet til et Klo
ster kunde den dog ligesom St. Nikolaj Kirke gjcrne
vedblive at være Sognekirke, og det var da vel i denne
Egenskab, at den skulde give Klosteret en Indtægt. Ef
ter Reformationen synes det forst at have været Hen
sigten at bevare Kirken som den ene af Byens 2 frem
tidige Sognekirker; men på Borgerskabets Anmodning
undte Kongen det Sortebrodrenes Kirke i Stedet, og
derpå er St. Klemens Kirke vistnok snart bleven nedre
vet. Om dens og Kirkegårdens Grund opkom der senere
Strid, idet Movrids Podebusk tilholdt sig den til Korsbrodregård under Påskud af, at Kirken havde været
Klosterkirke til Korsbrodre-Klosteret.
Ved Byrådets
Dom af 25de Marts 1584 blev hans Fordring på Ejen
domsretten afvist, og næste År udlagde han Byen nogle
andre Grunde i dens Sted, skjont Ingen mere bestemt
kunde sige, hvor vidt Kirkens og Kirkegårdens Grund,
som Movr. Podebusk havde indelukket indenfor sin Gårds
Mur, egentlig strakte sig.
1317 nævnes 2 Grunde i St. Klemens Gade som
tilhørende Domkirken ’). Det er udentvivl den samme
Gade, som i Byens gamle Jordebog omtales som tilhø
rende Byen og strækkende sig fra den østlige Side af
St. Klemens Kirkegård mod Øst til „Gaden“ (den nuvæ
rende Korsbrodregårdsgade). Senere er tilfojet, at Klavs
i Tønder, men var ved Reformationens Sejer på disse 2 Ste
der bleven tvungen til at romme derfra tilligemed sine
Munke. (Se: Knudsen: En gammel Krønike om Gråbrodrenes Udjagelse osv., S. 15—17.)
*) „Oldemoder“, Fol. 26.
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Sehested (til Korsbrodregård) havde aflukket den Ende,
som stødte op til Kirkegården. Strækningen imellem denne
Gade og den tidligere omtalte nordlige Gråbrodregade kan
ikke have været stor, da samme Jordebog nævner 4
Grunde, som Byen ejede og tog Jordskyld af på Nord
siden af den sidste Gade, men som lå „imellem 2 Gader“,
altså strakte sig igjennem til St. Klemens Gade. Det må
være den nordlige Del af disse Grunde, som Byen 1395
kjøbte af Fru Katharine, Erik Rinds Enke, og som der
siges at strække sig fra St. Klemens Kirkegård til Ga
den (Korsbrodregårdsgade) i Øst, og i Bredden fra Byens
egen Jord til en lille Gade (vicus modicus) i Nord.1)
Denne lille Gade mod Nord kan-ikke være nogen anden
end St. Klemens Gade. Movr. Podebusk tilkjøbte sig
senere de ovennævnte Grunde af Byen, hvorved hele
denne Strækning blev forenet med Korsbrodregård.
Korsbrodre - Kloster eller St. Johannes den
Døbers Gård lå på samme Sted som den nuværende
Korsbrodregård. Af hvem og når det er stiftet, er ubekjendt, som ved de fleste øvrige Klostre af denne Orden
i Danmark. Det forekommer førstegang 1311, da dets
Kommendator, Præsten Johannes, var tilstede på et Ka
pitelsmøde i Antvorskov, Ordenens Hovedkloster i Nor
den.’) Den samme Kommendator gav 1331 to Gårde i
Jelling Syssel til Antvorskov.’) — Fra en senere Tid
have vi omtalt Klosterets langvarige, men uheldige For
søg på at erhverve sig Indtægterne af Nonneklosteret
ved Ribe, ligesom det også 1515 mislykkedes det at få
Helligåndsgården ved Magelæg til en Udvidelse af sine
Bygninger, hvorimod det 1479 kom i Besiddelse af St.
Klemens Kirke, og 1523 af St. Jørgens Gård.
De enkelte Korsbrodre synes at have indtaget en
ret anselig Stilling her i Byen i social Henseende og
vare vistnok tildels Adelsmænd. Således nævnes i Be
gyndelsen af det 16de Århundrede „hæderlig og velbyr
dig Mand hans Broder (sic) Erik Juel til Åbjerg“,4)
*) Kath.-Sk.-Indb.-Skr. for 1839, Bilag Nr. 1.
a) Pontoppidan: Ann. eccl. Dan., II, S. 104.
■) Terpager: Ripæ Ciinbr., S. 37.
*) Smst., S. 39^«
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Dette „hans Broder“ betyder up&tvivlelig: Hansbroder,
o: Korsbroder; Betegnelsen „hæderlig“ viser, at Manden
var Gejstlig. Hr. Peder Madsen, kaldet Stud, som tid
ligere havde været Præst i Hostrup (i Sønderjylland),
men 1476 var Korsbroder i Ribe, og som havde haft 2
Gårde i Hostrup Sogn i Pant af Henrik Ejsen (Lange)
til Kjærgård,1) var måske også Adelsmand. 1471 var
foruden Prioren idetmindste 1 af Brodrene Medlem af
Præstegildet.2) Klosteret havde, som vi skulle se, ikke
ubetydelige Besiddelser, og da Brodrenes Antal neppe
var stort, kunde de uagtet den Afgift, som årlig skulde
udredes til Ordenens Hovedsæde på Rhodus til Krigen
mod de Vantro, vistnok føre et ret behageligt Liv.
Ved År 1465 have vi omtalt et nyopført Kapel i
Klosterets Kirke med et Alter for den hellige Anna, og
desuden nævnes et Hellig-Korses Alter, som havde 640
Dages Aflad, og som idetmindste af Terpager henføres
til dette samme Kloster.3)
Klosterets Forstandere kaldes i den ældste Tid altid
Kommendato rer, senere enkelte Gange Provisorer eller
Forstandere, men i den sidste Tid altid Priorer. Foru
den Johannes, som ovenfor er omtalt, nævnes Peder
Ubyssen, Kommendator i Ribe for den hellige Johannes’s
Orden af Jerusalem, 1379 4); Peder Friis Kommendator
13875); Oluf Madsen, Kommendator for den hellige Jo
hannes af Jerusalem’s HuS 14486) og 1459, da hans
kaldes Provisor for den hellige Joh. af Jerus.’s Gård;’),
Mogens Nielsen, Provisor 14628), kan neppe være nogen
Anden end Forstanderen for dette Kloster; Anders, Prior
af St. Johannes Orden 1465 og 14719), udentvivl den
Samme som Anders Tygesen, Præst og Kommendator i
2) Ribe Stiftsk.-Dok., Nr. 339. — Geh.-Ark.: Familien Gjordsen.
’) Ripæ Cimbr., S. 446.
•) Smst., S. 4t3; det er en mærke
lig Fejltagelse, at Terpager anser Korsbrodre-Kloster og StHans Kloster for forskjellige.
*) Stiftsk. Dok., Nr. 97. Hans Efternavn Ybyss. findes i Omskrif
ten af hans Segl, i hvis Midte der står: Iho.
•) Ripæ Cimbr., S. 160.
•) Årsber. for Geh.-Ark., IT, Tillæg S. 24.
*) Da han satte sit Segl under Stiftelsesbrevet for St. Mikaels
*) Ripæ Cimbr., S. 62.
(• Smst., S. 852 . 446.
Kapel.
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Korsbrodregård 1473 *), „Forstander“ 1475 *), „Prior“
1476’) (1456 havde han været Kommendator i samme
Ordens Kloster i Odense. — Vedel Simonsen: Odense, II,
S. 146); Hr. Hans Rusch, Prior 1504. 1508. 1510;4)
Peder, Prior 1515®), og Hans Rusch, påny Prior 1517“).
Det er i den historiske Del fortalt, hvorledes Klavs
Sehested 1531 blev forlenet med dette Kloster, mod at
forsørge de der tilstedeværende Præster. 5 År efter
kom Reformationen, og næste År, 1537, fik Klavs Sehe
sted kongelig Ordre til at nedbryde Tårnet, Kirken og
Stenhuset i St. Hans Kloster og opbevare Materialierne
til Slottets Brug.7) — Torsdagen efter Trinitatis 1542
fik han og hans Hustru Pantebrev paa Klosteret for
2500 Mk. lybsk, at beholde uafløst i begges Levetid;
men 2 År senere fik de Klosterets Bygninger, Grund
og Jord, som de bebode (og som altsaa ikke vare bievne
nedrevne efter Bestemmelsen) til Ejendom til Erstatning
for, at Klavs tilbageleverede Kongen et Væntobrcv på
Riberhus, som hans Hustru havde fået af Frederik den
Første, og tillige som Betaling for en Gård i Ekernførde,
som han havde overladt samme Konge8). Grundens da
værende Udstrækning angives til 107*/a Alen på den
søndre Side, og henholdsvis 168 og 176’/s Alen på den
vestlige og østlige Side. — Endelig kjøbte Klavs Sehe
sted også Godset eller idetmindste den største Del af
det, og fik Mandagen efter Nytårsdag 1547 således Skjøde
på: 5 Gårde i Spandet Sogn og By, 3 Gårde i Fjedsted i
samme Sogn (derunder en Eng, kaldet Priers Enemærke),
2 Gårde i Roager, 1 Gård i Obeling (Roager Sogn), 1
Gård i Skjærbæk, 1 i Søndernis (Brøns Sogn), 2 i
Rejsby, 4 i Hvidding, 1 i Vester-Vedsted, 1 og et Byg
gested i Vedsted i Riberby Sogn (Øster-Vedsted), 10
Skpr. Rug årlig af Bjerrum (Inder-Bjerrum), 1 Gård og
nogle Agre og Enge i Meolden, 1 Gård og en øde
’) Ribe Stiftsk. Dok. i Geb.-Ark., Nr. 330.
’) Daugaard.
•) Da. Magaz., IV, S. 9.
*) Ser. Rer. Dan , VIII, S. 202.
136. 140.
*) Ripæ Cimbr., S. 709.
•) Ser. Rer.
Dan., VIH, S. 201.
Da. Atlas, V, S. 636.
•) Både Pante- og Ejendoms-Brevet findes i Tegneiser over alle
Lande.
35
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Jord, kaldet Musvang, i Allerup i Herrested (Toftlund)
Sogn, 3 Gårde og et øde Byggested i Toftlund, 3 Gårde
1 Stenderup (samme Sogn), 3 eller 4 Gårde i Branderup,
2 i Rurup (Branderup Sogn), 5 mindre Steder i Ferredrup (Fardrup ), 1 Gård i Hjerting, 4 i Mejlby (Lin
trup Sogn) og noget Jord samt et Møllested mellem
Mejlby og Lintrup, 1 Gård i Rødding, 1 Otting i Hygum,
1 Otting i Langetved (Skrave Sogn), et enkelt-Skar Eng
i Vilslev, en øde Toft og et Møllested i Jested, 1 Gård
1 Vejrup, 1 i Tømmerby (Sneum Sogn), 1 i Årre, 1 i
Ostrup (Astrup) i Nebel Sogn, 1 i Brøndum, 8 Sk. årlig
af Fidde By i Henne Sogn og Ligesaameget af Lønne By,
2 Ørt. Rug af Dejberg Sogn, 1 Gård i Vorgod, 1 i
„Bjerdum“, 3 Bol (?) i Hammerum Herred, 2 Gårde i
Kampum i Hing Herred (rimeligvis Kampgårde i Stadil
Sogn), 1 Gård i Bækbølling i Føvling Sogn, 1 i Hensevig (?) i Jerlev Herred, 1 i Ferup (?) og 1 i Harte,
begge i Bruskherred, 2 i Bekke og 12 Sk. årlig af Roved
By (Andst Sogn), tilsammen omtrent 60 Gårde og 2
Møller foruden mindre Steder, for den allerstørste Del
beliggende i Sønderjylland.x)
Godset har endnu været noget’ storre; thi samme
År, 1547, Mandagen efter Palmesøndag, fik Klavs Sehested Kongens Brev på, at han måtte indløse det Gods,
som Prior og Konvent i St. Hans Kloster i Ribe havde
pantsat, og beholde det, indtil det igjen blev indløst fra
hama); hvor roeget det har været, vides ikke. Klosteret
havde også enkelte Ejendomme i Ribe samt Jorder og
Enge ved Byen, f. Ex. Part i Møgelenge og Vestermade.3)
— I Året 1535 lod Hertug Kristian (siden Kristian den
3die) blandt Andre også de jydske Klostre bidrage til
sine Krigsomkostninger. St. Hans Kloster i Ribe blev
dog ansat meget lavt, nærolig kun til 100 Mk., medens
de øvrige jydske Klostre af samme Orden, hleve satte til
3, 4 eller 5 Gange så Meget, og Frue Kloster ved Ribe,
hvis Ejendomme vistnok ikke vare storre end Korsbrddrenes, til 400 Mk.;4) men Klavs Sehested var også en
’) Register ov. alle Lande.
s) S nist.
•) Se f. Ex. Katli.-Sk, Indb.-Skr. for 1833, Bilag S. 32.
4) Da. Mag. III, 4, S. 206.

547
ivrig Tilhænger af Hertugen. — I Kjeldrene under Korshrddregård findes rimeligvis endnu Levninger af det
gamle Kloster.
Helligånds-Gården eller — Huset, som det i den
ældre Tid kaldtes, lå efter Terpagers (og Galthens) An
tagelse nordenfor Korsbrodregård; men Beliggenheden har
dog nok snarere været vestenfor dette Kloster. Vidnes
byrdene herom ere følgende: Vi have ved Gråbrodreklosteret omtalt Stages Toft, som efter Byens gamle
Jordebog lå syd for den vestlige Del af den Gade, som
gik nordenfor Klosterets Kirke og derfra strakte sig i Vest
ned til Byens Grav; men den samme Toft siges i det
Mageskiftebrev, hvorved Klosteret fik den af Byen, at
ligge sydfor den Hellig-Ånds Gård (se ved År 1507); da
nu St. Klemens Kirke og Korsbrodre-Klosteret lå norden
for den østlige Del af samme Gade, må Hellig-Ånds
Gården have ligget vestenfor dem. — 2. År 1488 gjorde
Kong Hans et Mageskifte med Helligånds Gården, hvorved
denne fik et Stykke Jord „hos Biberhus“, kaldet „Husæ
Kålgård“, liggende nordfor Gårdens Kirke, og strækkende
sig mod- Vest og Nord til Vandet, og imod Øst til én
Gade eller Adelfarvej. *) Om Vandet mod Vest er det
klart, at det ikke kan være andet end Slotsgraven;
Vandet i Nord kan ikke være Åen; thi da måtte Kål
gården have strakt sig tvertover Hovedvejen fra Byen
til Slottet; men rimeligvis har der gået en Kanal fra
Slotsgraven ud til Åens nordlige Arm. Denne antagne
Kanal har da måske først strakt sig lidt i Syd og derpå
i Nordost ud til Åen. Der skal Brygger Evers også ved
at nedlægge en Rende fra Åen ind til sit Bryggeri om
trent 60 Alen fra Korsbrodregårdsgade under Vejen til
Slottet have truffet tydelige Spor af en Træbro. Gaden
eller Adelfarvejen i Øst er rimeligvis den Gade, som også
senere vil blive nævnet som løbende imellem Ilelligåndsgården og Korsbrodregård. — 3. Efter det Skjøde, som
Kristen Lange fik på Ilelligåndsgården, lå dennes Kirke
gård østenfor Gården og strakte sig ud til Adelgaden
mod Korsbrodregård. — 4. Hermed stemmer meget godt
•’) Ripæ Cimbr., S. 517 fl.
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den Måde, hvorpå Kobberet i Brauns „Theatrum“ viser de
2 Gårde liggende for hinanden. — Af disse Angivelser
ses tillige, at Kirken som sædvanlig udgjorde Gårdens
nordlige Floj, og at dens Kirkegård lå mod Øst. En
grundmuret Bygning nævnes allerede 1386.1)
Helligånds-Gården i Ribe bestod allerede i det 13de
Århundrede2), ligesom vi overhovedet vide, at der alle
rede 1202 bestod et Antal af sådanne Hospitaler for
syge, svage og fattige Mennesker her i Landet. ’) I den
ældre Tid betænkes Stiftelsen ofte i Testamenterne med
Gaver, således som det på flere Steder er anført i den
historiske Del. Omtrent i Begyndelsen af det 14de År
hundrede var det også, at Lavrens Litel gav Halvdelen
af sit Hus i Sudergade til Helligånds-Huset, af hvis Ind
tægter igjen det Halve skulde uddeles til de Syge, det Halve
tilfalde Forstanderen for at holde Messer for Giveren4).
Af særlig Interesse ere de Pladser med egne Præbender,
som Hennikin Limbek stiftede (se S. 248). 1481 gav en
Arild' Klemetsen, Kapellan ved Ballum Kirke, alt sit
Gods til Stiftelsen, næmlig sit Hus til dens Kirkes Byg
ningsfond, og 4 Enge, i Vedsted for sin egen og sine
Forældres Årtid, som skulde holdes 2 Gange om Året, hver
Gang med 8 Præster; hvis denne Begjængelse ikke blev
holdt, skulde Kapitlet have Magt til at tage Engene fra
Helligåndsgården og fundere Begjængelserne på et andet
Sted.5) — I det ovenfor omtalte Mageskifte, som Kong
Hans 1488 gjorde med Stiftelsen, siger han, at han gjor
det, for at den hellige Ånds Hus i Ribe måtte ydermere
forbedres, og Gudstjenesten og de Fattige i samme Hus
skjellig og redelig opholdes. Det Vederlag, som han
betinger sig, er dog så stort, at Gavens Værd ikke kan
have været betydelig; det bestod dels i et Hus, som lå
på den sydlige Side af Stiftelsens Kirkegård, dels af en
„stor Kålgård“, som lå nedenfor Slottets Stalde og egent
lig tilhørte Kapitlet6). I Kapitlets gamle Jordebog (S.
121) kaldes det en „Toft og Abildgård imod Riberhus“
«) Ripæ Cimbr., S. 512.
’) Se S. 513.
•) Ser. Rer. Dan., IV, S. 61.
4) Smst., V, S. 541.
•) Ripæ Cimbr., S. 514 fl.
•) Smst., S. 517.
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og siges, at Kapitlet istedetfor dem fik af Helligånds
gården en årlig Afgift af Øster-Vedsted på 2 Ørtug
Korn.
Helligånds-Gården stod, under Kapitlets Patronat,
hvorfor dette også i sin Lavhævd af 1509 ligefrem opfø
rer Gården blandt sine Ejendomme i Ribe.1) På dette
Forhold have vi i det Foregående set et Exempel ved År
1515, ligesom vi også have omtalt, at idetmindste i den
senere Tid altid et af Kapitlets Medlemmer var Forstan
der i Gården. Terpager siger, at det var Kapitlet, som
besatte alle Pladserne i Stiftelsen, hvilket vel også er
rimeligt; dog ser man ikke, om han kjender andre Vid
nesbyrd herom end det Brev, hvori Biskop Albert Krum
medige anbefaler Kapitlet en af sine Slægtninge til at
nyde et af Hennike Limbeks Præbender tilligemed en
Plads i Helligåndsgården.2) — 1317 nævnes allerede
Forstanderen (Procurator) i denne Gård, til hvem tillige
et Slags Omsorg med Byens Fattige synes at være over
draget; rimeligvis var hån dengang endnu ikke en af
selve Kannikerne. Fremdeles nævnes sammesteds Brø
drene og Søstrene i samme Stiftelse, det vil sige, et Slags
Ordensgejstlige af begge Kjon, sOm udførte Gudstjenesten
(således bestemmes det her, at de skulle holde Årtider
på samme Måde, som Kannikerne holdt dem i Domkirken),
og som tillige forestode eller udførte Lemmernes Pleje;3)
endelig nævnes også de Syge eller rettere Svage (infirmi);
thi det var vel ikke såmeget et Syge-Hospital som en Lem?
me-Stiftelse4). — I Stiftelsens Kirke fandtes et Sidealter
med et Vikarie, som nedenfor vil blive omtalt.
Efter Reformationen beholdt Provsten i Kapitlet,
IverJuel, Helligåndsgården 1 Forlening, således som han
havde fået den 1533 (se S. 489) af Kapitlet; men ifølge
et Kongebrev af 15de Avgust 1538 skulde der, såsnart
Hr. Johan Ranzau, som var Lensmand på Riberhus,
kom til Jylland, af ham i Forening med Superinten
denten og flere gode Mænd gjores en Bestemmelse om,
*) Kath.-Sk. Indb.-Skr. for 1833, Bilag, S. 29.
*) Se S. 249.
*) Se S. 154.
•) Smig, om Fru Tyre
ved År 1307.
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Hvormeget Iver Juel årlig skulde give af Gården til det
almindelige Hospital, som Kongen allerede dengang havde
besluttet at oprette i Sortebrodreklosteret. *) En sådan
Bestemmelse synes dog ikke at være tagen for den 30te
April 1543, da Hans Tavsen tilligemed de 2 Hospitals
forstandere i Lensmandens og begge Borgmestrenes Nær
værelse og med Kapitlets Samtykke sluttede den Over
enskomst med Iver Juel, at han årlig skulde give til
Hospitalet: 1 Læst Rug, 2 Læster Byg, 1 Tde. Smor, 1
Skpd. j Flæsk og 12 Dr. i Penge. Derimod skulde de
fattige Folk, som hidtil vare bievne underholdte i Hellig
åndsgården, for Fremtiden underholdes ^Hospitalet. Ved
denne Bestemmelse skulde dog Kapitlets Ret til Hellig
åndsgården forblive ukrænket i alle Måder.2)
Uagtet det sidstnævnte Forbehold bestemte dog den
kongelige Fundats for Hospitalet, som er udstedt den
12te Oktober samme År, blandt Andet, at den hellige
Ånds Gård i Ribe efter Iver Juels Død med al sin Rente
og rette Tilliggelse skulde tilfalde Hospitalet, uden at
man ser, at Kapitlet er blevet spurgt om sit Samtykke
hertil. Iver Juel døde 1556, og under 1ste September
s. Å. bifalder Kongen :på Hans Tavsens Andragende, at
Helligåndsgården nu skulde henlægges til Hospitalet3);
men Lensmanden, Peder Bild, må rimeligvis have gjort
Kongen Forestillinger med Hensyn til Bygningerne og
deres Grund; thi under 11 November næstefter udgik
der et nyt Kongebrev, hvorved Kongen forbeholdt sig
disse på Grund af deres belejlige Beliggenhed for Slottet,
hvorimod han pålagde Lensmanden at udlægge Hospitalet
Erstatuingaf den katholske Bispegårds Grund4). — Hvad
Godset angår, se vi, at Biskoppen endnu 1558 klagede
over, at Hospitalet ikke havde fået det, rimeligvis af
Iver Juels Enke, hvorfor Lensmanden fik Ordre til at
sørge herfor.s). — Kronen beholdt dog ikke selve Gården
med dens Grund ret længe; thi allerede 1563 solgte
Frederik den Anden den til Kancelliskriver Kristen
*) Register ov. alle Lande.
*) Tegneiser ov. al. La.
4)
*) Tegneiser ov. al. La.

2) Hospitalets gamle Kopibog.
Ripæ Cimbr., S. 519.
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Lange, den Samme, som ovenfor er nævnet som Ejer af
det forhenværende Gråbrodrekloster. Gården sælges
med „hvis Stenhus og anden Bygning derpå findes“2),
og med et Stykke af den østenfor liggende Kirkegård,
som strakte sig ud til Adelgaden mod Korsbrodregård.
Kjøberen skal opføre en god Kjøbstedbygning ud til
Gaden.2) — Kristen Lange solgte 1570 Gården tilMovr.
Podebusk, som iforvejen ejede Korsbrodregård, hvorefter
disse Ejendomme have været forenede indtil den sidste
Tid, da de ere bievne udstykkede.
Vi have ovenfor omtalt et Vikarie i -Helligåndsgårdens Kirke. Det nævnes 1554, da Hr. Mads Buch,
Sognepræst i -Egtved, efter Kongens Begjæring havde
afstået det, og det derefter af Kongen var lagt til Ribe
H6spital; til Erstatning under Kongen Hr. Mads Buch
Kongetienden af Egtved Sogn for Livstid.3) Det er rime
ligvis det samme Vikarie, som i Hospitalets Fundats
kaldes „det Vikarie i Vårbasse Nebel“ og allerede der
henlægges lil Hospitalet, skjbnt det dengang endnu ikke
var disponibelt.
Idetmindste havde Helligåndsgården
1484 ved Mageskifte erhvervet sig 2 Gårde i Vorbasse
Nebel.4) — Om Beliggenheden og Storrelsen af Hellig
åndsgårdens Gods er der neppe bevaret nogen sikker
Oplysning. I Hospitalets Jordebøger er det blandet med
andre Bestanddele og kan ikke udskilles fra disse; men
i Kapitlets Jordebog af 1669 (Fol. 74) anslås Indtægten
af det til 4’/a Læster Korn og 55Va Mk. i Penge. —
Gårdens Segl, som er afbildet hos Terpager, viser Kristus, stigende op af Graven med en Fane i Hånden.

Normandsgaden var den nuværende Præstegade,
som ses af Byens gamle Jordebog, hvor der anføres, at
Byen ejede en Færdingsti, som gik fra den nordlige Del
af Gronnegade mod Vest til den Gade, som kaldtes Nor*) Disse Bygninger vare 1562 bievne vurderede til 200 Dr., så
at den stfirste Del af de forhenværende Bygninger allerede
dengang må have været nedrevne.
*) Ripæ Cimbr., S. 521.
’) Register ov. al. Lande: Mand, efter Olavi 1554.
*) Geh.-Ark., Diplom» (1484, Viti og Modesti Dag).
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mandsgade. Dette Navn forekommer førstegang 1416,1)
Navnet Præstegade 1509.2)
Gammel Biskopsgade var den senere Gråbrodregade, nuværende Grydergade, som med Sikkerhed frem
går deraf, at der i et Dokument fra 1445 omtales en
Grund i „gamel Biscopp Gade", Synden ved Gaden, og
udenpå Dokumentet er skrevet: Gamel Bispegade, som
nu kaldes Gråbrddregade.3) — Mod Slutningen af Mid
delalderen, da det sidstnævnte Navn var kommet i Brug
for denne Gade, var der, forunderligt nok, mindst 3, og
rimeligvis 4 Gader af dette samme Navn (se S. 541 fl.). —
Om den ældste Bispegård, som rimeligvis har ligget ved
denne Gade, se S. 147 og 304. — I denne samme Gade
lå der engang en Gård, som havde Navn af Sorte Jo
hannes Borg. 1445 synes den at være nedreven, <Ja
der nævnes et Hus, som tilhørte Kapitlet og stod på
„sorte Johannesborre Jord“.4) Den havde dog udentvivl
sit Navn af en „Sorte Johannes“, hvis Enke, Valborg,
1443 pantsatte en Grund i Nikolaj Sogn til Kapitlet for
40 Mk. lybsk, som skulde være Betalingen for hendes
egen og hendes Foraldres Årtid.5)

Den nordvestlige Del af Byen.
Gronnegade eller Grønærgade, som den i ældre
Tid altid kaldtes, hvad enten dette Navn så skriver sig
fra Grønningen i Nederlandene eller ikke, hører til de
Gader, som forekomme tidligst (1201)6) og hyppigst i
Middelalderen. Den har måske strakt sig noget længere
imod Nord end nu, og for Enden af den, imod Slottet,
fandtes vistnok allerede i denne Periode en Port, Pille
port, skjont den først findes nævnet ved Midten af det
16de Århundrede. I den nordlige Del af Gaden, rime
ligvis på den vestlige Side, havde Slottet sin Lade belig
gende 7).
b Stiltsk. Dok., Nr. 1G4.
*) I Kapitlets store Lavhævd.
s) Gch.-Ark.: Kibe By, Perg. Nr. 104. — Det kan ikke være
den Gade, som endnu kaldes Gråbrddregade, da denne har
en østlig og en vestlig, ikke en sydlig og en nordlig Side.
‘) Smst.
s) Stiftsk. Dok., Nr. 233.
•) „Oldemoder“,
Fol. 15. 19.
’) Byens gamle Jordebog.
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Rådhuset lå på den østlige Side af Grönnegade, i
den sydlige Ende af Gaden, således at der kun var 1
Hus imellem det og Hjörnehuset til Torvet. Byen ejede,
som vi have set ved År 1448, egentlig 3 Huse her ved
Siden af hverandre, af hvilke det sydligste i den gamle
Jordebog anføres som det egentlige „nye Rådhus“. Det
nordligste var indrettet til Vinkjælder og udlejet; det
mellemste må ligesom det egentlige Rådhus have været
anvendt til offentlig Brug, da der ingen Lejeindtægt
anføres af det. Det nordligste Huses Grund strakte sig
helt ned til Fiskergade, hvorimod de 2 sydligere Grunde
kun strakte sig bagud til et Par Huse, som der vel gik
Jordskyld af til Byen, men som dog tilhørte Private.
Det Stenhus, som lå sydfur Rådhuset, havde tilhørt Ærkedegnen Jens Bund og kom senere i Domkirkens Besid'
delse1); bagved det mod Øst lå en Grund, som hørte til
Rådhuset, og fra hvilken der var en Udgang, tidligere
kaldet „Gangsti“, ned imod Åen2). Denne sidstnævnte
Grund må have været den, på hvilken Bytinget blev
holdt under åben Himmel, efterat det var flyttet bort
fra Torvet, og den tidligere „Gangsti“, som derfra førte
ud til Fiskergade, kaldes derfor også senere Tingslippen,
indtil den i Slutningen af det 16de Århundrede blev
aflagt, og i dens Sted udlagt en ny Slippe fra Storegade
ind til Tinget, imellem Drejer Frandscns og Bager Aagaards
nuværende Ejendomme (Matr. Nr. 343 og 344). Råd
huset beskrives af Galthen’) således: „Det bestod af
tvende grundmurede Længder, hver 3 Loft boj, som
begge vendte med den ene Ende til Grönnegade, — og
var overalt forsynet med hvælvede Kjældere“. Denne
Beskrivelse stemmer ganske med Bygningens Udseende
på Kobberet i Brauns „Theatrnm“, som dog vistnok var
Galthen ubekjendt. De 2 Huse ligge på Kobberet med
de lange Sider umiddelbart op til hinanden.
Vejerbod. Ved År 1365 omtales der i Grönne*) I det 16de Århundrede tilhørte det Borgmester Sören Ja
kobsen Stage og hans Sön, Rådmand Anders Sörensen Klyn.
•) Se Adkomstbrevene på Rådhuset i Kathr.-Sk. Indb.-Skr. for
1839, Bilag 2—5.
•) Beskrivelse ov. Kjøbst. Ribe, S. 66.
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gade en „pwnderbooth“,1), som vel må være en Vejerbod
og ligesom Sagnet om Rådhusets tidligere Anvendelse
som en Kjøbmandsbørs tyder på, at denne Gade i den
ældste Tid har været et Hovedsæde for Byens Handel.
Om det gamle Rådhus i den senere såkaldte
Bøddelgade se ved År 1448.
Fisk er gade og Skibsbroen. Efter den Måde,
hvorpå der i det 14de Århundrede tales om en Udgang
fra Rådhuset ned imod Åen, uden at Fiskergaden nævnes,
må man næsten antage, at denne sidstnævnte Gade og
Husrækken ved Skibsbroen dengang endnu ikke vare til.
Såmeget er sikkert, at Fiskergade ikke forekommer
forend henimod Midten af det 15de Århundrede. Omtrent
1460 var den dog ifølge Byens gamle Jordebog bebygget
på begge Sider. Sammesteds nævnes Skibsbroen og
dens Bolværk; men om den var bebygget, ses ikke.
Domkirken.

Denne herlige Bygnings Historie og Arkitektur skal
ikke behandles på dette Sted. Dels findes, hvad jeg har
at meddele om dens Historie, i den historiske Del;
dels er dens Arkitektur Gjenstand for en kyndigere
Mands, Hr. Pastor Helms’s, Behandling. Her vil jeg
kun efter en ganske kort Beskrivelse af Kirkens Bygning
samle, hvad der i antikvarisk Henseende endnu kan være
af Interesse.
Domkirkens Længde er i indre Mål 100 Alen, dens
Bredde 50 Alen. Den nedre Del af Kirken består af
5 Skibe, af hvilke de 2 yderste åbenlyst ere langt yngre
end de andre og rimeligvis opståede i det 15de Århundrede
Ved en Sammenbygning af de Kapeller, som efterhånden
vare bievne tilbyggede på den nordlige og sydlige Side
af Kirken. Koret er bedækket af en stor hvælvet Kuppel
og har som et Par Sidearme Kirkens hoje Korsfløje;
men fra Koret udspringer endnu mod Øst den halvrunde
Korafslutning (Absis), i hvilken Alteret nu står. — Ved
Kirkens vestlige Ende stode 2 Tårne, det mindre, men
ældre Tårn, som nu er nedrevet, på Sydsiden, og
’) Ser. Rer. Dan, V, S. 534.
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på Nordsiden det store, som endnu står tilbage, men
har mistet sit Tag og noget af sip Murhöjde. — Af
Indgange havde Kirken under Katholicismen de 2 samme
for Menigheden som nu, den ene i Kirkens vestlige Ende
gavl, den anden i det nordlige Korsflöj. Desuden førte
2 Döre fra Kirken ud til den østlige og den vestlige
Længde af den Omgang, som lå på Sydsiden af Kirken
og omsluttede den såkaldte Lindegård. Den østlige af
disse Döre, næmlig den, som er anbragt i Kirkens sydlige
Korsflöj, må dog oprindelig, förend Omgangen blev bygget,
have været bestemt til Hovedindgang for Kirken, da den
udmærker sig fremfor de øvrige ved Forsiring med meget
gammelt Billedhuggerarbejde ovenover Dören, hvis øverste
Parti senere må have været dækket af Omgangens Hvæl
vinger. — Udenfor den nordre Indgang til Kirken byg
gedes henimod Slutningen af det 15 de Århundrede, ifølge
det Årstal, som fandtes på begge Sider af Indgangen,
1482, — en Vestibule eller et Våbenhus, som blev bort
taget i forrige Århundrede.
Koret

var adskilt fra Kirkens Hovedskib ved en stor Mur, på
hvilken der i Midten var en Dör, den såkaldte vestlige
Kordör, i hvilken Kristofer af Bajerns Trone var an
bragt ved hans Salving (se ved År 1443). Ovenpå
Muren var det såkaldte Lektorium eller Ambo’cn,. fra
hvilken der prædikedes, og Bekjendtgjöreiser skete til
den i den nedre Kirke forsamlede Mængde (se S. 290
og 331). Også fra begge Korsfløjene var Koret adskilt
ved Mure, i hvilke der vare Döre. Den sydlige Dör til
Koret nævnes således 1338’) og blev senere rimeligvis
erstattet af Biskop Iver Munck med en ny, som bar hans
Våben2), den samme smuktudskårne Dör, som nu er an
bragt imellem Kirken og det lille Tårn midt på Nord
siden. Ifølge en kongelig Befaling af 1560 blev den
store Mur mellem Koret og den nedre Kirke nedbrudt,
og i dens Sted opsat et Splinder eller Gitterværk.3)
") Ser. Rer. Dan., V, S. 537.
’) Ripæ Ciinbr., S. 208.
*) Sinst., S. 209.
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Højalteret har under Katholicismen, ifølge hvad der
dengang var almindeligt, rimeligvis ikke stået, som nu, i
Korrundingen, men i selve Hovedkoret. Ved År 1300
og 1309 have vi omtalt Indstiftelsen af et „Blus“ og af
Voxlys foran dette Alter, og ved År 1507 set, at der,
rimeligvis bestandig, brændte 7 Voxlys på det til vor
Frues Lov og Hæder. På Alteret fandtes også et Mariebillede, som havde 40 Dages Aflad for dem, som ved
samme ofrede Noget til Gudsdyrkelsen eller gudfrygtigt
fremsagde et Ave Maria.1) Om de 6 Sølvstob, som
Dekanus Thomas Lange havde skjænket Højalteret til
Relikvigjemmer, er fortalt S. 368.
På begge Sider af Koret stå endnu Kannikernes
Korstole fra den katholskeTid med 10 Pladser (i gammel
Tid stalla) på den nordlige og ligeså mange på den
sydlige Side. Indtil 1843 var der 11 på den nordlige
Side. Senere må den ene være bleven borttaget for
Symmetriens Skyld. De nuværende Korstole har Biskop
Iver Munck ladet opsætte på sin Bekostning, som man
ser af en nu forsvunden, men af Resen i hans Atlas
bevaret Indskrift: Reverendus in Christo nostro domino
dominus Ivarus kanuti (sic), dei gratia episcopus Ripen
sis, fratribus structuram istam fecit, anno dni. millesimo
H—|—|—|—|- (Den ærværdige Herre i vor Herre Kristus, Iver Canuti (sic), af Guds Nåde Biskop i Ribe, har
opført disse Stole for Brodrene År 1 -j- -|- +). Mær
keligt er det, at Korstolenes Antal endnu på denne Tid
og efter deres Fornyelse var det samme som 1291 (se
Afsnittet om Kapitlet), næmlig 21, skjont Kanonikaternes Antal for længe siden var steget til 24.
På den venstre eller nordlige Side af Højalteret
stod i selve Koret et Alter for den hellige Olav, og ligeoverfor på den sydlige Side stod da rimeligvis den hellige
Lamberts Alter. Foruden disse 2 Sidealtre, som vistnok
hørte til de ældste i Kirken, stiftedes i senere Tid lige
ledes i Koret et Alter for den hellige Trefoldighed, og
endelig må Ridder Jon Jakobsens Alter anses for forskjelligt fra de foregående og altså for det fjerde Sidealter i
’) Ripæ Cimbr., S, 232
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Koret. Om disse vil der nedenfor blive talt nærmere. —
Døbefonten stod udentvivl her i Koret på den nordlige
Side imellem Kong Kristofers Grav (se S. 70 fl.) og den
nordlige Række Korstole; dette synes med Sikkerhed at
kunne sluttes deraf, at en Mand og en Kone siges at
være begravede imellem Fonten og St. Olavs Alter.1)
Døbefonten vedblev at stå på samme Sted indtil Kong
Frederik den Anden i det samme Kongebrev af 1560,
som for nylig er omtalt, befalede, at den skulde flyttes
„neder i Kirken afvejen“, hvorefter den fik sin Plads i
Kirkens vestlige Ende, lige tilvenstre for Hovedindgangen,
og forblev der indtil vor Tid. — Endelig er endnu at
mærke et Lektorium eller en Læsepult, som stod midt
i Koret, og ved hvilken en Kannik eller Vikarie læste
Lektien og Kollekten.’)
Sidealtere og Kapeller.
Af disse havde Domkirken en stor Mængde, henimod
et halvt Hundrede; men endnu stdrre var dog Antallet
i Lunds Domkirke, hvor det allerede i den første Halv
del af det 15de Århundrede var omtrent 60.3) — Aldeles
nojagtigt kan deres Antal her i Kirken ikke angives, da
de ingensteds findes fuldstændig opregnede, så at enkelte
mindre betydelige Altere nu vistnok ikke engang kjendes
af Navn. Dertil kommer, at et Alter eller Kapel snart
nævnes efter den Helgens Navn, til hvem det var indviet,
snart efter sin Stifter. Da der nu ere flere Altere, hvis
Stiftere ere ubekjendte, lader det sig undertiden ikke
med Sikkerhed bestemme, om et Alter, som nævnes på
den ene Måde, falder sammen med et af dem, som fore
komme benævnede på den anden Måde. Enkelte Altere
findes endogså i den ældre Tid benævnede efter den
oprindelige Stifter og senere efter andre Personer, som
ved at udvide Stifteiserne have gjort Altrene til deres.
— Efter først at have omtalt et Alter, som havde en særegen
Bestemmelse, næmlig det såkaldte Sognealter, vil jeg
opregne de Altere og Kapeller, som findes betegnede
*) Ripæ Cimbr. S. 253 og 306.
•) Ser. Rer. Dan., VIII, S. 455.

*) Smst., S. 168.
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efter Helgener, i Bogstavordenen, og til Slutning anføre
dem, der nævnes efter Stifterne og ikke kunne ses at
falde sammen med noget af de andre.
Sogne alt er et. Domkirken havde allerede fra
den ældste Tid af sit eget Sogn, som omfattede en anselig
Del af Byen: Mellemdammen, (Storegade,) Fisker
gade, Gronnegade, Præstegade, (Grydergade,) Gråbrodregade, Skolegade, Stenbogade, Badstuegade og Sortebrodrcgade, naturligvis med de mellemliggende mindre Gader. ’)
Desuden hørte udentvivl østervedsted, Klåby, Inder- og
Yder-Bjerrum (det sidste dog kun tildels, da en Del
deraf hørte til Vestervedsted Sogn) og den gamle By
Jærnkjær nordenfor Ribe til Domsognet, siden det hedder
i „Oldemoder“ (Fol. 21), at disse Byer St. Hansdag sva
rede „hvide Brød“ (panes albi, mon Sigtebrød?) til
Domkirken i Egenskab af „baar“ (Bør). Om Øster
vedsted siges det da udtrykkelig År 1403 2). — 1319
døde Hr. Henrik, Sognepræst ved vor Frue Kirke, som
havde givet for sin Årtid 3 Mk. i årlig Jordskyld af sin
Gård, i hvilken han bode.8) Dengang havde Sogne
præsten altså, som det synes, endnu ingen Æmbedsbolig;
en sådan omtales derimod 13614) og var den såkaldte
Sognegård i St. Hans Gade (se S. 526).
Det Alter, ved hvilket Sognepræsten forrettede Tje
nesten, var ikke Højalteret. 1350 ses han at have holdt
Messe ved vor Frue Alter og at nyde dette Alters Ind
tægter5), og det er vistnok det samme Alter, som senere,
f. Ex. strax efter 1429 (se S. 297) og 1441•), forekommer
under Navn af Sognealter (altare parochiale). 1552 omta
les, at der til „Sognealteret“ lå 7 Stykker Eng østenfor
Varde Bro, og man ser, at Sognepræsten endnu efter
Reformationen havde Indtægten af dem. ’) Dette „Sogne
alter“ havde overensstemmende med den almindelige
Brug sin Plads midt for Kirkens Hovedskib, tæt foran
M) Se navnlig „Oldemoders“ Opregning af Kapitlets Ejendomme
i Ribe fra det 15de Århundrede, Lavhævden af 1509 og Ka
pitlets ældste bevarede Jordebog.
a) Stiftsk. Dok., Nr. 140.
•) Ser. Rer. Dan., V, S. 538.
*) Smst., S. 539.
4) Se S. 199.
•) Stiftsk. Dok.,
Nr. 224.
’) Smst.
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Kordören; dette ses med Sikkerhed deraf, at der i det
2 Gange tidligere omtalte Kongebrev af 1560, som handler
om nogle Forandringer, der skulde foretages i Kirken,
også befales, at „det Alter, som stander midt på Gulvet,
neden i Kirken, for Koret,“ skal afbrydes, og Tjenesten
herefter holdes i Koret for Höjalteret. Der kan ingen
Tvivl være om, at dette Alter, for hvilket Gudstjenesten
for Menigheden indtil 1560 var bleven afholdt, har været
det samme som det gamle Sognealter.
Formesse eller Førstemesse Alteret er rimeligvis det
samme som Sognealteret, ligesom det vides andensteds
at have været Tilfældet. Her i Kirken forekommer
Navnet meget sjelden. Terpager har kun truttet det i
en kort Anførelse af et Sognevidne af 1481, udstedt af
St. Nikolaj Sogn i Varde angaaende et Stykke Eng, som
lå til „Formesse Alter“ 1). Kapitlets Registrant anfører
(Fol. 245) også et Sognevidne af Varde angående en
Eng, som'lå til „Førstemesse Alter“ i Riber Domkirke ; ude
1 Randen står Navnet „Formesse Alter“. Da vi nu vide,
at Sognealteret ejede Eng ved Varde, er det rimeligvis
den samme Eng, som her tillægges „Formesse Alteret“.
Alle Helgens Alter kunde give dem, som besøgte
det på Allehelgensdag, den derpå følgende Söndag, Lang
fredag, Påskedag eller Kristi Himmelfartsdag 400 Dages
Aflad.2) Ellers vides slet Intet om det.
St. Andreas og Ænglenes Alter (altare Andreæ et
Angelorum) nævnes i den yngre Anniversariebog, idet
Kanniken, Mag. Jens Kristjernsen, som døde 1526, siges
at være begravet i Nærheden af det (juxta alt. s. An
dreæ et angelorum).’) Jeg er dog tilbøjelig til at
tro, at St. Andreas’s Alter og Ænglenes ere 2 forskjellige Altere. Altrene nævnedes i Almindelighed ikke ved
noget sådant Dobbeltnavn, uden når de vare indviede til
2 Helgener, som netop plejede at dyrkes samlede. Der
næst var der, som vi skulle se, etVikarie, som altid blot
kaldes „Ænglenes“, ikke „St. Andreas’s og Ænglenes“.
At Alter står i Enkelttallet, beviser Intet, da den samme
*) Ripæ Cimbr., S. 243.
J) Smst., S. 236.

•) Smst., S. 255 fl.
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Anniversariebog idelig bruger Udtryk som „imellem St.
Antonius’s og Helligkorses Alter“ (inter altare' s. Ant. et
s. curius). Det her nævnte St. Andreas’s Alter må alli
gevel antages for at være forskjelligt fra det nedenfor
omtalte St. Andreas’s Kapel. — Om Vikariet (Præsteæmbedet) til Ænc,lenes Alter (vicaria angelorum) se vi
af et Dokument af 1538, at det lå til Vikarernes Gilde
og ikke var forlenet nogen Enkelt, så at Tjenesten altså
må være bleven besørget af Vikarerne i Forening. Ved
det nævnte Dokument indvilligede samtlige Vikarer i, at
Vikariets Indtægter måtte lægges til Skolen (Latinskolen)1),
Efter dennes ældste Kopi- og Regnskabs-Bog bestod Vi
kariets Gods af 3 Gårde: 1 i Fåborg, 1 i Kjelst (Billum
Sogn) og 1 i Hoddeskov (Hodde Sogn), som tilsammen
gave i årlig Afgift: 12 Ørtug Korn, 3 Riberpund (2 Lpd.
4 Pd.) Smor, 1 Tde. Høstfisk, 1 Svin og 3 Mk. 14 Sk. i
Gjæsteri. De 2 sidstnævnte Gårde vare hver delte mel
lem 2 Hænd.a) — Skolen kom dog ikke strax i rolig
Besiddelse af Godset; thi en af Vikarerne, Hr. Peder
Gommesen, som dog selv havde underskrevet ovennævnte
Dokumen*, fremtrådte med Fordring på Vikariet, eftersom
han havde Biskop Iver Muncks Kollats derpå, og 2 af de
andre Vikarer understøttede hans Fordring, ligesom han
også på en eller anden Måde var kommen i Besiddelse
af de Godset vedkommende Dokumenter. Biskop Hans
Tavsen måtte stævne Sagen for Kongen, som afgjorde
den på sit Retterting i Ribe Mandagen efter Helligtrekongers Dag 1545 således, at Godset skulde fremdeles
blive til Skolemesterens Ophold, således som Flertallet af
Vikarerne havde samtykt. Iver Muncks Kollats erklæredes
ugyldig, da han ikke havde kunnet bortgive Vikariet uden
menige Vikarers Samtykke3).
St. Andreas’s Kapel omtales førstegang 1429 (se
den historiske Del). Det lå efter Terpager (R. C., S.
270) på Kirkens Sydside og skal have været det andet,
fra Øst af regnet, af de 5, som indtoge det nuværende
’) Ripæ Cimbr., S. 453.
*) Katb.-Sk. Indb.-Sk. for 1827, S. 34.
’) Nye kirkehist. Saml. III, S. 351.
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sydligste Skibs Plads: Bethlehem, St. Andreas’s, St. Katharinas, St. Gjcrtruds og St. Birgittas ’)• Biskop Peder
Nielsen blev begravet der. Terpager liar en gammel
Fortegnelse over Kapellets Gods og Inventarium, som
efter den begge vare meget ringe; navnlig bestod Godset
kun af en Eng på Fanø og en i Kringlum (Ballum Sogn),
som tilsammen årlig gave 8 Sk. Sterl. (omtrent 24 Sk.
dansk). ’)
St. Anna s, Jomfru Marias Moders, Kapel var stiftet
af Biskop Jens Hee i Begyndelsen af det 14de Århun
drede (se S. 164), og Biskop Peder Thuresen indstif
tede 1347 en Sjælemesse for sig i samme (se S. 218).
1522, den 9de September, solgte dets Vikar, Hr. Anders
Sorensen, med Biskoppens og menige Vikarers Samtykke
fra sig og Efterkommere til Borgmester Niels Jensen i
Bingkjøbing på St. Annas Alters Vegne i Ringkjøbing
Kirke en Gård i Velling Sogn, kaldet Hedegård, hvis
Skyld var 4 Sk. grot.3) Efter Reformationen blev Vikariet eller dets Gods lagt til Hospitalet i Ribe og ud
gjorde ifølge dettes Jordebog 1 Gård i He, 1 i Bramminge (?), 2 iLonne og 1 i Vejrup (Sønder-Vium Sogn),
som gave tilsammen 57a Ørt. Rug, 77» Ørt. Byg og 7«
Dr. i Penge. Desuden havdes 3 Ort Penge af Eng, som
brugtes til Hennegård.
Altare annuntiationis Mariæ. Se ved MarieAltrene.
St. Ansgarius’s, Nordens Apostels, Alter er om
talt i den historiske Del ved År 1461. Det forekommer
også 1456, da Arfastus (Arved) Uldonis, Sognepræst i
Forle (Fol) og Vikarius i Domkirken, skjødede Kapitlet
en Grund på Mellemdammens Sydside for sin Årtid og,
hvis Intægterne vare tilstrækkelige, en daglig Messe for
*) Galthen: Beskr. ov. K. Ribe, S. 124. Om Beliggenheden af
St. Katharinas Kapel se dog ved dette. Når Terpager (R.
C., S. 325) siger, at Iver Muncks Epitafium findes i St. An
dreas’s Kapel, kalder han vistnok mindre ndjagtigt hele det
sydligste Skib med dette Navn; thi i Virkeligheden var Bi
skop Iver Munck upåtvivlelig begravet i St. Birgittes Kapel.
*) Ripæ Cimbr., S. 271.
*) Stadfæstet af Kongen Tirsd.
efter Visitat. Mariæ 1546 (Register ov. al. La.)
36
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St. Ansgarius’s Alter, hvis bestandige Vikarius han ri
meligvis var.1)
St. Antonius’s Alter stod i Nærheden af det hel
lige Korses Alter, altså i Kirkens Midtskib.a) Andet om
det vides ikke.
St. Apollonias Alter omtales heller ikke meget.
Kort for Reformationen liavdeJens Pedersen Viberg, den
senere Ærked egn, fået den biskoppelige Koadjutor, Oluf
Muncks, (Kollats på dette Alter, hvilken Lordagen for
Jubilate Sondag 1535 blev stadfæstet af Iver Munck8).
Han beholdt senere dette Vikarie ved Siden af sit Kannikdomme og Prælatur; men under 5 Avgust 1569 be
stemte Kongen, at det efter hans Død skulde tilfalde
daværende og fremtidige Superintendenter i Ribe, imod
at disse for Fremtiden selv skulde vedligeholde deres
Residents; dog skulde de årlig afgive 6 Pd. (12 Ørtug)
Korn (Rug og Byg) til Skolemesteren i samme By4). I
Kapitlets Jordebog af 1669 angives Alterets Gods at
bestå af: 3 Gårde i Gredsted (Jærnved Sogn), et Bol (?)
i Fåborg og 3 i Debel (enten Øster-Debel i Lunde eller
Vester-Debel i Ovtrup Sogn), en Gård i Rødding med
en tilliggende lille Skovlod, kaldet Dybsholt, Gammelgård
i Østrup Sogn (Bølling Herred) med 2 Beboere og 2
Gårde i Kyfling i Lonborg Sogn. Indtægten var 24 Ørt.
Korn (Rug og Byg) foruden de mindre Afgifter; men
dette Gods har neppe altsammen hørt til Apollonias
Alter. Det vides næmlig, at Jens Viberg 1542 tillige
var Vikarius ved det såkaldte „lille vor Frues Alter“,
og noget af det nys opregnede Gods vides med megen
Sikkerhed at have hørt til dette. Se nærmere herom
ved Marie-Altrene.
St. Barbaras Kapel. Om dettes Indstiftelse, Gods
og Beliggenhed er fortalt ved År 1363. Det findes under
tiden benyttet til gejstlige Rettergangs- og VoldgiftsMøder. Terpager har leveret en Fortegnelse over dets
Inventarium og Gods fra en noget senere Tid. Både
‘) Geh.-Ark.: Ribe By, Perg. Nr. 104.
*) Ripæ Cimbr., S. 238.
•) Smst., S. 239.
‘) Småt., S. 240.
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Jordskylden af Grunden iGronnegade og Indtægten af God
set i Vilslev var taget betydelig af: den første var gået ned
fra 68 Sk. Sterl. og 1 Mk. Sølv af 5 Grunde til 24 Sk. Sterl.
af 3 Grunde, den sidste fra l1/» Læst (36 Ørt.) Korn
foruden Smor af 2 Gårde til 19 Ørt. Korn af 3 Beboere
(måske den ene Gård var bleven delt), foruden det Gods,
som havde tilhørt Ridder Bugge ’). Vi se atter her et mær
keligt Exempel på, hvorledes Indtægten af Jordegods
efterhånden sank (smig. S. 142 3. 167). — Om Kapellets
mærkeligste Prydelse i ældre Tid, dets Stifter Anders Bundesens og Hustrus Ligsten med Messingplade, er talt ved
År 1363. — Efter Reformationen blev det benyttet som
Læsesal for den theologiske Lektor ved hans Forelæs
ninger og er senere bleven nedbrudt, rimeligvis omtrent
1740. Vikariet arvedes af Rådmand Oluf Steffensen i
Ribe, hvis Hustru nedstammede fra Borgmester Anders
Bundesen.
Kapellet Bethlehem, som var indviet til vor Frue
og den hellige Thomas (Becket) af Canterbury, var det
første på Kirkens Sydside vestenfor Korskirken, der hvor
nu Præstens Rum er. Det må antages, at det er det
samme Kapel, som Biskop Kristjern stiftede År 1392 og
indviede til vor Frue, St. Laurentius og Biskop Thomas,
og som i den ældste Tid kaldtes Biskop Kristjerns eller
St. Laurentius’s Kapel. Se S. 108 fli. S. 248 har
jeg dernæst søgt at godtgjore, at det er det samme
Kapel, som fra 1400 til '1460 kaldtes Kapellet Limbek. Dernæst er det (S. 356 fl. fortalt, hvorledes Biskop
Henrik Stangeberg i det 15de Århundrede må have do
teret det påny, så at det i Anniversariebogen kaldes hans
eget Kapel, og at han blev begravet i det. Efter den
Tid forekommer Kapellet stadig under Navnet Bethlehem
og Patronatet tilhørte Familierne Skram og Stangeberg.
Et Vidnesbyrd om begge Dele haves i en Kollats, udstedt
Fredagen for Pintse 1527, hvorved Kapitlet overdrager
vor Frues og den hellige Thomas af Canterburv’s Vikarie
i Kapellet Bethlehem til Hr. Jens Pedersen, som var det
præsenteret af Adelsmanden OveSkram, som tilligemed sine
*) Ripæ Cimbr., S. 274.
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Slægtninge havde Patronatsretten.') —Efter Kapitlets Jordebog af 1669 hjemfaldt Vikariet Bethlehem efter Reforma
tionen til Familierne Skram og Stangeberg, og dets Gods be
stod af 3 Gårde i Daler, 1 i Søndernæs (Bröns Sogn), og 1 i
Døstrup, hvis samlede Landgilde dog kun angives til
1373 Mk. lybsk, og 2 Dr. 2 Mk. 2 Sk. dansk. Kapellet
benyttedes efter Reformationen til Kapitlets Bibliothek3),
men blev 1620 solgt- Lensmanden på Riberhus, Rigets
Admiral, lir. Albert Skeel, til et Begravelsessted, hvor
efter Bibliotheket blev flyttet til Kapitelshuset.s)
St. Birgittes Kapel. Om Stiftelsen af dette Kapel
ved Kantor Jep Iversen (Lange) se S. 308 fli. og 328.
Det er upåtvivlelig det samme Kapel, som Biskop Iver
Munck af den samme (Munck-Langeske) Familie senere
kalder sit, og hvori han blev begravet (se S. 446. 497),
så at dets Plads bestemmes ved Biskoppens i Muren
indsatte Ligsten som det næstvestligste på Kirkens Syd
side. Efter Reformationen toge „nogle Adelsmænd“
(rimeligvis af den ovennævnte Familie) Godset til sig.
Erik Skram, Landdommer i Nørrejylland, mente dog også
at være ret Arving til det, hvorfor Kristian den 3die
1550 skrev til Kapitlet og pålagde det at lade ham se
Fundatsen eller få en Afskrift af den.4) Om Godsets
Størrelse ved eller efter Reformationens Tid haves ingen
Efterretning.
De elleve tusinde Jomfruer, som lede Martyr
døden i Køln, havde et Kapel i det store Tårn ovenover
St. Lucius’s. Se S. 294. 303.
S t. E r a s m u s havde et Alter, foran hvilket Kanniken,
Mag. Jens Pedersen af Horsens, var begravet.s) Under
samme Ligsten begravedes 1565 Jens Pedersen Grundith,
Sognepræst ved Domkirken, og da det udtrykkelig siges
i Indskriften, at de vare begravede sammen, og Stenen
endnu lang Tid derefter lå i Kirkens nordre Korsarm,
kan det antages for sikkert, at St. Erasmus’s Alter har
været på dette Sted, op til den østlige Mur, hvor nu
Døbefonten står.6)
’) Stiftsk. I)ok., Nr. 408.
*) Eipæ Cimbr., S. 226.
•) Smst., S. 228.
*) Smst., S. 270.
») Smst., S. 243.
•) Smst. — Lnscript. Rip., S. 76.
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St. Georgii (den hellige Jørgens) Alter forekommer
År 1390, da Fru Marienne, Væbneren Rejmer Pikstens
Enke, stiftede en daglig Messe foran det (se S. 255). At
hun har stiftet Alteret, siges ikke; tvertimod anføres
Alterets Indvielse i den gamle Anniversariebog under 11
Maj med en Hånd, som tilhører den sidste Halvdel af
det 13de Århundrede. Henimod Midten af det 15de År
hundrede gav Hr. Erik Nielsen (Gyldenstjerne) til Tim
Alteret en årlig Indtægt af 20 Mk. lybsk af Estvad
(Mølle), mod at det årlig gav Kapitlet 2 Mk. 1. til at
holde hans Forældres Årtid for (se S. 322). Efter „Olde
moders“ Liste over Kapitlets Indtægter, omtrent fra
1440 (Fol. 14), afgav „Hr. Eriks Alter eller Kapel“ endog
årlig 8 Mk. 1. til Kapitlet. Den ovennævnte årlige Ind
tægt af 20 Mk. 1. vilde Hr. Oluf Pedersen (Gyldenstjerne)
til Estvad fratage Alteret; men dettes daværende Vikarius, Hr. Jens Kristjernsen, som tillige var Biskoppens
Vikarius, forfulgte Sagen med Held på Kongens Retterting og efter Rigens Ret i Årene 1491 og!4921). Efter
Reformationen faldt Godset tilbage til Knud Pedersen
Gyldenstjerne til Tim, en Sbnnesonsson af Hr. Erik Niel
sen, og da bestod det af en Gård i Sæddcn (rimeligvis
i Guldager Sogn), som skyldte 6 Ørt. Korn og 1 Tde.
Fisk, en Gård i Skils . . ., som gav 3 Ørt. Korn, 4
Torsk og et Svin, og endelig 20 Mk. af Estvadgårds
Mølle’).
St. Gjertrud, Kejser Karl den Stores Søster,
havde et Alter i Domkirken, om hvilket dog ikke "vides
Andet, end at det existerede 1513, da Rådmand Sbren
Torstensen blev begravet i dets Nærhed,’) og at Galthen,
uvist med hvilken Auktoritet, henlægger St. Gjertruds
„Kapel“ til Kirkens sydligste Sideskib (se S. 561.)
St. Hi er ony mus’s Alter kjendes kun deraf, at
Kapitlets Jordebog af 1669 anfører, at det faldt til Hr.
Niels Lange (til Kjærgård; det må altså være stiftet af
Nogen af hans Familie), og at der lå til det en Gård i
Vilslev, som gav årlig 6 Ørt. Korn, et Svin og Gjæsteri.
*) Ripæ Cimbr., S. 244 fl,
•) Ripæ Cimbr., S.246.

») Kapitlets Jordebog af 1669.
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Apostlen Jakob, udentvivl den Ældre, Johannes’s
Broder, havde et Alter på Sydsiden i Domkirkens Hoved
skib. Dets Plads vides deraf, at blandt Flere, som vare
begravede i Nærheden af det, var også Kristjern Frellevsen, som lå „nordenfor Alteret, omtrent midt på Gul
vet“.1) Kapitlet må have haft Patronatet til det;
thi dets Gods opregnes i „Oldemoder“, hvis Angivelse er
aftrykt hos Terpager2). Det bestod af: 1 Gård i Skjærbæk, 1 i Havervad (Brøns Sogn), 1 i Hjortvad og 1 i
Stens (i Hjortlund Sogn), foruden en Grund i Hjortvad,
Enge ved Hillerup og Oxby og 3 Grunde på den „storre
Dam“ (Nederdammen) i Ribe. Efter Reformationen er
dette Gods rimeligvis faldet til Kapitlet. Det er vistnok
dette Alter, ved hvilket Ihændehaveren af Provst Gotskalks Vikaricdom forrettede sin Messe (se S. 243); men
selve Alteret hører vistnok til de ældste i Kirken.
Forskjelligt herfra erSt. JakobsAlter eller Kapel
under Sejerværket (sub orlogio), som også kaldes
Philippi Jacobi Kapel. At deter dette Alter eller Kapel,
som i Begyndelsen af det 14de Århundrede stiftedes af Hr.
Niels Lændi og hans Son, Provst Kristjern, er vist S.
131 og 142. Istedetfor de 4 Mk. Penge, som Præsten
ved Alteret efter Stiftelsesbrevet skulde give Kapitlet
åilig for Niels Lændis Årtid, sætter „Oldemoder“,3) ligesom
ved St. Johannes’s Alter (se det Følgende), 2 Sk. grot.
Hr. Jens Nielsen, som var Vikarius (altarista) ved dette
Kapel og tillige Sognepræst i Vilslev, er nævnt ved År
1411. Den sidste Vikarius var Hr. Hans Lancken, som
tillige havde de hellige tre Kongers Alter; thi ved Fun
datsen for Kolding Hospital af 1558 bestemtes det, at
Philippi Jacobi Vikarie efter hans Død skulde tilfalde
det nævnte Hospital. — Efter Kapitlets Jordebog af 1669
bestod Godset af en Gård i „Lang Tue“ (rimeligvis
Langetved i Hygum Sogn), Nygård ved Ribe (i Fardrup
Sogn), en anden Gård, som det synes, sammesteds, en
Gård i Søndcris (skal vist være Søndernæs i Brøns
’) liipæ Ciiabr., o. 278.
Smst., S. 279.
3) Fol. 11: De alLitri sen capella b. Jacobi sub orlogio ij
Sk. gr.
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Sogn) og en i Abild. Deres Landgilde var 21 Ørt. Korn
foruden Svin og Gjæsteri.
Evangelisten Johannes’s Alter. Denne Apostel
havde både et Alter og et Kapel i Domkirken. Dette fremgår
dels af „Oldemoders“ Opregning (Fol. 14) af Kapitlets
Indtægter af Kapellerne (og Altrene) i Domkirken, hvor
der først anføres 2 Sk. grot af „St. Johannes Evang.
Alter“, og strax derefter 3 Mk. lybsk af St. Johannes’s
Kapel, dels må det sluttes deraf, at Ærkedegnen Jens
Helt, som døde 1422, siges at være begravet foran „St.
Johannes Apostels og Evangelistes Alter, hvor den dag
lige Messe for vor Frue afsynges“.1) Dette Sidste kan
kun være tilfojet for at adskille dette Alter fra et andet
af samme Navn. —- St. Johannes’s Alter er udentvivl
stiftet af en Niels Quelæ i det 13de Århundrede. Stif
teren er mig ubekjendt; men Alteret kan ikke være
yngre end 1273; thi i dette År døde Biskop Esger, hvis
Årtid holdtes for 4 Mk. Penge, som udrededes af Niels
Quelæs Alter (se S. 88). (De 2 Sk. grot, som „Olde
moder“ nævner, svarer kun til 3 Mk. dansk; men den
ene Mk. skulde måske afgives til Andre, f. Ex. Korvi
karerne, hvad der ved storre Årtider ikke var ualmin
deligt.) At nu dette Alter er det samme som St. Jo
hannes’s, slutter jeg deraf, at den samme Niels Quelæ
havde stiftet en daglig Messe, som holdtes foran St.
Johannes’s Alter1). Her holdtes også en anden daglig
Messe, som var stiftet af en Mag. Ivarus (?), som for
øvrigt er ubekjendt.s) Den daglige Messe for vor Frue,
der, som ovenfor anført, afholdtes foran samme Alter, er
måske en af disse. Foruden Jens Helt vare også Ærke
degnen Peder, død 1322, og Kantoren Johannes begravede
foran dette Alter.4). — Jeg har ingen Oplysning fundet
om, hvad der efter Reformationen blev af dets Gods.
,St. Johannes Evangelistes Kapel var stiftet i
*) Ser. Rer. Dan., V, S. 545.
*) Nogle Optegnelser fra
det 14de Århundrede bag i den gamle Anniversariebog (i det
store kongel. Bibliothek).
3) Smst.
•) Rip» Cimbr., S. 286. Tilnavnet Needikin, som Terpager
tillægger Ærkedegnen, er ellers ubekjendt og rimeligvis en
Fejlskrivning for den ældre Anniversariebogs „quondam“.
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Begyndelsen af det 14de Århundrede af Jens Voltersen,
en adelig Borger i;Ribe (se S. 152 fil.) Da der til hans
og hans Kones Årtider skulde udredes 4 Mk. årlig,
hvoraf Kannikcrne skulde have de 3, svarer den Afgift
til Kapitlet, som „Oldemoder“ angiver (se S. 567), godt
hertil. 1535 fik Povl Mikkelsen Vikariet efter Hr. Jens
Jensen (Johannes Johannis) af Biskoppen, og senere blev
det lagt til Kapellaniet ved Domkirken. Uagtet det i
Biskoppens Kollats kaldes St. Johannes Evang. Alter,
er det dog Kapellet og dets Alter, der menes; idetmindste
lod Magistraten i Anledning af den nævnte Henlæggelse
til Kapellaniet tage en bekræftet Kopi af Jens Voltersens
Fundats, uden på hvilken Kopi står: En beseglet Vi
disse på Hr. Povl Mikkelsens Vikaries Fundats, hvilken
Vikarie er funderet til Kapellanen til Domkirken1). I
Kapitlets Jordebog af 1669 angives dets Gods således:
5 Gårde i Sem Sogn, 1 i Spandet og 1 i Meolden, som
tilsammen gave i Landgilde 9 Ørt. Rug, 13 Ørt. Byg, 1
Ørt. Havre, 4 Pd. (3 Lispund) Smor, 6 Svin, 4 Gjæs,
8 Hons og 20 Sk. i Kulpenge (istedetfor Kul); men
Herligheden tilhørte dels Feltherren (Hans Schack), dels
Trojborg. Som vi se, var næsten alt Godset blevet om
byttet med andet, og Indtægterne vare sunkne meget;
Herligheden havde Kronen rimeligvis forbeholdt sig, da
Godset henlagdes til Kapellaniet, [og havde senere solgt
den til Møgeltønder og Trojborg.
St. Katharina s Kapel har rimeligvis ligget på
Kirkens nordligeSide, det vil sige, i det nordligste Side
skib, hvilket jeg slutter deraf, at der omtales en Begra
velse sydfor Alteret?) Galthen3) opregner det rigtignok
mellem Kapellerne på Sydsiden; men da Terpager siger, at
han ikke kjender dets Beliggenhed, er Galthens Kilde neppe
pålidelig. Den yngre Anniversariebog omtaler dette Ka
pel omtrent ved Midten af det 15de Århundrede.4) Et
St. Katharinas Gilde stod i Forbindelse med det og
havde 200 Dages Aflad for dem, som på Helgenindens
Dag (25 November), den derpå følgende Sondag, Mid*) Kådstuc-Arkiv, Skab, År 1557.
;‘) Smst., S. 242.
*) Smst.

2) Ripæ Ciinbr., S. 241.
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faste Sondag og første Sondag efter Påske holdt deres
Andagt ved Kapellets Alter, ligesom også 100 Dages
Aflad for dem, som på enhver Dag i Året bad ved samme
Herrens Bon og Ave Marie for en afdød Gildebroders
Sjæl. ’) Terpager har bevaret en Liste over Kapellets
Inventarium, hvoriblandt var en „boldekyn“, som tilhørte
Gildet. Tillige nævnes en Jordejendom i Vilslev, som
årlig gav */a Ørt. Korn, som tilhørende Kapellet.
St. Kosmas og St. Dami anu s’s Alter nævnes i
den yngre Anniversariebog, idet den siger, at man kan
antage, at Henze (Hincerus) Nyburgh’), som døde 1330,
var begravet ved dette Alter.8) Hvorfor man kan antage
det, siges ikke; men måske man vidste, at han, rimeligvis
en Borger i Ribe, var Alterets Stifter. De Helgener, til
hvilke det var indviet, vare 2 Brodre, beromte Læger
fra Arabien.
Det hellige Korses Alter var et af de ældste i
Domkirken, hvor det havde fået Plads i Midtskibet; thi
i den gamle Bispekrønike fortælles, at Biskop Radulf,
som døde 1171, var begravet foran det midt på Gulvet.
Rimeligvis existerede Alteret allerede dengang; i ethvert
Tilfælde er det ældre end Midten af det 13dc Århundrede,
da Bispekrøniken er forfattet. Dets Indvielsesdag var
efter den gamle Anniversariebog den 29de Maj. Fra det
16de Århundrede anføres et Par Mænd som begravede
mellem dette Alter og St. Antonius’s4). Kirken skulde
holde 3 Lys på det, ifølge „Oldemoders“ Angivelse (Fol.
27) fra År 1317. 1338 gav Kantor Esger Mø i sit Te
stamente Vox til det (se S. 182). Det havde Aflad at
give ifølge 2 Breve, af hvilke det ene lød på 200, det
andet på 440 Dage.5)
Kristi Legems Alter er omtalt S. 341 og 862;
andre Efterretninger om det haves ikke.
Den helligeLa m bert, som i det 8de Århundrede
var Biskop i Luttich, skal have været Ribe Stifts og
Bispesædes Skytspatron. Vi have rigtignok ingen be*) Ripæ Cimbr. — servatii mft være en Fejllæsning eller
Trykfejl for conrivii.
*) Dette, ikke Henrik N., var
lians rette Navn. (Ser. Rer. Dan., V, S. 535.)
*) Ripæ Cimbr., S. 241.
*) Smst., S. 242.
*) Smst.
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stemt Angivelse derom fra Katholicismen selv;1) men
Peder Palladius, som bekjendt en indfødt Riber, siger i
sit Skrift „St. Peders Skib“ : „Du maat sporge mine By
folk, vore Riber, om den kronede og forgyldte Trægud
S. Lambert. — Hver Bispedomme havde sin Patron, som
skulde bæres på Axle og påkaldes mod Ild, Vand og
alle Elementer.“ — „Vand“ sigter til, at man her i
Byen skal have båret St. Lambert i Procession, for der
ved at afværge truende Vandfloder, således som både
Terpager’) og Rostock fortælle. — I Samtalen mellem Pe
der Smed og Adser Bonde, et Stridsskrift fra Reforma
tionstiden imod Katholicismen, nævnes St. Lambrecht i
i Ribe som et af Målene for jydske Pili egrimsrejser. —
Endnu anfører Terpager i et Hæfte af sine skriftlige Op
tegnelser3) efter Peder Lavridsens „Kathechismi Forkla
ring“ (Kjøbenhavn 1594, i 4to) de Ord: Når Skåne Land
kom i Fare, da skulde St. Lavrids i Lund hjælpe, St.
Lambert i Ribe Stift.4) — Der er således ingen Grund
til at tvivle om, at St. Lambert virkelig har været Ribe
Stifts Skytspatron. Af hvilken Grund netop han er ble
ven det, er ikke klart; man kunde tænke sig, at det
stod i Forbindelse med, at Kong Knud den Store, som
gav Ribe Bispestol dens første Friheder, med sit kriste
lige Døbenavn hed Lambert. — Hans Alter i Domkirken
har, skjont det ikke nævnes for 1454 (se S. 327), dog
vistnok hørt til de ældste; om dets Plads i Koret er talt
S. 556. Heniinod Slutningen af Middelalderen gav en
Kvinde af Borgerstanden i Ribe, Mette Pedersdatter, en
Gård i Fardrup Sogn og 5 Boder i selve Byen til St.
Lamberts Alter, dog forbeholdt hun sine Arvinger For
svaret af disse Ejendomme med Ret til at ind- og udsætte
Beboere. 1532 klagede hendes Søsterson, den S. 466
nævnte Iver Stub, til Kongen over, at Nogen vilde gjore
ham Hinder heri, og fik et Kongebrev, hvorved han
x) Dog kan mærkes den Måde, hvorpå Morten Borup i sin Vise
om Danmarks Byer stiller Lambert sammen med Klemens,
Laurentius, Kjeld, Lucius og Knud.
*) Ny kong. Saml, i 8vo, Nr. 190, i det store kongel. Bibi.
’) Dette Værk synes nu at være ubekjeudt, da det hverken
nævnes af Nyerup eller N. M. Petersen.
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hævdedes i sin Ret, „indtil Nogen kom med bedre Bevisning“. *) Efter Reformationen faldt Vikariet ifølge Ka
pitlets Jordebog af 1669 tilbage til Iver Stub og Jør
gen Rentemester. Denne sidste er den kongelige Rente
mester, Kantor i Kapitlet, Jørgen Pedersen, som ægtede
Iver Stubs Enke. Som Alterets Gods anfører Jordebogen
kun den ovennævnte Gård i Fardrup, hvis Landgilde var
3 Mk. 4 Sk., og de 5 Boder i Sortebrodregade, hvad
enten Alteret ikke har ejet andet Gods, eller det måske
er udeladt som Iver Stub uvedkommende.
St. Laurentius’s Kapel, som Biskop Kristjern
funderede År 1292, er rimeligvis det samme som Bethleliem. Se S. 588.
St. Laurentius’s Alter var stiftet af Kantor Svendf
som døde År 1317, og hvis Årtid holdtes den 27de No
vember for 6 Mk. Penge, som skulde udredes af „hans
Alter, som var indviet til Ære for den berømmelige
Martyr, den hellige Laurentius“.1) I „Oldemoder“ (Fol.
14) står Alterets Afgift til Kapitlet dog kun opført med
6 Sk. Sterl. Det må have haft sin Plads i Kirkens Ho
vedskib, siden en Afdød siges at være begravet omtrent
midt på Gulvet 3 Alen fra Alteret3). — 1493 fik Alteret
en Gård i Sønderbork i Mageskifte af Biskoppen for et
Byggested i Rødding i Frøs Herred4), og da den ingen
Eng havde, bestemte Biskoppen med Dekanus’s (som
Provst i Vardsyssel) og hele Kapitlets Samtykke, at noget
Ager og Eng, som tilhørte Sønderbork Kirke, til evig
Tid skulde ligge til den nævnte Gård mod en Landgilde
af 4 Ørt. 4 Skpr. Byg.5) Der findes Intet berettet om,
hvad der efter Reformationen blev af dette Alters Gods;
men da Dokumenterne angående ovennævnte Mageskifte
og Henlæggelse af Kirkejorden findes indførte i Hospi
talets Kopibog, må man antage, at Godset er kommet
til dette.
Om St. L ucius’s Kapel under det store Tårn, stif
tet i første Halvdel af det 15de Århundrede af Biskop
*) Tegn. ov. al. La.
*) Ser. Iler. Dan., V, S. 567.
*) Ripæ Cimbr., S. 249.
♦) Hospitalets gamle Kopibog, S.
lt'2.
») Smst. — Ripæ Cimbr., S. 247 fil.
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Kristjern Hemmingsen, er talt S. 503 fl.. I Kapitlets
Jordebog af.År 1530 angives Kapellets Indtægter således:
Først Nørfardrup Kirke; derefter Askovgård, 2 andre
Gårde i Askov, 1 Gård i Eskelund, 1 i Estrup, 1 iLindknud, 1 i Lintrup, 1 i Hdjen, 1 i Engbjerg, Mejlund i
Vejen Sogn og et Bol i Nørfardrup, hvilket Bøndergods
tilsammen årlig afgav 12r/2 Ørt. Rug, 9 Ørt. Byg, 2
Ørt. Havre, l’/4 Tde. Smor, 4 Får, 7 Svin, 8 Gjæsterier
og 8 Sk. 1. Hertil kom endnu Jordskyld af Ejendomme i
Ribe: 14 Mk. 11 Sk. d.J)
Til Jomfru Maria eller vo r Frue vare flere Altere
indviede; men når der nævnes vor Frue Alter (alt. beatæ
virginis) uden noget bestemmende Tillæg, menes derved
vistnok altid det samme Alter, som tillige var Sognealter
og i Slutningen af Middelalderen også plejer at nævnes
enten med dette Navn eller som Formesse Alter. Se S.
558 fli. Det har udentvivl været et af de ældste Altere
i Domkirken. Efter min Mening er det således dette
Alter, der menes, når det i „Oldemoders“ Fortegnelse
af År 1317 over Domkirkens Bygningsfonds Indtægter
anføres, at Mads Rødhs Arvinger vare pligtige til at
holde en Lampe foran vor Frues Alter til evig Tid3),
ligeledes når Kantor Esger Mø i sit Testamente År 1338
gives 6 Mk. Vox til vor Frue Alter (se S. 182), når der
omtales 400 Dages Aflad til Fordel for vor Frue Alter, hvor
hendes Messe daglig holdes3), og når Væbneren Åge
Astradsen (se S. 260) og Ridderen Jens Hvidding, som
døde 13444), siges at være begravede, den Ene sydfor,
den Anden foran samme Alter.5)
Vor Frue Kapel (lille vor Frue Alter, Frue Kor)
var oprindelig stiftet af Ridderen, Hr. Kristjern Pæsz, i
Begyndelsen af det 14de Århundrede (se S. 157 fl.). At
dette Kapel er det samme som „lille vor Frue Alter“ (Altare
Mariæ minoris), må anses for aldeles sikkert, dels fordi
*)
■)
*)
•)

Altså omtrent det Samme som ved Kapellets Stiftelse 1438.
Anført i Ripæ Cimbr., S. 232.
•) Smst.
Ser. Rer. Dan. V, S. 560.
Ripæ Cimbr., S. 232 fl. — Det er mærkeligt, at Terpager bar
kunnet tro, at der lier ved „vor Frue Alter“ menes Høj
alteret.
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den samme Hr. Niels Ebbesen (senere Kannik), som 1488
var Vikarius ved det af Hr. Kristen „Pertsen“ (sic) Rid
der stiftede vor Frue Kapel i Domkirken og i denne
Egenskab ■ afhændede fra Kapellet den Gård i Nørbork,
som Stifteren havde givet til det,1) 1493 kaldes Vika
rius ved „lille vor Frue Alter i Riber Domkirke på den
søndre Side“ i det Dokument, hvorved Biskop Hartvig
Juel skjænkede til dette Alter en Gård i Rødding; ’)
dels fordi blandt det Gods, som i Jordebogen af 1669
angives at have ligget til Apolloniæ Alter, men hvoraf
en Del sikkert har hørt til „lille ivor Frue Alter“, og
kun er blevet slået sammen med det Andet i Anledning
af, at Jens Viberg i så mange År havde haft begge Vikarierne, findes både en Gård i Kyvling med 2 Beboere,
udentvivl den samme, som Hr. Kristjem Pæsz havde givet
til sit Kapel, en Gård i Ølstrup, hvor netop det Gods
lå, som Fru Kristine Pæsz havde henlagt til sin Messe,
og hvoraf rimeligvis en Del er tilfaldet samme Kapel
(se S. 158), og den Gård i Rødding, som Hartvig Juel
havde givet til „lille vor Frue Alter‘‘. — Der kan heller
ikke være nogen Tvivl om, at det er dette samme Kapel
eller Alter, ved hvilket efter Hartvig Juels Bestemmelse
af 1493 (se S. 397 fil.) for Fremtiden både den af Biskop
Jens Mikkelsen 1387 indstiftede Rorate'-Messe og vor
Frue Tider skulde afsynges, hvorfor Alteret herefter skulde
kaldes Rorate-Alteret, og der foran det blev indrettet et
Kor, som kaldtes „Koret nedenfor Rorate-Alter,“ „det nye
Kor“ eller „lille Kor“. Dette, at „Rorate-Alter“ og „lille
vor Frue Alter“ er det samme, bevises ved 2Ting: 1, derved,
at Dybsholt Skov ved Rødding, som var skjænket til „vor
Frue Tider“ (se S. 399) 1542 netop i Henhold til denne Gave
tildommes Vikaren til „lille vor Frue Alter“, M. Jens Vi
berg ;3) — 2, derved, at det Pantegods, som Thomas Lange
havde givet til samme „Tider“, dog utvivlsomt må være
det samme, som han senere siges at have givet til „vor
Frue Kapel ved den søndre Side i Domkirken, som kal
des capella Mariæ Minoris“ (thi at Majoris her er en
Fejllæsning eller Fejlskrift for Min.oris, må jeg anse
*) Ripæ Cimbr., S. 292.
*) Se S. 399.
s) Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark.
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for utvivlsomt). Sc S. 400. Rigtignok siger Thomas
Lange i Gavebrevet til „vor Frue Tider“, at disse holdtes
Vesten i vor Frue Domkirke, medens „lille vor Frue
Alter“ ellers altid siges at ligge på Sydsiden af Kirken;
men begge Betegnelser ere lige rigtige; thi „det nye
Kor“ havde sin Plads i Kirkens sydvestlige Del. Der kan
næmlig ingen Tvivl være om, at GalthenJ) har Ret, når
han siger: „Efter mine Tanker må det (Nye-Kor) have
været i den søndre Side nedenfor2) Iver Muncks Epita
fium; thi der findes endnu 4 Munke- eller Kannikestole
jævnsides, som i Størrelse og Skikkelse svare til dem,
der stå i det store Kor. Ovenover samme ses et lidet
udstående Skur, udskåren i gammeldags Løvværk, med
et bibelsk Skrift nedenunder i Munkeskrift osv.“ Nu
ere alle Spor heraf forsvundne. — Så ofte som der i
ældre Tid eller til henimod Slutningen af det 15de Århun
drede er Tale om „vor Frue Kapel“ (capella beatæ virginis), antager jeg, at det er dette, Esger Møs, Kapel,
som menes; f. Ex. når der i „Oldemoder“ (Fol. 14) i
Listen over Kapitlets Indtægter, omtrent fra År 1440,
nævnes 2 Sk. grot årlig af „vor Frue Kapel“. Navnet
„lille vor Frue Alter“ forekommer førstegang 1483, da
Klavs Rødh og hans Hustru, Fru Katharine, til Lindumgård stiftede deres Årtid og en ugentlig Sjælemesse
foran det.3)
Vor Frue Bebudelses Alter (alt. annuntiationis
Mariæ). Der kan ingen Tvivl være om, at det er dette
Alter, som Dronning Margrethe Valdemarsdatter stiftede
1407 (se ved dette År), siden der ved hendes Alter, som
var indviet til vor Frue, daglig skulde holdes en sjungen
Messe, netop om Bebudelsen, ligesom der hvert År Dagen
efter Marie Bebudelses Dag skulde holdes en Årtid for
Dronningens og hendes Forfædres og Venners Sjæle.
Hvor i Kirken dette Alter har haft sin Plads, vides ikke;
det omtales slet ikke efter sin Stiftelse forend 1547,
daVikariec til Annuntiationis Alter, som var blevet ledigt
ved Præsten i Rødding, Hr. Soren Knudsens, Død, af
*) Beskr. ov. Kj. Ribe, S. 122,
’) Herved mener Galthen
vistnok: yestenfor.
Terpager; B. C., S. 249.
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Kong Kristian den 3die henlagdes til Skolens Høreres
og fattige Peblinges Underholdning; den, som havde
Puggård i Forsvar, skulde også have Vikariet i Værge
og Forsvar og årlig aflægge Regnskab for dets Indtæg
ter.1) Da Puggård blev lagt under Hospitalet, fulgte
dette Vikarie med; i Kapitlets Jordebog af 1669 opgives,
at der til det skal have hørt 4 Gårde, som anføres med
deres Beboeres Navne, men uden Angivelse af, hvor de
lå. Indtægten var 14 Ørt. Korn og 4 Mk. 13 Sk. lybsk,
så at Godset må have ligget i Sønderjylland, idetmindste
for en Del.
Alteret Salve sancta parens (hil Dig, hellige
Moder) er det 4de Marie-Alter, som der vides at have
været i Domkirken. Måske har det haft sin Plads foran
den nederste Pille på Nordsiden af Kirkens Hovedskib,
på hvilken Pille endnu den hellige Moders Billede med
Kristusbarnet findes malet fra Middelalderen af. Det
forekommer mig idetmindste passende, om et Alter med
denne Benævnelse havde haft sin Plads netop forrest
i Kirken. At der har existeret et sådant Alter, vides
forresten blot af den Anførsel i Kapitlets Jordebog fra
1669, at Vikariet for „SalveSancta Parens Alter“3) kom
til Kristofer Munck og hans Medarvinger, og at dertil
lå en Gård i Søndermark (mig ubekjendt), som gav 5
Ørt. Korn, og en i Gjødesvang (Tistrup Sogn), hvis
Landgilde var 1 Fjerding Smor og 1 Får foruden Gjæsteri. — Kristofer Munck og 4 Søskende vare Born af
Hans Munck til Krogsgård. Alterets Stifter var altså
af den „Munck-Langeske“ Familie, som blomstrede så
stærkt her i Egnen.
Maria Magda lenes Alters Indvielsesdag var den
17de Juli’); men Stiftelsesåret, som vilde være af
storre Interesse, er ubekjendt. Et Par Mænd siges 1424
og 1441 at være begravede foran det4), deriblandt Kanniken Niels Sjøbo, som havde stiftet 2 daglige Messer
foran Alteret (se S. 277 fl.). 1462 betænkte Kantoren
’) Ripæ Cimbr., S. 235.
*) En Messe af sammo Navn, som rimeligvis holdtes foran
dette Alter, nævnes dog 1454 (se S. 332.)
•) Ser. Rer. Dan., V, S. 554.
M Binæ Cimbr., S. 297 fli.
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Anders Brok det i sit Testamente med en temmelig anse
lig Gave (se S. 353). I Begyndelsen af det 16de År
hundrede var Hr. Jens Jonsen dets Vikarius. ’)
Ærkeængelen Mikaels Kapel var stiftet af
Kantoren Anders Brok ved .Midten af det 15de Århun
drede. Se S. 346 fl. og 354. Som på det første Sted
bemærket, nævnes det fra 1440 indtil 1459, da først
Stiftelsesbrevet er udstedt, kun som et Alter, og dette
er også Tilfældet i et Brev af Kong Kristofer, dateret
Ribe Tirsdagen for Helligtrekongers Dag 1447, hvorved
han skjænker Alteret al Leding og Sættegjærd til Kon
gens Bord samt al anden kongelig Tyngde af Anders
Orms øde Gods og noget andet Gods på Ringkjøbing
Mark og i Rindum og No Sogne, til Vederlag hvorfor
Hr. Anders Brok havde givet Kongen en Gård i Stadil
Sogn, hvis Landgilde var en Øre Korn. Kongebrevet
herom opbevaredes i Kapitlets Arkiv’), fordi det havde
Patronatet til St. Mikaels Kapel. Godset synes også
efter Reformationen at være faldet til Kapitlet; thi det
må være dette Kapels Gods på Ringkjøbing Mark, som
Kapitlet 1538 var i Besiddelse af, og som Ringkjøbing
By rigtignok vilde gjore det stridigt, men dog foreløbigt
forbandt sig til at udrede 10 Ørt. Byg årlig af,8) og som
Kapitlet også fremdeles beholdt.
Den hellige Biskop Mortens Alter er stiftet af
den fromme og gavmilde Dekanus, Thomas Lange, År
1476. Se S. 370. Det havde, som det hedder i Kapit
lets samtidige Gjenbrev, sin Plads udenfor den søndre
Kordor, eller, som det bestemtere hedder i selve Stiftelses
brevet, „Sønden og Østen næst ved Kordoren“, altså i
Kirkens søndre Korsfloj ved den østre Væg« Alterets
Indtægter angives i „Oldemoder“ til 16 Ørt. Korn og 7
Mk. 8 Sk. i Penge foruden Indtægten af 2 Grunde på
Dammen i Ribe, der vare kjøbte for de 100 Mk., som
Stifteren havde givet til Godsets Forøgelse. Kapitlet
’) Ripæ Cimbr., S. 297 fli.
’) Stiftsk. Dok., Nr. 245.
’) Smst., Nr. 531. — Ny kirkehistoriske Sainl., I, S. 72. —
1530 havde Kapitlet ifølge sin Jordebog ingen Ej endom
på Ringkjøbtng Mark.
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havde Patronatet til Alteret; men efter Reformationen
vilde Niels Lange til Kjærgård gjore det Godset stridigt
på Grund af, at Kapitlets Gjenbrev indeholdt den Bestem
melse, at, hvis der enten blev mærkelig Forsømmelse på
de bestemte Messer og Årtider, eller de bleve aldeles
aflagte, skulde 2 af Stifterens Frænder være berettigede
til at kræve Godset og Pengene tilbage af Kapitlet og
anvende dem til anden Gudstjeneste. Disse Ord „til
anden Gudstjeneste“ må dog rimeligvis have lettet Til
vejebringelsen af en Overenskomst, og på Herredagen,i
Kolding, til hvilken Sagen var indstævnet, kom det til et
Forlig, ifølge hvilket Niels Lange frafaldt sine Fordrin
ger, imod at Kapitlet afstod ham en Gård i Vilslev, som
gav den usædvanlig store Landgilde, 12 Ørt. Korn. Niels
Langes Brev herom er udstedt Tirsdagen efter Trinitatis
1554 i Ribe.1)
DeD hellige Biskop Nikolaus’s, Sømændenes
Skytspatrons, Kapel hører' til de ældste i Domkirken.
Det lå ved Sydsiden af Kirkens vestlige Ende, vestenfor
det lille Tårn. Stifteren og Stiftelsestiden ere ubekjendte;
men vi vide, at Kantor Esger Mø, som døde 1338, blev
begravet ligeoverfor Kapellets Indgang,’) og at Hans
Limbek, som døde 1350, og hans Søster Jutta vare be
gravne i selve Kapellet (se S. 198). 1471 blev Sakri
stanen Hr. Bertel begravet »sammesteds foran Alteret3).
Efter Reformationen blev Vikariets Gods lagt til Ribe
Hospital og skal have bestået af en Gård i Sønderbork,
en i Fardrup, en i Sønderfardrup, en i Rejsby, en i
Vedsted og en mindre Ejendom. De 4 førstnævnte Gårde
vare dog små, og hele Landgilden udgjorde kun 10’/» Ørt.
Korn og 18 Sk.4)
Den hellige norske Kong Olufs Alter var stiftet
af den ripensiske Borger Herbert Somær 1296 (se S.
121) og havde sin Plads i det hoje Kor på den nordlige
Side af Højalteret (se S. 556). Det havde 40 Dages
Aflad at skjænke sine Andægtige5), og 1441 stiftede
*) Stiftsk. Dok. — Ripæ. Cimbr., S. 252.
Ser. Rer. Dan., V, S. 551.
») Ripæ Cimbr., S. 299.
*) Kapitlets Jordebog af 1669, Fol. 74.
*) Ripæ Cimbr., S. 2o5.
37
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Kanniken Jon Pedersen en daglig Messe foran det (se S.
314 fl.) Efter Reformationen blev dets Gods tillagt Or
ganisten ved Domkirken og indbragte efter Jordebogen
af 1669; 8 Dr., som 4 Mænd i Hygum (i Skodborg
Herred) betalte, 2 Ørt. Rug af nogle Engstykker på
HemmetMark, V« Ørt. Rug, 7a Ørt. Byg, og 1 Mk. 14 Sk.
i Penge af nogle lignende i Skuldbølle Enge (Hemmet
Sogn) og 7a Pd. (1 Pd. var 7>« Tde.) Sin or af en Eng på
Gråbjerg (Henne Sogn?). Dette Gods er således ganske
forskjelligt fra det, som Herbert Somær gav til Alteret.
Alterets Ejendomme i Hygum nævnes allerede 1499 og
synes da at bestå af 3 Gårde. 7
Et Alter for Apostlen Peder alene synes at fore
komme i den yngre Anniversariebog, hvor Kirstine Gødiks
datter, Borgmester Markvard Konyrtsens Hustru, som
døde 1358, siges at være begravet tilhojre for det. ’)
Apostlene Povl og Peder havde i Forening et
Kapel, som ligeledes nævnes i den yngre Anniversarie
bog, da en Kantor Gjøde Lagesen, som døde 1359, siges
at være begravet foran dets Dor, og Kanniken Tyge
Torkildsen, som døde 1479, at ligge i Nærheden af det.’)
Disse 2 Apostle stode tidligere afmalte fra den katliolske
Tid på den tredie-nederste Pille på Midtskibets Nordside.
Det var dog ikke her, at Kapellet havde sin Plads; thi
ifølge en Dom af Ribe Rådstueret, afsagt Fredagen efter
Pauli Omvendelse 1570, havde det ligget umiddelbart op
til Koret.4) — Som et Alter nævnes det i Kapitlets
Lavhævd af 1509, hvor der siges, at <’et muligvis ejede
Andel i Møgelenge ved Ribe. Den sidste Vikarius var
Hr. Povl Fynbo, fra hvem det blev taget, og Godset
henlagt til Kapellanen ved St. Kathariue Kirke (se S.
502). Godset opregnes i Jordebogen af 1669 således: en
halv Gård i Glibstrup i Lyne Sogn, hvis Afgift, var l’/s
Ørt. Rug, 17« Ørt. Byg, 4 Mk. i Gjæsteri, en Skovvogn
(Skovægt), et Skovsvin og et Fødenød, — og en Gård i
Jærnved, som gav 2 Ørt. Rug, 2 Ørt. Byg, et Svin, et
Fødenød, en Gås og 2 Hons, — fremdeles 2 Dr. 2 Alb. af
*) Ripæ Cimbr., S. 254.
*) Smst., S. 268.

*)

•) Smst., S. 255.
Dommen findes i R&dstue-Skabet.
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Præsten i Vorbasse, 2 Ørt. Rug af Vorbasse Tiende,
Ligesåmeget af Gram Sogns Tiende og en lille Toft
nordenfor Ribe. Indtægterne af Tienderne må rimeligvis
i en senere Tid ved et Magelæg med Kronen være komne
istedetfor Bøndergods.
Philippi Jacobi Alter. Se ved Apostelen Jakob.
Apostlene Simon og Judas, Jakob den Yngres
Brödre, havde et Alter, som kun nævnes en eneste Gang,
næmlig i den yngre Anniversariebog, hvor der fortælles,
at Kanniken Niels Ebbesen, som levede langt ind i det
16de Århundrede, lå begravet i Nærheden af det.1)

Om den hellige Sörens (st. Severini) Alter vide
vi kun af Jordebogen af 1669, at Vikariet efter Refor
mationen blev arvet af Thomas Sandal, og at der til det
havde ligget en Gård og nogle Boder i Ribe.
A p o sti e n T h o m as’s Kapel var stiftet af lir. Tru
gil, Kannik i Ribe og Provst i Thy, henimod Slutningen
af det 13de Århundrede. Se S. 99. 1290 døde Stif
teren, og Anniversariebøgerne gjentage i Anledning af
hans Årtid Bestemmelsen om, at der årlig til den skulde
udredes 3 Mk. Penge af det Gods på Vedsted Mark, som
lå til hans Alter i den hellige Apostel Thomas’s Kapel. ’)
I „Oldemoder“ (Fol. 14) er Kapellet anført for en årlig
Afgift til Kapitlet af 6 Sk. Sterl. Det Gods, som lå til
Kapellet, opføres ligeledes i „Oldemoder“, lordi det stod
under Kapitlets Patronat. Det bestod af 6 Ottinger
Land på Øster-Vedsted og 10 på Vester-Vedsted Mark.
Af de sidstnævnte 10 Ottinger dyrkedes de 3 af en
Bryde (villicus), som havde til Besætning 4 Kjør, 4
Stude, 5 Stkr. Ungkvæg på 2 År, en Hoppe med en
Fole og 11 Får. Hver Otting gav idetmindste 4*/2 Ørt.
Korn i Indtægt. Desuden var der endnu nogle Jorder
på Vester-Vedsted Mark, som årlig gave 1 Øre (3 Ørt.)
Rug. — Efter Reformationen og den sidste Vikarius,
Hr. Tyge Grumsens, Død blev Godset 1548 lagt til de 4
*) Ripæ Cimbr., S. 256.
*) Ser. Rer. Dan., V, S. 535. Ripæ Cimbr., S. 300.
37*
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Lokater (Hørere) i Ribe Skole og Superintendenten
sammesteds, således at de Første skulde have Landgil
den, den sidste Herligheden og den uvisse Rente; men
da var Godset indskrænket til 2 Gårde i Øster-Vcdsted,
som årlig gave 10 Ørt. Korn i Landgilde. ’) Hermed
stemmer Opgivelsen i Jordebogen af 1669, efter hvilken
de 2 Gårde gave hver 2’/3 Ørt. Rug og ligesåmeget
Byg, og desuden et Svin og et Læs Agerhø, der ligesom
Indfæstningen tilfaldt Superintendenten.
Den hellige Trefoldigheds Alter i det hoje
Kor omtales 1554 som nylig opført, på en Tid, da man
overhovedet gjorde mange Stiftelser til dens Ære. Se
S. 331 fil., 348 fl., 4u8.
De hellige tre Kongers Kapel eller Alter næv
nes i deu yngre Anniversariebog, idet der siges, at Kanniken, Hr. Soren Klavsen, som døde 1525, var begravet
i dette Kapel,2) og i Kapitlets Lavhævd af 1509, hvor
man tilfældigvis erfarer, at dette Alter ejede 3 Enge i
Møgelenge ved Ribe. Ved Reformationen var Hr. Hans
Lancken dets Vikarius, men den 6te Juni 1569 fik hans
Svigersøn, Hr. Enevold Gregersen,3) Brev på, at han
indtil videre måtte nyde 4 Stykker Eng i Møgelenge og
nogen Jordskyld i Ribe By, som hørte til Alteret, hvilket
hans Svigerfader havde resigneret ham.4)
De Altere og Kapeller, som findes nævnte ved Stif
ternes Navne, uden at man ved, om de falde sammen
med noget af de ovenfor anførte, ere følgende:
Dronning Margrethe (Sprænghest),Kristofer den
Førstes Enkes, Kapel er omtalt S. 71 fl. I sin Liste
over Altrenes og Kapellernes Afgifter til Kapitlet (om
trent fra År 1440) anfører „Oldemoder“ „Dronningens
Kapel“ med en Afgift af 6 Sk. Sterl., istedetfor de S.
72 nævnte 2 Sk. grot. Det Gods, der opregnes i Ripæ
Cimbricæ, S. 164 fl. som henlagt til Dronningens
Messe, har rimeligvis ligget til Kapellet; idetmindste
findes det ikke blandt Kapitlets Gods i Jordebogen af
’) Ripæ Cimbr., S. 301.
*) Smst., S. 269.
*) Blev senere Præst i Ullerup (Fredcrioia).
*) Register, ov. al. La.
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1530; men i dette Tilfælde synes Kapellet heller ikke at
falde sammen med noget af de tidligere anførte.
Ridder Jon Jakobsen til Nørholm havde omtrent
1400 stiftet et Alter i Domkirken nordenfor Fonten, må
ske i den nordre Korsfloj. (Se S. 300 fl.) „Oldemoder“
anfører (Fol. 14) en Afgift af 5 Mk. lybsk årlig af „Hr.
Ridder Jons Alter“ til Kapitlet; men senere er denne
Sum udslettet, rimeligvis som Følge af Ridderens Enkes
Bestemmelse om, at Kapitlet efter Hr. Niels Madsens
Død selv skulde oppebære Alterets Indtægter, imod at
lade den daglige Messe foran Alteret besørge. Dette
Alter kan neppe være noget af de Sidealtre, som ellers
vides at have haft deres Plads i Koret.
Jakob, Kantor i Kapitlet, død 1278, gav for sin
Årtid 2 Mk. Penge af de Jorders Indtægt, som „lå til
hans Alter“ ‘) Han stiftede også en daglig Messe, som
udentvivl blev holdt foran dette hans Alter.3)
lir. Niels Knudsens Alter lå ved Siden af Kantor
Jakobs’). Denne Hr. Niels Knudsen er upåtvivlelig en
af de Sammensvorne, som 1286 dræbte Erik Glipping i
Finderup Lade. 1295 kom han tilbage til Danmark og
nævnes endnu 1305.4) Også han havde stiftet en daglig
Messe, hvortil han havde lagt nogle Ejendomme på Norbyholm, (eller Nørbyholm, det nuværende Holmsland) se
S. 140), som årlig gave en Indtægt af 18 Mk.5), og l1/»
Ørt. Rug af Jævne Sogn. Messen holdtes upåtvivlelig
ved hans eget Alter, hvis Inventariumanføres; dette sid
ste var ikke stort..9)
Den ærværdige Herre, forhenværende kongelige
Kantsler, Niels, „nu afdød“, siges 1294 „for mange
År siden“ at have stiftet et Alter i Domkirken, hvortil
der også lå en Residents i den daværende Skolegade (nu
Puggårdsgade) for Alterets Præst. I det nævnte År af
stod dets daværende Præst, Hr. Knud, Gården til en
Kannikresidents mod en årlig Betaling af 8 Mk. Penge
*)
•)
*)
•)

Ser. Iler. Dan., V, S. 560.
’) R. C., S. 164.
Ser. Iler. Dan., V, S. 5G0.
*) Se Suhm: Hist. afDanin.
De frembragte årlig 80 Læs Hø og 42 Ørt. Korn.
Ripæ Ciinbr., S. 164.
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(se S. 133). Kantslerens Messe nævnes i „Oldemoder“1)
med dens Indtægter af 7 Boder og en Grund i Ribe,
nogle Ejendomme på Bjargum (Inderbjerrum) Mark, i
Fardrup og i Kjærbølling (Nørfardrup Sogn). — Niels
Kantsler er rimeligvis Erik Glippings bekjendte Kantsler
Niels Jyde, som omtales 1267, 1280 og senere.3)
Den senere Ærkebiskop Esger Jul omtaler 1310
sit Alter i Ribe Domkirke, til hvilket han tidligere (blandt
Andet) havde henlagt eu Gård i Skadst. (Se S. 135.)
Endelig siges i den gamle Anniversariebog Ærkedegnen Peder, som døde 1332, at have givet til sin
Årtid 3 Mk. Penge, som (årlig) skulde udredes af hans
eget Alters Gods3); men da han i den yngre Anniver
sariebog siges at være begravet foran St. Johannes’s
Alter (se S. 567), og Stifteren af et Alter vel i Almin
delighed søgte sit sidste Hvilested i sammes Nærhed,
kunde der være nogen Grund til at antage, at det er
dette, oprindelig af Niels Quelæ stiftede Alter, som han
påny har doteret, og som derfor betegnes som hans.
1543 skattede flere Adelsmænd i den nærmeste Del
af Sønderjylland, næmlig Severin og Henrik Knudsen i
Rødding, Jens Juel i Vesterbæk og Jørgen Pedersen af
Lindved (Østerlinnet), af Gods, beliggende i Hertugdömmet, som oprindelig var Riber Vikariegods4). Hvad det
var for Altere, hvis Gods var hjemfaldet til disse Fami
lier, vides ikke.

Andre Mærkeligheder i Domkirken.
1. Døbefonten, som endnu bruges, er støbt af Bronce,
af betydelig Störreise og prydet med flere Afbildninger,
hvoriblandt Kapitlets og det danske Våben (3 Løver), og
et tredie Våbenskjold, hvorpå en Ibskal (Muslingeskal).
2. En stor, 4 Alen höj, femarmet Lysestage, midt
på hvilken der findes en Bogstol, som er prydet med
den hellige Katharines Billede. Ved denne sidste Om
stændighed er rimeligvis det Sagn foranlediget, at denne
’j liipæ Cimbr., S. 1G3. G. foran Cancellarii er en Fejllæs
ning for N., ligesom S. 165 Giland i for N. Lændi.
J) Sulim : Hist, af Danin.
s) Ser. Rer. Dan., V, S. 545.
4) Neues Staatsbürger!. Magazin, VI, S. 255. 568,
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Lysestage oprindelig skal have tilhørt St. Katharine
Kirke og af denne være givet Domkirken i Bytte for det
gamle Orgel.
3. Et Krucifix af naturlig Storrelse, udskåret af
Eg, som efter Reformationen hang i den østlige Ende
af Kirkens sydligste Sideskib, roses af ældre Forfattere
som fortrinlig udført. I det 16de . og 17de Århundrede
knyttede der sig megen Overtro til det, rimeligvis som
en Levning af den Hellighed, som for Kirkeforandringeu
var bleven tillagt det. Således fortælles der, at den bekjendte M. lians Svanning lod det flytte bort, måske
netop på Grund af denne Overtro; men om Natten viste
der sig en Skikkelse for ham, som truede ham med
Døden, hvis han ikke lod Krucifixet bringe tilbage til
dets Plads, som han da også gjorde. Ligeledes fortælles
der, at nogle Skoledrenge, som af Kådhed havde afskåret
den Korsfæstedes Negle, til Straf derfor selv mistede
Neglene.J) — Det er rimeligvis det samme Krucifix, som
endnu er bevaret og ligger ovenover det sydligste Kirke
skibs Hvælvinger.
4. I don vestlige Ende af Kirken var over Doren
ind til St. Nikolaj Kapel opstillet 3 i Eg udskårne Fi
gurer, som forestillede den hellige Jørgen, som besejrede
Dragen, tilligemed Prindsessen, for hvis Befrielse han
kjæmpede. Disse Figurer ere nu opstillede i det oldnor
diske Museum i Kjøbenhavn og findes i Worsaaes Afbild
ninger fra dette Museum.
5. På libjre Hånd indenfor den nordre Kirkedør
stod et kolossalt, ligeledes i Eg udskåret Billede af den
hellige Kristofer. På hans Skulder stod Kristus, der,
skjout forestillet som et lille Barn, dog trykkede Kjæmpen i Knæ. Dette Billedværk blev i Slutningen af for
rige Århundrede benyttet som Brændsel og efter Terpagers Afbildning (Ripæ Cimbr. S. 340) er der heller ikke
tabt Meget ved det som Kunstværk.
6. At der i Domkirken har været en billedlig Frem
stilling af Kristi Grav, ses af Terpagers Ripæ Cimbr., S.
*) Kipæ Cimbr., S. 131 Hl. Reseus Atlas.
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356. Rimeligvis har den lignet den, der findes i oldnor
disk Museum og findes i Worsaaes Afbildninger dl.
7. En Bispestol, som er af hdj Alder dg rimeligvis
i den katholske Tid har stået i Koret, findes nu i det
oldnordiske Museum xjg er afbildet af Worsaae.
8. Om Ildpanden, som stod indenfor den nordre
Kirkedor, se S. 373 fil.
9. Om Kirkens gamle Sejerværk (Ur), som skal
være anskaffet 1401 og idetmindste vides at have været
til 1429, se S. 262. 296.
10. Et Orgel i Domkirken for Reformationen omtales
kun forsåvidt, som det i Skolens gamle Kopi- og Regnskas-Bog fortælles, at Jens Orgemester (Johannes Organicen), født i Varde, adskillige År for 1539, da han
blev Skolemester i Ribe, havde været øverste Hører ved
Skolen og tillige Organist. Orgelet var dog idetmindste
fra Midten af det 15de Århundrede, som man ser af de
7 gamle Våbener, som endnu på Terpagers Tid vare af
malede på det: i øverste Række Ribe Bys Våben (Tårnet
rødt, Løverne blå i gult Felt, ligesom på et gammelt
Glasmalcri fra Kathrine Kirke) og Frillernes Våben, i
anden Række Skrammernes og Langernes, i tredie 2
ubekjendte Våbener, i fjerde Gyldenstjernernes. Disse Vå
bener ere udentvivl malede omtrent 1440, da Klavs Kristjernsen (Frille) var Ærkedegn, Jakob Iversen (Lange)
Kantor, og Erik Nielsen (Gyldenstjerne) Lensmand på
Riberhus, og hvis vi kunne antage, at de ere malede på
Orgelet ved dets Anskaffelse, er det altså fra denne Tid. ’)
— Dette; Domkirkens ældre Orgel er det, som endnu
forefindes og bruges i Kathrine Kirke.
11. I Sakristiet bevaredes under Sakristanens Tilsyn
hele det vidtløftige og kostbare Apparat til den katholske
Gudstjeneste i en Domkirke, forsåvidt det ikke daglig
brugtes. I „Oldemoder“ findes (Fol. 31) en Fortegnelse
over Alt, hvad der dengang fandtes i Sakristiet, optaget
l) Beskrivelsen af Våbnene lindes i Ripæ Cimbr., S. 314, men
fuldstændigere i Terpagers håndskrevne „Adversarier“. (Ny
kongcl. Saml, i 6vo, Nr. 190.
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1293 i Anledning af en ny Sakristans Tiltrædelse. For
tegnelsen findes, dog noget undjagtigt, aftrykt hos Terpager (Ripæ Cimbr., S. 211 fil.) Der nævnes foruden
meget Andet: 3 Guld- og 7 Sølv-Kalke, en Guldæske og
en lille Do. af Sølv, 3 Sølv-Røgelsekar, 6 Sølvflasker, 3
små Kroner, den ene af Sølv, de 2 andre forgyldte, en
Sølvglobus, et Sølvbækken, en Sølv-Bispestav, en Sølv
kande, 4 Sølvlamper, en lille, med Sølvplader belagt
Relikviæske, 2 Sølvkrucifixer, en Sølvhånd, foruden en
stor Mængde kostbare Klædningsstykker. — Denne Sam
ling er jo vistnok efterhånden bleven meget forøget ligo
indtil Reformationen. Efter denne forsvandt rimeligvis
meget snart de kostbarere Stykker, som kunde gjbres i
Penge. Af mindre kostbare Ting og af Klædningsstyk
kerne fandtes der endnu på Terpagers Tid adskillige
Levninger tilbage (se Ripæ Cimbr., S. 2 lo), men nu er
Intet bevaret ifølge den besynderlige Lyst til at ødelægge
alle Fortidslevninger, som man en vis Tid nærede her i
Landet.
Kirkens Indtægter.
Den såkaldte „fabrica“ (Kirkens Bygningsfond)
betænktes ofte med Gaver, hvorpå vi i den historiske
Del have haft en Mængde Exempler. Disse Gaver bestode
undertiden af faste Ejendomme, men oftere i Penge, som
da for en Del kunde opspares og anvendes til Indkjøb
af Jordegods. „Oldemoders“ Fortegnelse over Kirkens
Ejendomme og Indtægter er af År 1317. Ejendommene
bestode dengang i nogle Grunde og Bygninger i Byen,
Enge ved samme og noget Bøndergods, endnu kun i
Byens Nærhed og ikke af særdeles stor Betydenhed, da
den samlede Indtægt af det Hele udgjorde 68 Mk. 10
Sk. danske Penge, 62‘/a Sk. Sterl., 34’/a Ørt. Korn, lidt
Smor og 6 Læs Hø. Herved må dog bemærkes, at der
er enkelte Ejendomme, ved hvilke den årlige Indtægt
ikke er angiven. — Af andre Indtægter havdes den
halve Tiende af Domsognet, hvoraf l‘/a Læst Korn gik
til Sakristanen, den såkaldte Marie-Stud (Bidrag) af Frøs,
Kalslund og Gjørding Herreder, der var tillagt Kirke
værgen for hans Ulejlighed og anslås til 12 Ører (36
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Ørt.) Korn i ren Indtægt, og endelig Marie-Ost af Jelling
Syssel, som dog ikke vare leverede i 4 År (smig. S.
64 fl.)
Af Bygningsfondets Udgifter nævnes 10 Mk. årlig
til Kirketjeneren (minister) og Klokkeren for at renholde
Kirken. Fremdeles skulde Fondet holde 2 Lys på Høj
alteret og 4 på det hellige Korses Alter, samt på Kir
kens Indvielsesfest og visse andre Festdage om Natten
små Lys i Kirkens Omkreds (?) („in circuitu ecclesiæ“) og
et stort ved Døbefonten.
Derefter følge i „Oldemoder“ Optegnelser om den
betydelige Tilvæxt, som Bygningsfondets Jordegods fik i
den nærmest påfølgende Tid, dels ved Gaver, dels ved
Kjøb. — Hvor stort det var ved Reformationen, lære vi
omtrent af en Fortegnelse over det fra År 1556, som er
indført i en af Rådstuebøgerne. Jordskylden og Huslejen
af Ribe By udgjorde da 106 Mk. 14 Sk. dansk; Jorde
godset bestod af omtrent 34 Gårde og mindre Steder og
indbragte årlig: 3 Læster og 16 Ørt. Korn, 1 Tde. 1
Fjerd. 2 Pd. Smør1), 24 Svin og 30 Mk. 5 Sk. i Penge.
Kirkens Formue bestyredes af Kapitlet og under
dette af Kirkeværgerne, som vel i Regelen vare 2 af
Kapitlets Medlemmer; men et Par Gange, 1341 og 1342,
nævnes dog også ansete Borgere som Kirkeværger.’)

Præsteskabet ved Domkirken.
Gudstjenesten i Domkirken besørgedes ved Sogne
alteret af Sognepræsten (se S. 558), i Koret foran Høj
alteret dels af Kannikerne, dels af Korvikarerne, ved
Sidealtrene og i Kapellerne af de såkaldte bestandige
Vikarer. — Om Kannikerne eller Domkapitlet vil der
blive talt udførligt i næste Afsnit.
Korvikarerne vare 8 i Tallet3) og i Almindelighed
yngre Mænd, som efter en kort Tjenestetid ved Domkir
ken gik over til anden gejstlig Virksomhed rundt om i
Stiftet. Ifølge en Bestemmelse af År 1414 var en sådan
Tjeneste ved Domkirken i 2 År endogså sat som Betin*) 1 Pd. Sinor var Fjerdedelen af en Fjerding.
s) Ser. Rer. Dan., V, S. 543.
•') Se S. 294.
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gelse for Opnåelsen af Præstevielsen (S. 277). 2 Gange
om Året suppleredes den skete Afgang *), og Vikarerne lounedes i det Væsentlige af Kapitlet. De udgjorde et Slags
Broderskab, og i flere Dokumenter fra Årene omkring
1440 nævnes Kor-Notaren (notarius chori) og Sakristanen
som deres Forstandere.’)
De bestandige Vikarer vare ansatte liver ved sit be
stemte Sidealter eller Kapel. At samme Mand liar været
Vikar ved 2 forskjellige Altere i Domkirken på engang,
har jeg intet Exempel fundet på for Reformationen. De
faste Indtægter ved disse Stillinger må ifølge de ringe
Midler, som mange af Altrene ejede, for en stor Del af
Vikarerne have været meget små; men de kunde vistnok
have endel Extra-Fortjeneste ved Messer og Vigilicr, som
efter private Stiftelsesbreve skulde holdes af et storre
Antal Præster og vare forbundne med Pengeuddelinger.
Man må dog ikke tænke sig disse i Almindelighed som
meget rundelige; thi 1 Sk. dansk for Deltagelse både i
Vigilierne om Aftenen og Messen næste Dag ansås i den
nærmeste Tid for Reformationen for en god Betaling for
en Præst’) — Nogle Vikarer vare også så heldige at
forene denne. Stilling med et eller andet Sognekald i
Omegnen; således have vi ved År 1411 nævnt en Sogne
præst i Vilslev, som tillige var bestandig Vikarius ved
St. Jakob Apostels Kapel, ved 1438 en Sognepræst i
Scm, som tillige havde St. Lucii Kapel, og herpå kunde
endnu enkelte andre Exempler anføres.
C. Domkapitlet.
Om dettes Oprindelse, Betydning og Historie hen
viser jeg til den historiske Del. Her bliver væsentlig
kun at tilfoje nogle statistiske Oplysninger.

P r æ b e n d e r n e.
Som tidligere omtalt (S. 106), udviser „Oldemoder“,
at der 1291 vare 21 Præbcnder, og at Kapitlet altså på
*) Ripæ Cimbr., S. 161.
’)
113.
») Smst., S. 159.

Se S. 291. — Ripæ Cimbr., S.

588
den Tid også bestod af 21 Medlemmer. Af Præbenderne
kaldes de 12 „communes“, det vil sige, de gave deres
Ihændehavere Andel i Fællesindtægterne; de andre 9
kaldes „siinplices“, det vil sige, uden Andel i Fællesind
tægterne. De opføres mellem hverandre, udentvivl efter
de daværende Ihændehaveres Anciennitet. Disse nævnes
ved hvert enkelt Præbende, og ved de fleste Præbender
anføres deres (Præbendernes) Ejendomme og Indtægter.
De vare følgende:
På hdjre Side i Koret:
1. Kommunpræbende. Ærkedegnen Jakob1). 1
Læst (march) eller 24 Riberskjepper (= Ørtug) Byg af
Ballum Kirketiende. Gods i Klåby.
2. Kommunpræbende. Hr. Aghe (Åge). 1 Læst af
samme Tiende, 12 Ører Penge af Præbendet i Klåby;
Gods (en Gård) i Arre, besat med 3 Huse, 6 Kjør, 2
Hopper, 2 Føl, Svin, Får og Plove, med årlig Af kastning:
16 Ørt. Korn eller mere, Smor og Andet (altså en Bryde
gård).
3. Kommunpræb. Hr. Thomas. Gods i Møgeltøn
der, som årlig afgav 19 Mk. Penge; 2 Grunde i Ribe: 39
Sk. Sterl.
4. Simpelt Præb. Hr. Jakob Daal.
5. Simpelt Præb. Hr. Trugil.
6. Simpelt Præb. Provst Jakob. Gods i Hylsager
(Gården Hjulsager) i Henne Sogn, i Havervang og i
Østervedsted.
7. Simpelt Præb. Hr. Jakob med Tilnavn Kantor.
En Gård i Vesterrisæ i Vester Sogn „i Jellingsyssel i
Vongherred, som nu kaldes Nørherred“. Besætning: 4
Huse, 4 Øxne, 4 Kjør, 12 Får, 2 Heste. Afgift: 4 Ørt.
Rug eller lidt mere, Smor osv. — Fremdeles en Gård i
„Krakæbiargh“ Sogn (måske det senere nedlagte Kar
bjerg Sogn i Jelling Syssel. Se S. 104.) Besætning: 4
’)

Terpager (llipæ Cimbr., S. 141) har Navnet „Klavs Kristen
sen“; men denne levede, som bekjendt, først i det 15de År
hundrede. Navnene på de senere Ihændehavere af Præben
derne ere tildels senere tilføjede i „Oldemoder“ og således
også Klavs Kristensens.
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Øxne, 2 Kjør, 20 Får, 12 Gjeder. Afgift ganske som
forrige. Endelig Tyregod Mølle med Afgift: 12 Snese
Ål og 3 Ørt. Mel.
8. Simpelt Præb. lir. Esger Jul. Gods i Vester
bæk i Roager Sogn og en Gård i Brøndum med 2 eller
3 Bol (coloniæ).
9. Kommunpræb. Mag. Astrad. 75 Skar i Uxeby
(Oxby) Enge, hvoraf 4 Mk. Penge; en halv Otting og en
Grund i Vilslev, hvoraf 6 Mk. Penge og et Læs Hø;
Gods i Jærnkjær (ved Ribe), hvoraf 6 Mk. 1 Øre Penge;
Gods i Grcdsted, hvoraf 17 Ørt. Rug og 1 Ørt. Vårkorn;
Gods i Grene, hvoraf 15 Ost, Smor roed Mere.
10. Kommunpræb. Kris tjern Tupisen. 1 Læst af
Ballum Tiende og 19 Mk. Penge af Gods i Møgeltønder.
11. Simpelt Præb. Provst Niels på Mors („Morsæ“. *))
På venstre Side.
12. Kommunpræb. Kantor Peder. 4 Stenboder ved
Marie Kirkegård, hvoraf 24 Mk. Penge; en Gård i Ribe,
hvoraf 8 Sk. Sterl.; Jorder i Vedsted (8 Ørt. Rug) og i Ro
ager (6 Ørers Udsæd, Afgift ’/» Læst Byg og 1 Øre Havre).
13. Kommunpræb. Provst Jakob i Lund.
14. Kommunpræb. Provst Gwido. De 4 hojere Sten
boder (16 Mk.); Gods i Bjerrum (Inderbjerrum: 4 Mk.
Penge og 3 Ører Korn), i Fardrup og i Gredsted (9
Ører Korn).
15. Kommunpræb. Provst Svend. 3 Grunde i Kræmergade (50 Sk. Sterl.); 2 Ottinger i Vedsted (8 Ørt.
Rug, 1 Ørt. Byg og 4 Mk. Penge) og en Gård i Vesterbæk med 4 Huse (omtrent 1 Læst Korn, Smor osv.)
16. Simpelt Præb. Hr. Peder Ka. Gods i Tømmerby
med 3 Bryder (villici) og tilsammen en Besætning af 16
Øxne, 18 Kjør, 8 Stykker Ungkvæg, 8 gamle Heste, 5
Foler og Føl; Afgiften er ikke opgiven.
17. Kommunpræb. Hr. Peder med Tilnavn Bakkæn.
Gods i Vedsted (6 Ører Korn), 2 Gårde i Gjesten med
8 Øxne og 6 Kjør (10 Ørt. Korn), 2 Stenboder i Ribe
(10 Mk. Penge) og en Ejendom i Kræmergade ved Fiske*)

Ikke „Mortæ“, som der står aftrykt hos Terpager.
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torvet, af hvis Indtægt der dog skulde afgives 6 Mk. til
en Årtid.
18. Simpelt Præb. Mag. Jens Hee.
19. Koimnunpræb. Hr. Jakob af Guldager. 6 Ottinger i Vestervedsted (40 Ørt. Korn) og 2 Grunde i
Ribe, en i Bådmandsgade og en ved Domkirkegården (16
Sk. Sterl.)
20. Simpelt Præb. Hr. Jakob Ebbesen.
21. Kommunpræb. Provst Iver i Hardsyssel. 6 Ører
Korn af Østervedsted og 28 Sk. Sterl. af 2 Grunde i
Kræm ergad e.
Efterat Præbendernes Antal snart var voxet til 24,
og efterat de senere i nogen Tid alle havde været forbundre med Andel i Fællesindtægtcrne, bestemtes det i
Slutningen af det 15de og i Begyndelsen af det 16de
Århundrede af Biskopperne Hartvig Jael og Iver Manck,
at kun 12 Kanniker skulde have Andel i disse og være
residerende ved Domkirken, og at 12 navngivne Præbender, udentvivl de 12 bedste, skulde forbeholdes dem (se
S. 406.418 fl.). I Jordebogen af 1530 opregnes derefter
de 24 Præbender således:
De residerende Kannikers Præbender:
1. Præbendet under det store Tårn (sub maj ore
turri), til hvilket lå Fardrup Sognekald, hvis Indtægt
med en lidt senere Hånd anslås til 1 Læst Korn, og St.
Lucii Kapel, hvis Ejendomme og Indtægter ere opreg
nede S. 598.
2. Drostens Præbende (præbenda dapiferi), hvor
til hørte en Gård i Gjesten, 2 Gårde og 1 Bol i
Sønder-Vilstrup (Brusk Herred), 1 Gård i Skjærup,
2 (Lund og Kragsyg) i „Brondle“ (Brande.) Sogn, 1 Gård
og 1 Bol i Darum, 1 Gård i Horsted (Hojen Sogn) og 1
i Byrkop (Gaverslund Sogn). Indtægten heraf var (med
Undtagelse af Gården Kragsyg, for hvilken den ikke er
opgiven): 5 Ørt. Bug, 7*/a Ørt. Byg, 7 Ørt. Havre, 4
Mk. d. og Svin og Gjæsteri af 8 Gårde.1)
*) Omtrent det samme, men dog lidt mindre, Gods, som Drost
Lavrids Jonsen tillagde Præbendet ved dets Stiftelse 1329
(se S. 165 fl.).
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3, 4 og 5. Tre Præbender i Ballum, som havde
hver en Trediedel af Ballum Tiende og desuden Nr. 3:
Klåbygård (Ribe Domsogn) „ved Klapris“ (1 Fjerd. Smor,
Svin og Gjæsteri); — Nr. 4: en Gård i Kannikhuse i
Møgeltønder Sogn (5 Tdr. Salt, Svin og Gjæsteri); —
Nr. 5: en Gård i Råhede (Hvidding Sogn): 4 Tdr. Byg, 4
Læs Tørv, Svin og Gjaisteri.
6. Præbendet Ravnholt: 1 Gård i Øster-Vcdsted, 1
i Ravnholt (Gjesten Sogn), som afgave: 5 Ørt. Rug, 5
Ørt. Byg, 1 Ørt. Havre, 4 Læs Tørv foruden Svin og
Gjæsteri af hver Gård. Endvidere 3 Boder i Smedegade
østenfor Rykind: 10 Mk. d.
7 og 8. To Præbender i Øster-Vedsted. Til hvert
hørte 2 Gårde i den nævnte By. Indtægten for Nr. 7
var: 4 Ørt. Rug, 4 Ørt. Byg, 2 Læs Tørv foruden Svin
og Gjæsteri af hver Gård. — Nr. 8 havde samme Ind
tægt og desuden 2 Ørt. Havre.
9. Præbendet i Vester-Vedsted. 3 Gårde, hvoraf 4
Ørt. Rug, 5 Ørt. Byg, 12 Læs Tørv foruden Svin og
Gjæsteri af hver Gård.
10. Præbendet i Roager. 1 Gård, hvoraf 4 Ørt. Byg.
11 og 12. To Præbender i Gredsted. Til Nr. 11
hørte en Gård i Gredsted og 1 i Gjørding: 3 Ørt. Rug,
1 Ørt og 1 Tde. Byg, og Svin og Gjæsteri af den første
Gård. Med en senere Hånd er tilføjet: Hessellund
(Landsby i Gjørding Sogn): 1 Ørt. Korn. — Til Nr. 12
lå 1 Gård i Gredsted, 1 i Grenekrog (Grene Sogn), og
2 mindre Ejendomme i Vejers (Oxby Sogn) og Ho. Ind
tægten: var: P/a Ørt. Rug, P/a Ørt. Byg, 1 Fjerd. Smor,
4 Læs Tørv, 3 Mk. d., Svin og Gjæsteri af den første Gård.
De ikke-residerende Kannikers Præbender:

1. Hedegård (Hjortlund Sogn): 2 Ørt. Korn, Svin
og Gjæsteri.
2. Hygum (Vandfuld Herred?): 4 Mk. Penge, 2
Svin.
3. Guldager. Senere tilskrevet: 8 Ørt. Korn, Svin
og Gjæsteri.
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4. Alslev. Senere tilskrevet: 6 Ørt. Korn af Bøsbøl
(Jordebogen af 1669 har: Alslev) og Toftenæs.1)
5. Hjulsager: Senere tilskrevet: 15 Mk. d., Svin
og Gjæsteri.
6. Brøndum. Senere tilskrevet: 3 Mk. d., Svin og
Gjæsteri.
7. Kannikliuse i Møgeltønder Sogn. Senere til
skrevet: 41/» Mk. I., Svin og Gjæsteri.
8. Hellevad.2)
9. Flynder. Senere tilskrevet: 2 Mk. 4 Sk. d. og
Svin af Kannikgård (nu Kannisgård).
10. Tømmerby. 3 Ørt. Korn.
11. Fjaltring, d. e. Morupgård: 1 Tde. Smor.8)
12. Præbenda januæ4;, d. e. en Gård i Plovstrup i
Jærnved Sogn. 4 Sk. grot.
De 12 Præbender for de residerende Kanniker, som
her opføres, ere de samme, som Biskop Iver Munck be
stemte dertil År 1502 (se S. 436), skjont tildels under
andre Benævnelser, idet de 3 Præbender „i Stenbode“
efter Bortsælgeisen af de Boder i Stenbogade, af hvilke
de havde Navn, ere bievne til Præbenderne Ravnholt,
Roager og det første i G redsted. Ligeledes kunne de
fleste Præbender fra År 1291 gjenkjendes i Listerne fra
*) Om dette Præbendes Stiftelse År 1312 af Esger Jul og tid
ligere Benyttelse som præbenda januæ eller BegyndelsesPræbende se S. 135 fl.
’) Biskop Omer annekterede Hellevad Kirke til Domkapitlet (se
S. 32), og Kapitlets Jordcbog af 1669 siger overensstemmende
hermed, at Præbendet havde bestået i nogen Rente af en
Kirke 1 Åbenrå Amt.
*) Nu Mårupgård i Fjaltring Sogn. 1453 skjænkede beskeden
Mand, Nattis Mørk af Fjaltring, som selv efter sine Forældre
havde haft „Mortborp“ Gård ^i Forlening), til det Kannik
domme, hvortil Gården hørte, 30 Mk. 1., for hvilke han
derpå solgte og skjødede samme Kannikdomme al sin Ejendom, som han dels selv brugte til Gården, og dels 2 af Kannikdommets Tjenere brugte til deres Gårde. Dog Bkulde
Ihændehaveren af Kannikddmnwt i sine Messer bede for ham
og hans Forældre.
4) Se om denne Benævnelse Anm. 1 på forrige Side.
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1502 og 1530; men flere af dem ere da i Tidernes Løb
bievne i hbj Grad forringede.

Fællesindtægterne.
Også disse opregnes i „Oldemoder“ (Fol. 21. 22),
således som de vare i Slutningen af det 13de Århundrede.
De inddeles der i Indtægter i Penge, i Smor og i Korn,
cg vare følgende:
1. I rede Penge havde Kapitlet af „Tundær“ (Mø
geltønder) Kirke 40 Mk., og af St. Hans Kirke i Ribe
16 Mk., hvorimod der ingen Indtægt opføres af den
ligeledes annekterede Ballum Kirke, fordi hele Tienden
var lagt til 3 Præbender. Dernæst havde Kapitlet af
den „mindre Plovskat“ (denaria minora aratralia)
1 Hard-, Vard- og Jelling - Sysler 20 Mk. „og derover“
ved Pindsetid. Dette må være den nedsatte Plovskat.
som Kong Abel 1251 overlod Biskoppen i Ribe netop i
disse 3 Sysler, og som af Biskopperne igjen må være
overladt Kapitlet, idetmindste for en Del (måske kun af
dets eget Gods). Af Jordegodset havdes i Penge 62 Mk.,
f. Ex. af Jærnkjær Mark 217a Mk., af Fardrup 18 Mk.
2 Ører, af Lillefardrup (Sønderfardrup) 10 Mk. Des
uden nævnes mindre Ejendomme i Vedsted (et Fiskeri),
Sem, Tved, Bramming, Stadil, „Eestath“, Starup, Hjer
ting, Plovstrup og Ribe. Endelig Offerpenge, som ikke
anslås til noget Bestemt. — Heraf skulde nu først udre
des Penge til Voxlys ved alle Messer, som holdtes af
selve Kapitlet, fremdeles 2 Mk. til Lysestøberen, 3 Mk.
til Ringerne, 4 Mk. til Vikarerne, 5 Ører for at lægge
Fodmåtter ji Koret, og 10 Sk. Sterl. i Prokuration til
Biskoppentaf de ovennævnte 3 annekterede Kirker.
2. Indtægterne i Smor og Ost (lacticinia) vare
41 „Metreter Ribennål“ Smor og 280 Ost, det Meste fra
Rømø, men også noget fra Kapitlets Gårde i Stadil, He og
Folding for hver Ko, der holdtes. Fremdeles den såkaldte
„baar“ (smign. Smorbør) af Domkirkens Landsogn: Wæstærbjarqum (Yderbjerrum), Withsstath (Østervedsted),
Jærnkjær og Klåby, bestående af p an es al bi (hvide
Brød, mon Sigtebrød? thi Hvede dyrkedes vel neppe)
og Ost.
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3. Indtægterne i Korn udgjorde kun nogle få, men
forholdsvis store Poster. Af Balgum1) havdes b’/a Læster
Byg eller mere, hvoraf dog de 3 Læster hørte til 3 af
Kommunpræbenderne. I „Eestath“ (udentvivl Jedsted i
Vilslev Sogn), af 5*/2 Otting Land, 14 Ørt. af hver Otting. Godset i Folding var overladt en Bryde, som afgav
til Kapitlet Trediedclen af det indavlede Korn. I He
havdes 7 Ører (21 Ørt.) af en Bryde, og 2 Ørt. af en
Fæster (colonus).
I Slutningen af det 13de Århundrede vare Kapitlets
Fællesindtægter altså ikke meget store, når de skulde
deles mellem 12 Personer. Hertil kom dog Halvdelen
af et Års Indtægt af alle ledige Præstekald (Se S. 96).
Efterhånden udvidedes Kapitlets Besiddelser betydeligt,
især i det 14de Århundrede, og ved Reformationen vare
dé meget anselige, skjont Indtægterne af Godset rigtig
nok ikke stege i samme Forhold som dets Omfang, ifølge
den tidligere omtalte store Nedgang i Indtægterne af
Jordegods. Både Ejendommene og de Indtægter,’ som
hver enkelt gav på Reformationens Tid, ere nojagtig op
regnede i Kapitlets oftere omtalte Jordebog, som er be
gyndt År 1530. De vare for Bøndergodsets Vedkom
mende sådanne, som de findes angivne i Sammendrag på
den modstående Side./)

Hertil kom nu Indtægterne af Huse og Grunde, som
Kapitlet ejede i Ribe By, og hvis Antal ikke var ubety
deligt. „Oldemoder“ leverer (Fol. 13 og 14) en Liste
over dem fra Midten af det 15de Århundrede. Dernæst
opregnes alle Kapitlets Ejendomme i Ribe i en Lavhævd
af 1509.3) Endelig haves i den ovenfor benyttede Jorde
bog en Liste over Jordskylden „inden Riber By og By
fred“, rigtignok først affattet 1550. Ifølge den havde
Kapitlet
l) Ballum.
’) Et udførligere Uddrag af denne Jordebog, hvilket dog ikke
er frit for enkelte Unojagtigheder og nogle Trykfejl, har jeg
tidligere ladet aftrykke i „Ny kirkehist. Saml.“, I, S. 69 fil.
*) Aftrykt i Katli.-Sk. Indb.-Sk. for 1833.
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i vor Frue Sogn 29 Ejend.; Jordskyld........ 47 Mk. 11 Sk.
i St. Hans Sogn 20 Ejend.; Jordskyld......... 35 — 6 —
i St.Petri og Nikolaj S. 18 Ejend.; Jordskyld 19 — 3 —
Ialt: 67 Ejendomme; Jordskyld 102 Mk. 4 Sk.

Desuden ejede Kapitlet ved Ribe 11 Enge, som til
sammen udgjorde 606 Skar; disse plejede dog ikke at
udlejes, men at benyttes af Kannikcrne selv. — På Fol.
14 har „Oldemoder“ en Liste over Indtægter, som Ka
pitlet havde af nogle Alterc og Kapeller, næmlig 10 i
Domkirken og 1 (Hr. Ugots Kapel) i St. Mikaels Kirke,
udentvivl ifølge Stiftelsesbrevene. De udgjorde tilsammen
1 Pd. 24 Sk. Sterl., 6 Sk. grot og 14 Mk. 1. — Blandt
Kapitlets Byrder vare den Mængde Messer, som det ved
forskjellige Gavebreve var forpligtet til at holde, og
som tildels vare forbundne med Pengeuddelinger, ikke
alene til {Kapitlets egne Medlemmer, men også til
andre deltagende Gejstlige og til de Fattige. Foruden
Årtiderne opregnes således i „Oldemoder“ på 2 Steder
(Fol. 23 fl. 10) ikke mindre end 33 daglige Messer, som
alle vare stiftede for 1440, og 11 ugentlige Messer, hvoraf
3, stiftede til Sone for Drab.
Om Fællesindtægternes Fordeling mellem de reside
rende Kanniker se ved År 1518. Når vi fordele Jordebogens Indtægter ligelig i 12 Portioner og lade andre
Indtægter veje op mod Udgifterne, bliver hver enkelt
Portion omtrent 20 Ørt. Rug, 30 Ørt. Byg, 5 Ørt. Havre,
10 Ørt. Korn eller Mel, l’A Td. Sinor og 16 Mk. Penge.
Herligheds-Indtægterne af Godset vare meget betydelige
for de ældre Kanniker. — Med Modtagelsen, Fordelingen
og Anvendelsen af Fællesindtægterne var den såkaldte
procurator capituli, som var en af Kannikerne selv, beskjæftiget; han nævnes ved År 1350, 1364 og 1452.
Et Par fordelagtige Stillinger, som Kapitlet kunde
disponere over til Fordel for sine Medlemmer, ere tidli
gere bievne omtalte, næmlig Forstanderskaberne for
Puggård og Helligåndsgården.
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Prælaturerne:

Arkid ia kon at et.

Kapitlets Formand var oprindelig en Dekanus, der
efter en kort Tid en Prior; men omtrent 1160 blev Bi
skop Ilelias’s Son samtidig af sin Fader valgt til hans
Arkidiakonus, og af Kapitlet til dets Prælat (se S. 21).
Med ham var Kapitlet misfornøjet og valgte sig efter
hans Død påny selv en Dekanus (samtidig skal der have
været 2 /Erkedegne, Valter og Radulf, på engang); men
allerede under Biskop Stefan er det vistnok påny blevet
indrettet således, at Valter som Stiftets Ærkedegn tillige
blev Kapitlets Formand. På Grund af, at Valter således
kom til at indtage en anden Stilling end de tidligere
Ærkedegne, kalder Bispekrøniken ham, hvor den omta
ler hans Død, den første Ærkedegn1) Siden den Tid var
Ærkedegnen Kapitlets Formand, idetmindste til henimod
Reformationen (se S. 409), og i lang Tid tillige dets
eneste Prælat.3) — Det er vistnok også fra meget gam
mel Tid af, at Ærkedegnen med denne sin Stilling for
enede Provste-zEmbedet over Størstedelen af Stiftets
sønderjydske Del, næmlig Alt, hvad der lå sydfor Ribe
Å tilligemed selve Ribe By. Vor Bispekrønike tillægger
ham allerede 1171 dette Æmbede; 1293 stadfæster han,
udentvivl i-denne Egenskab, et Gavebrev til Løgumkloster
og nævner sin Official’). Også de bestandige Vikarer
ved Domkirken skulde til ham aflægge Regnskab for
deres Alteres eller Kapellers Gods, Indtægter og Pry
delser, og da de vilde unddrage sig denne Forpligtelse,
fik de Lørdagen for Påske 1394 et strengt Tilhold derom
af Biskop Eskild.4) Til Provste-Æmbedet vare atter
siden umindelige Tider Brøns og Emmerlev Sognekald
annekterede.
Provsternes Indtægter bestode dels i en Afgift (Prokuration) af de Kirker, som lå i deres Provsti, dels i
*) Efter Ribe Bispekrønike (Ser. Rer. Dan., VII, S. 188.189. 191.)
*) Med Hensyn til Prælaternes Rangfølge kan f. Ex. henvises til
et Kongebrev af 1525 (Stiftsk. Dok., Nr. 50G): „Ærkedegn,
Degn, Provst, Kantor og menige Kanniker“.
’) Ser. Rer. Dan., VIII, S. 234.
4) Suppl. til Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 34.
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Herlighedsindtægterne af disse Kirkers Ejendomme, dels
i det Overskud, som de annekterede Kirker kunde give,
når der holdtes en Kapellan til at besørge Præsteæmbedet.
Den første Indtægt udgjorde midt i det 14de Århundrede
for Ærkedegnen 12 Pd. 3 Sk. Sterl., eftersom der ingen
Tvivl kan være om, at de Summer, som i „Oldemoders“
Liste over Kirkerne i Ribe Stift ere tilskrevne ved hver
enkelt Kirke, udgjore Afgiften til Provsten. Det er vist
nok netop for at have Fortegnelser over denne Afgift,
at Listen over Kirkerne er forfattet. Man har en anden
Liste fra Begyndelsen af det 16de Århundrede, som ud
trykkelig angiver Kirkernes Afgift til Ærkedegnen i
denne Del af Stiftet; men lier er den i Gjennemsnit kun
omtrent halv så stor som i „Oldemoder“. Den yngre
Liste opfører umiddelbart efter Kirkerne endel Enge
udenfor Ribe, som gave en årlig Indtægt af 18 Mk. 8
Sk., og som også synes at have ligget til Ærkedegnedommet. ’) — Hvor stor Ærkedegnens Indtægt af Her
ligheden over Kirkegodset har været, kan ikke opgives;
men ganske lille kan den ikke have været. — Af de
annekterede Sognekald havde han rimeligvis hele Tienden,
medens Kapellanerne nøde de øvrige Indtægter.
Ærkedegnene, hvis Række kjendes næsten fuldstændig,
vare følgende: (Broder,Dekanus fra 1145. — Vikard,Prior.
— Biskop Helias’s unævnte Son, Ærked egn og Kapitlets
Formand, c. 1160. — Menard, Dekanus c. 1165 og sam
tidig med ham 2 Ærkedegne, Valter og Radulf.) — Valter,
Ærkedegn og Kapitlets Formand. — Tuve, indtil 1215,
da han blev Biskop. — Lage fra 1215. — Orner.’) —
Nicolaus 1245. 1279. (1263 nævnes en Mauritius som
Vice-Archidiaconus. — Ser. Rer. Dan. V, S. 276.) Kristjern blev Biskop 1288. — Jakob 1291. 1293; var død
1295. — Johannes 1308. 1310. — Petrus 1319, f 1332.
’) „Register paathe kircker og Jordhe etc., som ligger till Arkidegenn dommett udi Ribe“, blandt Geh.-Ark. „Papirs H&ndskr.
vedkomm. Ribe By“.
a) En Omer, Ærkedegn i Ribe, nævnes i Løgumkloster Dødebog
(Ser. Rer. Dan., IV, S. 583). Hans Levetid angives rigtignok
ikke; uien jeg har mept, at han kunde indsættes her, da der
neppe på noget andet Sted er Plads til ham.
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— Mag. Tyge 1332, f 1338 (Onkel til [Biskop Peder
Thuresen, rimeligvis forhen Kantor.) — Mag. Petrus 1338.
1344. — Astrad 1347, f 1361. — Johannes Bund, f 1365.
— Olaus Johannis 1366, f 1383. — Tuve Torstansen 1384,
f 1387. — Johannes Helt 1387, fl422. *) — IverThordsen 1425, var død 1432. — Klavs Kristjernsen (Frille),
tidligere Provst i Jelling Syssel, 1434, f 1454 (?) — Pe
der Nielsen, tidligere Provst i Hard Syssel, fra 1458 (?),
blev Biskop 1465. — Joh. Mikkelsen van Hagen 1469,
f 1498. — Niels Friis 1498. — Peder Lykke 1499. —
Jesper Brochmand 1500. — Vilhelm Skrøder f 1507. —
Mattis Markvardsen fra 1507, f 1526. — Mag. Joh. Friis
1526. — Mag. Klavs Gjordsen fra 1526, f 1532. — (Lav
rids Ølmand.) — Jørgen Gyldenstjerne fra 1532.
Dekanatet.
Om dette Prælaturs Oprettelse er talt ved År 1455.
Det var funderet på Provstiet over Vardsyssel, til hvilket
igjen Jærne Kirke var annekteret. Senere kom også
Guldager Kirke i Forbindelse med Dekanatet (se S. 446).
Kirkernes Afgift var for dette Provstis Vedkommende
ifølge „Oldemoders“ Liste 16 Pd. Sterl. — Hvad Herlig
ligheden over Kirkernes Tiender og Gods gav Dekanus i
Indtægt for Reformationen, haves ikke opgivet.
Provsterne i Vardsyssel, fra 1455 (?) tillige Dekaner
i Kapitlet, vare, såvidt de ere bekjendte, følgende: Tuve
1256. .1261. — Kristjern 1279. — Jens Askersen (Johan
nes Asceri) 1280. — Esger Jul 1302, blev 1306 Biskop i
Århus. — Jakob (Aughysen) 1310. —Peder 1335. — Lavrids
Trugotsen, f 1368. — Eskild Feddcrsen 1385.1388. - Otto
Bosen 1394, f 1436. — Niels Pedersen 1439.1448.— (Henrik
Stangeberg ?) — Anders Skeel, f 1459. — Joh. Gumme
sen 1460, f 1466. — Thomas Lange fra 1466, fratrådte
1495. — Mag. Niels Nielsen Lange 1496, fratrådte 1505.
Mag. Gunde Nielsen Lange, fra 1505.
*) Jeg ved ikke, hvorledes det skal forklares, at Frederik Dul
mer nævnes 1389 som Ærkedegn (Sulim: Hist, af Dan in,,
XIV, S. 251), Joh. Helt 1387 (Ser. Rer. Dan., Vin, S.2L6),
1388 (Ripæ Cimbr., S. 54. 293) og ofte senere.
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Provstiet i Kapitlet.
Om dettes Oprettelse af Provstiet over Hardsvssel,
hvortil Gammel og Ny Sogne på, Holmsland vare annek
terede, se S. 432. — Kirkernes Afgift udgjorde ifølge
„Oldemoder“ 21 Pd. 16 Sk. Sterl. Herligheden over
Kirkegodset gav i visse Indtægter (foruden Indfæstninger
og Andet) i det 17de Århundrede: 21 Svin, 17 Rd. 2
Mk. 5 Sk. Gjæsteripenge, 12 Snese Hvilling, 7 Torsk, 1
Fødenød, 2 Skovvogne, 4 Skpr. Havre og
Tde. Smor.
Smørret ydedes af en Gård i Sønderbork, men kan ikke
være en Herlighedsafgift; Gården må ligefrem have til
hørt Provstiet. De øvrige Herlighedsindtægter have vel
omtrent været de samme i Middelalderen. — Af sine
annekterede Kirker havde Provsten i det 17de Århun
drede hele Konge- og Kirke-Tienden af Ny Sogn, og dertil
9 Ørt. Rug og 9 Ørt. Byg af Provstegården på Holms
land, samt 2,/a Ørt. Korn af en Gård i Tarm.
Af Provster iHardsyssel, fra 1508 tillige Provster i
Kapitlet, kjendes følgende: Ture 1170. — Johannes 1260.
— Esger, f 1287. — Ivar (Kjeldseu) 1291. — . . . Degn
(Diae.), f 1306.
Kristjern, Niels Lændis Son, 1310,
f 1313. — Jakob, Langfredag 13191). — Mikael 1351.
Lavrentius 1376. 1388. — Peder Jakobsen 1403. 1406.
— Thomas Pedersen 1408, f 1441. — Peder Nielsen
1446, blev 1458 Ærkedegn. — Kjeld Iversen 1493 (?)’).
Mag. Hans Skovgård 1505. — HansReff. — Mag. Klavs
Gjordsen 1514, blev 1526 Ærkedegn. — Mag. Iver Juel
fra 1526.
Kantoriet.
Kantor i Kapitlet nævnes allerede 1245 som en
af Kapitlets Prælater (se S. 55).
1321 blev dette
Prælatur forenet med Provstiet over Almind Syssel, til
hvilket Smidstrup Kirke var annekteret. Skadst Kirke
var rimeligvis allerede annekteret til selve Kantordommet;
men af dens Indtægter måtte Kantoren fra 1451 af afgive
J) „Oldemoder“, Fol. 27. Måske dog en Skrivfejl for Jonas;
thi en Provst af dette Navn, cg det sandsynligvis Provst i
I-Iardsyssel, nævnes i Ribe Stiftsk. Dok., Suppl. Nr. 9, netop
i dette samme Års Forår.
*) Se S. 401.
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en betydelig Del, da der til hans Hjælp ansattes en Sne
center, som aldrig var nogen af Kannikerne. ’) Kantors
Indtægt af hans Provstis Kirker var efter „Oldemoder“
10 Pd. 10 Sk. Sterl.; om de øvrige Indtægter kan jeg
Intet opgive.
Kantorer, fra 1321 tillige Provster for Frøs og Kalslund Herreder, fra 1330 tillige i Almind-Syssel, vare:
Nøyng 1240. — Jon (Johannes) 1248. 1260. — Gunner
Degn f 1264. — Åge (AkO) må rimeligvis indsættes
enten her eller 3 Pladser senere efter Riko (Ser. Rer.
Dan., V, S. 543). — Jakob, f l279- — Mag. Peder, f
1284. — Riko, f 1585. — Peder 1291. 1310. — Svend,
f 1317. — Mag. Tyge 1319. 1330 (blev rimeligvis Ærkedegn). — Esger Mø, f 1338. — G jøde Lagesen, f 1359.—
Joh. Vithorp 1378, f 1380. — Jens (Joh.) Pedersen 1385,
t 1394. — Trugil Nielsen 1395. 1426. — Mag. Nico
laus Joliannis 14^7. 1411. — Jakob Iversen (Lange)
1416, f 1454. — Andreas Brok 1455, f 1462. — Tho
mas Lange 1462—1466 (? se S. 363). — Jakob Vind
1470, f 1508. — Mag. Povl Andersen, først på Dr.
Zutpheldus’s, derefter på egne Vegne. — Mag. Oluf
Munck fra 1523 (?).
(Provst i Frøs og Kalslund Herreder: Jakob med
Tilnavn Kantor 1319, f 1321. — Provster i Almind Sys
sel: Ketilbjorn. — Gwido, f 1297. — Hans Skonning, f
1330.)
Jelling Syssels Provsti var altså det eneste, som
ikke var forbundet med et Prælatur i Kapitlet, men besty
redes af en simpel Kannik.
Bredsten Sognekald var
annekteret til det, rimeligvis allerede for Reformationen.
Kirkernes Afgift til Provsten beløb sig efter „Oldemoder“
til 5 Pd. 9 Sk. Sterl. — Af Provsterne nævnes: Nikolaus Kylnæskugh 1260. — Magnus 1319. — Jon Errie
1323. — Johannes 1378. — Knud Tideinanscii 1394, f
1424. — Klavs Kristjernsen (Krille) 1425, blev 1432 (?)
Ærkedegn. — Henrik Stangeberg 1435 (se Vardsyssel).
— Joh. Gummesen 1456; blev 1459 (?) Dekanus. — Pe
der Jeypsen 1459, f 1460. — Thomas Lange 1462; blev
*) Se ved de vedkommende År i den historiske Del.
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1466 Dekanus. — Jens Tun 1471. *) — Per Friis omtrent
1474. — Hennike 1490. 1492. — Johan Kås 1506. —
M. Mads Hdjne 1525 (? Se Da. Magazin, IV, 1, S. 45).
I „Ny kirkehistoriske Samlinger“, I, S. 88 fl. har jeg
efter min Mening gjort det sandsynligt, at Provstierne i
Børglum Stift i den ældre Tid, da dette Stifts eget Dom
kapitel fulgte Munkeregel, toges af Ribe Kapitel hvorved
der altså gaves dettes Medlemmer en forøget Adgang
til dette Slags ansete og indbringende Stillinger.
D.

Bispestolen.

De katholske Biskopper vare i den senere Del af
Middelalderen meget mægtige Mænd, mægtige ved deres
åndelige Magt, men måske endnu mere ved deres verds
lige Magt. Her ville ri nu navnlig betragte Ribe Bi
skoppers verdslige Stilling, især deres store Ejendomme.
Bispestolen havde meget betydelige Besiddelser rundt
omkring i Stiftet. Da dens Arkiv ikke er bevaret, ere
Oplysningerne om dem temmelig ufuldstændige; bedst
lejende vi Hovedgårdene og de samlede Birker, som til
dels sluttede sig til Hovedgårdene. Birkerne ere i den
historiske Del ved År 1468 opregnede således: Møgel
tønder, Rømø, Lustrup, Ballum, Henning, Lbnborg, Volstrup, Hardboøre,a) Lemvig, Gudum, Sevel og Bøvling. Af
disse have Gudum og Sevel Birker rimeligvis udgjort God
set til Guduin og Stubber Nonneklostre, som vistnok stode
under Biskoppernes Patronat. Hovedgårdene, således
som de vare på Reformationens Tid, opregnes af Hvitfeld3) således: Riber Bispegård, Lonborg Bispegård,
Trojborg Slot, Hundsbek Gård, Holstebro Bispegård,
Orlufgård, Hvolgård, Brejninggård, Møgeltønder, Bøvling,
Volstrup, Strandbygård, Vejbjerg, Oxvang, Visselbjerg
„osv.“ Denne Liste, er på den ene Side ufuldstændig,
på den anden indeholder den enkelte Navne, som neppe
*) Idetmindste bode en Provst Jens Tun 1471 på den biskop
pelige Gård Holgård her i Syslet og. mødte paa Sysseltinget
(O. Nielsen: Om Sysselinddel, i Danmark., 8. 96).
’) Hvorledes Hardboøre Ifibijikom under Bispestolen, se S. 67.
*) Danm. Rig. Krdn., Folioudg., S. 1489.
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høre herhen: Orlufgård kjendes ikkel), og Hundsbek var
ikke en biskoppelig, men en kongelig Gård.
Om Ribe Bispegård er der talt tilstrækkeligt i
det Foregående (S. 147 fll.). — I eller ved Holstebro
har Ribe Biskop rimeligvis allerede fra gammel Tid af
haft en Bolig til sin Benyttelse, når lian opholdt sig i
den nordlige Del af sit Stift. Biskop Tyge udstedte
1274 et Dokument „ved Holstebro“ ’) og Iver Munck synes
ikke sjelden at have opholdt sig på „sin Bispegård i
Holstebro“. Der må have hørt noget Gods til den, siden
den, efter ved Reformationen at være kommen i Kronens
Besiddelse, 1536 anføres for en årlig Indtægt af omtr.
300 Mk.’)
Bispestolens ældste bekjendte befæstede Gårde på
Landetvare Henne gård, Lustrup og Møgeltønder.
Den første nævnes allerede 1145 (se S. 19). Biskopperne
ejede også Henne Mølle4) og mere Gods' der, siden det
udgjorde et eget Birk, ligesom de også 1298 havde Patronatet til Henne Kirke (S. 126). Om Gårdens Belig
genhed og dobbelte Grave fortæller O. Nielsen i „Danske
Samlinger“, I, S. 322 fl. 1538 gav Hennegård Kongen
40 Mk. i Indtægt. — Om Gården i Lustrup se den histo
riske Del på flere Steder. Ved Lustrupholm findes endnu
tydelige Spor af den, dels Levninger af Gravene om
Gården, dels tæt ved den en opkastet Banke, som på 2
Sider omgives af Lustrup Bæk, og på hvilken der upåtvivlelig i den ældste Tid har stået et fast Tårn. Lustrup
Birk bestod rimeligvis af det samlede Gods i Lustrup By
(vistnok hele Byen) og i Sem Sogn, som Iver Munck
efter Reformationen beholdt til sin Underholdning. —
Ribe Biskoppers Gård og Gods i Møgeltønder nævnes
allerede 1233 (se S. 50.) Godset var betydeligtog bestod
1608 af 56 hele og 3 balve Gårde og 82 Gadehuse,
Jordstykker m. m. i Møgeltønder Sogn, 38 hele og 10
halve Gårde, 41 Gadehuse og 1 Mølle i Daler Sogn, 1
Falkeleje i Skadst Sogn, og 1 Bol (?) og 1 Gadehus i
*)
’)
*)
3

Se O. Nielsen: Skadst Herred, S. 241.
Ribe Stiftsk. Dok., Nr. 90.
Riberhuses Regnskab (i tieh.-Ark.).
„Oldemoder“, Fol. 13.
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Abild Sogn1). Af et Kongebrev fra 1546ser man, at
Biskoppens Lensmænd i den sidste Tid for Reformationen
havde plejet at svare årlig 6 Tdr. Smor, 1 Læst Havre
og 30 Mk. 1. til Biskoppens Fadebur. (Desuden skulde
han naturligvis holde en Besætning til Slottets Forsvar.)
Også her havde Biskoppen et Birk.
Hovedgården Brink med tilliggende Ballum Birk
hørte udentwyLogså til Bispestolens ældste Besiddelser.
Dens Gods'TBallum er nævnet 1240 (se den historiske
Del.) I det 14de Århundrede træffe vi Biskopperne et
Par Gange opholdende sig der. At de holdt et storre
Stod på Brink, have vi set S. 252. 273. Fra Året 1388
have vi også bevaret den biskoppelige Foged, Kristjern
Jakobsens, Regnskab for Indtægter og Udgifter af Brink
med underliggende Gods, hvoitil foruden Ballum Birk
også hørte Rømø Birk (Sønderlandet). Af dette Regn
skab ses blandt Andet, at Gården var befæstet, da der
underholdtes en lille Besætning, hvoriblandt en „Fyreskyth“.’) Af Riberliuses Regnskab for 1537 fremgår, at
det forhenværende biskoppelige Gods i Ballum bestod af
48 Gårde foruden 4 Mænd i Ballum „Mærsksogn“ (måske
de S. 279 nævnte Hollændere). Brink selv gav 1 Tde.
Smor og l’/i Læst Havre; men 1562 bevilgede Kongen,
at Hovedgården måtte nedbrydes og udskiftes mellem
Bønderne mod en forhojet Afgift.
I den nordlige Del af Stiftet havde Bispestolen 3
Gårde af storre Betydning, Lonborggård, Bøvling og
V o Istru p. Om den første ved jeg Intet videre at anføre,
end at man har et Brev, udstedt af Iver Munck derfra
1526, at den 1534 blev plyndret af Skipper Elements
Parti, og at den (med tilliggende Gods) 1536 regnedes
at give en årlig Indtægt af omtr. 460 Mk. d. Det til
liggende Lonborg Birk havde Bispestolen kun i Pant af
Kronen, hvorfor der omtrent 1480 gaves den kongelige
Lensmand på Lundenæs Tilladelse til at indløse det fra
Bispestolen.4). — Også om de 2 audre nysnævnte Gårde
M) Jordebog i Indenrigsministeriets Arkiv.
2) Tegnelscr ov. al. La.
») Det st. kongl. Bibi., Kali’ske
Saml., 4to, Nr. 503.
*) Da. Magaz.. III, 3, S. 252.
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nå, de sikre Efterretninger neppc længere tilbage end til
den sidste Halvdel af det 15de Århundrede. Væbneren
Jes Mortensen havde været Biskop Henrik Stangebergs
og Biskop Peder Nielsens Lensmand på Bøvling, det
nuværende Ryssensten, og fik 1466, Dagen efter St.
Gjertruds Dag, Kvittering for sine Oppebørslcr.') Denne
Gård havde et stort tilliggende Gods og Bir.k, så at det
1536 siges at have en vis årlig Rente af over 2000 Mk.
— Volstrup (egentlig Olstrup) ved Limfjorden, skal efter
Hvitfelds Danmarkshistorie være opført 1313 af Erik
Menved (måske rettere af Biskoppen i Ribe) efter et
Opror, til Beskyttelse for Ribe Stift.
H vol gård eller Holgård fik Bispestolen, som vi
have set, 1459 ved Gave. Efter den Tid have vi nævnt
den enkelte Gange tilligemed de biskoppelige Lensmænd
på den. 1538 havde Kongen 372 Mk. d. og 48 Joakimsdaler i Indfæstning af denne Gård, foruden 453 Mk. i
„Vesthe“ (af Godset).
Brejning Bispegård, den nuværende Brejninggård, 2 Mil østenfor Ringkjøbing, nævnes 1457, da den
bebodes af Væbneren Las Røød.2) Den 21de Maj 1526
udstedte Iver Munck en Kollats fra sin Gård „Brenyngh“.3)
1536 angives den visse Rente og Indkomst til „Bredning“
til 364 Mk.
Visselbjerg var en anselig Gård i Alslev Sogn.
Udentvivl har den allerede i Slutningen af det 15de År
hundrede, og måske langt tidligere, tilhørt Bispestolen.
1536 havde Henrik Stampe, som var en Svoger til Iver
Munck, den, og 1533 gav samme Biskop Niels Lange
Ventebrev på den efter Henrik Stampes Død på følgende
Vilkår: Han skulde bebo og vedligeholde Gården og
tjene Bispestolen i egen Person og med 4 „geryst Heste“,
som altid skulde være på rede Hånd. Svendene skulde,
når det fordredes, også gjore Tjeneste tilsøs. Med Går
den skulde følge Alslev og Hostrup Kirker, 2 Møller og
Gods i Guldager, Hostrup, Alslev, Billum, Ål, Ho og
Oxby Sogne. I årlig Afgift skulde han give 1 Læst Rug
*) Geh.-Ark. Diplomat.
•) Smst., Nr. 507.

») Ribo Stiftsk. Dok., Nr. 289.
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eller Mel, 2 Tdr. saltede Hvilling og 2000 Fisk (Torsk)
af II o og Oxby Sogne; desuden skulde han holde (be
værte) Biskoppen 2 „Rejser“ (Gange), en om Vinteren
og en om Sommeren, når han kom derhen.1)
Oxvang var en befæstet Gård i Skadst Sogn
(Skadst Herred), hvis Voldsted endnu er kjendeligt; men
Jorderne ere udskiftede til Bøndergårde. Den ovenfor
nævnte Henrik Stampe havde denne Gård i Forening
med Visselbjerg, og ved Reformationen tilfaldt den Kro
nen, så at der ingen Grund er til at betvivle Rigtig
heden af Hvitfelds Angivelse om, at den havde tilhørt
Ribe Bispestol. 1544 solgte Kongen Oxvang med 3 tillig
gende Gårde for 250 Dr.; mere Gods har der måske
heller ikke i Biskoppernes Tid ligget til den.’)
Tarm Bispegård på Sydsiden af Skjern Å synes
at høre til Bispestolens gamle Besiddelser. Idetmindste
havde „Ribe Kirke“ allerede Besiddelser i Tarm År 1350,
og 1461 ejede Biskoppen Tarm Mølle.3) 1537 gaves
der af Tarm Bispegård 1 Tde. Smor til Kronen; senere
fik Iver Muncks naturlige Son, Frands Iversen, Gården
på Livstid (se S. 499). Nu er den delt i 3 Gårde, de
såkaldte Bisgårde.
OmStrandbygård, som Frands Iversen fik tilli
gemed Tarm Bispegård, se S. 499.
Vejbjerg gård i Humlum Sogn, Skodborg Her
red, nævnes af Hvitfeld blandt Bispestolens Gårde; ellers
har jeg ikke truffet på den.
Holmgård i Lem Sogn er nævnt S. 412 som en
biskoppelig Gård, idet Hartvig Juel 1497 forlenede sin
Halvbroder Kjeld med den; med den fulgte dengang en
Eng i Stavning Sogn og noget Bøndergods i Lem Sogn.
Kjeld IversensEnke havde Gården og Godset endnu 1537
og gav Kronen 2 Tdr. Smor af dem.
Donneruplund i Give Sogn havde også tilhørt
Bispestolen. 1537 bortskiftede Kongen den og 2 tillig
gende Bol til Oluf Staverskov for en Gård i Tjerreborg
og 100 Gylden.4)
’) Se O. Nielsen: Histor. Efterretn. om Skadst Herred, S. 182
fil.
’) Se smst., S. 13 fli.
•) Se den histor. Del.
•) Register ov. al. La.
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Det faste Tröjborg med dets store tilliggende
Gods nævner jeg her tilsidst, fordi Bispestolen egentlig
ikke ejede det, men kun havde det i Pant af Kronen;
men det var en af Bispestolens vigtigste Besiddelser.
Se om den på flere Steder i den historiske Del.
Foruden disse Hovedgårde med det dem underlagte
Bøndergods har Bispestolen rimeligvis ejet endel Strø
gods rundt omkring i Stiftet. Heraf er dog kun lidet,
som kan eftervises. Johan Rantzau’s Regnskaber for
1537 af Riberhus nævne som Bispetjenere, af hvem
han har oppebåret Afgifterne til Kronen, 3 Mænd i
Malt Sogn, 12 i Stavning Sogn, 6 i Egvad Sogn (for
uden Tarm Bispegård), 4 i Sønderbork Sogn, 5 i Vorbasse Sogn; men en Del af det øvrige Gods, som han
opregner i de sydligere Herreder, er måske også forhen
værende Bispegods. Allerede 1536 havde Kongen solgt
6 Gårde i Andst Herred, som havde hørt under Bispe
stolen.1) 1493 udsteder Biskop Hartvig Juel et Aflads
brev fra sin Ejendom („dos4*) Husby,2) og i Borbjerg
Sogn findes nogle Gårde ved Navn Bisgårde, som må
have tilhørt Bispestolen. Se også S. 201. 202.
Af Bispestolens andre Indtægter var udentvivl
Biskopstienden eller Biskopsgaven den betydeligste; dertil
kom den Afgift, som alle Sognepræster måtte svare til
Biskoppen under Navn af Prokuration. Et overordent
ligt Bidrag under Navn af Subsidium plejede Biskoppen
at få af Kirkerne ved særegne Lejligheder, som det synes,
især til Krigsudrustning. Se S. 349 fl. I „Oldemoder“
findes (Fol. 30) ligefrem angivet, hvor stort et sådant
Subsidium var, næmlig 600 Mk., Og hvorledes det for
deltes på de forskjellige Provstier.
Bispestolens Ud gift et. De katholske Biskopper
førte et helt Hof, som må have kostet dem meget. Hos
Biskopperne af Ribe omtales således en Kantsler 1492
og 1519,’) en eller flere Kapellaner, en Kjældermester
(cellarius) 1236 og 12584), og en Staldmester, Staller
*) Register ov. al. La.
*) Ripæ Cimbr., S. 296.
•) Smst., S. 245. — Stiftsk. Dok., Nr, 499.
*) „Oldemoder“, Fol. 5.
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(stabularius) 1240’) og 1310 (se S. 143), alle rimeligvis
af gejstlig Stand, en Hushovmester (promos) 1408*) og
flere Officialer, som også alle vare Gejstlige. Disse Officialers Bestilling var at forestå den gejstlige Rettergang,
og de vare dels ansatte i de enkelte Dele af Stiftet (for
enkelte Herreder eller Sysler), dels var der en „almin
delig Official“ (off. generalis) i Stiftsstaden, hvor den
‘gejstlige Ret i Almindelighed holdtes i Domkirkens Om
gang9), medens Ejendomme oftere skjødedes til Gejstlig
heden på selve Höjalteret.4) — En Foged i Bispegården
omtales allerede flere Gange i Midten af det 15de År
hundrede og var dengang måske endnu en uadelig
Person; men 1510 synes en Adelsmand at have
denne Tjeneste (se S. 445.) Denne Foged i Bispegår
den er det rimeligvis også,? der menes, når det i den
udvidede Riberret § 110 siges, at en årlig Afgift af Byen
skulde indbetales til Biskoppens Foged. — Biskopperne
måtte yde Riget betydelig Krigshjælp af deres store Ejen
domme, og denne Krigshjælp måtte snart ydes tillands,
snart tilsøs. Således havde Biskoppen i Ribe År 1505
måttet stillet 2 Adelsmænd, Per Grün øg Nids Gron, og
43 Svende til Hæren i Kalmar,*) 1508 ansættes han for
60 Værgende tilhest,*) 1523 mødte Iver Mumek med 70
Heste i Horsens for at hylde Frederik dem Første.*)
1509 var det Orlogsskib, som han havde måttet udruste
til Kongens Tjeneste, blevet taget af Lybekkerne.8) Så
danne Udrustninger kostede vel ikke Biskopperne umid
delbart så Meget, som man kunde tru, da deres Lensmænd
vel for Størstedelen måtte udføre denne Tjeneste for
dem; men af Hensyn hertil måtte Biskopperne naturligvis
forlene deres Gods bort mod forholdsvis mindre Af
gifter.

I

0

Hansdas).
*) Smst. ^Danske SamL*, Nr. 39)1, 1.
Allen: Breve og Aktsi. ost., S. 31.
AJUtea: De 3
nord. Biger ost., I, S. SSSL
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E. Domskolen.1)

Ved ethvert Bispesæde måtte der allerede i den
ældste Tid næsten nødvendig indrettes en Skole, hvor
Ungdommen kunde få de for en katholsk Præst fornødne
Kundskaber, f. Ex. i Latin. At en sådan Skole også
tidlig er opstået her i Byen, se vi deraf, at Bestyrelsen
af denne Skole ved Domkapitlets Oprettelse År 1145
overdroges til dette. En Skolemester, som tillige var
Medlem af Kapitlet, nævnes derfor også kort efter i Bi
skop Radulfs Tid (se S. 28). 2 vigtige Foranstaltninger
til Skolevæsenets Fremme vare Henlæggelsen af Darum
Sognekald til Skolemesteren År 1278 og Stiftelsen af
Puggård til Underhold for 20 fattige Skolebørn År 1298.2)
Af Skolemestrene, som i den ældre Tid (omtrent
indtil 1400), såvidt man kan se, plejede at være tagne
blandt selve Kannikerne, men senere i Regelen ikke vare
det, er den mærkeligste en ved Navn Bakken (Bacquinus),
der nævnes som Skolemester og Forstander for St. Ni
kolaj Gilde eller Peblinge Gilde År 1513. Han levede
altså på den Tid, da Videnskabernes Gjenfødelse var be
gyndt, og man allerede i videre Kredse med stor Iver
søgte tilbage fra Middelalderens halvbarbariske Skole
lærdom til Oldtidens renere Mønstre. I denne Retning
virkede Bakken;3) i den gamle Skoleprotokol fortælles
der om ham, at han var en virksom Mand og den Første,
som gav de barbariske Forfattere og Versemagere (som
f. Ex. Peder Lolle) Afsked af Skolen eg indførte de
*) Professor Thorup har først i flere af Kath.-Sk. Indb.-Skrifter
og derefter i sine „Historiske Efterretninger oin Ribe Kathedralskole“ samlet Alt, hvad der vidstes om Skolen for Refor
mationen, og det er kun meget Lidt, hvad jeg kunde tilføje.
Jeg vil derfor her indskrænke mig til det, som kan vare af
almindeligere Interesse.
*) Se den historiske Del.
•) I samme Retning udmærkede sig, dog rimeligvis en 10 eller
20 År senere, ved Lunds Domskole Skolemesteren Ålag. Bendt
Arvidsen. (Se Rictsz: Skånska skolvåsendets historia, S.
244 fl.) Den ellers så fortjente Skolemand, Ålorten Borup i
Århus (fra 1491 til omtrent 1510), tilhørte derimod efter Lyschandets Dom (Vidensk. Sclsk. Sk., XI, S. 395) endnu næsten
ganske den gamle "Studieretuing.
39
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elegantere Forfattere i samme, hvilke han da forklarede
på en simpel Måde og på Modersmålet; men at han
blandt Menigmand (rimeligvis på Grund af sin Lærdom)
var mistænkt for at kunne den sorte Kunst. — Det må
have været i Hr. Bakkens Tid, at Peder Palladius, der
siden blev den første evangeliske Biskop i Sjælland, og som
var født i Ribe 1503 af fattige Forældre (Faderens Navn
var Esbern Jensen), begyndte sin Skolegang. Ilan for
tæller ’), at der dengang var 700 Peblinge i Ribe Skole,
så at de små måtte læse oppe på Skolens Loft. Pladsen
var i Virkeligheden meget indskrænket, idet Lokalet be
stod af den endnu stående Bagbygning af Skolegården
på Iljdrnet af Skolegade og Grydergade. Det er næsten
ubegribeligt, hvorledes såmange Skoleborn kunne have
fået Plads, selv med Benyttelse af Loftet. I Regelen
må de have stået op under Undervisningen. Disciplenes
Antal må nu ikke alene tilskrives Hr. Bakkens Fortje
neste, men fornemmelig den Omstændighed, at det vist
nok var den eneste Skole i Stiftet, hvor nogen egentlig
Skoledannelse kunde erhverves, og fra hvilken hele Stif
tets meget talrige Gejstlighed skulde udgå; storre Ære
for Skolemesteren er det, at Palladius tilføjer, at Børnene
lærte med Lyst og Leg, så at han, Hr. Bakken, i den
Henseende danner en smuk Modsætning til den Tids fleste
øvrige Skolemestere, hvis ubarmhjærtige Strenghed mod
Bornene Kristjern Pedersen skildrer med stærke Farver.
Hr. Bakkens Efterfølger var den Kannik, Mag. Mads
Hdyne, som er omtalt i den historiske Del ved År 1514.
Den gamle Skoleprotokol gjor netop i Anledning af ham
den Bemærkning, at de yngste Kanniker på den Tid
plejede at påtage sig en Skolemesters Bestilling, „når
Nødvendigheden fordrede det“, det vil sige: når Kapitlet
ikke strax kunde få Tjenesten besat på anden Måde.
Der anføres derfor også, at Mads Hdyne kun var Skole
mester en kort Tid. Efter ham kom en Mag. Udo, om
hvem Skoleprotokollen beretter, at han var forhadt på
Grund af den strenge Skoletugt, som han holdt, og de
Forandringer, han indførte; han opstillede Skolebørnenes
*) Hans Visitatsbog, ndg. af A. C. L. Hejberg, S. 111 fl.
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Stok (i hvilken de Skyldige stode med Benene indeklemte
mellem 2 Planker) i selve Skolen; men de store Disciple
sammensvore sig og sønderliug Stokken med Øxer.
Om de forskjellige Steder, på hvilke Skolen i Mid
delalderen har haft sit Lokale, se S. 534 fl.
Angående den sidste Skolebygning erfares af Kapitlets
Registrant (Fol. 387), at en Mikkel Hvorn havde pantsat
den til Hr. Anders Brok, altså i det Seneste midt i det
15de Århundrede, og at senere Per Brok (se S. 353)
havde solgt den til Kapitlet. Bygningen er altså, som
også dens Udseende og tykke Mure tyde på, meget gam
mel. — Allerede 1464 nævnes Skolens Gods på „Nørbyholm“ (Holmsland), som den lige til den sidste Tid liar
ejet. ’)
Hvor mange Lærere Skolen har haft i den katliolske
Tid, kan jeg ikke oplyse; men en Horer (Lokat) ved
Navn Bokard (eller Botard) nævnes 1454 (se S. 360), og
en ved Navn Peder Madsen 1496.

F. Gilder.

Som jeg etsteds tidligere har bemærket, spille Gil
derne i Ribe, såvidt man kan se, ingen vigtig Rolle med
Hensyn til Byens Styrelse eller Retsvæsen (se dog ved
År 1252); på den anden Side vare de meget talrige og
må have haft megen Betydning for det private Liv. Til
Talrigheden bidrog jo også den Omstændighed, at Hånd
værkslavene vistnok alle tillige vare Gilder. — I Byens
ældste Rådstueprotokol, som er begyndt 1531, findes bag
i Bogen nogle Optegnelser om en Skat eller et Lån til
Kongen, som måtte udredes, udentvivl 1535, og som for en
Del tilvejebragtes ved Penge, «oin Byen lånte af de forskjel
lige Gilder. I denne Anledning findes en Liste med Over
skrift : „Tilisse alle the gyller uthi Riibe“. Ved nogle af dem
er der derpå tilfbjet, hvormange Penge Byen havde fået
af dem. Listen lyder således: St. Hans Gilde (170 Mk.
d. ?), Kalende Gilde (30 Mk.), St. Peders Gilde (3*/a
*) Stiftsk. Dok., Nr. 305.

’) Snist., Nr. 422.
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Mk.), St. Antonii Gilde (59 Mk. 4 Sk.), St. Lamberts
Gilde (150 Mk.), St. Jesu (?) Gilde, St. Marci Gilde (40
Mk.), St. Francisci Gilde, St. Annæ Gilde, vor Frue Gilde,
St. Gjertruds Gilde, hellig Korses Gilde (60 Mk.), St.
Klements Gilde, St. Severins Gilde (6 Mk.), St. Mariæ
Magdalenæ Gilde (100 Mk.) og St. Jebs Gilde, ialt
altså 16 Gilder.1) Foruden dem vides der dog endnu at
have existeret enkelte andre Gilder her i Byen, hvad en
ten de nu 1535 vare gåede ind, eller de som gejstlige
ikke have ydet noget Bidrag, eller de muligvis ere glemte.
De ere følgende: St. Knuds Gilde, St. Nikolaj eller Peb
linge Gilde, Præste Gilde (rimeligvis det samme som
Brodre Gilde), Vikaiie Gilde og St. Katharinas Gilde.
Jeg vil nu gjennemgå disse Gilder i samme Orden, hvori
de ovenfor ere nævnede, og anføre, hvad der måtte
være bekjendt om ethvert af dem.
St. Hans Gilde synes at have været formuende;
thi ligesom det 1535 (?) forstrakte Byen med den storste
Sum Penge, således have vi set, at Kristen Ki æmer den Tid,
da han var dets Forstander, kunde annamme 100 Gylden
til sig af dets Penge (se S. 473).
Kai ende Gilde havde rimeligvis sit Navn deraf,
at det holdt sine Sammenkomster den første i hver Må
ned, hvilken Dag på Latin kaldes Kålendæ. Det ejede
1499 en Toft med Byggested i Lille-Darum med tillig
gende 2 Ottinger Land over hele Byens Mark3). Et
Sølvhorn, som det („Calendarium Ripense“) fik til Foræ
ring År 1459, er nævnt S. 343.
St. Peders Gilde har hørt til de anseligste i Ribe.
Det ejede 1397 et Stenhus, rimeligvis Gildehuset, i Nær
heden af Bytinget3). 1509 nævnes i Kapitlets Lavhævd
„sti. Petri Gilde Huusz“ i St. Hans Sogn, i hvis Sted
Kapitlets Jordebog af 1530 anfører St. Peders Boder i
Bispegade. Gildet ejede endvidere midt i det 15de År
hundrede en Jord i Forstaden4), og omtrent på samme
Tid skjenkede en Fru Cile Bundisdatter, Gunde Jensens
*) Bagefter dem er endnu tilfdjet: St. Jørgens Kapel 20 Mk. af
Lange Laucs.
*) Ripæ Cimbr., S. 433,
») Smst.,
S. 441.
•) Smst.
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Efterleverske, Gildet 24 „Læs“ Enge ißillum, hvoraf der
senere gik 18 Sk. i årlig Skyld til Gildet, og som dette ejede
endnu 1531.1) I Slutningen af dpt 15de Århundrede
kunde Gildet .låne Darum Kirke Penge og fik dem til
bage 1499, hvorfor Lawe Persen (Lavr. Pedersen Bagge)
Borgmester og Thomas Olsen (Olufsen) og Lave Jenssen
Rådmænd som Gildets Oldermænd kvittere.a) Vi se heraf,
at Gildet*;har talt Byens mest ansete Mænd blandt sine
Medlemmer. Endnu vides, at Hr. Peder Madsen i Be
gyndelsen af det 16de Århundrede gav et Hus til dette
samme Gilde (se S. 415), og 1571 nævnes i Tingbogen
tilfældigvis Jordskyld, som det havde af en Ejendom i
Grönnegade og en i Saltgade, ligesom 1587 Penge, som
det havde stående i et Hus ved Sønderport.'
St. Antonii Gilde nævnes endnu 1603 i Anledning
af 15 Mk. d., som det havde stående i et Hus i Svin
krog, den nordligste Del af Fiskergade.3)
St. Lamberts Gilde. 1573 solgte den daværende
„Gildens Forstander“, det vil sige, Bestyreren af den af
de gamle Gilders Formue dannede fælles Fattigkasse,
et Hus i Præstegade, som tilhørte St. Lamberts Gilde.4)
S t. Jesu (?), St. Marci, St. Franc i sei, St. An næ
og vor Frue Gilder ere mig forøvrigt ubekjendte.
St. Gjertruds Gilde solgte 1510 en Grund i Skole
gade, og havde da 2 Rådmænd til Oldermænd (se S. 445).
Fra en senere Tid ser man, at det tog Jordskyld af 2
Grunde i Saltgade.5) Terpager har besiddet nogle inter
essante Uddrag af dette Gildes Skrå; det hedder i dem
blandt Andet: Hvis en Gildebroder døde, skulde de øv
rige betale hver 1 Hvid eller 4 Pendinge lybsk til Messer
for den Afdøde. Ingen måtte spise Kjød eller, hvis det
var i Fasten, overhovedet nogen dyrisk Føde, förend han
havde erlagt disse Penge. Gildets Oldermand og Skriver
skulde indsamle Pengene, af hvilke Gråbrodrene, Sortebrödrene og de Fattige skulde have hver en Trediedcl.
— Ilver Uge (?) skulde der holdes en Messe for Gildets
levende og døde Medlemmer. — Udlændinge, som døde
*) Rip» Cimbr., S. 443.
’) Smst., S. 414 fl.
’) Smst.,
S. 430.
4) Tingbogen.
*) Rip» Cimbr., S. 435.
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i Byen, uden at have Venner og Slægtninge her, skulde
Brodrene og Søstrene holde Ligvagt over og følge dem
til 'Graven og ikke gå fra den, förend Gudstjenesten var
endt. Det var altså et Slags Elænde- (d. e. Udlændig
heds-) Gilde. — Ethvert Medlem af Gildet, som vilde
gjore en Pillegrimsrejse til vor Frue i Loreto eller St.
Olaf (i Throndhjem), skulde have 3 (Skiil.?) lybsk af
hver Broder og Søster^ og 5, hvis hao rejste til St. Pe
der i Rom eller St. Jakob (i Kompostella i Spanien).
Desuden skulde Brödrene og Søstrene følge ham til
Byens Markeskjel. — Foruden disse mere særegne Be
stemmelser anføres endnu nogle af de for alle Gilder
almindelige, som gik ud på at bevare Fred mellem Gil
dets Medlemmer og Orden i Gildehuset såvel som, hvad
der ikke er sædvanligt; i Gildets Badstue. *)
Hellig Korses Gilde ses også at have ejet både
Jordskyld og en lille Kapital.1) om ikke flere, som vi nu
ikke vide Noget om.
St. Elements Gilde har jeg kno truffet nævnet på
det ovenfor anførte Sted i Rådstuebogen.
St. Severins Gilde, udentvivl det samme som St.
Sörens Lav eller Skibsmands Lav, stiftet År 1478 (se
S. 380 fl.)
Om St. Maria Magdalenes og St. Jakobs Gil
der har jeg Intet at tilföje.
St. Knuds Gilde, som i mange Byer var det for
nemste, er for Ribe Bys Vedkommende kun bekjendt af
dets interessante Segl, hvortil Signetet endnu var beva
ret på Terpagers Tid, som har leveret en Afbildning af
Seglet med dets latinske Omskrift: Sigillnm de convivio
stL Kanuti de Ripa (St. Knuds Gildes Segl i Ribe).1)
St. Nikolaj Gilde eller Peblinge-Gilde (conviviuin
scholarium) horer ti! dem, som omtales mest Det havde,
som vel alle Gilder, sit eget Alter, allerede nævnet ved
År 1458, da det ved Testamente fik en lille Gave. Det
var dog ikke noget Nikolaj-Aker, som n;an kunde vænte,
men Kristi Legems-Alteret i Domkirken, som man ser af
*) Kipæ Cimbr.. S. 436 fl.
*) SmsL, S. 431.

*>

S. 434.
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Ærkebiskop Tues Afladsbrev af 1466 (se S. 362), hvor
jeg også har fremsat miu Mening om dette Gildes Formål.
Da der i Afladsbrevet er talt om Gildets Bygningsfond,
må det rimeligvis have ejet et Gildehus. — Gaver til
Gildet og dets Alter ere dernæst nævnede ved År 1474
og 1498. Gildet havde foruden sine Oldermænd til For
mand en gejstlig Forstander. Således var Kanniken Niels
Esgissen Forstahder 1456, da han udlånte 4 rh. Gylden
af Gildets Penge i et Hus i Gronnegade. Renten var 10
Sk., som skulde betales i 2 Terminer, Midtsommer Dag
og St. Andreæ Dag (den 30te November). Ved samme
Terminer kunde Pengene opsiges fra begge Sider til Ud
betaling næstkommende Mikkelsdag eller Påskedag. Gil
dets Oldermand (vistnok Fejllæsning for „Oldermænd“)
nævnes i samme Dokument.1) — Ligeledes nævnes Hr.
Bakken, „Skolemester og Forstander for St. Nikolaj Gilde,
som kaldes Peblinge-Gilde, i Ribé“ og Oldermændene i
et Brev af 1513, ved hvilket en Mand i Jærnvedlund
tilstår at have lånt 22 Mk. d. af Gildet. Renten, 21 Sk.,
skal betales årlig inden St. Nikolaj Dag, på hvilken Gil
det rimeligvis havde Udgifter at gjöre; men Låntageren
og hans Familie skulle være delagtige i alle de gode
Gjerninger, som gjöres i Gildet!, det vil sige, Gil
dets Messer og andre gudstjenstlige Handlinger skulle
også komme deres Sjæle tilgode.2) — En Jordskyld, som
Gildet ejede i St. Nikolaj Gade, nævnes i en senere Tid?)
— I Flensborg kaldtes „der Schöler Lach“ også Kristi
Legems Lav. Det var enten stiftet eller udvidet 1431;
Skolarerne vare frie for at betale „Indgang“, fordi de
vare forpligtede til at „gå med Processen“ (i Processionen)
og til med deres Skolemester i Spidsen at følge Lavets
afdøde Brödre og Søstre til Graven.4)
Præstc-Gildet er det bedst bekjendte af alle Gil
derne i Ribe; thi ikke blot omtales det forøvrigt flere
*) Ripæ Uimbr., S. 435 111.
Jj Stiitsk. Duk., Nr. 485. —
At Dokumentet opbevaredes i Stifiskisten, viser, at Kapitlet,
på Skolens Vegne har haft et Slags Patronat for dette Giblc.
Ripæ Gimbr., S. 440.
*) Glaedcn: Monumenta, II, S.
673 til.
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Gange, men Terpager har ejet dets Protokol eller For
handlingsbog og giver temmelig udførlige Uddrag af den.
Gildet havde sit Navn deraf, at det især var bestemt til
at optage gejstlige Medlemmer; men enkelte Lægfolk af
begge Kjon deltoge dog også i det. Den ældste af Tor
pager bevarede Antegnelse i Bogen er fra 1443, hvis
dette Årstal forøvrigt er rigtigt (se S. 326), ellers fra
1451; men Gildet var idetmindste allerede til 1447 (se
nedenfor), og måske langt tidligere. — Medlemmernes An
tal var anseligt: 1471 var der62 gejstligeBrodre, hvori
blandt Biskopperne af Ribe og Børglum, og 20 Læg
brodre og Søstre. Nye Medlemmer betalte Indtrædelses
penge; senere bctaltes et Bidrag (subsidium) 2 Gange
oin Året foruden Messepenge. — Gildet var meget formuende: 1447 skjænkede Hr. Asker Madsen, Præst i
Jærnved, det 60 Mk. 1., som han havde stående i et Hus
i Ribe, på følgende Betingelser: Han skulde forsin Livs
tid være fri for alle Medlemsbyrder, i. Ex. Anretteisen
af Gjæstebudet (som pleje le at gå på Omgang imellem
Brodrene) og de årlige Bidrag, og Gildets Bestyrere
(„procuratorcs“) skulde lade hans Forældres, og efter
hans Død hans egen Årtid holde ved Kapitlet hvert År
på den første Gildedag efter Marie Besøgelscsdag, på
hvilken Tid Gildet synes at have holdt sin fornemste
Samling; herfor skulde Kapitlet have 3 Sk. Sterl. — År
1454 (måske Trykfejl for 1474) havde Gildet ikke mindre
end 80 Mk. i Indtægt, mest af Huse, som det ejede.
1462 lånte Lensmanden på Trojborg, Esge Friis, 15 Mk.
1. af Gildet, og 1509 en Borger i Ribe, Lavrids Severinsen, 50 Mk. d., ved hvilken sidste Lejlighed det kaldes
„store Præste-Gilde“, måske i Modsætning til Vikarernes
Gilde. Af Gildets faste Ejendomme kan nævnes en Grund
ved Gråbrodreport, af hvilken der dog skulde gives årlig
Jordskyld til Kapitlet, og 2 Gårde i Jærnved, som Gildet
omtrent på Reformationens Tid måtte pantsætte og senere
sa lge til Iver Juel (Provsten i Hardsyssel). Ved de 2
sidste Lejligheder nævnes rigtignok „Brodre-Gilde“; men
dette kan vel med Sikkerhed antages for at være det
samme som Præste-Gilde. — Foruden Penge og faste
Ejendomme ejede Gildet 2 Sølvslob (se S. 333), en Messe-
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bog og et Par andre Bøger af theologisk Indhold, en
Messehagel (casula), og rimeligvis mange andre Ting,
som ikke ere nævnte. — 2 Oldermænd forekomme
1462. *}
Vikarernes Gilde kjendes kun af det, som er an
ført i Anledning af det dermed forbundne „Ænglenes
Alter“. Se S. 560.
St. Katharina s Gilde stod i Forbindelse med St.
Katharinas Kapel og Alter i Domkirken. Se S. 568.
Endnu 1584 tilhørte der dette Gilde 1 Ørtug i årlig Af
gift af et Stykke Jord på Lille-Darum Mark.2}
Endnu nævnes Smedenes Lav eller Gilde, indviet til
St. Eligius (se S. 324), Skræddernes og Overskjær er nes Gilde År 1349 (S. 196), og således har der
udentvivl været flere andre Håndværks-Gilder, om hvilke
jeg ikke kan sige, hvorvidt de falde sammen med noget
af de ovenfor nævnte.
Man kan herefter antage, at der på Reformationens
Tid bestod idetmindste 20 Gilder samtidigt i Ribe. Såvel
med Hensyn til dem som til de mange Altere, navnlig i
Domkirken, er det derfor ikke forunderligt, at Ribe
nævnes i det bekjendte Vers i Samtalen mellem Peder
Smed og Adser Bonde:

Hvor man kommer i Randers eller Ribe,
I Viborg, Års, Ålborg eller Nibe
Og spor: hvis er den store Gård
Eller det skjonne Hus, der står,
Da får man sådan Svar igjen:
Den hører til det store Kålen,
Til St. Peders Gilde eller St. Knuds,
St. Søffuerens Alter eller St. Gjertruds.
Forøvrigt var det ikke alene Byens egne gejstlige
Stiftelser, som havde Ejendomme i Byen, men også flere
udenbys. Løgumkloster ejede saledes 1224 en Grund med
Huse på Horstorv, 1263 en Kjødbod ved Torvet, 1293
en Gård ved Mikkelsport, 1163 en Gård i St. Hans Sogn,
’) Ripæ Cimbr., S. 445 fil. — Ribe Stiftsk. Duk., Nr. 472. —
Kap. Jordebog af 1530, S. 132. — Kap. Registrant, Fol. 206.
’) Ribe Bys Tingbog for 1584, d. 26de Marts.
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og desuden et Par Ejendomme i Sortebrbdregade.’) —
Også Mariager Kloster havde uagtet den lange Afstand
ved den store Anseelse, hvori Brigittinerne stode i det
15de Århundrede, erhvervet sig flere, vistnok henimod en
halv Snes faste Ejendomme i Ribe.2)

■ G.

Øvrighed og Retsvæsen.

Byens Øvrighed bestod af Rådet (consules) og den
kongelige Foged, hvorfor det i Riber-Retten hedder, at
hvadsomhelst Rådet i Forening med Fogden besluttede,
det skulde Enhver i Byen adlyde (se S. 82). Vi ville nu
betragte hver enkelt af disse Myndigheder for sig.

Rådet.
Navnet „Consules“ eller Rådmænd forekommer, så
vidt jeg erindrer, for første Gang 1252 i et kongeligt
Frihedsbrev; men Tingen selv såvelsom Navnet ere uden
tvivl endel ældre. Som tidligere omtalt, bestemte den
gamle Riber-Ret., at der skulde være 8 Rådmænd, af
hvilke årlig 4 skulde afgå (§ 29), og strax foran (§ 28)
tales der i Overensstemmelse hermed om, at de forhen
værende Rådmænd skulle møde for de fungerende Råd
mænd for at bekræfte et i deres Æmbedstid for dem
afgivet Løfte. Denne hyppige Omvexling af Rådets Med
lemmer må også have holdt sig i nogen Tid; thi en af
de senere tilføjede Paragraffer, og det endda en af de
sidste og rimeligvis yngste (§ 121), indeholder en Bestem
melse, som Rådet i Forening med Kongens Foged havde
taget, og som gik ud på, at Enhver, som første Gang
blev valgt til Medlem af Rådet, samme År skulde gjore
sit Indgangs-: ilde („Kost“); hvis ikke, skulde han aldrig
mere vadges ind i Rådet. Bestemmelsen om den årlige
Omvexling er hentet fra Lybek; men ligesom den der
senere kom ud af Brug, således gik det også i Ribe.
*) Ser. Rer. Dan., VIII, på forskjellige Steder. — Ryens gamle.
Jordebog.
*-) Se Da. Mag., I, 6, S. 75. irj. 138. 111, 6,
S. 117.
Geh.-Ark.: Ilil.c Stiftsk. Dok., Nr. 35(). Ribc 15v,
Perg. Nr. 112.
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Efter Midten af det 14de Århundrede finde vi de samme
Mænd som Rådmænd og Borgmestre flere År i Træk, lige
til deres Død; for den ældre Tid ereKilderne utilstræk
kelige til at iagttage Forholdet; men allerede i den tid
ligere Del af samme Århundrede finde vi dog i Anniversariebogen enkelte Mænd efter deres Død nævnte med
Titelen Konsul, hvilket tyder på, at det også for dem
har været en varigere Stilling, som de have beklædt indtil
deres Død. Vi se således, at Pladserne i Rådet i Gjern in
gen tidlig bleve faste, selv om der nogen Tid i Formen
årlig fandt Omvalg Sted. Dette kunde naturligvis især
let ske, hvis det tidlig blev således, at Rådet udfyldte
sig selv.
Så tidlig som der var et Råd, måtte der vel også
være en eller flere Formænd for dette Råd, svarende til
de senere Borgmestere; men ligesom de ikke nævnes i
Riber-Retten, således forekomme de heller ikke ellers
førend et hundrede År efter dennes Udstedelse. Et lig
nende Forhold finder Sted i andre Byer. I Lybek findes
Borgmestere (proconsules, d. e. Formænd for con
sules) først nævnte i offentlige Dokumenter omtrent
1350 U, i Flensborg nævnes den første Proconsul 13792).
I Ribe nævnes Borgmestere og Rådmænd (proconsules et
consules) dog allerede 1349 i Privilegiet for Skrædderog O verskjærer- Lavet, og i en Skrivelse fra Magistraten
i Ribe til Magistraten i Lybek af 13663). Ved Siden
deraf findes dog endnu 1350 og 1369 Øvrigheden beteg
net ved „consules“ alene ligesom tidligere,4) medens det
efter den Tid altid hedder „proconsules et consules“.
En lignende Vaklen viser sig deri, at den 1363 afdøde
Anders Bundesen i Anniversaricbogen kaldes Prokonsul,
medens han derimod i det samme År udstedte Dokument
om Oprettelsen af St. Barbara Kapel blot tituleres Kon
sul. Sprogbrugen havde altså på den Tid endnu ikke
ret fæstnet sig, som man også ser af Malmøs Privilegier
af 1360, i hviike der snart tales om „consules“ alene,
snart om „proconsules et consules“.
Cod. diplom. Lubec.
-i Rivcsell: Versuuh ein. Beschreib.
d. St. Fieusburg.
') God. diplom. Lubec, III, S. 596.
Ribe Stiftsk. Dok. i Geli.-7j.rk,
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Rådets Magt og Virkekreds vare efter Stadsretten
meget store, idet det ikke blot havde den styrende, men
tildels også ('.en dommendo Myndighed. Begge delte det
rigtignok med Fogden, uden at vi ret se, om Rådet eller
Fogden var den overvejende Part; men ligeoverfor Byens
øvrige Indbyggere indtog det en meget anselig Stilling.
Hvis f. Ex. Nogen forså sig mod det eller dets Bestil
lingsmand (procuratores), bødede han dobbelt så Meget
som den, der på lignende Måde forså sig mod enhver
Anden, og skulde endda desforuden betale hvert enkelt
Medlem af Rådet ’/i Mk. Penge „til en Høviskhed“
(Æresbevisning), som den gamle Oversættelse udtrykker
sig (§ 30). Den, som talte mod en Bestemmelse af Rå
det og Fogden og ikke vilde rette sig efter den, skulde
bøde 3 Mk. til hver (§ 31), og hvis Nogen overtrådte
Borgerskabets Bestemmelser, skulde Rådet domme ham
(§ 8). Dersom Nogen vægrede sig ved at erlægge en
Bøde („Witæ“), for hvilken Rådet sendte Byens Bud
(præco) til ham, skulde han bøde 1 Øre til Rådet, og
Ligesåmeget til Fogden; men gik Rådsherrerne selv forgjæves til ham i samme Ærinde, bødede han det Ottedobbelte, næmlig 1 Mk. til hver af dem (§ 34). Efter
den udvidede Stadsret vare Rådsherrerne frie for at
domme på Tinget i Drabs- og andre Sager (§ 55) og
skulde af hver Arne Vin, som solgtes i Kandevis, have
9 Piuter, rimeligvis til Erstatning, fordi de ved 4 af de
res Midte skulde sætte Prisen på al Vin, som falbødes i
Byen
116. 117).
Magistratens senere Stilling til Borgerskabet kjende
vi især af det Forlig, som Dronning Kristine År 1514
sluttede mellem begge. Se S. 441 fli. — Borgerskabets
Påstand på, at det efter den ældre Stadsret årlig vilde
vælge 4 nye Rådmænd, afvistes, og hvad der vistnok
efterhånden var blevet Skik, at Magistraten selv udfyldte
de Pladser, som bleve ledige i den, ved Valg på Livstid,
fastsattes nu som gjældende (i Overensstemmelse med
Malmøs Privilegier af 1360, Lunds af 1361 og Kjøben
havns Stadsret af 1443). 3 År senere stadfæstedes denne
Bestemmelse yderligere af Kongen (se S. 453). — Der
imod skulde Magistraten, som man ser, årlig aflægge
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Borgerskabet offentligt Regnskab for alle Byens Indtæg
ter, og til Byens Kasse skulde tilligemed Magistraten også
2 Mæud af Almuen have Nøglen. I Skatteligningen
skulde 24 Mænd af Almuen, som hidtil, deltage med
Borgmestere og Råd, og 8 Mænd af Almuen skulde
opkræve Skatten. Disse 24 Mænd af Almuen fore
komme fra Midten af det 16de Århundrede i flere Byer,
som Ålborg, Århus, Svendborg og Stubbekjøbing;1) men
jeg ved ikke, at de træffes noget andet Sted i Konge
riget for Reformationen end her i Ribe; i Flensborg
skulle de skrive sig omtrent fra År 1512, da de første
gang nævnes, medens tidligere 8 Mænd (?) skulle have
indtaget den samme Stilling.2) Her i Byen forekomme
de også 1507 som deltagende med Borgmestere og Råd
i Afsluttelsen af et Magelæg mellem Byen og GråbrodreKlosteret (se S. 428). De siges der at være „udwald af
alle almoo paa riber radhws“, hvilket upåtvivlelig skal
betyde, at Borgerskabet havde udvalgt dem. Tilføjelsen
af en Bemærkning herom tyder måske på, at det var en
på den Tid ny Indretning. — De Fordele, som Borgme
stere og Rådmand nøde for deres Umage, vare ifølge
Forliget af 1514 Frihed for (den årlige, kongelige) By
skat og Benyttelsen af visse dertil henlagte Byjorder.
Hvad den første angår, stemmer den med en Bestemmelse
i Kong Hanses almindelige Byret af 1484, § 4. De Jor
der, som her i Byen vare overladtc til Magistratens Be
nyttelse, vare omtrent 1530 ’) for Borgmestrenes Vedkomkommende Surkjær Eng med noget tilliggende Agerland
på Nordsiden af Åen ud imod Tange, fremdeles Stenager
i Kloster-Marken og Engen ved Vittenberg; alle siges
de fra Arilds Tid af at have været brugte af Borgmestrene.
Derimod havde Rådmændene alle tilsammen kun en en
kelt Eng, nordenfor Byen, rimeligvis den samme Eng på
Vestermade, 8 Dages Slæt, som endnu i Slutningen af
forrige Århundrede kaldtes Rådmands-Eng.
*) Hftbertz: Aktst. vedkomm. Stad. Århus, S. 248. — Begtrup:
Beskr. over Svendborg, S. 20. — Kold. Rosenvinge: GI. d.
Domme, 1,| S. 272.
*) Rivesell: Beschreib. d. St. Flensburg, S. 26. 375. — Claedon: Monumenta. S. 316.
•) Se Slutningen af Byens gamle Jordebog.
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Byens Våben, som forestiller Domkirkens vestlige Ende
med 3 fra det store Tårn ud i Luften fremspringende Løver
(smig. S. 584), er meget gammelt. Det ældste Byens
Segl, som man kjender, findes under et Dokument af 1295. ’)
Det er af en aflang Fonn, men forøvrigt meget lignende
det, hvortil Signetet, en massiv forgyldt Sølvplade, endnu
findes i Rådstue-Arkivet, og som førstegang findes under
et Dokument af 1351.2) Et andet Segl, som har Om
skriften: Secretum burgensium de Ripen —
forekommer førstegang 1413®) og viser ikke Byens Vå
ben, men Maria med Kristusbarnet, som ellers er Kapitlets
Våben. Det kaldes heller ikke i det første Dokument, hvor
under det findes, Byens,men Rådets (consulatus) Segl. Efter
Groves: Geschichte der Stadt Leizig, I, S. 80 skal B u r g e nses i Tydskland have været Benævnelsen for de såkaldte
„Schoppen“ eller blandt Borgerne udvalgte Dommere, og
disse i Leipzig have benyttet et Segl, i hvis Omskrift de
benævnede sig således. I et senere Dokument, under
hvilket det samme „secretum burgensium de Ri
pen“ er benyttet, næmlig en af Borgmester og Råd ud
stedt Vidisse af 1510,4) kaldes Seglet dog i selve Doku
mentet „vor Stads Sékret“. Også dette Signet opbevares
endnu på Rådhuset

F ogderne.
Den kongelige Foged (advocatus domini regis), som
i Forening med Rådet styrede Byens Anliggender, må
have indtaget en meget anselig Stilling. Vi kunne ikke
jævnføre ham med den senere Herskabsfoged, og endnu
mindre med Bvfogden; men snarere svarer hans Stilling
til de senere Lensmænds, således som vi kjende den i
det 17de Århundrede. Når jeg kalder ham Fogden, er
det nærmest, fordi den gamle Oversættelse af RiberRetten fra det 15de Århundrede kalder ham således;
thi jeg kunde ligeså godt kalde ham den kongelige
Æmbedsmand eller Lensmand, da „advocatus“ i den Tids
Ribe Stiftsk. Dok. i Geh.-Ark., Nr. 17.
72. (Seglet afbildet i Rip» Cimbr., S. 592.)
Nr. 156.
*) Smst., Nr. 476.

*)

Smst., Nr.
*) Smst.,
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Sprog netop var Navnet på en sådan. Spørgsmålet er
kun, om denne „Foged“ i Byen plejede at være den
samme Mand som Lensmanden på Slottet. Dette har
vist været det Almindelige, men dog således, at begge
Stillinger også kunde være adskilte. Vi kjende flere af
disse „Advocati Ripenses“ i den ældre Tid: Tage (Tako)
1184, >) Godich 1271,2) Povl Hwith 1273 (?)’), Niels
Lændi 12834) og Gotskalk Hwit 1338*), alle vistnok, om
det end ikke kan siges bestemt, tillige Høvedsmænd på
Slottet. Fra 1335 findes hos Terpager (Ripæ Cimbr., S.
27) aftrykt et Vidnesbyrd om et Skjøde, udstedt på Ribe
Byting af 2 „Advocati“, Peder Præst (Sacerdos) og
Ebbe Nielsen (Ebbo Nicholai), og endel Borgere, af hvilke
den første rimeligvis var Rådmand6). Herved er der 2
Ejendommeligheder, for det Første, at der nævnes 2 Fogder,
for det Andet, at der ellers intet Exempel forekommer fra
denne ældre Tid på Tingsvidner, udstedte af Fogden. Da
der desuden synes at være flere Urigtigheder, netop i Begyn
delsen af Dokumentet, kan der neppe tages noget afgjdrende Hensyn til det. — 1372 finde vi, at Lensmanden på
Slottet, Erland Kalf, tillige har Myndighed i Byen og i denne
Egenskab møder på Bytinget og i Forening med Rådet
og Borgerskabet tager en Bestemmelse; da denne over
trådtes, mødte dog ikke Lensmanden, men hans „Foged
i Byen“ og domte i Forening med Rådet den Skyldige
til Døden.7) — 1377 have vi et Exempel på, at Fogderiet
i Byen var blevet adskilt fra Høvedsmandsposten på Slot
tet og overdraget til selve Rådet, som igjen lod det be
styre ved en Adelsmand, Kristjern Frellevscn; men vi se
også, at Byen i det nævnte År igjen mistede denne Be
gunstigelse, som gjorde den næsten uafhængig af Stats
magten, og Fogderiet igjen blev lagt under Lensmanden
på Slottet, som dog igjen lod det besørge ved den samme
Kristjern Frellevsen. “) Således vedblev det vistnok efter
denne Tid, at Lensmanden på Riberhus egentlig var
’)
•)
•)
*)

Suhm: Hist, af Danm., VIII, S. 35.
«) Se S. 85.
„Oldemoder“, Fol. 3.
‘) S. 95.
s) S. 184.
Idetmindste var lian det 6 År senere ved sin Død.
Se den historiske Del.
’) Se den historiske Del.
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forlenet med Fogderiet i Byen, hvorfor det også 1523
hedder, at Hr. Predbjorn havde Fogediet til Slottet, me
dens de øvrige Indtægter af Ribe By lå til det kongelige
Fadebur (Husholdning), men at Lensmanden ikke mere
personlig bestyrede dette Æmbede, uden i enkelte Til
fælde af større Vigtighed, men forøvrigt lod det besørge
ved en særegen, af ham indsat Bestillingsmand, som
førstegang År 1455 forekommer under Navnet „Herskabs
foged“,1) omtrent samtidig med, at den samme Person i
Kjøbenhavns Bylov af 1443 (V, 59) og i Århus ved År
14452) forekommer under Navnet „Kongens Foged“.

Rettergangen efter Riber Ret.
Ifølge Riber-Ret skulde al Rettergang foregå på
Tinget, hvor den udøvedes af Fogden og Rådet i For
ening. Derfor hedder det, at Ingen måtte tage Ordet
på Tinget uden Rådmændenes (Konsulernes) og Fogdens
Tilladelse (§ 33), at, hvad Nogen havde tilstået på Tin
get, det kunde han ikke senere fragå, når Fogden, Rådmændene og 2 bosiddende Borgere edelig bevidnede det
(§ 45), og at alle faste Ejendomme i Byen og på dens
Grund skulde skjødes på Tinget i Fogdens og Rådmæn
denes Nærværelse (§58). Således forudsættes altid både
Fogden og Rådmændene at være tilstede på Tinget.
Her på Tinget var det vistnok Fogden og Rådmæn
dene selv, som i Forening skulde afsige Dommen i alle
civile Sager og ofte i kriminale Sager, næmlig altid i visse
Arter af Sager og altid, når den Anklagede var greben på
frisk Gjerning ellerselv tilstod, eller der var tilstrække
lige Beviser imod ham. I alle andre Sager, som gjaldt
Liv eller Lemmer, Fredløshed eller hojeste (40 Marks)
Bøder, var Afgjbrelsen af den Anklagedes Skyldighed
eller Uskyldighed lagt i et Antal Medborgeres Hænder.
I de fleste Tilfælde foregik dette under den Form, at
den Anklagede skulde „rense sig“ (purgare se), „enten
overbevises eller forsvares“ (convinci aut defendi) ved
de 12 nærmeste Naboer, 6 på hver Side, af det Sted,
*)
*)

Geh.-Ark. „Ribe By“, Pergam., Nr. 109.
Håbertz: Aktstykker osv., I, S. 18.
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hvor Handlingen var begået, eller i nogle Tilfælde også ved
sine egne 12 nærmeste Naboer. Dette var altså det Samme,
som i „jydske Lov“ kalres „12 Mands Ed“ eller „Lov“,
men dog med nogle temmelig væsentlige Afvigelser: Efter
Landsloven valgtes Mededsmændene af den Anklagede
selv undtagen i den såkaldte „Kjonsed“, ved hvilken An
klageren valgte dem, men af den Anklagedes Slægt, og
de anvendtes i det Hele taget kun i mindre vigtige Sa
ger. Efter Riber Ret toges Mededsmændene derimod efter
en bestemt Regel og brugtes netop omtrent i de vigtig
ste Sager. Efter Landsloven fældedes den Anklagede,
når blot en eneste af hans Mededsmænd nægtede at
sværge med ham. At det Samme gjaldt efter Riber Ret,
siges ikke, og det er vel ikke rimeligt, da Mændene her
været udnævnte på en anden, for den Anklagede langt
mindre gunstig Måde; snarere har vel Flertallet afgjort
Sagen. Benævnelsen „Lov“ („jus“) forekommer kun en
eneste Gang i Riber Ret, hvor der siges, at den, som
eDgang har tilstået sin Brøde på Tinget, ikke kan rense
sig ved nogen Lov, om så Sagen gjælder hans Hals (§
45 i den ældste Ret); men at de 12 „Naboer“ i de fleste
Tilfælde oprindelig ere tænkte som et Slags Mededsmænd
eller som en såkaldet „Lov“, viser sig ikke blot ved de
Udtryk, der, som ovenfor anført, bruges om deres Virk
somhed, men fremgår også med Sikkerhed af flere Ste
der i Byretten (se § 19 i den udvidede, og §§ 6, 9 og
25 i den ældre Byret). I 2 Tilfælde, næinlig ved Over
fald på anden Mand i dennes eget Hus (§ 4), og ved
Sår, tilføjede med skarpe Våben (§ 5), tillod den oprin
delige Byret endog den Anklagede at fri sig ved 8 „bosid
dende Borgere“, som han altså selv kunde vælge; men
i den udvidede Byret ere disse Bestemmelser faldne bort.
De samme „12 Naboer“ anvendes, men på en noget
forskjellig Måde, i Drabssager. Herom hedder det i den
oprindelige Byrets § 2, at når et Drab var begået, og
Gjerningsmanden ikke var greben på frisk Gjerning, så
skulde de 12 nærmeste Naboer ved Gjerningsstedct stæv
nes for Fogden og Rådmændene for at „kjende og finde“
(discernere et invenire), hvem der var Drabsmanden; den
af dem, som ikke vilde kjende i Sagen, skulde bøde 40
40
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Mk., halvt til Fogden, halvt til Byen; hvis de ikke vare
enige, skulde Flertallet afgjore Sagen, og hvad det svor,
skulde være gyldi gt.— Allerede den senere tilføjede §10 i
den gamle Stadsret omtaler dog, at de også skulle „kjende“
om Sår og Ran, idet den bestemmer en Bøde af 3 Mk.
for den, der udeblev, efter at være stævnet til at kjende
i en sådan Sag. Den udvidede Byret anvender denne
samme Afgjorelsesmåde i de Tilfælde, hvor der var Tvivl,
om et Drab var forsætligt eller sket af Nødværge eller Våde
(§§ 3. 6), og ved voldeligt Overfald på en Anden i hans
eget Hus (§ 9). Den har også en Bestemmelse om, at
en sådan Kjendelse kan omstyrtes, når den åbenlyst er
imod det almindelige Bedste (§ 96), ligesom efter Lands
loven Sandemænds og Nævningers Kjendelser, til hvilke
de 12 Naboer i dette Tilfælde svare, kunde omstødes af
Biskop og bedste Bygdemænd. Også den udvidede Byret
bruger om denne Side af de 12 Naboers Virksomhed i
Almindelighed Udtrykket „at kjende og domme“ (discernere et judicare), og i § 6 gjor den tydelig Forskel på
de 2 Sider af deres Virksomhed, idet der siges, at ved
Sporgsmål om Våde-Sår skulde den Anklagede „over
bevises eller forsvares“ ved dem, men ved Sporgsmål om
Våde-Drab skulde de „kjende og domme“.
I mindre Sager kunde, når Beviser manglede, den
Anklagede rense sig ved sin personlige Ed på Helgeners
Relikvier (sola manu in reliquiis), som ligeledes anvend
tes ofte i private Sager.
En Dommer (judex) nævnes kun på et Par Steder
i Riber-Retten, i den oprindelige endogså kun på 1,
nærnlig i §54, som bestemmer, at den, der blev sat fast
for natlig Omstrojfen på Gaderne, skulde fremstilles for
„Dommeren“ og Rådet. Hertil fdjer den udvidede Byret
i § 78 den meget lignende Bestemmelse, at Ingen kunde
arresteres af en privat Mand uden „Dommerens“ og Rå
dets Beslutning. Denne Dommer er vistnok ikke den
Samme som Fogden; jeg antager snarere, at han er den
senere Byfoged, som forekommer første Gang under dette
Navn 1438 og tidligere kun har været et Slags Politi
dommer, som ikke havde Noget med Bytinget at gjore.
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— I den ældre Tid findes der altså intet Spor af de
senere 2 Instanser her i Byen, Bytinget og Rådstueretten.
Rådhuset (prætorium) nævnes overhovedet først i den
udvidede Byret, og i en af dennes sidste Paragraffer.
Om Brud på Gudsfreden og om Blodsudgydelse kunde
enhver uberygtet Person vidne, ligesom også i Gjældssager
under 10 Mk. Penges Værdi, men i alle andre Sager kun
bosiddende Borgere. Desuden skulde et Vidne i en
Gjældssag idetmindste eje Såmeget, som Sagens Gjcnstand udgjorde. 2 Vidner udgjorde et gyldigt Vidnes
byrd. — Ligesom Byen havde sine Tjenere og sit Bud,
således havde også Fogden sit Bud (præco), ved hvilket
sidste alle Beslaglæggelser skulde ske (§ 52).
Strenge Straffe.

Med Livstraf, navnlig Halshugning, straffedes efter
Riber-Retten ikke blot Drab på sagesløs Mand (§ 1; den udvi
dede Byret gjor de fornødne Undtagelser for Drab af Våde
og Nødværge), men også Bortførelse af anden Mands
„Kone og Ejendom“ (§ 17) og Falksmøntneri samt for
sætlig Udgivelse af falske Penge (§ 18); ja på samme
Måde straffedes den, som blev greben med forfalsket
Honning og ikke kunde rense sig. Den forfalskede Hon
ning skulde ligesom forfalsket Vox og visse andre for
falskede Varer opbrændes; men den særegne, hårde Straf
for Forfalskning af Honningen må vel have haft sin
Grund i Farligheden af en dengang brugelig Forfalsk
ningsmåde af denne Vare. Endelig skulde også den
miste Hovedet, som om Natten eller Dagen lagde Bag
hold for en Anden og berøvede ham hans Ejendom, altså
Landevejsrøvere (§ 23). — Med Galgen straffedes enhver
Tyv, som havde stjålet Koster af mere en ’/« Mk. Penges
‘Værdi. Mindre Tyverier straffedes med Brændemærke,
men i Gjentagelsestilfældc med Galgen. Kvinder skulde
dog for Sømmeligheds Skyld ikke hænges, men levende
begraves.1) DetteSidste er også virkelig sket; thi 1572
l) Den samme Straf bestemtes for Tyvekvinder ved Thords
(Thord Degns) Artikler, § 33. Ved Kristofer af Bajerns
Stadsret for Kjøbenbavn af 1443 og derefter i flere yngre
40*
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blev ’ved Ribe Byting en Tyv domt til Galge og Gren;
men hans medskyldige Kone dömtes „til en Tyvs Ret un
der en Ballie“. Rimeligvis er hun bleven nedgravet
leviende under Galgen, men med en Ballie over Hovedet,
for at betage Straffen Noget af dens Råhed. At man
også i Flensborg på samme Tid virkelig har straffet
Tyvekvinder med at begraves levende under Galgen, ses
af Rivesell: Beschreibung der Stadt Flensburg, S. 60 og
111, og Seelen: Memorab. Flensburg, sylloge, S. 162.
— Som Tyv skulde også den straffes, som brugte dob
belt Mål, det ene til at tage ind med, det andet til at
give ud med (§ 20). Dersom Nogen blev halshugget
eller dræbte sig selv, („som Gud forbyde“,) skulde Arvin
gerne beholde hans Gods; men den Hængtes Gods skulde
deles lige mellem Byen og Fogden, det vil sige, Kongen
(§ 20).
Med Tab af (höjre) Hånd straffedes den, der sårede
en Anden med livsfarlige Våben (§ 5), ja endogså den,
som pryglede en Anden med en Stok, „hvis den Pryg
lede undgår Døden“; der menes dog vel altså hårdt og
livsfarligt (§ 9). Den, som havde haft til Hensigt at
såre en Anden med en Kniv, skulde have sin Hånd gjennemstukken med samme Kniv (§ 15), og ligeledes skülde
den Fremmede, som, uagtet han var advaret, overtrådte
Forbudet mod at gå bevæbnet i Byen, have sin Hånd
gjennemboret med sin egen Kniv, sit eget Sværd eller
Spyd (se det Følgende).
Ægteskab med 2 Koner på engang straffedes for
holdsvis mildt, næmlig med Udjagelse af Byen og Tab
af den halve Formue (§ 17), Hor med en gift Kone kun
med Beskjæmmelse, næmlig med et Optog, hvori begge
de Skyldige skulde gå igjennem Byens Gader, men som
rigtignok var så vidunderlig usömmeligt, *) at jeg jnæstenStadsretter fastsættes Åen for Kvinder, 6om vare bandsatte
for Hor eller andre Sager, der borte under den gejstlige
Ret, og ikke vilde søge Kirkens Absolution. Mænd skulde
for sådanne Sager halsbugges.
•) . . juris est, ut ipse ab ea per vicos civitatis sursum et deorsum per veretrum suum trahatur. — Det er forresten en af
de Bestemmelser, som ordret ere tagne af den lybske Ret.
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anser det for umuligt, at det, selv på hine Tider, har
kunnet’ bringes i Anvendelse (§ 27). — Den Pige, som
giftede sig uden sine Forældres Samtykke, mistede hele
sin Formue. — Kvinder, som skjændtes, skulde bære
Sten om deres Hals op og ned ad Byens Gader (§ 14),
en Straf, som senere også i andre Tilfælde anvendtes
mod Fruentimmer, især når de med det Samme ble ve
jagne ud af Byen, og som da kaldtes „at bære Sten af
By“. Det skal have været 2 Stene, som vare sammen
lænkede og plejede at hænge på Kagen.
Gjældssager toges temmelig strengt: Den Skyldner,
som, efterat der var gået Dom over ham, ikke betalte
inden 14 Dage, og som derefter var bleven krævet på de
2 nærmest påfølgende Ting og endda ikke havde betalt
indeD det 3die, var en „forvunden“ eller „nederfældt“
Mand, et Slags Mindremand, som ikke i nogen Sag kunde
møde for Retten, inden han havde betalt både sin Gjæld
og den Bøde, hvori han var falden såvel til sin Kreditor
som til Byen og Fogden; disse 2 Sidstnævnte kunde
sætte ham i Fængsel, indtil han betalte (§ 60).
Bestemmelser i Riber-Ret om Politi, Skatter
og deslige.
Som ovenfor omtalt, måtte Ingen gå bevæbnet i Byen.
Det bestemtes i denne Henseende, at Enhver, som loom
hjem fra en Rejse, skulde aflægge sine Våben, såsnart
han kom til sin Bolig, under 1 Mk. Bøde til Byen, og
ligeså meget til Fogden. (At han har været bevæbnet
på Rejsen, anses som givet.) En Fremmed, som kom
til Byen, skulde endog strax afgive sine Våben under
sin Værts Bevogtning. Det var Værtens Pligt at under
rette Gjæsten om denne Bestemmelse; hvis den Sidste
alligevel overtrådte den, var det, at han skulde lide den
på forrigeSide omtalte Straf
6). Dette Lovbud kunde
have virket overordentlig heldigt i så voldsomme og
kamplystne Tider; men det er vist aldrig blevet over
holdt med nogen Strenghed; idétmindste var det ikke
Tilfældet i det 16de og 17de Århundrede, hvorfor Byen
også idelig var Skuepladsen for blodige Slagsmål og
Drab. — Til Politibestcmmclser hørte også, at Injrii
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måtte bygge Svinestier eller Priveter nærmere ved Gaden
eller Kirkegården end 5 Fod, og nærmere ved Naboens
Grund end 3 Fod (§ 57).
Angående Kjøb og Handel findes ikke mange Be
stemmelser i den oprindelige Byret. Ingen faste Ejen
domme i Byen måtte sælges eller testamenteres af Bor
gere til Kirker eller Klostre, Biskopper eller Adelige
(milites); hvis Nogen vilde testamentere sådanne Stiftel
ser eller Personer Noget, måtte han sælge sine Ejen
domme og testamentere dem Pengene. Var dette ikke
iagttaget, skulde Ejendommene alligevel sælges til Borgere
(§7). Vi have set, at denne Bestemmelse ikke kunde
forhindre, at en Mængde Ejendomme også efter den Tid
kom i gejstlige Stifteisers Besiddelse. — I Forbindelse
med Handelen står vistnok også det Lovbud, at, dersom
Nogen var bleven ilde medhandlet på et fremmed Sted
og efter at være kommen hjem klagede over, at det var
sket for en af hans Medborgeres Skyld, skulde denne
enten fralægge sig det ved Ed eller erstatte ham Skaden (§
42): thi rimeligvis sigtes der herved til den i tidligere Tider
ikke ualmindelige Fremgangsmåde, som mentes at stemme
med Folkeretten, at når f. Ex. en Riber skyldte en
Hamborger Noget eller havde forurettet ham, så kunde
Hamborgeren ved sin Øvrigheds Hjælp søge Oprejsning
hos enhver anden Riber, som tilfældigvis kom til Ham
borg.
Den udvidede Byret indeholder derimod flere Bestem
melser vedkommende Handelen: 1. Ingen Gjæst (frem
med Kjøbmand) måtte i Tiden fra Mortensdag indtil
Midfaste kjøbe eller sælge andre Varer uden Byens Til
ladelse end „Rugwahre“ og „gråt Klæde, som kaldes
Vadmel“ (§ 101); ved „Rugwahre“ kan vel neppe for
stås Andet end Rug og Rugmel. 2. Enhver skulde
have Lov til at drive sin Handel og Skibsfart på Sbnog Hellig-Dage, uden at søge Tilladelse hos Nogen (Gejst
ligheden) dertil (§ 111. 112), Noget, som Gejstligheden
dog neppe roligt har villet finde sig i. — 3. Hvis der
en hel Dag havde manglet Brød på Bagernes Skamler (Ud
salgssteder på Torvet), skulde alle Bagerne tilsammen
bøde 2 Mk. (§ 113). — 4. Om Vinhandelen gives flere
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Bestemmelser, som tildels allerede ere omtalte. Af enhver
Ame Vin, :som udsolgtes i Kandevis, skulde der gives
Rådmændene 9 Pinter, Kantoren i Kapitlet 3 Pinter
(måske til Altervin), og den kongelige Foged 3 Pinter.
Vinen skulde vurderes af 4 Rådmænd, og vilde Ejeren
ikke sælge den til den af dem fastsatte Pris, skulde Fa
det igjen tiislås, men Ejeren betale 3 Mk. til Fogden og
3 Mk. til Byen. Når Nogen solgte dårlig Vin istedetfor
den gode, som ban havde ladet vurdere, skulde Fadet
sønderslås, Vinen spildes, og den Skyldige betale Kongen
10 Mk. i Bøde. Ilvis endelig Nogen solgte „Kortvin“ af
et „Rinskfad“, havde han forbrudt „Alt, hvad han havde
at fare med“ (§ 116—119.) — 5. De sidste Paragraffer
indeholde Taxter for Over.skjærernes Arbejdsløn, for Tra
ven-01 (01 fra Lybek) og for Brød. Traven-01 skulde
sælges foråPendinge Stobet, 6 Ører (= 12 Sk.) Tønden.
Ikke blot den, der solgte, men også den, som kjøbte
Øllet dyrere, skulde bøde. Brødtaxten sættes således, at
når en Tde. Rug kostede 6 Sk., skulde et Rugbrød, kaldet
Skonrog, som kostede en Pending, veje et Pd. Kølnsk,
og når en Tde. Hvede kostede 1 Mk., skulde et Par
Hvedebrød til samme Pris veje 14 Lod. I Forhold til,
som Kornet blev dyrere eller billigere, skulde Brødenes
Pris og Vægt indrettes (120. 122. 123).
Endelig anføres i den udvidede Byret også Byens
Skatter til Kongen og en Afgift til Biskoppen. De første
vare „Arngjeld“ og en Skat på de Vinduer, fra hvilke
der holdtes Udsalg. Arngjælden var, som Navnet viser,
et Slags Ildstedskat, der skulde betales senest St. HansDag hvert År; hvo der ikke erlagde den i rette Tid,
skulde betale dobbelt (§ 114). Navnet skal ellers kun
forekomme i Sønderjylland; men det er måske den samme
Saat, som på andre Steder (Roskilde og Malmø) kaldes
Midsommersgjæld.
Udsalgsskatten skulde betales med
1 Sk. af ethvert Vindue, i hvilket Vare holdtes tilfals,
undtagen afdem^ fra hvilke der kun solgtes Salt (§ 115).
Endnu omtales dér dog en Afgift til Kongen, det såkaldte
Arvekjøb, som Enhver, der døde på et fremmed Sted,
*) Se Molbechs Glossaiiuni under disse Ord.
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skulde have (betalt for sin Død, hvis hans Gods ikke
skulde være forfaldet til Kongen, men tilfalde hans Ar
vinger. Også om den indeholder Riberretten nogle Be
stemmelser til Sikring for Ribere, som døde andensteds
i Landet, f. Ex. den, at, når Nogen var død pludselig,
navnlig druknet eller pludselig dræbt, skulde Afgiften
kunne betales af Arvingerne efter hans Død, ligesom også
den, at, når Arvekjøbet var betalt på et Sted, gjaldt det
for Vedkommendes Gods, hvor i Riget det så befandt
sig (§ 107—109). — Afgiften til Biskoppen var 2 Pendinge, som enhver Husfader og Enhver, som havde tinget
sig i Kost hos en Anden, skulde betale årlig i Påske
festen, forend han nød Alterets Sakramente, til Biskop
pens Foged (§ 110).

Senere Udvikling af Retsvæsenet.
Efter Riber-Retten skulde, som vi have set, Kongens
Foged i Forening med Rådet forestå Bytinget. Den første
synes dog ingenlunde til Stadighed at have været tilstede;
idetmindste findes alle bevarede Tingsvidner, som ere
ældre end Midten af det 15de Århundrede, at være ud
stedte af Borgmestere, Rådmænd og menige Borgere
alene, uden at nogen Foged nævnes.1) At Fogden dog
idetmindste undertiden har været tilstede, ses foruden
det S. 633 anførte Tilfælde fra 1372 også af et Doku
ment, udstedt Pavli Omvendelses Dag (d. 25de Januar)
1409, som er meget oplysende om Retsvæsenets davæ
rende Beskaffenhed. Borgmestere og Råd i Ribe bevidne,
at 1408, hellig Korses Aften, havde Kristjern Frellevsen
været på deres Ting og bevist, at Jes Tygesen var hans
lovforvundne Mand efter Byretten, samt klaget over, at
han var ham overhørig, hvorfor han spurgte Kongens
Foged, Mus, og dem, der på Byens Vegne sade på Tin
get, og alle de andre gode Folk på Tinget, hvorledes
han skulde få Ret over ham. Hertil svarede Kongens
Foged og Borgmestrene, at han kunde antaste ham, hvor
han fandt ham indenfor By freden. Da indtraf det således, at
*) Exempler herpå findes, blandt mange andre, i Ripæ Gimbr.,
S. 47 til 50.
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Mandagen for Pavli Omvendelses Dag kom Jes Tygesen
igjen til dere3 Ting, og med ham Kristjern FrellevsenDa stod denne op og bad både den, der på Herskabets
Vegne sad på Tinget, og som bed Swerduthe, og dem
(Borgmestrene) om at hjælpe ham efter Byretten. De
(Borgmst.) vare rede dertil; men Swerduthe stod op og
løb bort fra Tinget og vilde ikke hjælpe ham. Derpå
spurgte Kr. Frellevsen Jes Tygesen, om han vilde stille
Borgen for sig, at han vilde møde for Dronningen
og lide og undgjælde, hvad hendes Nåde sagde; men det
vilde Jes Tygesen ikke.1)
I Midten af det 15de Århundrede skete der en meget
væsentlig Forandring i Byens Retsvæsen derved, at Be
styrelsen af Bytinget overtoges af en Byfoged, medens.
Magistraten upåtvivlelig fra samme Tid af begyndte at
danne et Slags Overret, som samledes på Rådhuset og
derfor kan kaldes Rådstueretten. — Den første Byfoged,
som nævnes her i Byen, er Jesse Pedersen, der fore
kommer i denne Stilling fra 1438 til 1448. Han nævnes
nu altid mellem dem, som udstede Tingsvidnet. Endnu
er det dog ikke ham, men Nogle af Magistraten, hvis
Navn står først, og 1456 have vi endogså igjen Borgmestere og Råd alene nævnte i et Notarial-Dokument
som dem, der i Egenskab af Dommere havde For
sædet på Bytinget.’) Først fra Slutningen af Århun
dredet (1495) indtager Byfogden altid den første Plads
blandt Udstederne, foran Magistratspersonerne, af hvilke
endnu længe altid nogle skulde være tilstede på Tinget,
for i Forening med Byfogden at udstede Tingsvidnerne;
thi først i Slutningen af det 16de Århundrede blev det
Skik, hertil at nojes med menige Borgere alene. Et en
kelt Tidsvidne have vi dog, i hvilket allerede Jesse Pe
dersen som Byfoged er nævnt først blandt Udstederne,
og Ingen af Magistraten findes blandt disse, næmlig
det af År 1448, som angår Mageskiftet mellem Klavs
Thidiksen og Byen om det gamle Rådhus.8) Her have
Borgmestere og Rådmænd rimeligvis som Part i Sagen
’) Geh.-Ark: „Familien Frille“.
*) Ribe Stiftsk. Dok., Nr. 287.
*) Findes i Kath.-Sk. Indb.-Sk. for 1839, Bilag Nr. 3.
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ikke villet være med om at udstede Tingsvidnet; men
derved have vi tilfældigvis fået et Vidnesbyrd om, at
Byfogden alene kunde forestå Tinget. Mærkes må dog,
at såvel i dette Tilfælde som i enkelte andre, tildels
langt senere, også Herskabsfogden nævnes som tilstede
værende og medbestyrende Tinget; men Byfogden nævnes
dog altid først af de 2 Fogder.
Indtil Stutningen af Middelalderen findes alle Tings
vidner, med en ganske enkelt Undtagelse, udstedte enten
på en Tirsdag eller en Lordag, så at disse Dage må have
været Byens eneste faste Tingdage, medens der derimod
efter Reformationen holdtes Ting hver Dag, når der var
Noget at foretage. Om det Sted, hvor Tinget holdtes,
se S. 520 og 553.
Uagtet Rådstueretten må antages at være trådt i
Kraft samtidigt med, at Byfogden overtog Tinget, kan
jeg dog ikke anføre noget Exempel på dens Virksomhed
ældre end År 1508, da Borgmestere og Råd gjore fulatvitterligt, at Lørdagen for St. Luciæ Dag var skikket for
dem og flere Dannemænd på Riber Rådhus i Rette 2
Parter, imellem hvilke de sagde så for Rette osv.1) —
Allerede 1474 havde dog Radke Bolcken ladet et Gave
brev indskrive i „Kysens Bog paa Rådhuset“. — Fra
1531 af er Rådstuens Rettergangs-Protokol bevaret.
I den historiske Del (S. 452) er fortalt, at Kristjern
den Anden 1517 gav Byen den Frihed, at Ingen måtte stævne
nogen Riber Borger ud af Byen, men at Borgerne skulde
dommes af deres egne Medborgere der i Byen, kun med
Undtagelse af gejstlige Sager og Sager, som stævne
des for Kongen selv. Dette Privilegium blev i 2 Hen
seenden af stor Betydning for Byen, dels fordi dens
Borgere ikke behøvede at møde for noget andet By- eller
Herreds-Ting, medens de derimod, som det synes uimod
sagt, tiltoge sig Ret til at stævne Udenbys for Byens
Domstole, dels fordi Byens Retsvæsen aldeles unddroges
Landstingets Område. Jeg tor dog ikke udtale nogen
bestemt Mening om, hvorvidt dette Privilegium af Kri
stjern den Ånden må anses for en ganske ny Rettighed,
’) Rådstue-Ark. Skab.

n

Se S. 374.
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som Byen dengang erhvervede, eller om det ikke snarere
er en Stadfæstelse af en ældre Sædvane eller Ret, som
grundede sig på Byens særegne, med den almindelige
Landslov i flere Henseender uforenelige Lov. ’) — Dette
Forholds Udvikling og Anvendelse i Praxis kjende vi dog
først fra Tiden efter Reformationen, så at vi ikke her
ville gå nærmere ind på det.
Borgmestere og Rådmænd.
Ribe Bys Borgmestere indtil Reformationen, forsåvidt
de ere bekjendte, vare følgende: Anders Bundesen, f
1363. — Markvard Konertsen 1374, f 1379. — Jakob
Jensen 1375. — Ditmar Tideinansen 1395, var død 1405.
— Jens Hermansen Greverod 1403. 1406. — Godikin
Bakæ (eller Baghe) 1408. 1425. — Josef Jensen 1423.
1425. — Lydikin Hartlevsen 1432. 1448. — Nisse (Nico
laus) Friis 1432. 1435. — Bertold Brodersen 1436. 1438.
— Lydikin Grumsen 1440. — Ro Nielsen 1445. c. 1460.
— Torbern (el. Terman) Jejpsen 1458. 1464. — Nis
Nielsen 1467. 1471. — Peder Kristjernsen 1468. 1481.
— Backen Nielsen 1476. 1477. — Peder Bagglie 1481.
— Iver Nielsen (Store Iver) 1483. 1494. — Lasse Pe
dersen Baghe 1483. 1511, var død 1514. — Hans Vidi
sen 1507. 1510. — Jakob Skriver 1517. 1520. — Peder
Thamissen 1519, f (skudt) 1536. — Lavrids Nielsen (Lang
Lavrids) 1528, f 1543. — Jens Pedersen Rukelmand,
fra 1536.
Af Rådmænd kjendes følgende: Kristjern Woll c.
1325. — Jon Bonde, f 1341. — Niels Bakæ, f 1350. —
Herman Græværoot, f 1350. — Anders Bundesen 1351.
1352. — Frederik Tideinansen, f 1365. — Henrik Ander
sen, f 1369. — Jens (Joh.) Bjornsen, f 1370. — Ditmar
Tidemansen 1374. 1389. — Henrik Minde 1374, f 1376.
— Jakob Johanssen 1376. — Lydikin Bagæ 1372. 1377 (?).
Jens Hermansen Greverod 1372. 1395. — Erik Jensen
1374. 1375. — Henrik Goodogh 1374. 1377 (?). — Jakob
*) De skånske Byer havde idetmindste denne Frihed langt tidli
gere, Lund og Malmø siden Valdemar Atterdags Tid, om ikke
for. (Se Kold.-Rosenvinge: Danske G&rdsretter og Stadsretter,
S. 65. 70. 85.)
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Klood 1374. 1389. — Arnold Heersen 1374. — Hartlev
Hercsen 1383. 1386.1) — Heunikin Beversteen 1374.
1383. — Vilken Piksteen 1383. 1394. — Niels Jonsen
1386.— Konrad Konradsen 1385. 1386. — Peder Støød
1386. 1395. — Peder Friis 1389. — Niels Hvid 1389. —
Ove............ 1394. — Kristjern Thomsen 1394. — Godekin Bakæ 13 *4. 1403. — Jens Madsen 1397. 1403. —
Ditmar Blaw 1397. —Erland............ 1397. — Jes Brammesen 1403. 1409. — Broder Riksen 1403. — Tuli Rig
geisen 1403. 1403. — Anders Henriksen 1403. 1409. —
Johan van Bork 1407. — Povl Tidemansen 1407. —
Lasse Jonsen Degn 1408. 1409. — Josef Jensen 1408.
1400. — Hennikin Piksten 1415. 1438. — Andeis Simon
sen 1416. — Lydikin I-laitlevsen 1423. 1425. — Peder
Fadersen 1423. — Peder Nielsen 1424. 1426. — Bertold
Brodersen 1425. 1441. — Janikin Jejpsen 1425. 1428.
— Niels .... 1428. — Esbern Mikkelsen 1432. 1445.
— Kristjern Brodersen 1434. 1438. — Mads Kiørner
1434. 1438. — Roo Thomassen 1435. — Jes Kraass 1436.
1444. — Peder Nielsen Bramming 1437, f 1453. — Gødhy
Staphensen 1437. — Oluf Jevpsen 1438. 1471. — Roo
Nielsen 1440.1444. — Johan Erlandsen 1441. 1482.—Niels
Elsen 1441. 1447. — Jes Pedersen 1444. 1465. — Jon
Lydichsen 1444. 1451. — Therkil Nielsen 1444. 1445.
— Sort Esbern 1444. — Thomas Lausen 1445. — Nis
Jensen Kørner 1449. 1473. — Thermen Jevpsen 1451.
— Nis (el. Niels) Nielssen 1454. 1464. — Vil Jonssen
1457. — Jes Povlsen 1457.1459. — Per Kristjernsen 1459.
1466. — Backen Nielssen 1465. 1472. — Kai ly Egern
1465. — Esgi Person 1465. 1486. — Hans Gøske 1474.
1477. — Peder Baggi 1479. — Erik Josephsen 1481. —
Jep Klemethsen 1481. — Las Pedersen Baghe 1481. —
Thomas Olafsen 1486. 1513. — Niels Svendsen 1487. —
Hans Vydissen 1488. 1489. — Retlof Staphensen 1489.
1503. — Lauge Jensen 1490. 1499. — Niels Andersen
Doktor 1492. 1510. — Iver Nielsen 1498. 1501 (tidligere
Borgmester). — Hans Iversen 1501.1510. — Sdrcn Tor’) Det er måske nok muligt, .at de 2 Sidstnævnte crc den samme
Person.
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stensen 1507, f 1513. — Hans Nielsen 1508. 1511. —
Las Pallesen 1508.1520. — Jakob Skriver 1508, — Jens
PederseD 1510. 1532. — Peder Thamissen 1516. 1518.
Niels Pedersen c. 1530. — Anders Lassen 1518 ? 1544.
— Kristjern Andersen 1519.1537. — Niels Madsen 1520.
c. 1536. — Ib Kristjerusen 1532. 1536.
Ved Betragtningen af disse Lister viser det sig, at
idetmindste de fleste af Borgmestrene, og rimeligvis alle,
iforvejen havde været Rådmrond, og at kun et lidet An
tal af Rådmændene i det Ude og i Begyndelsen af det
15de Århundrede, men neppe nogen af Borgmestrene,
have været indvandrede Tydskere. — Familien Bagge
(Bakæ, Baghe) var den, som længst og mest blomstrede
her i Byen, idet don gav denne 5 Rådinænd, hvoraf de
3 ble ve Borgm estere.
Det synes, at Stillingen som Borgmester eller Råd
mand i Ribe har medført et Slags Adelskab. Flere af
dem føre adeligt Skjold og Våben i deres Segl, som
Borgmestrene Markvard Konertsen, Ditmar Tidemansen,
Jens Ilermansen Greverod (hans Datter fører senere
samme Våben), Godikin Bakæ og Terman Jejpsen, Råd
mændene Jakob Klood og Anders Henriksen, Borgmester
Anders Bundese ns Sbnneson). Hertil må fremdeles hen
føres, at Rådmændene Herman Greverods (Fader til den
ovennævnte Borgmester) og Jon Bunds Koner kaldes
matronæ nobiles (adelige Fruer). Undertiden tituleres
Mændene endogså som Riddere med „Herre“; således
Borgmester Lydikin Ilartlevsen1); samme Titel tillægges
Herbert Somær (se S. 120), Jens Voltersen (se S. 152),
Otto Villumsen og Nafne Tukisen fra den første Did af
det Ude Århundrede1). Disse 4 Sidste kaldes rigtignok
blot Borgere i Ribe, men kunne godt have været Med
lemmer af Rådet, da de levede på Tider, da Benævnelsen
som Rådmand enten slet ikke eller kun sjelden forekom
mer i Dokumenterne. — At Adelskabet grundede sig på
Stillingen og var noget forskjellig fra den almindelige
(Land-) Adel, synes at betegnes derved, at Mændene
*)
’)

Geh.-Ark. Diplomat. 1488, LOrd. fdr Fastelavn.
„Oldemoder«, Fol. 27.
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aldrig benævnes Væbnere (armigeri). Den eneste BorgerFamilie i Ribe, der ligesom forenede By- og Land-Adel,
var Piksten’erne (se S. 255); at derimod den egentlige
Land-Adel skammede sig ved at drive borgerlig Næring,
skjönt til sine Tider mange af dem vare bosiddende i
Byen, have vi set et Exempel på S. 307.
Om Byens Penge- (ellpr Finants-) Væsen i Middel
alderen kan der ingen tilfredsstillende Oplysninger gives.
Det Meste, som man ved derom, indeholdes i det Forlig,
som Dronning Kristine År 1514 stiftede mellem Magi
straten og Borgerskabet. Se S. 441 fl. — 1465 fore
kommer en Byens Kæmner som Vidne ved det Skjøde,
som Hr. Peder Madsen fik på et Hus i Normandsgade,
(se S. 361).

G.

Handel.

Vi have i den historiske Del set, at Ribe allerede
havde Handel og Skibsfart i det Ilte Århundrede, rime
ligvis allerede i det Ode, og at det i Begyndelsen af det
12te, på Kong Nielses Tid, var Danmarks vigtigste Han
delsstad. Ved År 1202 har jeg samlet Vidnesbyrdene
om den hyppige Forbindelse, hvori Byen i det 12te og
13de Århundrede stod med andre Lande iEvropa, navn
lig Flandern og Frankrig. — Hele Middelalderen igjennem bevarede Ribe sin store Betydning som Handelsstad.
Den udenlandske Handel dreves fornemmelig tilsøs med
Nederlandene, Tydskland og Engelland, rimeligvis også
altid noget med Frankrig,’) men tildels dog også allerede
dengang tillands med Lybek og Hamborg. Om en ikke
ubetydelig Sejlads på Flandern i det 15de Århundrede
vidne de af Byen erhvervede „Fri Ledhe Breffue, at Ri
ber Borgere må frit segle i Flandern ubehindret, af
Hertug Philippus af Burgund og Flandern“.
Den nævnte
Hertug er enten Filip den Dristige, f 1404, eller Filip
’) Rochelle udførte i Middelalderen Vin til Danmark. (Ann.
for nord. Oldk. og Hist., 1858, S. 351.)
*) Anføres i en gammel Kopibog af Byens Friheder. (GI. kong.
Saml, i Fol., Nr. 1028.)
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den Gode, f *467. — Om Handelen og Sejladsen på
Engelland findes i Etatsråd Worsaaes Skrift „Den danske
Erobring af England og Normandiet“, S. 414 fl.: „Forskjellige i det engelske Statsarchiv opbevarede Aktstykker
godtgjbre endvidere, at danske Skibe i det tolvte, tret
tende Århundrede, især fra Ribe i J\Iland, jævnlig kom
til Yarmouth“. Desværre har jeg ikke, uagtet Hr. Etatsrådens velvillige Bestræbelser, kunnet få nærmere Oplys
ninger herom. — Af Indførselsartiklerne vare navnlig
Manufakturvarerne, især Klæde, fra Nederlandene og
Engelland, franske (spanske ?) og tydske Vine samt tydsk
01 af stor Betydning. Efter Udtrykkene i et Kongebrev*
af 1504 (se S. 423) indførtes Vinen mest fra Holland,
men dog også fra andre Steder. For de nævnte Varer
var Ribe hele Tidsalderen igjennem en Hoved plads, om
den end mod Slutningen fik farlige Konkurrenter for det
østlige Danmarks Vedkommende i Kjøbenhavn og Malmø.
Som Udførselsartikler nævnes, som vi have set, 1271 og
1283 Korn, Flæsk, Talg, Fedt, Smor, Fisk og Heste, og
Flandern, som overhovedet dengang var Hovedsædet for
det vestlige Evropas Handel, var det vigtigste Afsæt
ningssted. 1368 nævnes atter Korn, Flæsk og Smor (S.
225). 1532 fik Byen i Krigstid Tilladelse til at udføre
Huder, Skind og Talg til Holland, Skotland eller anden
steds, men ingen Fødevarer, som kunde komme Landets
Fjender tilgode. Der omtales allerede i det 13de Århun
drede, at det var Varer, som Riberne havde opkjøbt
rundt omkring i Landet, så at Byens Handel vistnok
allerede dengang er bleven dreven på den Måde, hvorpå
vi have set, at den blev dreven i Slutningen af denne
Periode, og hvorpå den endnu ind i næste Tidsalder blev
dreven, narnlig at Ribe Kjøbmænd eller deres Udsen
dinge droge omkring, ikke blot i Jylland, men også på
Sjælland og de andre Øer, dels for at sælge deres Ind
førselsartikler, dels for at opkjøbe Landets Produkter,
til Misforndjelse for Kjøbinændene i de andre Byer, men
til Glæde for Publikum. For at kunne drive Handelen
aldeles uhindret på denne Måde, var Byen, som vi også
have set, forsynet med de mest udstrakte Friheder; den
var nødvendig på Grund af Byens afsides Beliggenhed,
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især efterat Sønderjylland var kommet til at stå i et
fjernere, ofte endogså fjendtligt Forhold til Kongeriget.
En betydelig Handelsartikel havde Ribe i torrede og
saltede Fisk, Produkterne af det store Fiskeri, som dre
ves på Vestkysten. Nærmere Oplysninger om det mangle
rigtignok i denne Periode; men Skibmandslavets Skrå af
1478 viser, at det dreves her fra Byen i betydeligt Om
fang, endogså ned til Helgoland, og Fisk udførtes allerede,
som vi se, i det 13de Århundrede til Udlandet, skjbnt
Hovedafsætningen af den senere ganske sikkert var til
Indlandet. — Meget livlig var også, som det synes, alle
rede dengang, ligesom senere, Forbindelsen med Friserne
på Sønderjyllands Vestkyst og Øer, siden det 1480 tilla
des fra Ribe at føre småt Tømmer til Føhr og Ejderstedt (se S. 385).
Friserne tilførte Byen navnlig
Salt, som de ifølge en blandt dem meget gammel Industri
selv tilvirkede af Tørvejord, der opgravedes under Hav
bunden; deres Fart på Ribe med denne Artikel var me
get gammel og stor; der er endogså Spor af, at Salt
igjen udførtes fra Ribe til fremmede Lande, idet RiberSalt nævnes tilligemed Traven-Salt, vendisk Salt og norsk
Salt i en gammel Stadsret fra det 14de Århundrede for
Kjøbstaden Søderkøping i Sverrig. *)
Ved År 1368 have vi set, at Ribe By på den Tid
tilegnede sig en Stapelret for Jyllands Vestkyst, idet den
søgte at forhindre direkte Udføisel fra Varde og Riugkjøbing. Hvorvidt denne Fordring er bleven sat igjennem i sin Almindelighed, ved jeg ikke; men for en væ
sentlig Del blev den hævdet ved Kristjern den Førstes
Forordning af 1475, som bestemte, at ingen indenlandske
Mænd måtte drive deres Stude længere end til Ribe,
Kolding eller Assens (se S. 378). Kristjern den Anden fast
holdt, som vi have set, Bestemmelserne herom idetmindste
for Jyllands Vedkommende (se S. 452. 460), og endnu i Mid
ten af det 16de Århundrede var det forbudt at udskibe Stude
fra Varde og Ringkjøbing; men Kongerne begyndte at
give enkelte Fritagelser for dette Forbud. — 1475 er
*) Klemming: Upplvsn. och. Anmårkn. om-------- Soderkopingsråtten, S. 270. 279.

641

det førstegang, såvidt jeg ved, at Studehandelen nævnes
i Ribes Historie; men at man allerede dengang her i
Byen var indrettet på denne Handel, synes med Sikkerhed
at fremgå deraf, at Forstaden ifølge Byens gamle Jordebog, som er nogle År ældre, væsentlig bestod af Stal le,
som udentvivl dengang ligesom senere må have været be
stemte for Studehandelen. Det kongelige Privilegium af
1480 (S. 384) tyder også på, at denne allerede dengang
blev dreven med Kraft af Byens Borgere ved Opkjøb
rundt omkring i Jylland.
En ikke uvigtig Oplysning om Byens Handel på Val
demar Sejers Tid få vi af denne Konges såkaldte „Jordebog“ (liber census Daniæ) af År 1231, der også inde
holder en Angivelse af de kongelige Toldindtægter af
Ribe. Af disse opføres Hestetolden med 350 Mk. „eller
mere“, Salttolden med 40 Mk.; den øvrige Told opføres
i Forening med Indtægterne af Fogderiet (ekactio) og
„Forban“ og udgjorde 200 Mk.1), ligesom endnu langt
senere, i det 16de og 17de Århundrede, den såkaldte
Småtold plejede at oppebæres af Herskabsfogden, medens
den store Told, navnlig Øxen- og Heste-Tolden, oppebares af en særegen dertil ansat kongelig Tolder. —
Hvor stor Tolden af en Hest var i Valdemar Sejers Tid,
er neppe bekjendt; men da den 1304 bestemtes til 6
Sterlinger (7a Sk. Sterl.),2) har den vel 1231 været min
dre, og da der 1266 gik 3 Sk. Sterl. på en Mk. Riber
Mønt, må der vistnok i den første Del af det 13de År
hundrede være udført idetmindste 3000 Heste årligt fra
Ribe. Hestetolden tilfaldt, som vi have set i den histo
riske Del ved År 1234, Kongen alene, medens derimod
den øvrige Told deltes lige mellem Kongen og Biskoppen.
Når derfor Salttolden ovenfor ansloges til 40 Mk., er
dette udentvivl kun Kongens Andel, og Tolden har i
Virkeligheden udgjort 80 Mk. — Hvor stor den øvrige
Told (Småtolden) har været, kan ikke bestemmes med
Sikkerhed, dåden, som sagt, er slået sammen med andre
Indtægter; men hvis vi ansætte Kongens Andel af den
2) Ser. Rer. Dan., VII, S. 521.
’) Kofod Ancher: Lovhistorie; II, S. 537.
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til 70 Mk., den hele altså til 140 Mk., bliver hele Told
indtægten af Ribe 570 Mk. eller mere, som er betydeligt
i Sammenligning med den, som opføres ved andre Byer.
(Angivelsen mangler rigtignok netop ved de storste Byer.)
De Indtægter, som Ribe By gav Kongen foruden de
ovenfor nævnte, vare: Ledingspenge 120 Mk., af Mønten
159 Mk. og desuden af Møntmesteren 100 Mk. Også af
disse Indtægter kan det kun være Kongens Andel, som
opføres. Biskoppen havde ligeså Meget, og det Samme
gjælder tildels om Indtægterne af Fogderiet, da det kun
var 40 Mk. Bøder, som Kongen havde forbeholdt sig alene.
Den hele oprindelig kongelige Indtægt af Ribe, det vil
sige, både den, Kongen selv havde, og den, han havde
overladt Biskoppen, kan anslås til omtrent 1470 Mk.
Når vi sammenligne denne med Indtægten af de øvrige
Byer, så er der ingen af disse, som på nogen Måde kan
måle sig med Ribe, når vi da ikke tage Hensyn til de
store Indtægter, som Kongen havde af Mønterne i Lund
og Roskilde, og som ikke berode på Byernes egne Be
tydning. Af de andre Byer giver kun Kolding en for
holdsvis stor Indtægt, næmlig 600 Mk., rimeligvis for
den allerstørste Del af Told; men Ålborg gav kun om
trent 3o0 Mk., Randers omtrent 340 Mk., Viborg 200
Mk. eller lidt Mere, Odense By 150 Mk. foruden 225
Mk. af Fogderiet, vistnok ikke blot af Byen, men af Le
net. *9 — I en lidt senere Liste i samme Jordebog, rime
ligvis fra Kristofer den Førstes Tid, angives Indtægterne
af Ribe til 900 Mk. eller 60 Mk. ringere end de konge
lige Indtægter 1231, af Kolding til 280 Mk., af Randers til
160 Mk., af Ålborg til 170 Mk., af Odense til 167 Mk.,
altså ligeledes med en meget stor Overvægt for Ribe.
1368 synes Tolden i Ribe kun at anslås til en 20
Mk. Sølv eller lidt derover (se S. 226); men dels er det
midt under en Borgerkrig, dels er det måske tvivlsomt,
om det er hele Tolden, indbefattet Hestctolden.
Af stor Betydning for Byens Handel vare dens store
Markeder, navnlig Efterårsmarkedet, som afholdtes ved
vor Frue Fødselsdags Tid, som var den 8de September.
x) Det er muligt, at også Indtægterne af Fogderiet i Ribe ikke
alene vare af Byen, men også for en mindre Del af Lenet
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Såvidt jeg har bemærket, nævnes det førstegang 1429
(S. 297), da det bestemtes, at Væbneren Henrik Eriksen
årlig skulde give Kapitlet af dets Gods i Sal Sogn 6
Tdr. Smor inden vor Frue Fødsels Dag (nativitatis Mariæ),
„der Marked er“. På lignende Måde benyttes „RiberMarked“ ofte i den følgende Tid som Termin for Beta
linger og Leveringer. Ligeledes findes hyppigt Dokumenter
udstedte på den Tid her i Ribe af Adelsmænd og Andre fra
fjerne Dele af Jylland. Begge Dele ere naturligvis en
Følge af, at der i de Dage samledes en Mængde Menne
sker her i Byen. 1477 låner en Flensborger Penge, som
han vil benytte ved Riber-Marked. ’) 1495 gav Kongen
nogle Bestemmelser om Markedstiden. De findes hos
Terpaper3) og gå ud på, at Markedet skulde begynde,
som hidtil, vor Frue Aften, d. e. Dagen for Frue Dag.
Vor Frue Dag måtte der ikke handles, og hvad der
kjøbtes eller sålgtes på den, skulde være forbrudt til
Kongen; men derefter skulde Markedet vare 3 Dage
itræk efter vor Frue Dag. — Om det Møde, hvorom det
i samme Kongebrev hedder, at det holdtes Dagen for
Frue Dag, kjender jeg ingen anden Beretning, men det
må vistnok have været af samme Slags som det „Lande
mode“, som den fynske Adel allerede i det 15de Årliun-«.
drede holdt hvert År den 20de Dag i Julen i Odense,
og som der findes Bestemmelser om i de såkaldte „fyn
ske Vedtægter“ af 1547. Også det stod i Forbindelse
med et Marked og blev en almindelig Pengetermin. 1552
forenede den jydske Adel sig om at holde et lignende
„Landemode“ i Viborg ved Trinitatis Sondag; men jeg
skulde næsten tro, at det tidligere er bleven holdt her
i Ribe i Forbindelse med „Riber-Marked“.
1505 forekommer i Dronning Kristines Regnskaber
(se senere) også et Forårsmarked ved vor Frue Bebu
delses Dag eller Frue Dag i Fasten, d. 25de Marts.
Dette År var det rigtignok afliden Betydning, som måske
kunde komme deraf, at det temmelig nylig var indført;
men allerede næste År var Stude-Omsætningen på det
’) Diplomat. Flensborg. I, S. 404.
Rip» Cimbr., S. 675.
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stor og hævede sig omtrent 1520 næsten til samme Hojde
som den på Efterårsmarkedet. I Kristjern den Andens
Forordninger af 1515 og 1521 (se den historiske Del)
omtales Forårsmarkedet som meget vigtigt for denne
Handel, for hvis Skyld det rimeligvis var oprettet, og
for hvilken det også faldt bekvemt, om end lidt senere,
end Forholdene i det 16de og i det 17de Århundrede
vilde have krævet; thi da skete Drivningen af de Stude,
som fra Ribe gik til Elben, omtrent den 10de Marts, og
den første Udskibning til Holland ofte for den 20de.
Dette Forårsmarked holdt sig dog ikke længe; jeg ved
ikke, om det nævnes efter Reformationen. — Et tredie
Marked i Ribe, som endnu er bevaret ligesom Efterårs
markedet, er St. Hans Markedet. For Reformationen
har jeg dog kun truffet det nævnt en eneste Gang, næmlig 1519 i Dronning Kristines Regnskaber, og hvis man
skal domme efter dette ene År, synes det ikke at have
haft nogen stor Betydning.
År 1532 udstedte Borgmestere og Råd i Ribe et
åbent Pergamentsbrev med Byens Segl under om, at
ingen Kræmmere måtte stå længere ude på Torvet end
3 Dage, og at alle store Humlesække, som solgtes på
Torvet, skulde måles af Stadsbuddene med ret Stadsmål,
m. m. Desværre er det kun denne korte Notits, der er
bevaret om denne Byforordning, som var udstedt i en
så hdjtidelig Form og nærmest synes at have angået
Markederne. *)

Den eneste Del af Middelalderen, for hvilken vi have
nærmere Oplysninger om Byens Handel, er Tiden fra
1501 til 1521, forsåvidt som de kunne udledes af Dron
ning Kristines Regnskaber, navnlig hendes Toldregn
skaber. *) Efter de Uddrag af disse Regnskaber, som
jeg er i Besiddelse af, vil jeg derfor her meddele, hvad
*) Thom. Jørgensens Kopibog, S. 185.
Opbevares i Geh.-Arkivet.
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der kan have almindeligere Interesse. — Dronningen oppe
bar, som vi have set (se S. 429), en Told af 2 Sk. (en
kort Tid 21/* Sk.) af hver Stud eller Hest, som udførtes
her fra Byen til Udlandet,J) hvorimod den gamle Told,
8 Sk., gik i Kongens Kasse. Desuden havde hun den
såkaldte Småtold, som var en ganske ringe Afgift af
alle andre Varer, der førtes ud af Kongeriget (tillands),
og som for Størstedelen opkrævedes i Sønderport. Salt
tolden (på det frisiske Salt) omtales ikke i Dronningens
Regnskaber og har altså vel været hende uvedkom
mende.

Udførsel og Told af Heste og Stude.
Ved denne er at mærke, at den, som man af disse
Regnskaber ser, allerede i Begyndelsen af Århundredet,
altså for Kristjern den Andens Forordning af 1515 (se
S. 452) var bunden til visse bestemte Markedstider, og
at den betydeligste Udførsel af Stude på den Tid fandt
Sted om Efteråret, medens derimod i senere Tider For
års-Udførselen var den eneste, som havde nogen Betyd
ning. —* Fra 1501 til 1504 synes Udførselen endnu kun
at have fundetsted ved Efterårsmarkedet. Dronningens
hele Toldindtægt af Ribe beløb sig 1501 til 759 Mk. 41/’
Sk. 2 Alb.; når vi efter Forholdet fra andre År heraf
regne 730 Mk. som Told af Stude og Heste, så .bliver
Udførselen af disse tilsammen 5840 Stykker. — 1503 var
den samtlige Toldindtægt for Dronningen 665 Mk. 9 Sk.,
hvorfor vi på lignende Måde kunde regne en Udførsel
af noget over 5000 Stykker. — 1504 udgik der og be
taltes Told, 2 Sk. Stykket, for 3448 Øxne og 136 Heste.
Med Undtagelse af, at en enkelt Riber Borger, Peder
Dokter, udførte 100 Øxne, skete Udførselen forøvrigt ved
Udlændinge (nogle måske efter Navnene at domme Søn
derjyder). Kun ved de færreste angives Hjemstedet,
således ere 3 fra Hannover, 2 fra Stade.
1505 er Forårsmarkedet kommet til, men er dog endnu
*) I Toldregnskabet 1569—1570 (Danske Saml., II, S. 90) kal
des denne Told endnu „den liden gamel Told“ i Modsætning
til den stbrre Heste- og Øxen-Told, som udredédes ved Sidon
deraf.
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ubetydeligt, idet der ved det kun udføres 483 Øxne, de
fleste af 3 Mænd i Varde, hvoriblandt Borgmester Kri
sten Nielsen, 20 Stykker af en Mand fra Thisted. —
Ved Efierårsmarkedet udførtes der 5111 Øxne og 197
Heste. Her er det atter Udlændinge (deriblandt 2 Mænd
fra Stade; ved de øvrige er Hjemstedet ikke angivet),
som udføre Øxnene, ligeledes med Undtagelse af en eneste
Riber. De udføres i temmelig store Partier, i Alminde
lighed på over 100 indtil 500 Stykker. Hestene gå bort,
dels i Kobler, hvoraf dog det störste er på 16 Stykker,
dels mere enkeltvis, måske kjøbte til eget Bi ug. Således
benytte nogle af de tydske Øxenkjøbmænd Lejligheden
til at kjøbe et Par Heste; en Mand fra „Berghen“ (rime
ligvis Berg eller Bergen i Westfalen) udfører 1 Hest, en
Mand fra Deppen 3 Heste, også en Hollænder fra Kam
pen har været i Ribe og kjøbt en Hest. — Större Sum
mer af Tolden augives altid i rhinske Gylden, som i disse
År regnes lig 2 Mk.
1506 steg Udførselen af Øxne til 9454 Stykker, 3019
ved Forårsmarkedet, 3435 ved Efterårsmarkedet. Af
Heste udførtes henholdsvis 96 og 98 Stykker. Ved begge
Markederne er det næsten udelukkende Tydskere eller
Sønderjyder, som udføre Øxnene. Således nævnes navn
lig ved Efterårsmarkedet 2 Mænd fra Minden, 4 fra Han
nover, 2 fra Brunsvig, 1 fra Etzell, 2 fra Osnabrück, 1
fra Spangberg, 2 fra Goslar, 2 fra Stade, 1 fra „Færdel“
(Verden ?), 1 fra Grawerstell, 1 fra Emmerich (?), 1 fra
Hamborg, 1 fra Buxtehude, 1 fra Borckdorf, 1 fia Banckeborg (’?). Fra Hertugdommerne vare: 2 Mænd fra
Kiel, 1 fra Itzeho, 1 fra Kremperm arsk, 1 fra Plön, —
3 fra Flensborg, 2 fra Husum, 1 fra Tønder, 1 fra Egern
fjord foruden Adelsmanden Schack Sehestedt, som gjorde
et stort Indkjøb. — Hestene opkjøbtes for den allerstörste
Del af Mænd fra Sønderjylland; dog er der også denne
gang en Hollænder, fra Zwolle, i Byen og kjøber en
Hest.
1507. Ved Forårsmarkedet dette År er der at mærke,
at der havde indfundet sig flere Hollændere, som opkjøbte
endel Stude. Således fortoldede 2 Mænd fra Kampen
340 Stude, 1 fra Zwolle og 1 fra Dewenter hver 100
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Stude, 1 Mand fra Groningen 52 Stude. Dette første
Forsøg synes dog ikke at være faldet tilstrækkelig heldigt
ud, da vi ikke vide Noget om, at det i den første Tid er
blevet gjentaget. — Ved samme Marked havde der også
indfundet sig flere Tydskere, blandt hvilke Enkelte, hvis
Hjemstavn angives eller fra andre År er bekjendt, som en fra
Lingen, en fraBrunsvig, en fra Hannover. 2 Hestehandlere
fra Hannover udførte, den ene 10, den anden 12 Heste. —
Den samlede Udførsel var ved Forårsmarkedet lidt mindre
end forrige År, næinlig 2892 Øxne og 41 Heste. Efter
årsmarkedet var så meget betydeligere: Toldindtægten
var ialt 425 rh. Gylden og 12172 Mk. d., som svarer til
en Udførsel af omtrent 7500 Stykker, så at hele Årets
Udførsel fra Ribe bliver omtrent 10,500 Stykker.
For de følgende År har jeg ikke Udførselslisterne
fuldstændige; men Indtægterne udgjorde ved Forårsmar
kedet 1508: 491 Mk. 2 Sk. 3 Pend., som give en Udførsel
af henimod 4000 Øxne og Heste. Hvad Efterårsmarkedet
angår, findes der i Geh.-Arkivet Udførselslister for et
Marked uden Angivelse af Tid og Sted, men som ikke
kan være andet end et Efterårsmarked i Ribe og synes
at kunne henføres til dette År. Det er det storste af
dem alle; thi Udførselen af Øxne og Heste gav en Ind
tægt af omtrent 575 rh. Gylden, som svarer til 9200
Stykker. — De nærmest påfølgende År vare mindre hel
dige for Studehandelen på Grund af Krigen med Hansestæderne. Forårsmarkedet 1509 gav kun en Toldindtægt
af 155 rh. Gylden, 27 Mk. 5 Sk. d., Efterårsmarkedet
endogså kun 116 rh. Gylden, 62 Mk. 4 Sk. d. (for hele
Året omtrent 4600 Øxne og Heste). — 1510 var endnu
ringere. Forårsmarkedet gav i Toldindtægt for Dron
ningen 265 Mk. 13 Sk. 2 Pend. d. (omtrent 2000 Stykker),
og der bemærkes: „og dreve Borgerne den Tid selver
deres Øxne ud til Hamborg, og ikke Tydske“. Ved Ef
terårsmarkedet va? Udførselen af Øxne og Fisk (Levnetsmidler) endogså aldeles forbuden. — 1511 bevilgedes der
dog nogle Undtagelser fra dette Forbud, idet nogle Riber
Borgere fik Tilladelse til at udføre omtrent 3000 Øxne,
og desuden Biskoppen i Ribe 100 Stykker, og Kristen
Nielsen i Varde 550 Stykker, dog på den Betingelse, at
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de skulde drives vesterpå („vestvert“), det vil sige til
Holland og måske Westfaleu, og at de ikke måtte komme
Rigets Fjender tilgode.1) Derfor kunde Toldindtægten
for Dronningen ved Forårsmarkedet beløbe sig til 206
Mk. 15 Sk. 7 Pend., og ved Efterårsmarkedet til 411
Mk. 9 Sk. 1 Pend. Udførselen af Stude og Heste kan
herefter for hele Året vistnok have beløbet sig til omtrent
4600 Stykker. — For Forårsdriften 1512 fik Kjøbmændene i Ribe endogså en almindelig Tilladelse til at ud
drive så mange Øxne, som tilhørte dem selv, når de
stillede Lensmanden og Borgmestrene Borgen for, at
Øxnene blive drevne „udover Elben og siden vestvert“,
så at de ikke kom Rigets Fjender tilgode.a) Udskibning
af Øxne synes herefter endnu ikke at have været i Brug;
men Udførselen gik vist fornemmelig over Wedel i Holsten
ved Elben, hvor rimeligvis allerede dengang det store
Kvægmarked afholdtes i Slutningen af Marts Måned, ved
hvilket ifølge Efterretninger, som ere omtrent et Århun
drede senere, Kjøbmænd fra Nederlandene og det vest
lige Tvdskland kjøbte Stude af Jyderne og af Hertug
dommernes Beboere (Jahrb. f. d. Landesk. der Herzogth., I,
S. 5 fl. IV, S. 34 ft.) — Landets egne Kjøbmænd, navnlig
Riberue, synes ved den ovenanførte Lejlighed at være
komne i Vane med at drive Udførselen mere aktivt end
tidligere. — For de følgende År indtil 1519 kan jeg
ingen Oplysninger meddele.
1519 var Udførselen påny stegen til en betydelig
Hojde. Ved Forårsmarkedet udførtes 6431 Øxne, men
kun 6 Heste. Det er lutter Mænd fra Kongeriget, som
udføre Øxnene; navnlig udføre og fortolde 35 Mænd i
Ribe tilsammen 4324 Stykker (deriblandt, for at nævne
nogle af de betydeligste Handelsmænd, Peder Jepsen 672,
Jop Kristjernsen 345’), Kristjern Jelling 233, Kristjern Pe
dersen 208.) 12 Mænd i Varde udføre 1284 Stykker
(deriblandt Borgmester Kristen Nielsen 202), 2 Mænd i
Ringkjøbing 227 Stykker, 2 Mænd i Holstebro 207 StykM Gch.-Ark. „Danske Saml,“, Nr. 391. 1.
*) Smst.
s) Disse 2 havde begge oplijøbt Stude i Vendsyssel. Se S. 490.
— Se sammesteds den store Begunstigelse, som Kongen 1518
tilstod Byens Studehandel.
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ker, 1 Mand i Nykjøbing 38 Stykker, og 1 Mand i Ålborg
71 Stykker; desuden endnu Biskoppen af Vendsyssel 90
Stykker, og 2 Adelsmænd, Hans Munck til Krogsgård og
Ejler Bryske, Lensmand på Lundenæs, henholdsvis 50
og 150 Stykker. Tolden er endnu for Dronningens Ved
kommende kun 2 Sk. for Stykket, uagtet (på Grund af
den danske Mønts Forringelse) en Gylden nu regnes til
40 Sk. — Ved Efterårsmarkedet udførtes der 5027 Øxne,
som nu fortoldedes med 21/» Sk. Stykket, nogle få Kjør
og 96 Heste. Heraf fortoldede 11 Ribere tilsammen 1172
Øxne (Peder Jepsen 300, Jep Kristjernsen 141), 4 Vardere tilsammen 313 (Borgmester Kr. Nielsen 100), 3
Mænd fra Holstebro tilsammen 130, en Mand fra Sidve
18, og en fra Ålborg 103 Stykker. Foruden enkelte an
dre, mindre Partier, som gik til Sønderjylland, fortoldede
en Friser, Jens Hansen fra Horsbøl Herred, 400 Stykker,
og 3 Adelsmænd, Klavs og Johan Ahlefeldt og Bendix
Sehested, (?) nogle Partier, den første endog 381 Stykker.
De øvrige fortoldedes af tydske Handelsmænd, som uden
tvivl havde opkjøbt dem her i Byen, 6 fra Lyneborg, 3
fra Hamborg, 4 fra Lybek og 1 fra hver af Byerne
Harburg, Stade, Osnabriick, Goslar og Miinster. — Af
Hestene kjøbe 4 Lybekkere 34, en Flensborger 27 osv.
1520. For Forårsmarkedet haves kun de 2 første
Sider af Udførselselslisterne bevarede. De udvise for
deres Del en Udførsel af 1990 Øxne, af hvilke 19 Ribere
udføre de 1901, en Varder og en Mand fra Thisted de
øvrige. Tolden er igjen nedsat til 2 Sk. d. — I Regn
skabet for Efterårsmarkedet er der vistnok nogen Forvir
ring, idet flere Partier Øxne synes at være opførte 2 Gange.
Udførselen af Stude og Kjør var omtrent 4400 Stykker;
af Heste opføres kun 10 Stykker; men man ser, at der
for en Del af dem, og det rimeligvis den storste, er be
talt i Sønderport. Fortoldernes Hjemstavn er mindre
nøjagtigt angiven; men man ser, at Riberne have haft
mindre Del i Udførselen end sædvanligt, hvorimod Viborg
Borgere fortolde 440 Stykker, 2 Borgere i Århus, Palle
Jessen og Mikkel Knudsen, i Kompagni sammen 430
Stykker, 2 Mænd fra Horsens 210 Stykker, 1 fra Kol
ding 60 Stykker. 19 Tydskere, af hvilke 1 hørte hjemme
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i hver af Byerne Munster, Brunsvig, Hamborg, „Wenzell“
(Wesel?) og Itzeho, men de øvriges Hjemstavn ikke an
gives, udførte tilsammen 1 >26 Øxne, 4 Frisere 87 Øxne
og Kjør, mest nok af de sidste. Biskop Iver Munck fik
28, og Hertug Frederik, Kongens Farbroder, 146 Øxne
toldfrit ud. Indlændinge betale 2 Sk., men Fremmede
2’/s Sk. i Told.
1521 ved Forårsmarkedet udførtes ialt 4151 Øxne,
alle af indenlandske Kjøbinænd, således som det var
sædvanligt ved dette Marked. 28 Ribere udførte heraf
tilsammen 2641, hvoraf de havde haft 201 på Foder om
Vinteren, hvilke anføres særskilt. Herved må menes
Øxne, som havde været udsatte på Foder på Landet
søndenfor Byen, og som derfor havde været optegnede,
fordi det skulde påses, at der om Foråret blev betalt
Told af dem. — De storste Øxenhandlere vare ligesom
de foregående År Peder Jepsen med 580 Stykker og Jep
Kristjernsen med 390, af hvilke sidote de 110 havde været
på Foder på den ovenfor anførte Måde. Varde Kjøbmænd udførte 590 Øxne, 3 Ringkjøbingere 265, 4 Hol
stebroere 344, Peder Lassen i Viborg 209, og 2 Mænd i
Lemvig 102 Stykker. — Heste nævnes ikke; men for
dem er der vel ble ven betalt i Sønderport. — For Efter
årsmarkedet findes der, såvidt jeg ved, intet Regnskab,
og den 8de November samme År døde Enkedronningen,
så at denue Kilde til Kundskab om Ribes Handel hermed
ophører.
Til Sammenligning kan tjene, at Kolding Efterårs
marked 1519 kun indbragte Enkedronningen 267 Mk. 1
Sk, 2 Pend. i Told, og at der ted samme Bys Forårs
marked 1521 kun udførtes 1636 Øxne (af Kolding Bor
gere 358, af Vejle Borgere 645, af Horsens Borgere 526,
og af Hr. Henrik Knudsen 107 Stykker). Nogle År tid
ligere havde disse Markeder dog været storre, om end
aldrig så store som Ribe Markeder.
Småtolden.

Denne Told måtte vistnok betales af Alt, hvad der
passerede ud af Byens Sønderport og altså gik til Her-
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tugdommerne eller Udlandet, undtagen af Øxne og Heste,

som betalte den store Told, — „af Fisk og andre Småvarer“, som det liedder ved År 1517. Af Varer, som
indførtes, bctaltes den ikke. Den var en forholdsvis
ringe Afgift, således for en Snes Hvilling, som kostede
2*/a Sk., kun 1 Pend., altså en 30te Del af Værdien, for
15 Alen Klæde 3 Alb. (1 Sk.), for en Tde. Honning, som
kostede 10 Mk., endogså kun 4*/'a Alb. (1 ‘/a Sk.), ikke
engang 1 pCt. Denne Told kunde ikke løbe op til store
Summer. Den betaltes i Almindelighed i Porten, men
kunde også erlægges i Toldboden, hvor Øxnene skulde
fortoldes. Ved Forårsmarkedet var Indtægten enten al
deles ubetydelig eller slet ingen; derimod indbragte den
dog Noget ved St. Hans- og Efterårsmarkedet. I Efterårsmarkedet 1501 indkom der således i Porten 24 Mk.
6 Sk. 2 Alb., 1503: 19 Mk. 5 Sk., 1504: 14 Mk., 1505:
18 Mk., 1506: 12 Mk. 7 Sk. 2 Pend., i det År, som jeg
har antaget, kunde være 1508: 42 Mk., 1510: 29 Mk.,
1511: 24 Mk. 4 Sk. 1 Alb., foruden at der dette År.
fortold ed es et stort Parti Fisk på Toldboden ined 17 Mk.,
1519: 16'/» Mk., 1520: 23 Mk. 2 Sk.; men i dette sidste
År blev rigtignok også nogle Heste fortoldede i Porten.
Ved det eneste St. Hans Marked, for hvilket vi have en
Angivelse, næmlig 1519, var Indtægten i Porten 14 Mk.
Desværre specificeres Indtægterne i Porten ikke, men
anføres som en samlet Sum. Det er derfor kun af den
mindre Del, som fortoldedes på selve Toldboden, at vi
lejende Beskaffenheden af de Varer, der udførtes. Havde
vi blot de specielle Lister over Porttolden for et eneste
År i denne Periode, kunde vi gjore os en langt sikrere
Forestilling om Byens Handel, navnlig da sydpå. Hoved
udførselsartiklen var udentvivl Fisk, dels Hvilling, dels
„Fisk" (Torsk?), også enkelte Lax. Ved Efteiårsmarkedet 1519 angaves der således på selve Toldboden 408
Snese Hvilling til Udførsel (for en stor Del til Haders
lev). En enkelt meget stor Fortolding af Fisk fandt
Sted ved Efterårsmarkedet 1511, da en Hans Røst be
talte 17 Mk. for Fisk „på det Brev, han havde af min
Herres Nåde (Kongen) på Bispens Vegne afBremen ogaf
. . .

(Navnet er ikke tilføjet).

Antage vi Fisken for
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Hvilling, bliver det et Parti af o m t nt 65,000 Stykker.
Samme Forår havde Borgmester og Råd i Stade fået
Tilladelse til at udføre en Ladning Fisk fra Ribe. —
De øvrige Varer, hvoraf Småtold findes betalt, ere Sinbr,
Sængklæder, Tavletter (Tabuletter, Bissekræmmernes
Kasser, som her må tænkes fyldte med indkjøbte Varer,
som vare den egentlige Gjenstand for Fortoldningen),
Kramkister og Kramfade, Skind, Sardug, Klæde, 01,
Honning. — Et Tavlet fortoldedes med 3 Pend., en
Kramkiste med 10 Pend. Begge forekomme flere Gange;
ved Efterårsmarkedet 1519 nævnes en Husumer, som
fortolder et Fad Kram, 3 Kramkister, en Tde. Kram og
11 Deger Lammeskind; ligeledes er der en Haderslever
og 1 eller 2 Lybekkere med Kramkister. Ved Kram
kisterne kan det dog måske være et Spørgsmål, om Va
rerne vare indkjøbte her eller vare førte til Marked her
og ved Gjenudførselen (forsåvidt de ikke vare solgte
her) underkastede denne lille Afgift.
Toldens Opkrævning
foregik for Dronningens Vedkommende på den Måde, at
hendes Regnskabsfører (i flere År den S. 434 omtalte
Hans Reff) rejste hertil til hvert Forårs- eller EfterårsMarked, en eneste Gang, 1519, tillige til Sommermarkedet.
Han lejede da for Markedstiden et Lokale, som almin
delig kostede 24 Sk. På denne „Toldbod“ sad han vist
nok selv temmelig stadigt med nogle Medhjælpere og
modtog Tolden af Øxne, indtil de sidste År også af Heste.
1507 beregner han sig selvfjerde 1 Gylden og 4 Sk. 1.
til Kost og 01 imidlertid. På hvilken Måde Kongen
samtidigt lod sin storre Andel af Tolden opkræve, ser
man ikke af disse Regnskaber; men han havde sine egne
Toldere her i Byen. — Ved Sønderport havde Dronnin
gen dernæst et eget Tilsyn i Markederne, som førtes af
„Peder Skriver“ tilligemed en af Bysvendene. Den Første
fik 1508 2 Mk., den Anden 12 Sk. i Lbn; til Mad og
01 fik de 12 Sk. — Opkrævningen af Småtolden udenfor
Markederne må Dronningens Tolder i Ribe, som i lang
Tid var Borgmester Lavrids Pedersen Bagge (f 1514),
have forestået; vi have derfor også 2 Kvitteringer, som
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han fik for sine Oppebørsler af Tolden, fra Juli og Sep
tember Måned 1507.

Handelens Gang.
Også på en anden Måde end ved Tolden give Dron
ning Kristines Regnskaber gode Oplysninger om Byens
Handel, næmlig ved de store Indkjøb, som hun gjorde
hos dens Kjøbinænd. Vi have allerede i den historiske
Del fortalt, hvorledes hun benyttede sit personlige Ophold
her 1507 til sådanne Indkjøb; lignende havde hendes
Regnskabsfører også stadig at gjore, når han i Anled
ning af Markederne kom her til Byen. Et Par Gange
måtte han endogså gjore Rejsen fra Odense, hvor Dron
ningen i Almindelighed opholdt sig, til Ribe alene for
sådanne Indkjøbs Skyld. De Varer, som Dronningen ses
enten oftere eller i storre Mængde at have forsynet sig
med fra Ribe, og som hun altså ikke kunde få så billige
og gode i Odense, vare navnlig „Urter“ eller Kryderier,
såsom Safran, Kanel, Muskater og Muskatblomme, Inge
fær, Peber, Mandler, Ris, Sukker (kun små Kvantiteter),
Rosiner, Figener, Kalmus, Galligak, Madolie — fremdeles
Vin, 01, Mumme, Honning — tor og saltet Fisk (til
Hofholdningen) og Lax — Klæde, Lærred og Silke —
Glasvarer. De storste Indkjøb vare de af Klæde. Såle
des fik Byens storste Handelsmand, Peder Jepsen, ved
Efterårsmarkedet 1519 betalt 120 Gylden 1 */a Mk. for 6
Stykker Lejdisk og 8 Stykker grovt Klæde, og desuden 200
Mk. i Afdrag på en anden Klædehandel, og så var der
endda også kjøbt hos andre Kjøbmænd.
Handelsmændene i Ribe indskrænkede sig ikke til
at lade Kunderne komme til sig fra andre Egne af Lan
det; men de rejste selv omkring til Markederne i en vid
Omkreds, og herved må man lægge vel Mærke til, at
det ikke var de mindre Handlende alene, som befattede
sig hermed, men også Byens allerførste Mænd. Med
deres Produkt- og Stude-Handel forbandt de altid en
betydelig Indførselshandel, »navnlig af Klæde og andre
Manufakturvarer, således som f. Ex. Peder Jepsen (se
herom flere Gange i det Foregående). Det var netop
Forbindelsen af disse 2 Handler, som udgjorde Ribes
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Storhed. Disse store Handlende droge, for at afsætte
deres Varer, omkring med disse, og navnlig med deres
Klæde, til Landets storre Markeder. Det var derfor, at
det, som den senere Biskop Hans Laugesen fortæller i
en latinsk Tale, holdt 1551 eller 1552, D hed på alle
Markeder: „Når Riberne komme, så lad os kjobe godt
Klæde“, hvormed kan sammenlignes de gamle Folke
visers Ytringer (se S. 37. 39) om, at Folk rejste til Ribe
for at forsyne sig ined Klædevarer. — Hvorledes nu
selve Byens største Handelsinænd droge omkring på Mar
kederne, derpå indeholde Dronning Kristines Regnskabs
bøger flere Exempler, idet der anføres, at Dronningen ved
sådanne Lejligheder har kjøbt Varer af dem eller betalt
dem for tidligere Handler. Således havde den store
Studehandler Jep Kristjernsen 1508 været til St. Knuds
Marked i Odense med Klæde og var samme Års Efterår
til Kolding Marked. På dette sidste Marked var også
Jon Andersen med Klæde, og Jens Faddersen, som des
uden i Juli Måned havde været med Klæde på St. Magdalonæ Marked i Svendborg. 1509 var Jep Dokter på
samme Svendborg Marked med Klæde, og Klavs Jepsen
på St. Knuds Marked i Odense ined »amme Vare. 1511
var både Borgmester Lavrids Pedersen, Jens Faddersen
og Jep Kristjernsen til Odense Marked, og om den Første
nævnes, at han forte Klæde, med sig; samtidig var Jens
Kræmer (en mindre Handlende) der med Silke og Sindal.
Riberne indskrænkede sig dog ikke til Manufakturvare
alene; thi 1508 var Peder Kellibek både Vinter og Som
mer i Odense med „Urter“. — Med Undtagelse af de 2
Sidste hørte Alle til Ribes storste Kjøbmænd. Så mange
nævnes tilfældigvis, fordi Dronningen handlede med dem;
men naturligvis må vi antage, at de kun ere en ringe
Del af de Ribere, som i det Hele besøgte de samme
Markeder.
Med Hensyn til andre Næringsbrug end Handelen
vil jeg blot bemærke, at Ribe må have haft gode Bryg
gerier i Begyndelsen af det 16de Århundrede; thi dåden
2) Afskrift i Terpagers „Adversaria“ (Ny kongl. Saml, i 8vo,
Nr. 90.
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senere Kong Frederik den Første som Hertug i Året
1511 i længere Tid opholdt sig på Vestkysten af Slesvig
sydfor Tønder for Digebygningens Skyld, lod han sit 01
komme fra Ribe, da han foretrak „Riber 01“ for Tønder
01 *), og 1535 forskrev Johan Rantzau endog „Riber
01“ til sit eget Brug i Lejren i Fyn.Da ingen af de
nævnte Herrer havde haft nærmere Forbindelser med
Ribe, kan det kun have været Øllets egen Godhed, som
har bevæget dem til at give det Fortrionet.
I. Kongelige Skatter og Afgifter.
Om Ribe Bys kongelige Skatter efter Byretten er
taltS. 631 fl. — I Slutningen af Middelalderen finde vi i
Regelen som Kjøbstedernes eneste egentlige årlige kon
gelige Skat den såkaldte Byskat, der svaredes af enhver
Kjøbstad med en bestemt Sum, som ikke altid stod i no
get ganske passende Forhold til Byens Evne. For Ribe
savelsom for alle de storre jydske Byer var den egentlige
Byskat på Frederik den Førstes Tid 200 Mk. d.; men
Ribe svarede desuden en særegen lille Afgift under Navn
af „Voldennøskat“, udentvivl egentlig Valdborgmesse-Skat,
altså en Afgift, som skulde betales den 1ste Maj; den
udgjorde 15 Gylden eller 37’/i Mk. d. årlig.3)
Denne faste Byskat kunde nu ingenlunde være tryk
kende; men den var i Virkeligheden også kun don mind
ste Del af de Statsbyrder, som Byen måtte bære. Blandt
disse var der en, som også påhvilede Byen til Stadig
hed og efter visse Regler, næmlig det såkaldte Hold, en
Forpligtelse til at underholde Kongen og lians Følge
en vis Tid hvert År, i Almindelighed benyttet, når Kon
gen på sine bestandige Rejser kom til Byen eller i Nær
heden af den. Jeg kjender ikke nogen bestemt Angivelse
om Storrelscn af den Forpligtelse, som i denne Henseende
påhvilede Ribe; men jeg ser, at Byen 1519 betalte 100
Mk. for et sådant Hold, medens Kongen var i Vejle, og
’) Sulim: GI. Saml. II, 2, S. 196. (l Dipi. Flensb. II, S. 265.
•) Se „Nye da. Magaz.“, VI, S. 290. 312. 317. — Også i Dron
ning Kristinea Regnskaber findes Ribe Byskat opført med
200 Mk.
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Varde ligeså Meget.1) 1526 fik Byen først et Brev om,
„at samme vil foranstalte 2 Nætters Ophold for Kongen
og Folk på Skodborghus, siden han ikke kommer til
Ribe formedelst der grasserende Sygdom“; men senere
kom der 2 andre Breve, detene om „2 Nætters Ophold i
Odense; koster 600 Mk.“, det andet om et lignende Op
hold i Vejle.
Måske har Byen resteret med denne
Ydelse for et eller flere foregående År; thi dens For
pligtelse gik rimeligvis kun ud på 2 Nætters (o: Dages)
Hold om Året, siden den igjen 1528 fik Ordre om 2
Nætters Ophold for „Kongen og Medhavende“ på Koldinghus.2)
Langt mere trykkende vare dog de overordentlige
Pålæg, dels Pengeskatter, dels Udrustninger. Af de første
kan jeg anføre, at Jep Kristjernsen 1522 indbetalte 50
Gylden på Byens „Sølvskat“ (hvor stor denne i det Hele
var, angives ikke), og at Byen 1525 fik en Anmodning,
det vil omtrent sige, Befaling til at betale dobbelt Skat,
„til de mange Fremmedes Besoldning i denne besværlige
Krigstid“, og senere 2 Maningsbreve angående samme
„Overskat“, som allerede var indkommen fra de øvrige
Kjøbsteder. En lignende dobbelt Skat forlangtes også
1526. ’) Usædvanlig stor var den „overordentlige Skat“,
som blev pålagt de jydske Byer i Foråret 1535, efterat
Hertug Kristian var kommen i Besiddelse af Jylland:
Ribe skulde betale mest, 4000 Mk., Århus og Viborg (?)
3000 Mk., Horsens 2500 Mk., Randers 2000 Mk. De
nordlige Byer, som havde sluttet sig til Skipper Klement,
skulde tinge om deres Skat med Kongens Befuldmæg
tigede. 4)
Hvad Udrustningerne angår, så kunde det efter
Dronning Margrethes Forordning af 1396 synes, som om
Kjøbstederne kun vare forpligtede til at stille Skibe;5)
men Såmeget er vist, at de i Slutningen af Middel
alderen også måtte stille Mandskab, såvel til Land*) Suhm: Nye Saml., I, S. 347.
’) Efter en (temmelig ny)
Liste over nu forsvundne Kongebreve til Ribe By 1525—1530,
— i min Besiddelse.
’) Smst.
*) Da. Mag., III, 4, S. 207.
•) Kofod Ancher: Lovhistorie,
n, S. 560.
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Overenskomst. — I Kong Hanses Tid indtraf sådanne
Udrustninger temmelig ofte og må have trykket Byerne
meget. Ribe By findes lierved som oftest ansat til 80
Mand, som Byen udentvivl ikke blot måtte stille og ud
ruste, men i det Væsentlige også koste og lonne i Fel
ten.1) 1486 var det dog kun 40 Mand. Hvor stort det
skulde have vævet 1487, har jeg ikke fundet opgivet;
men den første Fredag i Maj indbetalte Borgmester Iver
(Nielsen) 400 Mk. i Kongens Kasse istedetfor det Antal
Folk, som Byen skulde liave udgjort med Kongen på
hans Tog til Gulland.’) Derimod måtte 80 Mand stilles
1495, (1496 var det nedsat til 70,) 1502 og 1505; 1508
var det endogså 120 Mand. Et År måtte Byen stille
Rytteri til Kongens Tjeneste, næmlig 20 „Værgende til
Hest“.3) — Hvad Forholdet til de andre jydske Byers
Udrustning angår, var det noget forskjeiligt, idet Ribe
snart var ansat lige med de største af de andre, snart
hojere end nogen af dem, f. Ex, 1508, da Ribe var sat
lige med Kjøbenhavn, men af de øvrige jydske Byer År
hus, Horsens og Ålborg kun til 80 Mand, Randers til 60,
og Viborg til 40.
Fra Kristjern den Andens Tid kjendes lignende Ud
skrivninger for Årene 1517 og 1519. I det første År
var det atter 80 Mand, istedetfor hvilke Byen betalte
ikke mindre end 1800 Mk., altså ligeså Meget, som den
egentlige Byskat for 9 År. 1519 angik Udbuddet Rytter
tjeneste og var både i sig selv meget betydeligt, og For
delingen streng imod vor By, da den ligesom Kjøbenhavn
måtte udrede 40 Mand, medens Malmø og Ålborg stil
lede 30, Århus og Randers 24, og do øvrige Byer der
under. Fra Frederik den Førstes Tid kjender jeg 3
Udbud, et fra 1525, lydende på „75 dulige Karle at udgå
af Ribe med Værge og Kost“, og et fra 1527 på „20
Karle i Harnisk at’ bruge i Norge; samme Karle liave
fri Underholdning af Byen ’/a År“.4) Det tredie angik
*) Hovedkilden herfor er Geh.-Ark.: „Danske Saml.“, Nr. 391,1.
*) Da. Magaz. IV, 1, S. 68.
•) Geh.-Ark.. „Danske Saml.“,
Nr. 391, 1. Årstallet har jeg glemt at notere mig.
4) Efter den forrige Side, Anm. 2, anførte Liste over Kongebreve
til Byen.
42
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en Sørustning, idet Ribe 1531 skulde stille et Skib med
80 Knegte, foruden Bådsmænd, til Toget mod Kristjern
den Anden, som havde gjort Landgang i Norge og gjort
sig til Herre over næsten hele Landet. Kun Kjøbenhavn,
Malmø og Odense vare ansatte ligeså hojt. Med hvert
Skib skulde følge en Borgmester og en Rådmand, og det
skulde være provianteret for et halvt År, hvortil dog de
mindre Kjøbsteder skulde bidrage.
Til de extraordinære Byrder i Krigstid“ hørte også
Indkvarteringen. I den flere Gange af mig påberåbte
Liste over Kongebreve til Ribe fra Årene 1525 til 1530
anføres en Mængde Breve om Indkvartering; men i Al
mindelighed nævnes Mandskabets Antal ikke, og man
kan heller ikke se, om måske en storre eller mindre
Del af den tidligere Indkvartering har forladt Byen,
forend den nye kommer; 1525 må Byen dog antages idetmindste at have haft en Profos og 37 Mand, og i 1527
idetmindste 40 Mand. I dette sidste År ses det indkvar
terede Mandskab at have klaget til Kongen over den
Underholdning, Byen gav det.

J.

Slottet.

Hvad der vides om dette for Reformationen, er i
alt Væsentligt fortalt i den historiske Del. Her kunde
endnu kun stå tilbage at give en Beskrivelse af Slottet,
således som det på den Tid så ud; men dels er det
så lidet og usikkert, hvad vi vide herom, dels står det i
så ndje Forbindelse med Skildringen af Slottet i en se
nere Tid, at det ikke godt kan adskilles fra denne. Her
vil jeg kun sige Såmeget, at Slottet efter Alt, hvad vi
vide om det i en senere Tid, vistnok ikke på nogen
Måde i Omfang og Pragt svarede til de Forestillinger,
som vi nu gjore os om en Kongebofg. — Vi have der
for også set at Kong Hans ved Nytår 1513 tog sin Bo
lig ikke på Slottet, men i et borgerligt Hus i Byen, og
at Kongerne til storre Forsamlinger ligeledes oftere be
nyttede Klostrenes Stuer istedetfor Slottet.
*) Ar. Hvitfelds Danm. Rig. Krøn., Folio-Udg., S. 1356. — Nv
Da. Magaz., VI, S. 129,
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Riberhus havde ingen Ladegård og intet storre Avls
brug, førend Kongen efter Reformationen lagde Nonne
klosterets Ladegård under Slottet. Fra den ældre Tid
omtales kun en, rimeligvis temmelig ubetydelig, Lade,
som Slottet havde beliggende i Gronnegade (S. 552).
Slottets Stalde lå i Nærheden af Horsfold (S. 537), og
tæt ved dem lå den Abildgård, som Slottet erhvervede
sig 1488 ved et Mageskifte med Helligåndsgården (S. 548),
hvorfor den fortiden af Gartner Pultz benyttede Have også
endnu kan høres benævnet Slotshaven.
Til Lensmændene på Riberhus må vistnok de S. 623
nævnte Fogder, idetmindste tildels, henregnes. Senere
forekomme: Erland Kalf 1359. 1360. — Valdemar Sappy
1364. — Erland Kalf igjen 1372. — Henrik von der Eest
el. Osten 1373. — Hennike Limbek 1377 (?). 1399. —
Hr. Peder Nielsen (Gyldenstjerne) af Ågård 1404. 1406.
— Hr. Erik Nielsen (Gyldenstjerne) til Tim 1419. 1443.
— Hr. Gunde Nielsen Lange til Lydum (?). — Hr. Lud
vig Nielsen (Rosenkrands) 1461. — Jes Quie 1476. 1486.
— Hr. Niels Høøg 1486. (1494.) — Hr. Predbjorn Pode
busk til Vosborg 1499. 1515. — Hr. Thomas Nielsen
(Lange) 1516.') — Hr. Predbjorn Podebusk igjen 1520;
til 1536 (el. 1535). — Hr. Johan Rantzau 1536.
’) Pontoppidan: K. H., II, S. 731. Rimeligvis havde han dog
kun midlertidig overtaget Lenets Bestyrelse for Hr. Predbjorn.
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Rettelser og Tillæg.
5, L. 28:
10, „ 11:
22:
23:
3:
SSj

8

■

den — læs: det
kort för Reformationen — læs: på Reformationens Tid.
Vest — læs: Øst
Vestermade — læs: Østermade
1278 befalede Paven, at Tienden til det hellige Land for alle de
danske Bispedommer skulde samles i Ribe (ad portum Ripen
sem), for derfra at sendes til Frankrig. (Ny Kirkehist. Saml,
ni, S. 3f8).
48, ,, 4: Dagen efter Brylluppet stadfæstede Valdemar Sejer i en
Mængde gejstlige og verdslige Stormænds Nærværelse den
„Medgift“ (Livgeding), som hans Sön havde skjænket sin Ge
malinde, og som bestod af (Indtægterne af) den sydlige Halv
del af Fyn tilligemed Odense By og Halvdelen af Møntretten
på samme 0. (Nordalbing. Studien, I, S. 84 fl.).
2: 22de — læs: 21de
7; I „Hamburg. Urkundenbuch“, findes i en Beretning fra 1285 en
Efterretning om, at, da den holstenske Greve Joban ved denne
Lejlighed drog imod Ribe i Forening med Biskoppen af Bre
men, havde Hamborg sendt Greven en Hjælp af 2 Kogger
(Skibe) med Mandskab.
3 fra neden: Juli — læs: Juni
14: Magelig — læs: Magelæg
3 fra neden: Vendsyssel — læs Vardsyssel
25 fil. Efter en Tegning af Kong Kristofers Ligsten, som bevares
ved Museet for nord. Oldsager, er det sikkert, at Stenen nu
ligger i Kirkens sydligste Sideskib, og. hvad der er af större
Interesse, at den har været belagt med en Messingplade lige
som Erik Menveds og lians Dronnings i Ringsted Kirke og lige
som Anders Bundesens og endnu et I’ar andre i Ribe Dom
kirke. Af Mærkerne i Stenen kan det med Sikkerhed ses, at
Kong Kristofers Plade forestillede Kongen 60in eneste Ho
vedfigur ; Ansigtet og Hænderne vare som på alle andre bekjendto danske Mindesmærker af dette Slags indföjede af
Alabast.
n 7 fra neden: 14de — læs: 13de
n
n 3 fl. Det er Biskoppens Navn, som i „Ser. Rer. Dan.“ er angivet
urigtigt vedE. (Esger) istedetfor T. (Tuve). Se „Rcg. Diplom.“,
I, S. 97.
»
» 6: Dc — læs: Kannikerne

s.

n
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90, L. 12 fra neden: 1298 — læs: 1273
94, „ 22: Ilte — læs: 1ste
99, „ 4 fra neden: indagatur — læs: indagator
104.
Blandt de Kirker, som i „Oldemoder“ betegnes som øde, ere
2 her glemte, næmlig Ullerup (ved Fredericia', som dog blev
tagen i Brug påny, og Sætorp i Jelling Syssel, rimeligvis Sejrup i Thyregod Sogn. Ialt bleve altså 14 Kirker i Bibe Stift
øde ved Pesten; men de 3 af dem optoges senere igj.cn. —
Efterat dette mit Skrift var trykt, er udkommen en meget nej
agtig Udgave af „Oldemoder“, besørget af O. Nielsen l'or det
kongl. da. Selskab for Fædrcl. Hist, og Sprog. Af denne ,
(S. XIX og 110) ses, at Bemærkningen om Opgivelsen af
Aastrup Kirke egentlig skulde gjælde Vejrup, og at „Gronæ“ dog
rimeligvis bor læses „Grouæ“ og er det nuværende Grove
(eller Grågård) i Haderup Sogn.
115, „ 12. Det er udentvivl ham, der 1291 nævnes som^Kannik i Ribe
og Provst i Lund. Se S. 589.
124, „ 2: fra neden: Gettrup — læs Gøttrup
— »23: 1513 ejede Puggård 7 Gårde og 3 Bol i Skadst Herred, hvoraf
ingen er nævnt her. Se Thorup Hist.: Efterret, om Ribe Kathedralsk., S. 46 fl. (1523 hos Thorup er en Trykfejl.)
135, „ 16: Fader) — læs: Fader
149, „ 9 fra neden: 1314 — læs: 1313
153, „ 20: Jensen — læs: Jonsen
164, „ 25: Turon — læs: Turon.
165, „ 3: Skyoptorp — læs: Skyæptorp
177, „ 8: Juleaften — læs: lille Juleaften
182, „ 12; Mæld — læs Mald
183.
Anm. 3 falder bort ifølge det S. 528 fl. Fremsatte.
190, „ 3: Slitaf — læs: Splitaf
192, „ 7: 1346 — bor være 1345
194, „ 26: Jærne. — læs: Jærne,
205, „ 13: Jon — læs:. Jens
206, „ 13: Tirsdagen — læs: Torsdagen
— »24: Væbneren — læs: Væbnerne
210, „ 7 fra neden. Det burde have været bemærket, at en temmelig
upålidelig holstensk Krønike er den eneste Kilde til denue
Fortælling.
231, „ 4. Denne Kl. van Riine, rimeligvis en indvandret tydsk Adels
mand, havde nogle Ar tidligere fået kongeligt Låsebrev på
noget Gods i Almind Syssel, som Joh. Liinbek havde skjøaet
ham. Låsebrevet er uden Daturn; men da det er udstedt af
Niels Jensen (til Keldebek), må det være en 10 til 20 Ar ældre
end denne Tid. (Lethrab. Håndskr.-Saml., 4to, Nr. 473.)
219, „ 7: Johan. — læs: Joakim
260, „ 2 fra neden tilføjes: Nonnerne 1 Sk. Grot, St. Klemens Kirke,
i hvis Sogn han vel bode, ’/> Nik. Sølv.
261, „ 10: Ved Begravelse menes her rimeligvis Begjængelse (Sjælemesser).
263, „ 8: 1404 — bor være 1405. Således bliver Tiden, der forløb inden
Brevets Bekjeudtgjbrelse i Ribe, ikke påfaldende lang.
275, „ 4. Ordet „Kupitlet“ udgår.
278, „i 13:'1414 — læs: 1415
292,
33: Jens — læs: Jon
—
»35: Søsterson — læs: Søsterbørn.
299, „ 23: Orm — læs: Orne
302, „ 9: 1443 — læs: 141«
317, „ 1: fra neden: Terkilsen — læs: Torkilsen
324, „ 26: De påtænkte Bilag have på Grund af det store Omfang, som
dette Værk allerede uden dem har fået, måttet udelades.
332, *■„ 7 ; fra neden. Ordene „Dansk Atlas — 1563“ udgå.
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346, L. 9: Adelhejd — læs: Alhejd
382, „ 29: Ar 1498 lod Kongen tage et Tingsvidne ved Kalslund Herreds
Ting om. at såvel han som tidligere hans Fader på Kronens
Vegne havde haft Ret til at ind- og afsætte Prior i Frue
klostret udenfor Ribe. (Efter „Geh.- Ark.“ 15, 5, 69 meddelt
mig af Hr. Lieut. Piesner.)
386, „ 11 fra neden: Kås — læs: Hvas
387, „ 25: Lave — læs: Las
392, „ 3: Prædender — læs: Præbender
—, „ 2 og 1 fra neden: Kristofer af Baierns — læs: den udvidede
Stadsrets
400, „ 12: 22de — læs: 23de.
405, „ 8: fil. Disse -Bestemmelser om Gudstjenesten ere dog et Par
hundrede Ar ældre.
411, „ 9: fra neden: Marts — læs: Januar,
414, „ 7. Smig. Bestemmelsen for St. GjertrudB Gilde (S. 614) om, at
den, som begyndte en Pillegrimsrejse, skulde følges til Grændsen af Byens Mark, som netop er ved Vittenberg.
415, „ 4: April — læs: Avgust.
—, „ 4 fra neden: 438. 442 — læs: 238. 242.
416, „ 25: Borg. 1 i Brede — læs: Borg i Brede
418, „ 5: Inderbjerrum — læs: Yderbjerrum
424, „ 25. Rimeligvis har Striden drejet sig om, hvorvidt fremmede Smede
foruden på det egentlige „Riber Marked“ om Efteråret tillige
havde måttet sælge på Byens øvrige Markeder.
440.
De 2 nederste Linier af Texten flyttes over nederst på næste
Side.
455, „ 12: Morits — læs: Movrits
—, „ 32: Banniker — læs: Kanniker
457, „ 29: 14de — læs 12te. Efter Kopibogen er Brevet udstedt af Kong
Frederik den Første Torsd. efter Felioiani Dag .1533; men
da denne Konge allerede var død d. 10de April s. År, må Års
tallet være forskrevet.
465, „ 25: 531 — læs 451.
466, 471, 472 og 473 står oftere: Bræmer — læs: Kræmer
469, L. 25: 1414 — læs: 1514
473, „ 33: Kulværket — læs: Bul værket
480, „
Anm. 1 og 2 ere ombyttede.
501, „ 8 fra neden: Povl — læs: Knud
515, „ 3: de — læs: det
525, „ 1: bebodes — læs: nævnes som tidligere bebot.
547, „ 19: Biberhus — læB: Riberhus
550, „ 26: 11 — læs: 10.
567, „ 31: 1322 — læs 1332
570, „ 9 fl. læs: som Rostock fortæller. Nedvisningerne •) og •) rettes
til *) og *).
572, „ 1: 503 — læs: 303
575, „ 4 fra neden: 235 — læs: 236 fl.
578, „ 4: Skodborg — læs: Vandfuld
592, „ 1 fra neden: forrige — læs: denne
600, „ 8 fra neden læs: forenet med Provstiet over Frøs og Kalslund
Herreder, og 1330 tillige med Provstiet osv.
605, „ 28: 1536 — læs: 1508
627, „ 8 fra neden, Det må ikke glemmes, at
Mk. var omtrent
Prisen p& en Ørtug Rug (smig. S. 631).
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Mav»e- ®g Sag» Register.
Forkortelser: B.=Borger. Bm.=Borgmestcr. H. =
Herred. K.=Kirke. Kl.=Kloster. Pr.=Præst. R.=Ribe. Rm.
=Rådmand. Rr.=Ridder. S.=Sogn. V.=Væbner. Vik.=Vikarius. — Hvor Stedsbetegnelsen mangler, menes i Almindelig
hed Ribe.
Side.
Abel, Hertug i Sønderjylland, 6iden
Konge.
40. 53. 59. 65 fil. — A.
Hemlyngh..................................
205.
Abel, Fru, Otto SnafsEnke. 307. 539.
Abild hørte til Ribe Stift. 103. 10G.
142. 281. 567. 603.
Ab terp.............................................. 128.
Adeldag, Ærkebisk. i Bromen. 7.9.10.
Adelsmænds Stilling i Kjøbstæderne.
284 fl.
Adolf VIII, Hertug i Slesvig. 316. 318.
Adsbøl i Strellev S.
369.
Adser, Pr. i Jernved. 361. — A.
Brock, Lensm. på Skodborghus. 468.
Afladshandel.........................
375 fli.
Ahlefeldt. Se: Hans. Johan. Klavs.
Aktrupgård................................
204.
Albrecht af Brunsvig, Rigsforstan
der. 74. — A. Andersen, Rr. 307.
— Albret Barfod, V. 311. — Albert
Krummedik, Bisk. i Lybek. 249. 339.
A. Snafs, V..............................
307.
Alhejd, Fru, Hr. Lave Urnes Efterlev.
346.
Allek, Anders Bundesens Hustru.
316 fli.
Allerup i Sneum S. 108. 310. — A.
i Toftlund S. 546.
Almind Syssels Omfang. 51. —Skal
give Marie Stuth og Marie Ost. 64.
Provstiet annekteret til Kantordommet. 175. fll. — 150. 162.
Almstok, nedlagt Kirke. . . 104.

Side.
Alrum i Stadil S.
182.
Alslev. 135. 487. 592. — Kirken lå.
til Visselbjerg. 605.
Amrum hørte tidligere til Slesvig
Stift................................... 103. 267.
Anders Adserscn. 124. — A.' Brok,
Kaun. 307. Kantor. 346. 352 fll.
— A. Bundesen, Bm. 212 fll. 226.
282. 635. — A. Henriksen, Rm. 257.
fll. 271. 284. 636. 637. — A. Jepsen
(el. Jessen\ V. 353 fl. — A. Las
sen, Rm. 637. — A. Madsen, Pres
byter.
347. 353. 354. 355. — A.
Olufsen, Rm. i Flensborg. 441. — A.
Orm, V. (?)
346. 354. — A. Orne.
299. — A. Povlsen, B. 447. — A.
Simonsen, Rm. 636. — A. Skeel,
Dekanus. 336. 341 fll.— A. Svend
sen, B. i Varde. 299. 346. — A. Tyge■sen, Forst. i Korsbr. KL
. 359.
Andst S................................ 97. 511.
Andæflyth S.
. . 50. 104. 106.
Anne, Fru, i Skåne. 343. — A., Hr.
Anders Broks Oldemoder. 353.— A.
Bagges. 417. — A. Madsdatter, Nonne
i Gudum Kl. 522.
Ansager............................................ 157.
Ansgar, Nordens Apostel.
. . 5.
Arild Klemetsen, Kap. i Ballum. 548.
Arkidiakonatet. Strid om Besættelses
retten. 339. — Bruges til at lönne
en kongelig Kanoelli-Æmbedsmand.
409. — Ærkedegnenes Stilling, Ind-
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tægter og Rækkefølge. . 597 fli.
Arndrup.................................. 134. 310.
Arnfast, Abbed i Rykloster. 70. —
Arfastus Uldonis, Pr. og Vik. 561.
Arrild......................... 225. 249. 408.
Asker, Biskop i Ribe. 18. — A. Mad
sen, Pr. i Jærnved. . . . 616.
Askovgård og Askov By. . 304. 572.
Arnold Heersen. Rm. 636.— A. Klementsen, Presbyter (= Arild Klemetsen?). 341.
Astrat, Mr., Kannik i Ribe. 140. 178.
589. — A., Ærkedegn. 599. — A.
Degn, V. (?) 177.
Astrup i Nebel S.
... 546.
Bade og Badstue, givne til de Fat
tige. 155. 216. 353. — Byens off.
Badstue. 265. 524. — St. Gjertruds
Gildes Badstue. 614.
Bagge (Bagæ). Se: Anna. Elsef. Gø
dik. Las. Lydikin. Niels. Peder.
Smig. 637.
Bakken, Skolemester og Forstander for
Peblinge-Gildet. 609. 615. — B.
Nielsen, Bm. 635. 636.
Ballum. Kirken lægges under Kapit
let. 46. 419. 589 fil. 591. 593. —
Bispestolens Gods der
53. 366
(Birk). 604. — Hollændere i Ballummærsk. 279. — 106. 128. 190.
200. 594.
Banckeborg (?) i Tydskland. . 646.
Bands rettelse af Kirkeranere. . 200.
208. 234. 236. 251. 253 fl.
Bedsted børte til Ribe Stift. . 103.
Bejerholm, Gård i Halk S. . 355.
Bckke.
...
165 fl. 331. 546.
Bendix Sehested (?). . . . 649.
Bergen. Provstiet der. . . 469.
Berghen (i Westfalen ?) . . 646.
Berncke Skinkel, Rr. . , . 287.
Bertel, Sakristan.
. . . 577.
Bertold Brodérsen, Bm. . 635. 636.
Bertrand, pavelig Kapellan.
. 91.
Beslag på Uskyldiges Gods. . 475.
Billum. 164. 199. 369. 399. 487. 605.
613.

Bispeeng ved Indrebjerrum. 45. 165.
Bispestolen i Ribe oprettes.
7. —
Kejserlige Frihedsbreve for den. 8 fli.
— Kongelige Frihedsbreve. 11. 22.
32. (51. 65.) 100. 188. 325 (40
Marks Bøder). 389. — Hertugeligt
Frihedsbrev. 53. — Om Bispevalget.
29. 44. — Møgeltønder og Andæflyth
Sognes Tjenestepligt. 46. — Gård
i Lustrup. 51. — Ejer Skibsreder.
63. — Dens Rettighed til Vrag og 40
Marks Bøder. 150. (245. 325.) — Und
tagen fra Pantsættelsen til Hertug
Valdemar. 189. — Strid om noget
af Bispestolens Gods. 350.— Hjælp
af Kirkerne til Krigsudrustning (Subsidium). 349 fl. — Birker. 366. —
Gods i Sem. 416. — Bisk. Ed til
Kapitlet. 408. 411. — Bispegårde i
Ribe. 147 fl. 304. 524 fli. — Bispe
stolens Ejendomme, Indtægter og Ud
gifter. 602—608.
Bispetiende. Forsøg på at indføre
den. 43. 319 fl. 393 fl.
. . 546.
Bjerdum (?). . .
. . 45.
Bjerrum ved Ribe.
Björn, byggede Sortebrödre-Kl.
47.
Bobøl i Føvling S. .
.
. 323.
Bogtrykkeri i R.
. .
425.
Bo, Kannik. 177. — Bo Høg, V. 206.
— Bo Nielsen, Kannik. .
. 407.
Bokard (el. Botard), Lokat. 360. 611.
Bonifacins, Kannik og Skolemester.
28.
Borbjerg Mølle. 288. — Sogn. 607.
.
. 646.
Borckdorf.
. . 370.
Bordrup i Oxby S.
.
. 416.
Borg i Brede S.
Borgin., første, nævnt i R. 214. 619.
— Borgm.- Række. .
. .
635.
.
. 139.
Bork..............................
. .
279.
Borlund........................
Borris...........................
.
.
346.
Bram drap S.
.
.
303.
Bramminge. .
. 246. 593.
Brande S.
166 fl. 590.
Branderap. .
.
. 546.
Bredballe i Hornstrup S. . . 329.
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Brede.........................
86. 103. 106.
Bredsten. 259. — Kirken annekt. til
Jelling Syssels ProvBti. 601.
Brejning S. 293. 347. — Brejning
Bispegård.................................. 605.
Bremen. Handel med Ribe. 95. —
Bisk, af Br......................
651. 661.
Brink i Ballum S., bisk. Gård. . 252.
273. 604.
Broder, Kannik og Dekanus. 20. 21.59.
— B. Riksen, Rm. i R,
. 636.
Brok. Se: Adser. Anders. Gjertrud.
Las. Peder.
Brunsvig .
.
.
646. 647. 650.
Brusk Herred, tidligere Almind H. 106.
Bryggerier i R.
654 fl.
Brønduni S. 194. 246. 352. 546.589. 592.
Brøns. 285. 476. — Kirken annekt.
til Arkidiak. 597.
.
. 219.
Brørup i Bøvling S. .
.
.
30.
Brøstrup. S. .
. 2821 284.
Bunde Andersen.
.
279.
Buntje i Ballum S. . .
.
. 194.
Bur S...........................
. 27. 35.
Buris, Prinds. .
.
. 646.
Buxtehude. .
.
520. 553.
Bytinget.
.
. 546.
Bækbølling. .
.
.
328.
Bøgvad i Egtved S. .
.
.
124.
Bøl i Lønborg S.
Bøndergods. Stor Synken i Indtæg
terne af dette. 142 fl. 167. 563. —
Holdskorn og „communitas“. 194 fl.
Bonstrup i Vamdrup S. .
.
97.
Børkop...............................
165. 590.
Bøvling S. 131. — Biskopp. Gård,
366 (Birk). 412. 469. 498. 604 fl.
Cecilie Litie, Frue.
137. — C.
Nielsdatter. 509. — Cile Bundisdatter. 612.

Daldover i Randbøl S.
.
Daler. . . 53. 86. 106.
Damgård (Sem S. ?) .
.
Darum. 90. 167. 190. 198.
590, 613 (K: låner Penge).

. 329.
564. 603.
. 496.
208. 403.
— Løbe-

degn. 443. — Lille-Darum. 282, 333.
349.612. 617.
Debel..........................................
562.
Dejberg......................................
546.
Dekanus i Domkapitlet i den ældste
Tid. 24. 33. — Det senere Dekanat
oprettes. 335 fl. 351 fl. — Guldager K. annekt. 446. — Dekaner
nes Stilling og Rækkefølge. 599.
Deppen i Tydskland. . .
.
646.
Dewenter i Nederlandene.
.
646.
Ditlev Reventloff, Rr. . 352. 355,
Ditmar Blau, Rm. 636.— D. (Thødemar) Tidemansen, Bm. 257. 261.
271. 272 (?). 635. 637.
Domkapitlet, oprettes. 19. — Konge
lige Frihedsbreve. 22. 41. 54. 58.
66. 138. 159. 162. 163. 312. 325. 378.
453. 468 — Kannikeklosteret brænder. 30. — Klosterlivet. 32. 45. —
Vælger Biskopperne. 22. — Får
Bøderne for Helligbrøde af sit eget
Gods. 53.74. — Lgld. Biskopsgaven.
74. — Lgld. Bandsbøderne (for Ude
blivelse fra Retten). 335. 357, —
Lgld. Indtægt, af ledige Præstekald.
54. 58. 96. — Appellerer til Paven.
68. 72. 117. — Kapitels- Statuter. 93
(om Fordel, af Fælles- Indtægt, m.
m.). 156 fl. (om Kann. Begra
velse og Nådsensår). 277. 290. 292.
301. 333 fl. 404 fl. 455 (om Option
af Fællesgodset og Fordel, af Fæl
lesindtægt).— Kapitlet 1291. S. 106
fl. — Kong. Beskyttelsesbrev under
Bispestolens Ledighed. 149. — Al
mind. Møde på Langfredag. 175. —
Klager over Forurett. 235. 302.
312. — Bortforleninger af Kapitlets
Gods. 297 fli. — Dets Tjeneres Skat i
Sønderjylland. 363. — Paveligt Fri
hedsbrev. 364. — Prælaterne Skulle
ikke have Fortrin i Anciennitet. 436
fl. — Kong. Beskyttelsesbrev mod
Lensmanden på Lilletønder.
453.
— Sender Hertug Kristian en Nyt
årsgave. 488. — Reformationens Ind
flydelse på det. 501. — Mageskifte med
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— Gjertruds A. 565. — Hierony
mus’s A. 565. — Jakobs A. 566.
(243. 286.) — Jakobs A. el. K. under
Sejerværket.
566. (130. 142, 276.)
— Johannes’s A. 567. 582. — Jo
hannes’s K. 567 fl. (152.) — Katha
rinas K. 568 fl. (415.) — Kosmas og
Damianus’s A. 569. — Det hell.
Domkirken, opføres af Sten. 14. —
Korses A. 569. 585. (182.) — Kristi
Brænder 30. 54. 262. — Marie Stuth
Legems A. 569. (341. 362. 373.) —
og Ost. 64. 5b5 fl. — Afladsbreve
Lamberts A, 569 fl. (327.) — Lauren
til Fordel for den. 77fl. 107. 227. 239.
tius’s K. 571. (107 fl.) — Lauren262. 361. 365 fl. — Paveligt Friheds
tius’s A. 571. (110.) — Lucius’s K.
brev. 364, — Styrter ned. 96, —
Ligstene med Messingplader. 121.
571 fl. (304 fl. 419.) — Maria Altere
og Kapeller 572-575. — Maria Mag197. fl. 216 fl.661. — Blus foran Høj
alteret. 130.—Voxlys foran Hostien
dalenes A. 575 fl. (277. 353.) - Mi
kaels K. 576. (346 fll. 353 fl. 373.)
og på Hdjalteret. 138. 349. 428.
— Mortens A. 576 fl. (370.) — Ni
585. — Eget Sogn. 206. 216. — Det
kolaus’s K. 577. (198.) — Olufs A.
store Tårn et Slags Fæstning. 235.
— Sejerværk 262. 296. — Proces
577 fl. (121. 314.) — Peders A. 578.
sion for vor Frue. 296. — med d.
— Povl og Peders K. 578. — Si
hell. Kors. 327. — Kristi Legems
mon og Judas’s A. 579. — Sorens
Proc. og St. Mikaels Proc. 352. —
A.
579. — Apostl. Thomas’s K.
for vor Frue (og d. hell. Anna).
579 fl. (99.) — Trefoldigheds A. 580.
368 fl.— Ambo. 290. 377. — Fast(322. 348. 408. 556.) — De hell. 3
lænkode Bøger. 296. 416. — LekKongers K. 580. — Dronning Mar
toriet. 331. — Et påtænkt „vor
grethes K. 580 fl. — Ridder Jon Ja
Frue Broderskab“ 364 fl. — 6 Sølvkobsens A. 356. 581. (3U0.) — Kantor
stob, skjænk. til Hbjalt. 368. —
Jakobs A. 581. — Hr. Niels Knud
Ildpande. 373. — Vor Frue Kor el.
sens A. 581. — Niels Kantsler’s A.
d. nye Kor. 398. — Degn af Latin
581 fl. (133.) — Esger Juls A. 582.
skolen. 44 J.------- Domkirkens Be
(135.) — Andre Mærkeligheder: Dø
skrivelse, 554-587. Derunder: Koret
befont, Lysestage, Krucifix, St, Jør
med Lektorier, Hdjalter og Sidealgen, St. Kristofer, Kristi Grav, Bi
tere, Korstole og Døbefont. 555-557.
spestol, Ildpande, Sejerværk, Orgel,
— Sidealtere og Kapeller: Sognealter.
Kostbarheder i Sakristiet. 582-585.
558. fl. — Alle Helgens A. 559. —
— Indtægter. 585 fl. — Præsteska
Andreas og Englenes A. 559 fl. —
bet. 586 fl. — Lys ved Døbefonten.
Andreas’s K. 560 fl. (294. 315. 3s5.
586.
497.) — Annas K. 561. (164. 218.) Donneruplund, biskopp. Gård. 606.
— Ansgarius’s A. 561 fl. (353.) — Dorothea, Frue, på Koldiughus. 402.
Antonius’s A. 562. — Apollonias A. Dover, nedlagt Kirke. . .
104.
562. — Barbaras K. 562 fl. (214. 292. Drab i en Kirke,
.
,
.
289.
355. ) — Bethlehem K. 553 fl. (248. Dråby („Draghby“), ved Æbeltoft.
356. ) — Birgittes K. 564. (308 fl..
173 11.
328. 446.497.) — 11,000 Jomfruers Dunse............................................... 511.
K. 564. (294. 303.) —Erasmus’s A. Dybsliolt, Skov ved Rødding. 399. 562.
564. — Georgii A. 565. (255. 322.) Død, den sorte. .
* .
196 fll.

Sortebrbdre Kl. 531. — — Domkapitlets Beskrivelse. 587 fll. Derun
der: Præbenderne. 587-593. — Fællesindtægterne. 593-596. — Prælatureme. 597-602. — Procurator capit. 596.
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Dørslund i Brande S.
289. 305.
Døstrup. 106. 108 fl. 203. 310. 416.
564.
D&rekiste.............................
509.
Ebbe Niclæssen, B. 207. — E. Niel
sen, Foged (advocatus). 623. — E.
Ugothsen, Marsk............................. 63.
Egernfjord.................................
646.
Eggert Frille. Rr. 286. 331. 348. 354.
Egvad i Sønder-Rangstr. H. 101. 409.
— Egvad i Nørre H. . . .
607.
Eg& i Århus St..................... 341 fl.
Eiderstedt. ...
. . .
385.
Ejsing i Hostrup S. .
366.
Elbo Herred hørte tidligere til Brusk
H. 106. — 260 („Elnd“). 511.
Eleonora, Dronning. ... 48.
Elisabeth („Elsoff“), Frue, til Nørholm. 299 fl. — Elsef, Lars Bagges
Hustru. 413 fl. — Else Munck, Ab
bedisse i Stubber- Kl. 410. — E.,
Nonne i R. 259. — E. Thomisdatter,
Klavs Sehesteds Hustru.
. 483.
Eltang......................................... 302.
Emmerich (?) i Tydskland, . 646.
Emmerlev.
106. 277. 279. 281. 294.
307. 408. — Vor Frue Alter. 228.
Emmerske..........................................87.
Enderupskov, nedlagt Kirke. . 104.
Engbjerg............................
305. 572.
Erik Emun, Konge. 16 fl. — E. Lam,
Konge. 17. —E. Plovpenning, Konge.
40. 52. 54. 58. 65. — E. Glipping,
Konge. 40. 71 fl. 99. — E. Menved,
Konge. 40. 98. 126. — E., udvægt
Konge. 167. — E. af Pommern. 263.
266. 272. — E., Hertug af Sønder
jylland. 76. — E. Dozenrode, Ærked.
i Slesvig. 278. — E. Eriksen, V.
312, — E. Henriksen, V. 266. —
E. Jensen, Rm. 635. — E. Jonsen til
Semgård. 304. — E. Josefsen, Rm.
352. 636. — E. Juel til Åbjerg, Hansbroder (?): 543. — E. Krummedike.
272. — E. Ludsen (Lydersen), V.
(?)• 278. — E. Markvardsen. ;401. —
E. Niclæssen. 97. —E. Nielsen (Gyl

denstjerne), Lensm. 298. 659. — E.
Ottesen Rosenkrands, D. R. Hov
mester. 390. — E. Rekhals, B. 352.
— E. Rind. 301. 543. — E. Skram.
564.
Erland, Rm. 636. — E. Kalf. 210.
fl. 230 fli. 659.
Erritsø........................................
302.
Esbern (Sort Esb.), Rm. 636. — E.
Mikkelsen, Rm. 636. — E. Nielsen,
B. 493. — E. Ågesen. 517.
Esger, Biskop. 55. 58. 69. 72. 74;.
76. 86. — E., Provst i Hardsyssel
(1287). 97. — E. Jul, Kannik og.
Provst i R., senere Ærkebiskop. 119
fl. 132 fil. 589. 599. — E. Mø, Kan
tor 180. 577. 601. — E. Kristjernsen, V. 205. — E. Jensen, V. 299.
— E. Nielsen, V. 329. — Esge Hen
riksen, V. 398. — Esge Friis,
Lensm. på, Trojborg. 616. — E.
Person, Rm. 636r
Eskelund i Brørup S. . 305, 572.
Eskild, Ærkebiskop i Lund. 21. 26.
— Biskop. 253. 272. 597. — E., Prior
i Antvorskov. 482. — E. Feddersen,
Provst i Vardsyssel. 252. 599. — E.
Griip, Hr. 165.
Essenbek Kl. .
. . 260.
Estrup.
. . 136. 305. 323. 572.
. 222. 565.
Estvad Mølle.
Etzel i Tydskland.
646.
Everhard, Presbyter. . . . 290.
Fader, Kannik. .
. 120. 139.
. 261. 560.
Fanø............................
Fardrup (Nør- F.). 121. 131. 183.
194. 220. 353. 418. 476. 511. 546. 570.
572. 582. 589. 590. 593. — K. annekt.
til St. Lucii Kap. 306. 572. — Løbe
degn. 473.
. . 220.
Fardrupholm. .
. 256. 496.
Favrholt i Sem S.
. . 283.
Faxi Folken på, Føhr.
Ferup (?) i Brusk H. . . 546.
. . 546.
Fidde i Henne S.
. . 272.
Filippa, Dronning.
Filling (Sønder- Fjelding) K. 293.
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Findrup, nedlagt Kirke. . . 104.
Fin Lavridsen af Harndrup, V. 353.
Fineker............................................ 123.
Fiskerhuse i Eltang S.
. . 303.
Fiskeri........................................ 380.
Fjedsted i Spandet S. .
. 545.
Fjelstervang, nedlagt K. . . 104.
Flandern, Ribes Handel på. . 638 fl.
Flensborg. 281. — Marie K. 272. —
Kalendegilde, 274. — Gråbrodre Kl.
415. - 646. 649.
Flynder S. .
194. 560. 562.
Fobislet......................................
255.
Fogderne iR: Herskabsf. 622 fil. 631.
634. — Byfogd. 633 fl.
Fol. Løbedegn
443.
Folding („Fuldærn“). . . 57. 593.
Folk Okken på Føhr. . .
283.
Forballum. . . 108 fl. 124. 165.
Forstaden..........................
506 fli.
Framlev i Århus St. . . .
179.
Frands, Prinds. 431. — F. Iversen,
SOn af Bisk. Iv. Munck. . 498 fl.
Frederik 1. Hertug, siden Konge. 422.
461 fil. 650. 655. — F., Hertug af
Baiern. 316. — F. Dulmer, Ærkedegn. 599. — F. Munck. 575. —
F. Tidemansen, Rm. 635.
Frelief Kristjernsen. .
. . 286.
FriiB. Se: Esge. Jakob. Jens. Jep.
Johan. Peder.
Frille. Se: Eggert. Hilleborg. Jo*
han. Kristjern. Klavs. Kristine.
Friserne have måske anlagt R. 4 fli.
— Sejlads og Handel på R. 57. 593.
640. 650.
Frode, jydsk Underkonge. . . 7.
Frbjdevigh (Fr&jkgårde i Måbjerg S.).
288.
Frøs H. giver Marie Stuth. 65. 585.
— Provstiet annekt. til Kantordømmet. 159. 395 fl.
Fulbert, Biskop................................. 7.
Føhr. Vesterlands- F. hørte til Sles
vig St. 103. - 267. 283. 348. 385.
Gadbjerg.................................... 259.
Gader: Gammel Biskopsg., Gråbrå-

dregade, nu Grydergade. 552. (147.)
— Bredeg. på St. Hans Holm. 528.
fl. (213.) — Dammen. 517. — Fisker
gade. 554, — Grønærg. (Gronneg.)
552 fli. — Gråbrodregade, 2 af dette
Navn. 537 fl. — en tredie. 552. —
Gråbr. Klosterg. 538. — St. Hansg.,
nu Bispeg. 525. (147.) — Ippæg. 536.
— St. Katharinæ G. (Becheg.), nu
Sortebrodreg. 523, — St. Klemensg.
542 fl. — Kongensgade 537. — Kræmerg., Bredeg., nu Storeg. 518. — St.
Laurentii G. 537. — Mads Hiijnes G.,
nu Vægterg. 523. — St. Mikkelsg.
535. — St. Nikolaus G., nu Tangeg.
510. —Normandsg., nu Præsteg. 551.
(273.) — Saltegade 506. — Skoleg.,
nu Puggårdsg. 534 fl. (128.) — Smede
gade. 525. — Stenbodeg., Kræmerg.
520 fl. — Sutorg. eller Suderg.,
måske Bådemandsg. 524. — Sviegade
535.
Gammel S. på Holmsland. 105. 271.
432 fl.
Gammelgård i Østrup S. . . 562.
Garthatheeth (Hedegård?) i Hjortlund
S. 221.
Gasse................................................ 153.
Gejstlighedens Nådsensår. 94. — Privi
legier. 122. 150. 162. 345. 389. —
Tiende til det hellige Land. 91.
177. — Absolution for Forseelser.
229.
Gert den Store eller Skaldede, Greve
i Holsten. 161. 168. 179. 180. 184.
185. — G., Greve af Holsten, Hert.
af Slesvig. 249. 266. — Gerhard,
Gr. af Oldenborg. 379. — Gerh. af
Borken, B. 192. 207.
Gilder. 611-618. Derunder: St. Hans
Gilde. 611. 612. (473.) - Kalende
G. 611. 612. (343.) — St. Peders
G. 611. 612. (415. 525. 527). — St.
Antonii G. 612. 613. — St. Lamberts G. 612. 613. — St. Jesu G.
612. 613. — St. Marci G. 612. 613.
— St. Francisci G. 612. 613. — St.
Annæ G. 612. 613. — Vor Frue G.
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612. 613. — St. Gjertruds G. 612.
613 fl. (445.) — Hellig Korses G.
612. 614.— St. Elements G. 612,
614. — St. Severins G. 612. 614.
— St. Mariæ Magdalenæ G. 612. 614.
— St. Jebs G. 612. 614. — St.
Knuds G. 612. 614. — St. Nikolaj
eller Peblinge G. 612. 614 fl. (341.
362. 373.) — Præste G. 312. 315 fli.
(355. 408.) — Vikarie G. 612. 617.
(560.) — St. Katharinas G. 612. 617.
— Frænder G. i Vardsyssel 309 fli.
Ginding H.................................
393.
Gistæth Mølle. .
.
.
194. 221.
Give.................................................. 201.
Gjertrud Brocksdatter.
. 353 fl.
Gjesing. . .
.
153. 155. 203.
Gjesten............................................. 310.
Gjestenskov, Gård i Gjesten S. 166.
Gjæsteboderne i R.
. . 440 fl.
Gjøde, Forst. for Hell. Ånds G. 129.
— G., Kannik. 177. 181 fl.— G. Lagesen, Kantor. 578. 601. — Gødhy
Staphensen, Rm. 636.
Gjødesvang i Tistrup S.
.
575.
Gjørding H. giver Marie Stuth. 65.
585» — 162 (?). 246. - G. By. 591.
— Løbedegn 443.
Glibstrup i Lyne S.
.
.
578.
Godich, Foged eller Lensmand. 85.
623. — Godikin (Gødik) Bakæ, Bin.
292 fl. 635. 636.
Gonsager.......................................... 153.
Goslar...............................
646. 649.
Gotskalk Eriksen, Kantsler.
466.
— G. Hwit, Foged eller Lensmand.
184. — G. Jensen, Kannik og Provst
i Vendsyssel. 243. 252. 536. — G.
Mule. 191. — G. Skorf. 212.
Gottorp. 168. — Toldsted. . 475.
Gram. 137. 211. 231. 272. 341. 579.
— Gram H. . .
128. 249. 395.
Grauengård. 3 Gårde af dette Navn.
302. 303. 315.
Grawerstell i Tydskland.
.
646.
Gredsted.
. 403. 562. 589. 591.
Grejs........................................... 342.

Grene. 589. — Gr. Krog, Møllested.
342. 591.
Grethe, Fru, Nonne i R.
.
353.
Grimstrup............................ ‘ . 310.
Grisbæk i Vejrup S.
.
. 310.
Gronæ el. Grouæ, nedlagt K. 104.
Grdningen i Nederlandene. . 647.
Gråbjerg (Henne S. ?) .
. 578.
Gråbrddre- Kl. stiftes.
48. fli. —
Kirken indvies. 92.— 137. 140. 154.
181. 183. 252. 259. 260. 319.
(Retterting, holdt i Kl. Stue). 341.
352. 359 (Kristi Legems Alter).
414. (vor Frue Kapel). 613. —
Voldsomhed (?) 178. — Adeligt Bryl
lup. 424. — Reform. 426. — Mage
skifte med Byen. 427. — Over
drager Byen et Teglværk. 436. — Be
skrivelse. 537 fli.
Gudum K. 105. — G. Kl. 140. 410.
— biskopp. Birk. 366 fl.
Guido, pavelig Legat. 77 fli. — G.,
Kannik og Provst. 117. 589. 601.
Guldager. 238. 300. 591. 605. — K.
annekt. til Dekanatet.
446.
Gunde Nielsen (Lange), Rr. 313.
328. 351. 455. 659. — G. Nielsen
Lange, Mag., Dekanus. 375. 404.
445. 455. 533. 599.
Gunner, Biskop. 50 fli. 65. fli. —
G., Abbed i Løgum Kl. 128.— G.
Degn, Kantor.
601.
Gyde Esgersdatter. .
.
.
206.
Gyldenstjerne. Se: Erik. Jørgen.
Knud. Oluf. Peder.
Gøttrup („Gættrup“).
.
. 124.
Gårslev S.......................... 303. 314.
Haderslev.
167 (Slot). 169. 237.
358. 415 (Gråbrodre). 651. 652. —
Gammel Haderslev 403.
Hagen, Kap. 184. — Hakon Kristjernsen, Væbner. 287.
Haldum i Århus St.
.
. 182.
Half (?)........................................ 511.
Halkjær i Stadil S. .
. .
180.
Hamborg.
638. 646. 649. 650. 661.
Hammerum H.
. .
. 97. 546.
Ilannerup i Ullerup S.
. .
299.
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397 fli. 410. 412. 498. — H. Limbek
til Nebbe. 261. 299.
Haske, Provst Kristjcrns Forretnings
fører. 140.
Hastrup....................................... 288.
navervad i Brøns S. .
566.
Havervang..................................
588.
Hawæng (Hauge i Gjellerup S. ?). 140.
He. 133. 205. 271. 298. 561. 593. 594.
Hede, måske Sønderbede i Hostrup
S. 135.
Hedegård i Hjortlund S. 194. 347.
591.
Helgoland................................... 380.
Helias, Biskop. ... 18 fil. 26.
Hellevad K. annekt. til Domkapitlet.
32. 592. — 103. 409.
Helligåndsgården. 129. 137. 140. 146,
154. 181. 183. 248. 373. 381. 451. 470.
489. 513. 547 fli.
Helm på Rømø.......................... 204.
Helvig, Dronning. 186 fl. — II., Nonne.
503.
Hernmet......................................
578.
Henne. Præstekaldet lægges under
Puggård. 124 fil. — Hennigberg.
179. — H. Mølle. 603.
Ilennegård tilhører Bispestolen. 19.
253. 561. 603. — Biskopp. Birk. 366.
Hennike, Provst i Jelling Syssel. 602.
— Hennikin Beversteen. Rm. 636.
— H. Hinceri. 171 fli. — Hennike
Fencke el. Finik., V. 261. — H.
Limbek. 226. 234. 236 fli. 245 fil.
266. 283. 659. — H. Piksteen, Rm.
283. 294. 636. — Hennikin Saxe,
Harald Blåtand, Konge. 7. — Ha
Kann. 372. 379. 400. 407. 445. 533.
reid Ebbys på Føhr. 286.
Henning Albertsen. 307. — H. MeyenHarburg. ..>... 649.
strup, Rr., Slotsherre på Koldinghu9.
Hardboøre tillægges Bispestolen. 67.
254. — H. Meynstorp, Rr. . 390.
Hardsyssel8 Omfang. 51. 150. — Prov Henrik der Eiserne, Greve i Holsten.
stiet. 367; oprettet til et Prælatur i
186. 224. 230. — II., Sognepræst
Kap. 432 fl.
ved Domkirken. 538. — H. af Lybek, Kann. i R. 133. — II. Andersen,
Harek, Biskop...................................10.
Harndrup i Fyn..................
353,
Bm. 226 fl. 283. 635. — H. Ander
sen Skøth. 343. — H. Bruun, Kann.
Harte...................................
546.
222. — H. Dylmer. 183. — H, Erik
> I artlev Hercsen, Em,
. . 636.
sen Banner. 297. — H. Esgersen,
Hartvig Iversen Juel, Bisk. 386. 393.

Hannover. .
.
- 645. 646. 647.
Hans, Konge. 387. 420 fil. 438 fil, —
H. Ahlefeldt på Tørning. 387. —
H. Albrctsen, Dr., Dronn. Kristines
Kantsler m. in. 595. — H. Andersen,
B. 464. 466. 473. — H. Bagæ, B. 292.
— H. Björnsen Tejste, Bisk. i Bergen.
401. — H. Bruun, Guardian. 428.
541, —II. Fynbo, Pr. i Enderupskov,
derpå Vik. 477. 501 fl. — II. Gøske,
Em. 636. — H. Hinzesen, Kommeud.
i Antvorskov. 239. — H. Iversen,
Em. 441. 445. — H. Iversen Juel,
V. 386. — H. Kalf til Aktrupgård.
204. — II. Kortsen, Guardian. 359. 538.
541. — II. Lancken, Vik. 566. 580.
— H. Limbek, Er. 197 fil. 246. —
H. Markvardsen, Kann. ,455. — H.
Mortensen, Dr. 421. — H. Munck
til Krogsgård. 439. 649. — H. Niclessön, Er. 169. 177. 182 (?). — H. Niel
sen, Gejstlig. 353. — H. Nielsen, Rm.
637. — H. Nielsen Lange til Kjærgård. 426. 487. - H. (Joh.) Reff. 434
fil, 447. 600. 652. — H. Rusch, Prior
i Korsbr.-Kl. 421. 555. — II. Severinsen, Kann. 437. 455. 470. 515.
525. - H. Skegh. V. (?) 354 fl. H. Skovgård, Mag. ProvBt i Hardsyssel 433. 435. 600. — H. (eller
Jens) Splitaf. 169. 184 fl. 189. —
H. Svanning, Mag. 583, —H. Tholfsen. 207. — H. Tyndering. 169. —
H. Tygesen. 528. — H. Valkendorf.
287. — H. Vidisen, Bm. 635. 636.
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V. 311; mon = H. Ejsen (Lange)
til Kjærgård. 328. 363. 544. - II.
Goodogh, Rm. 635. — II. Knudsen,
Lensm. pi Tørn. 426. 650. — II.
Minde, Rin. 635. — H. Mynter. 92.
— H. Nielsen. 299. — H. von der
Osten, Høvedsm. på Ribcrhus. 233.
659. — II. Rantzau, Høvedsm. på
Vardehus. 299. — II. Sperling, Bm.
iLybek. 276. — II. Stampe, V. 410.
487. 605. 606. — H. Stangeberg,
Biskop. 334- 355. 418. 599. 601.—
H. Steen til Plovstrup.
343. —
H. Torkelsen Ulfeld, Bisk. i Odense.
317. 349.
Hensevig (?) i Jerlev II. . . 546.
Herbert Knudsen, Høvedsm. på Viborg
Slot. 307. — H. Somær, 120. 637.
Herborg, nedlagt K. .
104.
Hergert, Jon BondesSön.
. 211.
Herman Græværoot, Rm. 205. 635.
637. — H. Iversen Pennoo, V. 302.
— II. Knudsen, V. 252. — II. Reetgyald. 214.
Herrested, nu Toftlund S. .
108.
Heslund i Gjørding S.
. .
190.
Hesselballe i Uldum S. . .
342.
Heste-Udførselen. . . 641. 645 fil.
Heyne Kræmmer........................
354.
Hilleborg Kristjernsdatter (Frille).
287.
Hillerslev..........................................511.
Hillerup.............................. 282. 566.
Hincerus Nyburgh.
. . . 569.
Hjarup S............................................ 97.
Hjerm..........................................164.
Hjerpsted hørte til Ribe St. 103. —
166. 408.
Hjerting i Frøs H. . . 546. 503.
Hjortvad........................................... 5ß6.
Iljulsager i Henne S.
. 588. 592.
Ho. 341. 487; 591. 605. — Præben de
i Ho og Oxby.................................419.
Hodde................................ 194. 300.
Iloddeskov.................................. 560.
Hold, 2 (4) Nætters for Kongen. 473 fl.
Holdskorn.............................. 194 fl.
Holger Rosenkrauds, Rr., Lensm. på

Koldinghus................................ 468.
Holm. St. Hans. . . 382. 528 fil.
Holmene (Ribe Holme). . 114. 468.
TIolmgård i Lem S., biskopp. Gård.
412. 606.
Holmsland, tidligere Nørbyholm. 140.
581. 600. 611. — Provstcgård. 600.
Holstebro. 97 (Provstcgård'. 276. 288.
648. 649. 650. — Bispegård.
603.
Hondorpgård i Ullerup S. . 310.
Home II., nu delt i 3 Herr. 51. 106.
— Vester Home II. nævnes 1324. S.
164.
Horsager i Skrave S, . . 139.
Horsens. . . 260. 342. 649. 650.
Horsfold...................................... 537.
Horsted............................................. 166.
Hospital, det almindelige. 532. 549.
566.
Hostrup i Skadst H.
369. 487. 605.
Hotrop ? (Hørup ?)
123.
Hunderup. 403. 511. — Løbedegn. 443.
Hundsbæk.
. . . £?69. 602 fl.
Husby..........................................
397.
Husum........................ 379. 646. 652.
Ilvam.................................................. 71.
Hvidding. 71. 240. 408. 443 (Løbe
degn). 545. — liv. Nakke. 112. —
Hv. Herred.
. . 76. 210. 395.
Hvolgård. 342. 344. 412. 482. 692.
605.
Hyby i Ullerup S.
... 299.
Hygum i Nebel S. 139. 142 fl. 511. —
H. i Vandfuld II. 272. 577. 591. —
H. i Frøs II. 443 (Løbedegn). 546.
- II. i Kollerup S. . . . 342.
ITyrnixholm (Hørsholm). .
.
137.
Høgård....................................
302 fl.
Hbjcn..........................................
305.
Hojer hørte til Ribe St. 103. — 106.
281. 379. — II. Herr. . <106. 210.
Hbjerup..............................
378. 511.
Høm i SemS. 43. 291. 385. 416. 496.

Ib Neb, B..................................... .471.
Idzard Grave............................. 438.
Ikast.................................................. 140.
Inder-Bjerrum.
545. 558. 582. 589..
43
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Ingeborg Jochimsdatter. . . 287.
Ingierd Ilermansdatter til Iløg&rd.
302 fl. 314 fl.
Interdikt.............................. 179 fl. 251.
Isarnus, pavel. Legat, Ærkebisk. 116
fli. 132.
Isbjerg Mølle ved Varde,
. 299.
Itzehoe.............................. 646. 650.
Iven Esgersen, V. 311. — I. Jensen,
V. 311.

Jakob, Guardian. 138. 541. — J.,
pwpos. sehol. 1S3. — J., Abbed i
l«y Kl. 234 — J., Kantor. 581. 601.
J., Ærkedegn 1291. 588. 598. — J.,
Kann. 1291 og Provst i Lund. 589.
— J. al' Guldager, Kann. 590. — J.,
Provst i Ilard Sy. 600. — J. Aughysen, Provst i Vardsy. 136. 140.
599. — J. Daal, Kann. 583. — J.
Ebbesen, Kann. 590. — J. Erlandsen, Ærkebisk. 68 til. — J. Esgersen,
Skolediscipel. 315. — J. Friis, korig.
Skriver. 367. — J. Ilaardh, B. i
Odense. 184. — J. Jensen, Borgm.
234 fl. 635. 637. — J. Johansen, Rm.
635. — J. Kalf. 230. — J., kaldet
Kantor, Kann. 159; Provst 588. 601.
— J. Klood, Rm. 635. 637. — J.
Krumpen, Ærkedegn i Viborg. 447.
— J. Lange, Dompr. i Lund. 113
fil. Kann. i R. 588. — J. Skondelef,
Bisk. i Slesvig. 278. — J. Splitaf,
Bisk. 167 fli. 189.- J. Vibe, B. 541.
Janikin Jojpsen, Rm. . . . 636.
Jannerup. 118. 201. 342. 369. — K.
annekt. til Kapitlet.
. . 391.
Jareld, Bisk.......................... 12. 14.
Jelling Syssels Omfang. 51. — Giver
Marie-O,st. 65. 585. — 150. 162. —
Provstiet...............................601 fl.
Jens (Johannes', Kann. og Skolem.
49. — J., Bisk. i Odense. 96. 148.
— J., Broder til Kantor Esger Mø.
182: — J., Prior i Nonnekl. 353.
— J., Andersen Beldenak, Bisk. i
Odense. 423. 449. — J. Askersen,
Gejstlig 1277. 97. — J. Askersen,

Provst i Vardsyssel 1280. 599, — J.
Askersen, biski.pp. Kap. 273. — J.
Askersen, Sognepr. i Vejle. 342. —
J. Björnsen, Rm, 243. 518. 536. 635.
J. Bosen, V. 281. J. Bruun, Kann.
184. — J. Bruun, B. 472. — J. Bund,
Ærkedegn. 282. 305. 553. 599. —
J. Duus, Ærkedegn i Århus. 203.
— J. Faddersen, B. 654. — J. Friis,
lir. 152. — J. Galn, Vik. 272. —
J. Grand, Ærkebisk. 100. 113 fli.
— Ji Gummesen, Provst i Jelling Sy.,
Dekanus. 345. 350. 361 fl. 363. 533.
599. 601. — J. Hansen fra Horsbøl
II. 649. — J. Hee, Kann. 590; Ær
kedegn. 140. 141. 59S; Bisk. 150. 163
fli. — J. Helt, Ærkedegn. 252. 259.
276. 567. 599. — J. Hermansen Gre
verod, Borgm. 205. 273. 635. 637.
— J. Hvid ding, V. 572. — J. Iver
sen (Lange), Bisk. i Århus. 302. 311.
328. — J. Iversen (Juel), V. 386,
— J. Jensen, Vik. 568. — J. Jon
sen til Nørholm. 300. — J. Jonsen,
Vik. 576. — J. Kristjernsen, Vik.
565. — J. Kristjernsen, Mag., Kannik
(1526). 559. — J. Kristjernsen Var
der, Mag., Pr. 495. 508. — J. Krullæ,
Pr. 2u5. — J. Kræmer, B. 654. —
J. Kyt, lir. 86. — J. Laxmand, Ær
kebisk. 316. — J. Madsen, Pr. i
Varde. 471. — J. Madsen, Rm. 636.
J. Mikkelsen. Bisk. i Børglum. 223;
i Ribe 244. 251 fli. — J. Mikkelsen,
Munk. 273. — J. Navnesen, Stifter
af Gribrödre Kl. i Tønder. 146. —
J. Niborgh, pavel. Pönitentiar. 171.
— J. Nielsen, Staldmester hos Bisk.
140. 141, miske = Jens Laant. 141.
J. Nielsen, Pr. i Vilslev. 276. — J.
Nielsen, V. 323. — J. Nielsen, (V.\?)
i Ringkjøbing. 346. — J. Olafsen,
Rr. 289. — J, Ormsen, Pr. 166. —
J. Petersen, Kantor. 252. 258 fil. 601.
J. Pedersen, Provst ved Vidå. 273.
— J. Pedersen, Kann. 407. — J.
Pedersen af Horsens, Kann. 564. —
J. Pedersen Viberg, Mag., 429. 562.
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573. — J. Pedersen Rukel mand,
Borgm. 635. 637. — J. Pelæ. 98.
— J. Pors, V. 251. — J. Pors til
Vranderup. 287. 332. — J. Rød (Joh.
Rufus), Kann. 49. — J. Rød, Sognepr.
ved Domk. 199. — J. Skamelsen. 75.
— J. Skonning. Provst i Almind Sy.
119. 176. 601- — J. Skram, V. 252;
Rr. 272 fl. — j. Skram til Voldbjerg,
Rr. 346. — J. Steen, Presbyter.
296. — J. Stranding, Provst i Eidcrstedt. 272.— J. Thomsen, Slotsherre
pi Koldingh. 255 fli. — J. Tullesen,
Mag., tørste lutherske Skolem. 525. —
J. Tun, Provst i Jell. Sy. 602. — J.
Vitliorp, Kantor. >99. 228. 601. —
J. Vol tersen, B. 152. 191. 637.
Iver Bondesen, Kann. i Slesvig. 174.
— I. Juel, V. 386. — I. Kjeldsen
Juel, Provst i Kapitl. 469 fl. 482.
489. 492 fl. 549 fl. 600. 616. — I.
(Kjeldsen), Provst i Hard Sy. 590.
600. — I. Lykke, Rr. SGl. — I.
Munck, Bisk. 400. 403. 410 fli. 436 fl.
438. 444. 445. 461 fl. 479 fli. 495 fli.
555. 556. 574. 647. 650. — I. Nielsen
(Store I.), Horgm. 387. 392. 439.
440 fl. 635. 636. 657. — I. Stub, IJ.
466. 570 fl. — I. Tagcsen, forhen
Marsk. 88. — I. Tagesen. V. (?)
273. — I. Thomsen, V. 259. — I.
Thomsen (Lange\ Rr. 3o9. — I.
Thordsen,' Ærkedegn. . 333. 599.
Jep Friis, Bisk. i Børglum. 326. —
I. Doktor, B. 654. — I. Iversen
(Lange), Kantor. 308 fil. 326. 327.
601. I. (el, Jakøb) Jensen Skriver,
Byskriver, senere Borgm. 420. 459.
635. 637. —I. (Jeppe) Juel. 289.—
I. (el. Ib.) Kristjcrnsen, B. 458. 648.
649. 650. 654. 656; Rm. 637. — I.
(Jejp) Knudsen, Pr. 313. — I. Nielsen,
Slægtn. af Dek. Anders Skeel. 343.
— I. Nielsen, V. 323, — I. Olesen,
Gejstlig. 359. — I. Staghe, Kann,
372. 379. 381. 407. 409. 470. — I.
Thomsen til Nørholm. 299. — I.
Tygesen, Gejstlig. 353. — I. Vind,

Kantor. . 364. 372. 407. 434. 601.
jcrlev.......................................... 342.
Jes Brammesen, Rm. 636. — Ejsen,
V. 309. — Jonsen, V. 310 fil. —
Juel, V. 297. — Kraas, Rm. 636.
— Madsen i Bramming. 3-6.1 —
(Jesse) Matissön på Føhr. 286. —
Mortensen, biskopp. Lensm. på Bøvling. 605. — Povlsen, Rm. 636.
— Quie, Lensm. 389. 390 fl. 659.
— Pedersen, Rm. 355. 636. — Pe
dersen, Byfogd. 633 — Pedersen af
Torpe, V. 353. 354. 372 fl. — Tyge
sen. 632,
Jesper Brokmand. . . 409. 599.
Jested („Eestath“). . 546. 593. 594.
Jochim Knudsen til Brolykke. 287.
402. — Joakim Krummedik. . 249.
Johan, den Milde, Gr. af Holst. 168.
187. —• Ahlefcldt. 649. — van Bork,
Rm. 636. — Erlandsen-, Rm. 636.
— Frille, Rr. 287. 348. 353.—Friis
til Hesselager. 468. — Jensen. 299.
— Jepsen, Bisk. i Rosk. 421. — Kås,
Provst i Jelling Sy. 449. 602. — Limbek
til Tröjborg. 237. — Mikkelsen von
Hagen, Ærked. 287. 365. 372. 407.
408. 599. — Rantzau, Rr. 490 fl. 492.
501. 655. — Skarpenberg, Rr. 267.
271. — Vandal, Læsem. i Haderslev.
477.
Johanne (Juel), Frue. 413. — Nielsdatter af Østerlindct.
. . 385.
Johannes, Ilert. af Baiern, 266. —
Kantor. 567. — Kommendator. 543 fl.
— Provst i Ilardsy. 600. — Provst i
Jelling Sy. 601. — (Sorte Joh.) 552.
— Barfodt, Kann. 403. — Froden
på Føhr. 283. — Herodes, Hr. 513.
— Ludermann, B. i Lybek. 276. —
Staphilens, e.pisc. Sibun. . 450.
Jon (el. Johannes), Kantor. 601. —
Andersen. B- 654. — Bonde (Bund,
Bund®), Rm. 179. 214. 635. 637.
— Errie, Provst i Jelling Sy. 601. —
Jakobsen til Nørholm, Rr. 279. 581.
— Jonsen Litie. 249. — Lydichsen,
Rm. 636. — Pedersen, Kann. 314.
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— J. Tulesen, Kann. 292 fl. 355.
Josef Jensen, Borgm. 352. 635. 636
Jubelpenge.........................
422. 437.
Juel. Se: Erik. Hans. Hartvig. Jes.
Jens. Jeppe. Johanne. Iver. Kjeld.
Niels. Palle. Thomas.
Jutta Limbek. 197. — J., Henn. Lim
heks Hustru.............................. 246.
Jærne K. annckt. til Provstiet over
Vardsyssel. 136. — 194. 199. 246.
3i)0. 310. 342. 578. 581.
Jærnkjær ved K. 194. 220. 418 (op
rindelig en By). 513. 558, 589. 593.
Jærnved. 246. 326. 511.- Løbedegn.443.
Jørgen Frjis, Bisk. i Viborg. 497. —
J, Gyldenstjerne, Ærkedcgn. 409.
488. 599. — J. Hansen, Bcfalingsm.
på Bcrgenhus. 467. — J. Pedersen,
Rentemester, Kantur. 571.
J.
Skeel, Brodersön til Dek. And. Skeel.
343. — J. Skodborg, Ærkebisk. 461.
Jørgens (St.) Gård. 140. 181. 183. 467
(forlcnes Korsbrödr.). 342. 512 fli.
578. 581. — St. Jørg. Kapel.
514.

Kalby i Stadil S.
Kalf. Se: Erland.
Kalfherme, Eng på
Kally Egern, lim.
Kalslund, 511. —

... 182.
Hans. Jakob.
Føhr. . 278.
. . . 636.
K. Ilorred. 65,
159. 395. 585.
Kampen i Nederlandene.
239. 646.
Kampum i Hing H. (Kampgårde ?). 546,
Kannikernc. (Smig. „Domkapitlet.“)
Slagsmål. 28. —Antallet indskr. til
12. 32. — En fraværende . K. skal
holde en Vikarius og ingen Andel
have i Fællesgodset. 46. — For
pligtelse i Anledn. af Bispcvalg. 89.
146. (219. 371.) — Åreladning. 159.
405. — En fravær. K. skal have en
Prokurator. 159. — Betaling ved
Tiltrædelsen, 292. 337.—Alle skulle
have lige Andel i Fællcsgodset. 337.
— Rfs-.dcntser. 338. — De resider.
Kann.'Antal atter indskr. til 12. 405
ti. 418.------ Præbendcr stiftes. 28.
— Nye Præb. stiftes, 32. 44. 135.

165 fl. 210. — De opregnes. 418 fl.
488 til 493.
K intoren i Kapitl. 55. 154. 156. 277.
— Provstiet over Frøs og Kalslnnd
Herr. annekt. 159; lgld. Provstiet
over Almind Sy. 159. 174. — Eu Succentor ansættes. 325. — Indtægter
og Rækkefølge. 600 fl.
Kapel, hell. Korses. 413 fl. 415. 431.
— Hell. K. Hus. .
, . 525.
Karbjerg, nedlagt K. 104. 588 (?).
Karen (Karme', Fru. i Nonnekl. 539.
— K. Lange, Fru. 469. — K. Munok,
Fru. 410,
Karko v.......................................
496.
Karl, Kustos for R. Kustodi. . 341.
— K. llonnov, Bisk. i Odense. 390.
Kastrup i Gram S.
355.
Katharina, Erik af Pommerns Søster.
266. — K., Fru, Erik Rinds Enke.
543. — K. lenskone. 271. — K.,
Knud Rickelsens Enke på Føhr. 278.
— K. Mattisdatter, Fru. . 332.
Ketilbjorn, Provst i Almind Sy. 601.
Kiel.............................................
646.
Kirker i R.: d. første kristne. 5 fil.
— St. Bartholomæi.
373. 516. —
Domkirken, se særskilt. — St. Hans.
137. 138. 147. 183. 252. 272. 315. 373.
415. 443. 525; annekt. til Kapitl. 48.
593. — D. hell. Gravs. 417. 443.
467. 506. 515. — St. Kathanne, 578.
— St. Klemens. 20. 137. 190. 341.
382. 443. 542. 662. - St. Mikaels.
125. 127. 138. 160. 174. 183. 242. 301.
327. 361. 373. 379. 394. 534. — St.
Nikolaj. 373. 510. 512. — St. Peders.
20. 199. 315. 373. 394. 508; annekt.
x
til Kap..let. 392.
Kirkesølv, afgivet til Kongens Brug.
491 11.
„Kiargarth“ (Kjærgårde i Ål S. ?). 140.
Kjeld. Pr. i Velling. 201. — K. Iver
sen luel. V. 386. 412 fl. 469. 498. —
K. Iversen, Provst i Hard Sy. (?)
401. 600.
Kjeldstoft (de Rhoders Toft).
531.
Kjelst i Billum S. . . 370. 560.
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Kjærbølling i Fardrup S. . . 582.
Kjærgård i Emmerlev S. 281. 307 ft.
Klapris, Skov ved Klåbyg&rd.
591.
Klappe (Klaptoft) Mølle i Velling S.
293.
Klavs, Greve af Holst. 186. 210. 224
fil. 230. — Kl. Ahlefeldt. 649. - Kl.
Gjordsen, Provst i Kapitl. 447; Ær
ked. 468 fl. 488.. 599. 600. — Kl.
Jepsen, B. 654. — Kl. Kristjernsen
(Frille), Ærked. 286 fl. 330 fli. 599.
601. — Kl. Limbek, Drost. 224 fil.
229. — Kl. Limbek til Trdjborg. 250.
267. — Kl. Limbek, Hennike L.s
Son. 266. 267. 276. — Kl. v. Riine.
231 fl. 662. — Kl. Rødh til Lindumgård. 574. — Kl. Sehested til Spandetgård. 482 fl. 491 fl. 538. 542. 545
fl. — Kl. Severinsen i Rødding, V. 399.
— Kl. Thidiksen, B. og Herskabs
foged. 323.
Klement, Skipper.
490 fll. — Kl.
Madsen, Official.
. . . 339.
Kliborg............................................. 521.
Klostermark ved Ribe, oprind. St. Jør
gens Mark......................................514.
Klåby ved Ribe. 418. 558. — Klåbvgård. 591.
Knud, Vik. 581. — Eyssen, Adelsm,
boende i R. 285. — Gyldenstjerne,
Bisk. i Odeflse. 497. — Lavard. 15.
— Lundh, Kann. 306. 372. — Mik
kelsen, Dr., Dek. i Kjøbenb., senere
Bisk. i Viborg. 317. 32o.— Mikkelsen,
Pr. i Ilvidding, senere Vik. 477. 501.
— Pedersen, Pr. og Vik. (måske den
Samme som K. Lundh). 306. — Peder
sen Gyldenstjerne til Tim. 322. 565.
— Side i/,- Provst i Århus. 153. —
Tidemansen. Provst i Jelling Sy.
259. 271. 333. 601. — Ågesen, Munk.
178.
Knusmølle........................................ 134.
Kobberrue i R................................. 531.
Kolding. 162. 289. 452. 641. 649. 650.
— Koldinghus. . . . . 159.
Kollerup S....................................... 1G6.
Kolstrup i Bøvling S.
. . 219.

Kongsted, nedlagt K.
. , 104.
Konrad Konradsen, Rm. 636. — K.
Svave.........................................
204.
Kornheinæ på Føhr. . . . 141.
Kor-Notaren.............................. 587.
Korsbrodrekloster. 260. 352. 359. 420
fll. 451. 467. 482. 503. 543 fll.
Kortsholm ved Øster-Vedsted. 448.
531.
Kragshedc i Bøvling S. . . 219.
Kragsig i Brande S. . 166. 590.
Krempermarsk. .... 646.
Kringholm (Kringlum) i Ballum S.
108 fl. 561.
Kristen Nielsen, Borgin, i Varde. 457.
537. 646. 617. 618. 649. — K. Niel
sen Kræmer. B. 466. 472 fll. — K.
Spcnd, V. 439. - K. Steenfeld til
Bækmark. 413.
Kristine, Dronning. 394. 428. 429 fll. S
441 fl. 527;
hendes Regnskaber.
644 - 652. — van Hagen. 287. —
Kristjernsdatter (Frille).
287. —
Munck, g. m. Vulf Powisch. 484. —
Pæsz, Frue.................................... 158.
Kristjern I, Konge. 324 m. fl. — K.
II, Konge.
421. 439. 451 fll. 458.
463 fll. 478. — Kristian III, Konge
(først Hertug'. 463. 476 fll. 488. 490
fll. — K., Bisk. 12. — K. (II), Bisk.
98 fll. 107 fll. 114 fll. 122 fll. 128. 136.
140. 143 fll. lå8. 598. — Akolyt. 46.
— Provst i Vardsy. 599. — Ander
sen, Kann. 455. 527. 535. — Ander
sen, Rm. 637. — (Astradsen, V. ?)
260. — Brodersen, Rm. 636. — Frellevsen, V. 235 fl. 238. 256 fll. 282 fl.
632 fl. — Hemnungsen, Bisk. 288.
308. 334. — Jakobsen, biskoppelig
Befalingsmand på Gården Brink.
252. 604. — Jelling, Borger. 648. —
Jude, Fogedi Nonneklosteret. 421. —
Lændi. 131. — (Lændi), Provst i
Hardsy. 132. 139. 600. — Luggy,
Væbner. 251. — Pedersen, Borger.
648. — Pors til Vanderup, 287.
— Pæsz, Ridder.
157. 573. —
| Skram. 252. — Thomsen, Rådmand..
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284. 636. — K. Tupisen, Kann. 589.
— K. Woll. • • •
204. 635.
Kristoffer I, Konge. 66. 69 fil. 661.
K. II, Konge. . 159. 161. 167 fl.
1791 — K. af Baiern, Konge. 315 fil.
Kvong („Kowangh“). . . . 194.
Kyfling i LSnborg 3. 158. 562. 573
Kæmner......................................
638.
K61n............................................
365.

Lambert, St. 590. — L. Andersen,
Mag., Kann. 451 465. — L. Ibsen,
B. 473. — L. Konradsen (KortsenL
372. 407. 409. 448.
Landcrupgård................................. 165.
Landgods. Indtægternes Synken. 102
fl. 166 fl. — Bryde- og Fæste-Gårdes
Bygninger, Avl og Besætning. 159.
579. 488 fl.
Långebro i R..................................516.
Lange» Se: Gunde. Henrik. Iver.
Jakob, jens. jep. Karen. Niels.
Oluf. Thomas. Ulf,
Langeskov................................... 343.
Langctved. . . . 546. 566 (?).
Langvedel ved R.
506.
I,as Brok. 355. — L. Pallesen, Rin.
637. — li. (el. Lavrids) Pedersen
Bagge, Borgm. 387. 413. 431. 440.
613. 635. 636. 652. — L. Rød, Lensm.
på Brcjning Bispegård. . . 605.
Lav, Skrædd. og Overskjær. 186. —
Smedde- L. 324. 424. — SkibmandsL. 380. — Alle L. ophæves. 474.
Lave (Laghe), Ærkedegn. 46. 599.
— L., Pr. i Oxby. 201. — L., l’r.
ved St. Hans K. 252. — L. Degn,
V. 275. — L. Hansen, Kan., Kanstler.
364 fli. 372. 376 fl. — L. lensen,
Rin. 613. 636. — L. Knudsen, V.
305. — L. Nighessen, V. 285. —
L. Palnesen. 200. — L. Rød, Hr.
135. — L. Rød, Rr. 200 fil. 206. —
L. Urne, Bisk. i Roskilde. 439. —
L. Urne, Rr. 272. 285. 346.
Lavrids: L. (Laurentius), Provst i
Hardsy. 2'52. 600. — L. Berthelsen,
Forst. for Nonnokl. 382. 394. — L.

Brandere. 426. 541. — L. Folkersen, V. 445. -- L. Jonsen, Drost.
162. 165 fl. 419. 590. — L. (Lavrens)
Litel. 548. — L. Nielsen (Lang L.)
Borcrm. 414. 515. 635. — L, (Lav
rens' Nielsen, Pr. i Hejls. 358. —
L. Pedersen. Se „Las“. — L. Severinsen. 616. — L. Thrugotsen,
Provst i Vardsy. 226 fl. 599. — L.
Ølmand. 488.
Lem S......................................... 606.
Lemvig. ...
52. 65. 276. 650.
I,ene Ivers, Frue, af Østerlindet. 385.
Leofdag,’ Biskop. , . . 8. 29.
Leveko, evig Ko.
. . . 181.
Libentius, Ærkebisk. i Bremen. 11.
Lifland, Kapitlets Besiddelser der.
307. 312.
Limbek.jl Se: Hans. Hartvig. Hennike. Johan. Jutta. Klavs. Ulf.
Lindknud...................................
572.
Lintrup. 310. 443 (Løbedegn). 572.
List hører til R. Forstrand. . 111.
Litel. Se: Cecilie. Lavrids. Svend.
Lover Syssel.................................. 150.
Ludolf Naaman, Gråbroder. . 502.
Ludvig Albretsen, Marsk. 162 flj. 165.
— L. Nielsen Rosenkrands, Rr. Lens
mand. 350. 354. 389. 659.
Lund i Brande S. 166. 590. — L.
i Skåne. . .
... . 208 fl.
Lundenæs........................... 245. 267.
Lundshede i Estvad S. . . 219.
Lusby ved R......................... 417 fl.
Lustrup. Biskoppens Gård og Gods
der. 50 fl. 67. 366 (Birk). 496. 603.
— Korntienden lagt til St. Mikaels
K. 125. 379. — Lustrup Mølle, 350.
496. 499.
Lybek.
119. 276. 295 fli. 649. 652.
Lyder Olsen, Væbner. .
.
402.
Lydikin Arnæssen, Rr. 233. — L.
Bagæ, Borgm. 635. — L. Grumsen,
Borgm.
635. — L. Ilartlevsen,
Borgm. 436. 635. 636. 637. — Ly
dik Johansen, Pr. ved St. Nikolaj
K. 512.
Lykholm........................................... 165.
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Lyne S..............................................194.
Lyneburg............................ 294. 619.
Lø II. 1G6 (Omfang). 128. 210. 267.
Løgumkloster. 26 fli. 40. 43. 56. 77.
86 fl. 1J8. — Afløser sit Gjæsteri til
Biskoppen. 128. — 165. 178. 229. 237.
(Beskjærmelsesbrev'. 276. 352. 416.
528. 536 (Abbed Niels). — Ejendomme
i R. 617 fl.
Lonborg, biskopp. Birk. 366. 604.
413. 604.
— Lonborggård.
Lonne. .
400 fl. 546. 561.

Mads Gjordsen til Solvig. 447. 471.
— M. Jensen, Kann. 372. — M.
Kiørner, Rm. 636. — M. Markvardsen, Mag., Ærkedegn. 428 fl. 435,
469. 476. 527. 599. — M. Nielsen
Hojne, bisk. Kantsler, Kann. og
Skolem. 443 fl. 523. 610; måske
Provst i Jelling Sy. 602. — M. Busk,
Kann. 295 fl. — M. Rødb. . 572.
Madum S..........................
123. 254.
Magnus; Kongeson. 15. — M., Provst
i Jelling Sy.................................. 601.
Maje jensdatter i Ringkjøbing. 346.
353 fl.
Mald, Nonne................................... 182.
Malt H. 162. — M. Sogn. 607.
Manø. 106. 111. 120. 153. 159. 261.
Mariager-Kl. .
.
342. 353. 618.
Maribo-Kl..................................
342.
Margrethe Sprænghest, Dronn, 71.580.
— M. Valdemarsdatter, Dronn. 244.
250. 267 fli. 272. 275. 296. 300. —
M., gi. jomfru, Nonne. 503. 510.
— M. Rantzau, Nonne.
. 503.
Marine Nielskone. 414. — M. Vestenie. 386.
Marieklokkcn............................. 349.
Marienne Hennikesdatter. 528. — M.,
Fru, Rejinar Piksteens Enke. 255.
260. 320.
Markeder i K.
... 642 fll.
Markus Vigerius, Kardinal af Senigaglia..........................
433. 446 fll.
Markvard Konyrtsen, Borgm. 578.
635. 637. — M. Tedinghuse, Slots

foged. 249. — M. Ulf, B. . 191.
Matheus Brandis, Bogtrykker. 425.
Mathis (Matis, Mattis) Gjordsen, Adels
mand, som bode i R. 285. — M.
Mørk af Fjaltring. 590. — M. Pe.dersen Skriver, V., i R. 373. 522. 524.
Mauritius, Vice- Ærkedegn. 598. —
Movrids Orm, Kann.
.
., 455.
Mejsling i jerlev S. ,
328.
Mej i by i Stadil S. 86. 180. — M. i
Lintrup S.................................
546.
Mejlund i Vejen S.
572.
Mel dam i Fardrup Enge.
417. 496.
Menard, Dekanus.
.
.
. 598.
Meolden. 106. 152. 310. 416. 545. 568.
Mette Ilenriksdatter, g. med Olav
Lange. 388. — M. Hvas. 386. — M.
Pedersdatter. 570. — M. Skeel. 343.
Middelfart..........................
373. 435.
Mikael, Pr. 140, måske — M. Tuly,
142. — M., Skolem. 173. 180. 182.
184. — M., Provst i Hardsy. 209.
600. — Mikkel, Kann. 420. — M.
Eskildsen, V., på Visselbjerg. 413.
— M. Ilvorn. 611. — M. Knudsen,
B. i Århus.............................
649.
Minden.......................................
646.
Mogens Ebbesen, Rr., Lensm. på Koldinghus. 402. — M. (Jensen), Bisk,
i Børglum, senere i R. 223 fl. —.
— M. Krafse, Bisk. i Odense. 349.
— M. Lille. 97. — M. Munck, Rr.
272. — M. Munck, Landsdommer.
410. 461 fl. 479. 497. 514. — M. Niel
sen, Forst. i Korsbrodrekl. 354. 544.
Morten Jensen (børsting), Rr. 279.
308. — M. Mogensen, Kantsler. 116.
Mothberigh (Måbjerg ?) S.
. 117.
Mother, Nonne.................................. 46.
Munck. Se; Else. Frederik. Hans.
Iver. Karen.
Kristine. Mogens.
Oluf. Peder.
Munkgård og Munkmøllc (Skalle
bæk M.) i Sem S. . 28. 416. 496.
Mus, Kongens Foged.
.
. 632.
Mtinster................................
649.650.
Mæræt, Underpriorinde. .
. 182.
Møgelenge ved R.
.
. 546. 580.
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— N. Hee, Hr. 163. — N. Ilorck.
123. — N. Hvid, Rm. 636. — N.
Høøg, Rr., Lensm. 390. 454. 659. —
N. Jensen, kaldet Kallisen, Hr. 282.
— N. Jensen, kaldet Backensen, Kann.
369. 372. 407. — N. Jensen, Kantor.
309. 601. — N. Jensen Finnik, Væb.
302. — N. Jensen, Rm. 636. — N.
Jul, Hr. 135. - N. Jyde, Kantsler.
133. 581 fl. — N. Kraag (Krag) 271.
298. — N. Klavscn, Prior. 532. —
N. Klementsen, Landsdommer. 425.
— N. Knudsen, Rr. 581. — N. Krok,
Kann. og Forst. for Pugh. 234 fl.
253 fl. — N. Lange til Kjærg&rd.
275. 487. 540. 560. 577 . 605. — N.
Navne Tukesen..........................
637.
Navr (Nakær)................................. 219.
Lavesen til Nielsby. 323. 341. 344.
N. Lændy, Foged (Lensmand) i R.
Ncb. Se: Ib. Povl. Svend. Soren.
95. 130 fil. 142. 623. — N. Madsen,
Nebel i Skadet II. . 139. 207. 300.
Sakristan. 291. 301. — N. Madsen
Nersbjerg...........................
198. 300.
NebB-Å................................................ 1.
afKalslund. 299.—N. Madsen, Rm.
637. — N. Markvardsen, Mag., Kann,
Niels, Kongo. 15. — N. (Nicolaus!,
349. — N. Markvardsen, Kann. 407.
Ærkedegn. 68. 598. — N., Prior.
416. 428. 455. 534. — N. Nielsen
138. — N., Abbed i Ry Kl. 234. —
(Lange), Dekanus. 403. 407. 424.
N., Pr. i Brøns (?) 251. — N., Pr.
599. — N. Pedersen, Sakristan. 276;
i Bordbjerg. 252. — N., Provst på
Notarius. 291. 295 fl., måske den
Mors. 589. — N.......... . Rm. 636.
Samme, som senere var Kann. 315,
N. Andersen Doktor, Rm. 636. —
og Provst i Vard Sy. 334. 599. —
N. Andersen, B. 464. 466. — N.
N. Pedersen, Rm. 636. — N. Pe
Bak». Rm. 190. 199. 204. 635. —
N. Billær, Drost. 97. — N. Bonigartb, dersen Naannæ i Meolden. 253. —
Yik. 304 fli. — N. Brok. 483. —
N., kaldet Prior, Official i Hard Sy.
N. Bugge, Rr. 215. — N. Bunkeflo, 140. — N. Quelæ. 88. 567. — N.
Rød, Kann. 86. — N. Sestæth,
Kann. i Roskilde. 119. — N. Ebbe
sen, Vik., 3Q9. 573; Kann. 444. 455
Kann. i Slesv. 174. — N. Sjøbo,
fl. 579. — N. Elsen, Rin. 636. — N.
Kann. 259. 276. 295 fl. 575. — N.
Eriksen, Hr. 144. — N. Eriksen til
Stangeberg, V. 536. — N. Svend
Langtind, Rr. 321. 378. —N. Esbernsen, Rm. 636. — N. Torkildsen,
sen Plade (Palladius). 493. — N. EsKann. 522. —N. Tybo, Viceguardian.
gersen, V. 311. — N. Esgissen, Kann.
541. — N. Tymmesen, udvalgt til
Ærked. 339. Se: Nikolaus.
615. — N. Friis, Ærkedegn. 409. 599.
.
.
.
323 fl.
— N. Germandsen. 527. — N. Glob, Niclsbygård.
Bisk. i Viborg. 344. — N. Grbn, V, Nikolaus, Prior. 532. — N. Kvlnæscugb, Provst i Jelling Sy. 601. —
608. — N. Gundcsen (Lange) til Lydumgård, Rr. 404. 5&9. — N. GundeSe: Niels. Klavs.
sen <?), kong. Skriver. 403 fl. — N. Nis Ebsen, B. 522. — N. (Nisse)
Friis, Borgm. 635. — N. Jensen Kør
Haak. 132. 539.140. 142.—N. Hansen
ner, Rm.
636. — N. Mortensen
Slæt til Gudumlund. 233 fli. 245 fl.
Møgeltønder. K. lægges under Kapitlet.
46; kommer igjen til Bispestolen.
391, — Bisk. Gods der. 50. 53. 67.
— 106. 211. 212. 269. 279. 589. 591.
592. 5?3. — M. Gård og Slot. 67. 76.
100. 269. 279 fil. 588. 603 fl. —Birk.
366.
Møller i R.: Kongens. 67. 518. —
Midtmøllen. 471 fl. — Ydermøllen.
472 fl.
Mønten i R. 524. 535. — Bisk. An
del i Møntretten,
. 51. 71. 92.
Målykke Eng............................
207.
Mårupgård i Fjaltring S.
.
592.
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„Siell“. 299. — N. (el. Niels) Niel
sen, Borgm. 635. 636. — N. Peder
sen af LOnne, V. 310 fl. — N. Pe
dersen, Rm. 355. — N. Vognsen til
Høgård. 302.
No S. . . . 104. 293. 346. 576.
Nonneklosteret. 28. 46. 79. 182. 183.
200. 252. 259. 353. 367. 408. 416.
448. 478. 503. 662. — Prior. 57.
503. 663. — 510 fil. 546.
Nothold, Bisk, .... 16. 18.
Nybro.......................................... 506.
Nygård ved R.................................. 5G6.
Nykirke i Skadst II. 194. 198. 246.
Nykjøbing (på Mors).
. . 649.
Nyminde...........................................399.
Nysogn på Holmsland. 105. 271. 432
fl. 600.
Nør-Bork. .
.
. 139. 158. 160.
Nørbyholm eller Norbyholm.
Se
„Holmsland“.
Nørbølling i Folding S. .
. 323.
Nørholm, Herregård.
. 299. 312.
Nørre-Felding K.
105.
Nørre (-Home) II.
.
.
.
390.
Nørrekloster..............................
250.
Nørre-Løgum. . .
103. 106. 197.
Nørvang H. („Vongh.“ „Nørh.“) 106.
588.
Nøsing Pump, Kantor. 148. 601. —
N. Ubbesen................................... 519.
Obeling.............................
326. 545.
Odderholm ved R.
511.
Oddo, Biskop.................................... 12.
Odense. 313 (St. Knuds K.).
469.
642. 661.
Odinkar, Bisk. 10. 21. — O. Peder
sen, Kann. i Slesvig.
.
.
174.
„Oldemoder“, Domkapitlets gamle Bog.
101 fli. 662.
Oldenswort.................................
295.
Oluf, Bisk. 42 fl. — O. Jensen, Ærkedegn. 233. 598. — O, Jensen,
Olderm. for Skibmandslavet (?). 380.
— O. Jeypsen, Rm. 636. — 0.
Lange. 311. 363. 368. — O. Madsen,
Kommendator. 544. — O. Munck,

Iver M.s Fader. 410. — O. Munck,
Bisk. 464. 478. 479. 490. 495. 499.
527. 601. — O. Nielsen, B. 522. —
O. Pedersen Gyldenstierne til Estvad. 565. — O. Staverskov. 606.
— O. Steffensen, Rm. 258. 441. 562.
Omer, Biskop. 31. 40. — O., Ærkedegn. 598.
Opslo Bispestol. .... 469.
Opsneum....................................
347.
Opstrupgård i Stadil S. .
. 298.
Orst (Årst), nedlagt K. .
.
104.
Orte K. i Fyn................................. 318.
Osnabrück.........................
646. 649.
Ottersbøl. . . 203. 233. 254. 416.
Otto I, tydsk Kejser. 8 fl. — O. III,
tvdsk Kejser. 9. — O. af Brunsvig,
tydsk Konge. 41. — O. Blix, Væbner.
169. — O. Bosen, Provst i Vardsy.
253. 259. 272. 281. 285. 293 fli.
599. — O. Bundesen Snafs til Kjærgård (Emmerlev S.). 252. 307 fl. —
O. Nielsen Rosenkrands. 364. — O.
Villumsen. 637.
Ove ... ., Rm. 636. — O. Mikkel
sen, Prior. 532. — O. Skram. 568.
Ovtrup K., en Tid nedlagt. . 104.
Oxby. 123. 252. 369. 419. 487. 589.
605.
Oxvang, biskopp. Gård. .
. 606.
Pajpøt i R........................ 510. 512.
Palle Iversen Juel, Væbner. 386. 412.
— P. Jessen, B. i Århus. . 649.
Peder, Mag., Kantor (1284). 601. —
P. , Kantor (1291. 1310). 132. 140.
141. 601. — P., Mag., Ærkedegn
(1319—1332). 178. 567. 582. 598. —
P. de Dacia, Mag. 160. — Broder
P., Bisk. i Odense. 174. — P., Pr.
i Stavning. 201. — P., Provst i
Vardsy. (1335). 599. — P., Prior
i Korsbr. Kl. (1515). 545. — P.,
Prior i Sortobr. KL (1252). 532. —
P., Prior smst. (1338). 532. — P.,
Albertsen, Dr. 421. — P. Ander
sen af Varde. 299. — P. (Per) An
dersen, B. 448. 466. — P. Ander44
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sen, Kann. 450. 455. — P. Bagge,
Pr. 415. — P. Bagge, Borgm. 635.
636. — P. Bakkæn, Kann. 589. —
P. Brok. 353. 611. — P. Bruun,
Broder til Kantor Egger Mø. 180.
— P. Dokter, B. 645. — P. Esbernsen Plade (Palladius). 493. 610. —
P. Esgersen (Bryning), V. 289. —
P. Fadersen, Rm. 636. — P. Falkynliaghen, Hr. 151. — P. Flood,
biskopp. Vik. 447. — P. (Per) Friis,
Provst i Jelling Sy. 327. 372. 602.
— P. Friis, Kommendator. 544. —
P. Friis, Rm. 636. — P. Gervasius,
Mag., pavelig Nuntius. 177. — P.
Gommesen, Vik. 560. — P. (Per)
Gron, V. 608. — P. Gumisen, Pr.
254. — P. Høg, V. 272. — P. Ja
kobsen, Provst i Hardsy. 600. —
P. Jensen, Kann. 260. 273. — P.
Jensen, Prior. 532. — P. Jepsen, B.
458. 648. 649. 650. 653, — P. Jep
sen (eller Jeypsen), Kann. 337;
Provst i Jelling Sy. 345. 601. — P.
Jonsen Slæt. 153. — P. Juel, bi
skopp. Lensm. på Hvolgård. 482.
— P. Ka, Kannik (1291). 589. —
P. Ka, Pr. (1350). 204. — P. Keelbech. 282. — P. Kellibek, B. 654.
— P. Kristjernsen, Borgm. 635. 636.
— P. Lassen, B. i Viborg. 65ø. — P.
Lavrendsen, jydsk Adelsmand. 211.
— P. Lavsen, B. 309. — P. Lykke,
Bisk. i R., senere Ærkebisk. 275.
277. 278. 281. 287 fl. — P. Lykke,
Ærkedcgn. 409. 599. — P. Madsen,
Pr. ved St. Peders K. 360. 508. —
P. Madsen, Pr. 415. (361.) — P.
Madsen, Lokat. 611. — P. Madsen
Stud, Korsbroder. 544. — P. Mogen
sen, Kap, 343. — P, Munck til
Krogsgård, 311. 328. — P. Munck til
Krogsgård (Forriges Brodersøn). 410.
— P. Niclæssen Pusæl, Kann. 203.
\ — P. Nielsen, Kann. 252. — P.
Nielsen, V. 323. — P. Nielsen, Provst
i Hardsy., senere Ærked. og Bisk.
340. 352. 355. 857. 370 fil. 385. 599.

600. — P. Nielsen, Pr. i Øster-Snede.
343. — P. Nielsen jaf Østerlindet,
V. 385. — P. Nielsen, Rm. 636. —
P. Nielsen Bramming, Rm. 636. —
P. Nielsen (Gyldenstjerne), Rr., Lens
mand. 266. 298. 659. — P. Peder
sen, Kann. 305. 314. — P. Pors,
V. (?) 287. 521. — P. Præst, Foged
i R. 623. — P. Skram til Voldbjerg,
Rr. 563. — P. (Per) Stub, Borgm. i
Viborg. 466. — P. Støød, Rm. 636.
— P. Thomsen, Borgm. 509. 635.
637. — P. Thuresen, Mag., Kann.
177; Ærked. 181. 599; Bisk. 190.
194. 199 fl. 218 fil. — P. Ubyssen,
Kommendator........................... 544.
Pellegrin, Kap. ved Domk. 238. —
— Voltersen. . , 191. 199. 220.
Pest. „Den sorte Død“. .
196 fil.
Piksteen,
Se: Hennike. Rejmer.
Vilken.
Plog (Sorte-Pi.)................................ 17.
Plovskatteu, tildels overladt Biskopp.
51. 65. og Kapitlet. .
.
. 593.
Plovstrup. . . . 305. 592. 593.
Plumbum. ...... 404.
Pibu............................................
646.
Politibestemmelser. . . 629—631.
Pors. Se: Jens. Kristjern. Peder.
Porte: Nøfrep. 517. — St. Mikaels
P. 528. — Horstorv P. . . 536.
Povl Abildgård, Borgm. i Viborg. 521.
— Andersen, Kann. og Kantor. 425.
447 fil. 463 fl]. 478. 500 fl. — Hwit,
Foged i R. 623. — Jenseii, Guar
dian. 541. — Mikkelsen, Pr. i Roa
ger, senere Vik. 477. 501 fl. 568.
— Neb. 471. — Pedersen Lemvig,
første lutherske Prædikant i R. 494.
— Tidemansen, Rm. . 271. 636.
Predbjorn Podebusk, Rr. 305. —
Podebusk, Rr., Lensm. 437. 45& 461.
468. 472. 483. 492. 495. 659.
Provstiet i Kapitlet. 432 fl. 446 fl. 600.
Puggård i R. 122 fil. 140. 161. 163.
173. 181. 183. 194. 204. 233. 253.
362. 532 fli. 662.
Pbnitentse, mærkelig.
. . 401.
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tabek i Adum S.
288.
.adke Bolcken, B. .
373 3.
tadulf, Bisk. 26 fil. 569. — R., Ær.
kedegn. 598.
tandbøl......................................
259.
tanders.............................
260. 642.
tanderup.
106. 110. 124. 4)8. 416.
tantzau. Se: Henrik. Johan. Mar
grethe.
tavenstorp (Rangstrup). 88. —Begge
R. Herreder. 128.
tavnholt i Gjesten S., tillige Navnet
på et Præbende. 591.
taymund, Kard. og pavel. Legat. 422.
taformationen i Tøvning Len. 476 fil.
— i R.................................
493 fil.
tejmar Piksteen........................ 255.
Lejsby i Ballum S. 279. — R. i Rejsby S. 249. 353. 408. 443 (Løbedegn).
545.
ellof Steffensen, Rm. . 409. 636.
.embert, første kristne Pr. i R. 5.
.ettérgangen efter Ribcr-Ret. 624 fil.
— Senere Udvikling. . . 632 fil.
ibe: Beliggenhed. 1 fil. 6. — Navn.
3. — Plyndret. 12. 298 (?). — Skibs
fart. 13. 33 fl. — Befæstet. 33. 114
1. 151. 345. 478. 489. — Forekomst
de gi. Folkeviser. 34 fil. — Priviegier og Frihedsbreve. 42. 54. 65.
r7. 85. 94 fil. 100. 110. 159. 162 fl.
125. .324. 338. 387. 396. 452 fl. —
longebreve om Ikke-Borgeres Skatte
pligt. 75. 322. — Do. om adskillige
Jager vedkommende Byen. 474 fl.
— Ildebrande. 30. 54. 67. 85. 132.
162. — Ilandel. 85 . 95. 378. 383.
184. 396. 427 . 452. 458. 460 fl. 638—
>52. — Strid om Markeskjel. 483.
— Størrelse og Folkemængde. 504 fl.
— Våben. 584. — Segl. 622. —
Skatter og.Byrder til Staten. 631 fl.
655 fil. (453 fl. 473 fl.)
iber Byret. 81 fli. 318 fl. 624—632.
iber - Dyb. 110 fli. — Byens frie
Jtrdmme................................ 387 fl.
iberhus anlagt. 15. —Erobret (un
ier en Dands ?) 59 fli. — Brænder

(?). 67. —186 fl. 298. — Afgiften af
Lenet. 390 fl. 454. — 658 fl.
Riberskjeppe=Ørtug.
. .
124.
Riko, Kantor................................... 601.
Rind Nonnekl...........................
470.
Rindum. . . 105. 293. 346. 576.
Ringkjøbing. 226. 293. 346. 490. 561
(St. Annas Altar).
576. 640. 650.
Ro, Kanu. 79 fl.—R. Nielsen, Borgm.
635. 636. — R. Thomassen, Rm. 636.
Roager. 88. 282. 283. 332. 408. 443
(Løbedegn).
. . 545. 589. 591.
Rolf Nyborg...........................148 fl.
Rom. Forhold ved Pavehoffet. 365.
Rosborg i Hundegade.
. . 524.
Rosendal i Ådum S. .
288.
Rosenkrands. Se: Erik. Holger. Lud
vig. Otto.
Rosløff (Rorslev) i Fyn. . . 423.
Roved i Andst S.
546.
Ruprecht Geispuscher, Kristian IH.s
Sårlæge. 539 fl.
Rurup i Branderup S. . . 546.
Ryberg...............................
271. 298.
Rykind, Gade el. Gang i R. . 591.
Ryurt Froden på Føhr. . .
283.
Rød. Se: Las. Lave. Mads.
Rødding. 299. 398. — Løbedegn. 443.
Rømø. 197. 218. 2sf. 593. — Biskopp.
Birk. 366. 604.
Rbnbjerg................................... 219.
Rådets Myndighed. 66. — Rådmænd.
Antal og Valg. 82. 85. 318. — Strid
med Borgerskabet. 441 fli. — Sam
mensætning og Virksomhed. 618—
621. — Rådm. Rækkefølge. 635-637.
— Anset Stilling.
.
. 637 fl.
Rådhuse, Byens ældre. 212 fl. 257 fl.
271. 323. 553. 554. — Nuværende R.
521.
Råhede.
. . 353. 373. 577. 591.

Sakristanen ved Domk. får Æmbedsbolig. 275. — Får den hell. Gravs
K. annekt. 417. — Prælat for Vik.
587.
Sal S.................................. 251. 297.
Saxæhagæ.......................................... 97.
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. . 646.
Schack Sehestedt.
. 108. 124.
Sejerslev.
.
. 403.
Sejstrup........................
Selvejergods må ikke kjøbes af Adelen.
274. (300.)
Sem Kl. 26. — En hertug. Fæstning
der. 137. — S. Kirke. 260. — Løbedegn. 443. —341. 408. 416. 496. 568.
593.
Semgård.
304, 416. 496.
Sest S............................
. . 103.
. . 366 fl.
Sevel Birk. .
. . 385.
Sild................................
, 130 fl. 142.
Simmersted.
Sindbjerg.
. . 342.
. . 387.
Siword Retløff.
Skadst i Ilöjer H. 103. 106. 108. 124.
279. 341. 408. 603. — S. i Skadst 11.
125. 177 (annekt. til Kantordommet).
182. 259. 326. 353. 600. — S. Herred, 662.
Skallebæk Mølle. Se: „Munkmølle. “
. . 159.
Skanderborg. ,
Skanderup.
. .
98.
Skanør...........................
. .
96.
Skarrild.
. 293. 368.
Skattepligt, udenbys Ejeres. 322. 392fl.
Skibsbroen.
. . 554.
Skibsreder (navigia). . . . 63.
Skinkelsborg. .
. . 250.
Skive.............................. . . 649.
Skjern. Spange der. 182. — Sk. Sogn.
194. — Sk. Å. . . . . 490.
Skjærbæk. 152. 192. 285. 545. 565.
— S. i Tavlov S. . . . 303.
Skjær up S.
. 165. 590.
Skodbotg. 124. 431. — Skodborghus.
474. 656..
Skolen i R. (Domskolen). 20. 90. 182
fl. (præpos. scholarium). 270 (Peb
lingerne skulle bedes fri ved Dronn,
Margrethes Årtid). 466. 495. 534 fl.
560. 562. 575. 579 fl. 609-611.
Skram. Se: Erik. Jens. Kristjern.
Ove. Peder.
. . 519 fl.
Skrangen. .
. . 224.
Skrydstrup K.
Skuldbølle i Hemmet S. . . 578.

Skåde (Holme S. ?).... 167.
Slesvig......................................... 295.
Slux H. i Sønderjylland. . . 210.
Smidstrup K. annekt. til Jelling Sy.
Provsti og Kantordommet. 176. 182.
259. 353. 600.
Snagdal, Kannikresid. 445 fl. 470. 500.
Snejberg S................................
293.
Snepsgård.................................
496.
Sneum. .
.
.
198. 246. 310.
Sofie, Dronning. .
.
.
35 fl.
Sognegård i Ribe. .
.
526. 558.
Solbjerg............................................108.
Sorte - Johannes Borg. .
.
552.
Sortebrbdre Kl. 47. 96. 137. 140.154.
181. 183. 252. 259. 260. 341. 352.
385. 448. 467. 503. 530 fli. 613.
Spandet. 225. 249. 545. — S. Kirke
annekt til Løgum Kl. 165. — Løbe
degn. 443. — 511, 568.
Spangsbjerg..............................
646-,
Spegelborg i R.
.
.
.
518.
Sprog, det danske (og tydske) kommer
i Brug i Dokumenter.
.
278 fl.
Staby. .
.
.
141. 165. 181.
Stackæ Mølle.
.
.
.
158.
Stade.
.
294. 645. 646. 649. 652.
Stadil. 86. 180 fl. 205. 271. 298. 576.
593.
Stages Toft. .
.
427. 538. 541.
Starup.......................................
593.
Stavning.
.
201. 293. 606. 607.
Stejlbjerg ved Ribe.
.
.
515.
Stefan, Bisk...................................... 30.
Stenager i Klostermarken, tillagt
Borgm. 621.
Stenboderne i R. .
.
419. 589.
• Stenderup i Andsager S. 99. — S. i
Føvling S. 323. — S. i Toftlund S.
546.
Stens i Hjortlund S.
566.
Strandby.
369.
Strandbygård,
499. 606.
Stubber Kl,
253. 343. 410.
Stygge, Drabsmand.
.
.
299.
Subsidium, som Landsbykirk, give
Bisk.
.
.
.
391. 408 fl.
Succentoratet.
.
.
.
325.
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Superintendenten i R. fir Andel i St.
Apollonias Vik. 562. — Lgld. i St.
Thomæ Vik.............................
580.
Surkjær............................
479. 621.
Svend Grathe, Konge. 17. 21 fli. —
S., Kantor. 110. 571. 601. — S.,
Bisk. i Århus. 167* — S., Kann. og
Provst (1291). 589. — S. Litie. 153.
S. Markvardsen. 208. — S. Neb. 471.
Svendehus i Ribe. . ,
.
527.
Svendsholm i Staby S.
.88.
Svendstrup Gård i Sal S.
251. 297.
Svendstrup K. ved Mariager.
260.
Sverdutlie beklæder Tinget pi Her
skabets Vegne. .
.
.
633.
Sybrand, Pr...................................... 20.
Sylsted............................................. 197.
Synodalbestemmelser, Biskop Henr.
Stangebergs............................
356.
Sædden (Guldager S. ?)
369. 565.
Sætorp (Sejrup i Thyregod S. ?) 661,
Sønderborg i R. .
.
.
148.
Sønderbork. .
571. 577. 600. 607.
Sønderfardrup. 71. 96 fl. 207. 577.
593.
Sønderho.......................................... 105.
Sønderjyllands Sy., Urigtigt Navn. 52.
Søndernissum.
.
.
.
164.
Søndernæs i Brøns S. 120. 131. 204.
207. 315. 545. 564. 566.
Sønderskov...............................
323.
Sønder - Vilstrup. .
.
.
590.
Soren (el. Sevren) Klavsen, Mag.,
Kann. 434. 580. — S. Knudsen, Pr. i
Rødding. 574. — S. Madsen, Hr. 347.
353. 355. — S. Olufsen Neb, Kann.
471. — S. Torsteuscn, Rm. 445. 565.
636.
Sørøveri.
239. 261 fl.
Søster giver Eng til Puggfltrd.
125.
Tage, Foged (advocatus).
Talkes Vandbro. .
Tanderup i Fardrup S.
109.
Tange (tidligere „Tunge“).
46.
Tarm. 201. 600. — Bispe gård.
606. — Mølle.
350.
Teglgår de, Byens. .
436.

623.
523.
192.
511.
499.
606.
508.

Thale Pors.......................................... 521.
Therkil Nielsen, Rm. .
.
686.

Thisted.............................
646. 649.
Thistrup....................................
800.
Thomas, Kann. i Haderslev. 579. —
T., Kann. (1291). 588. — T. Bosen,
Prior. 385. 532. — T. Eriksen af
Østerlindet, V. 385. — T, Iversen, V.
257. — T. Iversen Juel, V. 386.
413. 425. 482. 498. — T. Karlsen,
V. 300. — T. Knudsen, Mag., Kann.
og Pr. i Hygum. 98. 122. 476 fl.
533. — T. Lange, Dekanus, 363 fl.
367. 368 fil. 372. 400. 401 fl.599. 601.
— T. Lange til Lydum, Rr. 424.
539. 659. — T. Lavsen, Rm. 636. —
T. Olufsen, Rm. 416. 613. 636. —
T. Pedersen, Provst i Hardsy. 272.
357. — T. Riber, en af Skipper Klements Underanførere. 467. — T.
Sandal. 579. — T. Voltersen. 528.
Thorbroo Mølle. .
.
.
194.
Thord Andersen. 276. — T. (Degn);
hans Artikler.
.
.
.
144.
Thrugil, Kanu. og Provst i Thy (1290).
99. 579. — T., Kann. (12f 1). 588.
— T., Præst. 133. — T. Nielsen,
Kann.. senere Kantor. 252. 601. —
T. (Truels) Nielsen, Forstander i
Nonne Kl. 511. — T. Splitaf, Hr.
190.
Thure, Biskop. 14. — T., Provst i
Hardsy. 600. — T„ Harthbo. 190.
Thyra, Bisk. Eskilds Søster. 272. —
Tyre, Fru, i Helligåndsgården. 137.
Thyregod S. .
288. 589.
Tideman Kræmer. 204. — T. Suers,
B. i Stade (?)...
388.
Tider, de daglige og vor Frues. 397
fl. 400.
Tiderik af Hamele, B. i Lybek. 276.
Tiende til det hell.Land. Se: „Gejst
lighed“.
Tingslippen..............................
553.
Tiset.
.
.
.
275. 496 (?).
Tjerreborg.
.
.
108 fl. 606.
Tobøl. (?)
.
.
.
.
511.
Toftenæs...........................................135.
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Toftlund.
•
511« 546Tokke Røth. ....
153.
Toky Ebbissen i Bluesbula. .
295.
Tolden i R. 52. 226. 461. 641 fl. 645—
653.
Torbern (el. Terman) Jejpsen, Borgm.
355. 635. 636. 637. — T. Thomissen,
B. 441.
Torpsgård i Bramminge S. .
246.
Torsted i Egtved S.
.
.
328.
Torvet i R. 519. — Sommertorv. 509.
— Fisketorvet. 519. — Horstorv. 536.
Tove, Kong Valdemars Frille.
35.
Trandum, nedlagt K. .
.
104.
Tranemosegård i Velling S. . 293.
Tröjborg. 197 (?). 237. 250. 267. 313.
351. 412 fl. 425. 480. 484. 487. 498.
607.
Tue Nielsefi, Ærkedegn i Lund. 317.
T. Ottesen, bisk. Foged (?).
256.
Tuli Riggeisen, Rm.
.
.
636.
Tuve, Bisk. 43 fli. 47. 48. 598. T., Provst i Vardsy. 58. 599. — T.,
Pr. i Jærnved. 109. — T., Dekanus.
599. — T. Attenmark. 138. — T.
Torstansen, Ærked. .
246. 599.
Tved ved R. .
.
478. 511. 593.
Tvedsgård i Dalby S. .
.
250.
Tvis Kl. .
.
.
27. 105. 499.
Tyge, Bi8k.‘ 88. 97. — T., Mag., Kan
tor. 177. 601; Ærkedegn. 178. 191.
599. — T.,*Bisk. i Børglum. 179 fl.
200. — T. Grumsen, Pr. og Vik. 477.
579. — T. Tokkesen. 153. — T.
Torkildsen, Kann.
327 . 352. 578.
Tymme Hansen af Emmerlev, Kann.
207.
Tømmerby.
.
.
546. 589. 592.
Tønder (Lilletønder). 55. 103. 106.
146. 210. 211. 237.- 462. 646. —
Lensmand der.
.
.
.
453.
Tønder Herr.
.
.
106. 210.
Tørning Slot. .
237. 250. 476 fli.
Tørrild Herr.
.
.
.
106.
Tøste Nielsen af Flynder, V.
285.
Tårnborg i K. .
326. 499. 526.
Ubjerg. .

103. 106. 478.

Udo, Skolemester.
.
610 fl.
Ugot, Provst.................................... 160.
Ulf (Riber-U.). 21. 23 fli. - U. Lange.
263. — U. Limbek.
.
.
226.
Ullerup i Elbo H. 104. 299. 302. 310.
662. — U. i Jelling Sy.
.
104.
Ulsborg ved R.
.
.
23. 478.
Unne, Ærkebisk. i Bremen. .
6.
Urbanus de Urbanis, Kommissær for
Afladshandelen.
.
.
422 fl.
Ure i Brande S.
166.
Usikkerhed på Vejene. 138. 187; —
for Retten. 191. 233 fll.
Val, Bisk..........................................12.
Valborg, Borgmester Iver Nielsens
Hustru.
.
.
.
408. 441.
Valdemar I, Konge. 21. 35 fll. — V.
H Sejer, Konge. 37 fl. 40 fl. 51 fl.
— V., udvalgt Konge. 40. 48. — V.,
Hert. af Sønderjylland. 100. — V.,
Hert. af Sønderjylland, en Tid Konge
i Danmark. 161. 168. 185 fll. 191.
209 fll. 224. — 7. Atterdag, Kouge.
185. 209. 268. - • V., Hert. afSchlesien. 316. — V. Sappy, Rr., Lensm.
225. 249. 659.
Valter, Ærked.
29. 597. 598.
Vamdrup.
98.
Vandborg S. .
.
272.
Vandflod.
104. 212. 439. 488.
Vandfuld H., pantsat Bispestolen. 245.
Vangot Nielsen, B. i Viborg. 272. 274.
Varde. 52. 65. 104. 168 fl. 226. 276.
439. 457 fl. 459. 471. 474. 490. 498.
647. 648. 649. 650. 656. — Vardehus.
299.
Vardsyssel. 51. 169. 187. 249 fl. —
Provstiet.
.
.
.
136. 335.
Varming.
301. 385. 445. 496. 511.
Wedel i Holsten. .
.
.
648.
Vedsted.
.
.
.
589. 593.
Vejbjerggård. .
.
. ' .
606.
Vejen.................................................. 98.
Vejers i Oxby S.
591.
Vejerslev på Mors.
.
.
451.
Vejlby. .
.
259. 260. 299. 402.
Vejle, pantsat Bispestolen, 209. —
210. 259. 342. 650.
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Vejrup i Sønder-Vium S.
.
561.
Velling. . 181. 271. 293. 347. 561.
Venø.......................................... 105.
Verden (?)....
646.
Verner Overskjærer.
.
355.
Verst......................................... 310.
Verum (Vejrup). .
.
310. 546.
Wesel (?) i Tydskland.
.
650.
Vester K.
105.
Vesterbæk i Roager S. 133 (Præbende). 589. — Hovedgård.
286.
Vesterenge ved R. (Vestermade). 45.
194. 199. 220. 511. 546. 621.
Veste r-Lindet.
.
•
•
157.
Vesterrisæ i Vester S. .
.
588.
Vester-Tange i Ulvborg S. .
158.
Vester-Vedsted. 98. 282. 283. 285. 314.
332. 336. 345. 408. 443 (Løbedegn).
511. 545. 577. 579. 590. 691. — V.
Hovedgård. 314. — V. Præbende.
419.
Viborg. .
.
.
642. 649. 650.
Vikard, Prior for Domkapitlet. 21. 598.
Vikarer; et dem tilhørende Alter.
560. — De forstyrre M. Povl. 494.
— Bestandige V. 501 fl. 587. 597.
— Kor-V. 243. 277. 290 fil. 294. 338.
415. 586 fl. 593.
Vilhelm, Hert. af Brunsvig. 316. —
V., Pr. og Forstander for Pughus.
127. 173. 182 fli. — Ville Andersen,
Kann. 407. — Ville Friis, Provst på
Tyholm. 327. 372. 407. — Vil Jonsen,
Rm. 636. — V. Nielsen. 360. —
Vilhelm Skrøder, Ærkedegn. 409.
428. 599.
Vilken Piksten, Rm. 255. 257. 636.
Vilslev. 120. 215. 402. £43 (Løbedegn).
511. 546. 565. 569. 577. 589.
Vilstrup (?) .
.
.
.
123.
Vincentius, bisk. Kapellan. .
28.
Vindeløv.
....
342.
Vinningskovbøling.
.
.
165.
Vinudsalg.
.
.
.
423 fl.
Visby................................
106. 197.
Wismar.
....
295.
Visselbjerg.' .
413. 487. 605. 621.
Vittenberg ved Ribe. .
.
413.

Vium S...........................................310.
Vodder. 225. 249. 282. 310. — Løbe
degn. 443.
Volstrup Slot.
150. 479. 499. 605.
Vor Kl..................................
403 fl.
Vorbasse.
.
.
.
579. 607.
Vorgod.
.546.
Vulf Powisch, Rr., Lensm. på Trojborg. 484.
Wydikin af Minden, B. i R. 203. 204.
Væmb............................................... 219.
Yarmouth..................................
639.
Yderbjerrum. .
71. 418. 511. 558.
Yding, nedlagt K. .
.
99.

Zutpheldus Wardenberg, Dr. 449. 601.
Zwolle.......................................
646.
Ælsufh, Bisk. Kris tjerns Moder. 99.

Ølstrup.
.
.
.
158. 573.
Ørderup.
....
108.
Ørslev Kl.
.....
386.
Øsby..........................................
225.
Øse...................................
194. 198.
Østergård, nedlagt K.
.
104 fl.
Øster (-Horne) H.
.
.
390.
Østerlindet. 341. — Lindet Hovgård.
385.
Østermade. ....
478.
Øster-Snede...............................
343.
Øster-Vamdrup.
.
.
.
328.
Øster-Vedsted. 71. 99. 307. 418. 500.
545. 558. 579. 588. 590. 591. — Præ
bende. 419. 591.

Åge, Kantor. 601. — Å., Kann. (1291).
588. — Å., biskopp. Staller eller
Staldmester. 53. — Å. Astradsen, V.
260. — Å. Esbernsen, V. 283. — Å.
Steek. 164. — Å. Thystek. 88.
Ål S.
.
.
.
369. 487. 605.
Ålborg. ....
642. 649.
Årre S. .
.
194. 546. 588.
Åstrup. 104. 201. 202. 341. 342 fl. 500.
Åtte („Ahedh“) i Føvling 8.
323.
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Oversættelse af den latinske Forklaring, som findes under Pro
spektet af Ribe, således som dette medfølger her, kopieret efter
Brauns. „Theatrum urbium“:
A. St. Nicolaj Kirke. — B. Kloster for Nonner af adelig Her
komst. — C. Kristi Gravs Kirke — D. Gråbrodre1; - Ordenens
Kloster, nu offentligt Hospital. — E. St. Kathrine Kirke. — F.
Bispegård, forhen udmærket ved pragtfulde Bygninger. — G. St.
Hans Kirke. — H. St. Mikaels Kirke ved Puggård. — I. Domkir
ken, indviet til vor Frue. -- K. Skolens Bygning. — L. Minoriternes (Gråbrodrenes) Kirke og Kloster. — M. St. Peders Kirke.
— N. St. Klemens Kirke. — O. Korsbrodregård. — P. Helligånds
små Huse.
«. Det kongelige Slot. — p. Den kongelige Have med tilstø
dende Stalde. — y. Slotsporten. — 1 Den adelige Familie Podebusk’s Gård. — e. Byens Rådhus. — C. Vedels lille Himmel (Kup
pel). — 3. Tornborg. — x. Badstue, forhen offentlig Kjøbmandsbod.’j — X. Offentlig Skibsbyggerplads. — /*. Den smukke 0 med
Haver, som dølger sig under Byens Sydside.’) — v. Borgernes
Stalde, som ere adskilte fra selve Byen. —
Den kongelige Lade
gård.
*)

Skal være: Sortebrbdre. — *) Udentvivl en Forvexling med Rådhuset.
— •) Findes i Virkeligheden ikke antydet på Kobberet.
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Forklaring

tu
Grundtegningen af Domkirken.
A. Vestibule eller Våbenhus.
B. Det store Tårn.
C Det lille Tårn.
D. St. Nikolaj Kapel.
E. St. Barbaras Kapel.
F. Kapitelshus.
G. Omgangen.
H. Lindegården.
I. Kapellet Bethlehem.
K. St. Andreas’s Kapel.
L. St. Katharines Kapel.
M. St. Birgittes Kapel.
N. Vor Frue Kapel.

a. Højalteret,
b—b. b—b. Kannikstole.
c. Kristofer d. 1stes Begravelse.
d. St. Olavs Alter.
e. St. Lamberts Alter (?).
f. Læsepult (?).
g. Hr. Jon Jakobsens Alter (?).
h. Døbefonten.
i.
Trefoldighedens Alter (?).
j.
Sognealteret.
k. Iver Muncks Ligsten.
L St. Erasmus’s Alter.
m. ’’Salve sancta parensu Alteret (?).
n. St. Mortens Alter.
o. St. Jørgens Billede med Dragen.
p. St. Kristofers Billede.
q. Ildpanden.
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Tårnborgfnuværende Bispegård).

Det nuværende Rådlius.

Sortébrodre-Kloster med Kathrine Kirke,
set fra Vest’.
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nu. og i MicLcLel al tieren.
a Domkirken.d Stykke afDomkirkens gamle Omgang
b StKaGarinaKirke.
c Hospital.
el Kathedralskole.
e Kaadhus.- e v Storke nsPlads.
f Bispigaarden.
g Betalingsskole.
h Amtssygehus.
i Arbejdshus. j Gasværk,
le Toldkammer.
I. Friskole.
tn 8projleh.ua. .
n Byens Malerialh us.
o Vceglerboliger.
p DainpFarveri ■
(f Hidtilværende Grtendse forBygruna
r GammelBefustningsgrav.
s Prcestegaard til Katharine Kirke.
t Håndgjernings-Skole.
n Hundegadebro .
D>sl (GrabrodreKilde).

V

I
t
3
T
5
6

Z8

Langvedel (Nybro),
Hellig- Gravs Kirke.
SIPeders Kirke.
Byens ældste Teglværk.
Gammel Vej eller Gade.
8‘ommerlorv.

Dårekisten.
SI Nikolaus- Gade .
9 Nonneklosteret.
10 SI Nikolaj Kirke.
II Gade,som Pører til Pagpøt.
12, 81 Jørgens Gård(i).
13 SI Jørgens KapdG).
IT Langbro.
15 Nørreport.
16 Slusen) senere NebsMølle, nu Midimollen)
11 Den kongelige Mølle .
18 Kræmergade, senere. Bredegade.
19 Fisketorvet.
20 Skrangen.

Kliborg.
'fHBeehegade S) SI Karens Gade.
23 o</ 2’1Aflagte Fardingslitr.
25 MadsHdynes Gade.
16 Sudergade,
ti Byens Badstue.
'16 Gammel Mønt.
20 Smedegade.

30 Sllfans Gade .
31 StHans Kirke.
32 SUfans Kirke gård ■
33 Bispegården og dens Grund.
31 Sognegård.
3b Titorneborg.
36Byens inderste GraveSiBredegade <senere (Østergade
1
38 SlMikaelsfort ( KMurrm'jadc)

39 Fortsalhdseaf S‘tlians Gade .
10 StJfansHoltu .
U Kobber,-„e.
uderelog dets Kirke.

etorgPort, senere Sønderport.

50 Korsfald.
51 Kongensgade.
52 Gråbrodre Kloster.
;
53 Gråbrodrenes Klosterkirke.
5'1 Klosterets Abildgård.
55Den nordre Gråbrodregade.
56 "GråbrodreKloslergade^omldber tilHorsRdd
51 Stages Toft.
1

i

58 8lottetsAbildgård'.
59 Slottets Stalde.
60 StLaurentii Ga.de.
61 StKlemensKirke.
■
62 StKlemens Gade.
63 Korsbrodre Kloster61 Helligands-Gården rned tilliggendeGrund .\
65 Nordmandsgade.

i

66 GammelBiskopsgade,Senere Gråbrodregade

67 Domskole (omtrent fra 1500).

i
i

68 Den eddslekalholske. Bispegårds Grund ■ ,

69 Rådhus .
70 Bytinget.

7/ Den gamleli ngslippe
72 Det gamle Kådhus ■
73Domkirkens Omgang.
71 lindegården.
75 Domkirkens mindre Tårn. ■
76 BarbarciKapel
77 Jfap ile ih u s.
78 Våbenhus,bygget 1182.
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